
 

1 PENDAHULUAN 

Kebutuhan dunia akan minyak kelapa sawit bertambah dari tahun ke tahun 
dikarenakan minyak kelapa sawit tidak hanya digunakan untuk pangan dan pakan 
saja tetapi juga sebagai bahan baku serat dan energi. Bertambahnya kebutuhan 
terhadap minyak kelapa sawit memicu negara-negara produsen minyak kelapa 
sawit untuk meningkatkan produksinya. Produksi minyak nabati dan lemak dunia 
yang terdiri atas kedelai, biji rapa (rapeseed), bunga matahari, kelapa, dan lain-
lainnya, termasuk kelapa sawit, selama periode tahun 1998-2011 seperti 
diperlihatkan pada Lampiran 1. Negara pengimpor minyak kelapa sawit terbesar 
di dunia dalam beberapa tahun terakhir adalah India, China, dan Eropa (Lampiran 
2). 

Sejak tahun 2004 jumlah produksi minyak kelapa sawit telah melampaui 
minyak kedelai. Produksi minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa sawit 
selama periode 2004-2011 mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan tertinggi, 
yaitu masing-masing sebesar 11.6% dan 14.0% per tahun. Pertumbuhan rata-rata 
tahunan tersebut jauh di atas minyak nabati dan total minyak dan lemak dunia, 
yaitu masing-masing sebesar 6.5% dan 4.7%. 

Industri kelapa sawit Indonesia tumbuh secara signifikan dalam 20 tahun 
terakhir. Sejak tahun 2006 Indonesia telah menjadi produsen minyak kelapa sawit 
terbesar di dunia. Bersama dengan Malaysia, pada tahun 2011 Indonesia 
menguasai sekitar 85% produksi minyak kelapa sawit dunia. Rata-rata 
pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit Indonesia adalah 12.5% per tahun 
pada kurun waktu 1998-2011, sedangkan pertumbuhan produksi Malaysia rata-
rata adalah 5.8% per tahun pada kurun waktu yang sama. Lampiran 3 dan 
Lampiran 4 berisi data negara produsen minyak kelapa sawit dunia dan negara 
eksportir minyak kelapa sawit dunia tahun 1998-2011. 

Peran kelapa sawit terhadap ekspor non migas Indonesia cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun. Industri kelapa sawit telah menjadi salah satu 
faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi ekspor minyak 
kelapa sawit dan produk turunannya terhadap perekonomian Indonesia secara 
makro pada tahun 2012 adalah US$20.8 milyar atau lebih dari 20% terhadap total 
nilai ekspor non migas. Penerimaan negara yang diperoleh dari industri kelapa 
sawit juga besar, antara lain dari bea keluar, pajak penghasilan badan, pajak bumi 
dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. 

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan bahan mentah berupa tandan buah 
segar (TBS) yang diolah di pabrik menjadi bahan setengah jadi, seperti minyak 
kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan minyak inti kelapa sawit (crude palm 
kernel oil/CPKO). Bahan setengah jadi diolah menjadi produk akhir (produk 
pangan/edible dan produk non pangan/nonedible) pada industri pengolahan hilir 
sehingga memberikan nilai tambah. 

Menurut Arianto (2011), industri kelapa sawit Indonesia, baik di sektor 
hulu (upstream) maupun hilir (downstream) memiliki prospek yang cerah karena 
alasan-alasan berikut: 
(1) Kebutuhan minyak nabati cukup besar dan akan terus meningkat seiring 

dengan jumlah penduduk dunia yang terus meningkat. 
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(2) Di antara berbagai tanaman penghasil minyak nabati, kelapa sawit memiliki 
potensi produksi minyak tertinggi. Bahkan melalui program-program 
pemuliaan tanaman yang mutakhir, potensi tersebut masih dapat ditingkatkan. 

(3) Indonesia memiliki berbagai keunggulan komparatif, antara lain masih 
tersedianya lahan dengan iklim yang sesuai untuk perluasan perkebunan 
kelapa sawit dan tersedianya tenaga kerja yang relatif murah dalam jumlah 
cukup besar. 

(4) Dikembangkannya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi terkait kelapa 
sawit. 

(5) Semakin berkembangnya jenis-jenis industri hulu kelapa sawit maupun 
industri hilir oleokimia (oleochemicals) dan pangan (oleofoods), jenis-jenis 
barang setengah jadi sampai dengan barang jadi, bahkan sebagai bahan bakar 
dalam bentuk biodiesel. 

Importir utama minyak kelapa sawit dunia adalah China, Uni Eropa, dan 
India, yang secara total mengimpor 47% dari total impor minyak kelapa sawit 
dunia di tahun 2011. Secara rata-rata, impor minyak kelapa sawit China 
meningkat sebesar 18% per tahun dari total 1.3 juta ton pada tahun 1998 menjadi 
6.1 juta ton pada tahun 2011. Konsumsi minyak kelapa sawit dunia yang pesat 
mulai tahun 1993 disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya meningkatnya 
populasi penduduk dunia yang mengakibatkan meningkatnya permintaan akan 
bahan bakar nabati (BBN) dan perubahan perilaku pasar yang menggantikan 
minyak kedelai dan minyak nabati lainnya dengan minyak kelapa sawit karena 
minyak kelapa sawit memiliki kelebihan dari segi kesehatan dan nutrisi. Minyak 
kelapa sawit memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh tunggal yang tinggi, 
yang dapat menurunkan total kolestrol dalam darah. Minyak kelapa sawit juga 
memiliki kandungan karoten, antioksidan, dan vitamin E yang tinggi (Seafast IPB 
2010). 

 
 

Latar Belakang 

CPO dan CPKO digunakan sebagai bahan baku produk konsumen, baik 
pangan maupun non pangan. Produksi CPO dan CPKO Indonesia, yang 
merupakan terbesar di dunia, berjumlah sekitar 28.2 juta ton di tahun 2012, 
dimana porsi ekspornya masih cukup besar. Indonesia baru memproduksi sekitar 
40-an jenis produk berbasis minyak kelapa sawit, sementara Malaysia sudah 
memproduksi lebih dari 100 jenis. Sebagai produsen CPO/CPKO terbesar dunia, 
Indonesia masih belum mampu mengalahkan Malaysia dalam jumlah ekspor hasil 
industri produk berbasis minyak kelapa sawit. Malaysia sudah mengekspor 
berbagai produk berbasis minyak kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi, 
sedangkan Indonesia masih cukup besar mengekspor CPO/CPKO. 

Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dalam bentuk mentah 
(CPO/CPKO) mengakibatkan nilai tambah produk hilir kelapa sawit dinikmati 
oleh negara tujuan ekspor, antara lain China, India, Uni Eropa, dan Malaysia. 
Pohon industri kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 1. Dari gambar tersebut 
terlihat bahwa banyak sekali produk turunan yang bisa dihasilkan dari kelapa 
sawit.  
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Asam Lemak dan Alkohol Lemak Dunia Berbasis Minyak Kelapa Sawit 
Permintaan produk oleokimia dunia khususnya asam lemak dan alkohol 

lemak terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan semakin beragamnya 
penggunaan produk-produk oleokimia dalam berbagai produk kebutuhan sehari-
hari, meningkatnya jumlah penduduk dunia, dan meningkatnya jumlah penduduk 
kelas menengah dan pendapatan per kapita berbagai negara. Peningkatan 
permintaan asam lemak dan alkohol lemak alami dunia juga disebabkan beberapa 
keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan produk petrokimia (bahan 
kimia yang berasal dari minyak bumi), misalnya harga lebih murah, berasal dari 
sumber yang dapat diperbaharui, dan produk yang dihasilkan lebih ramah 
lingkungan. 

Secara geografis, terdapat perbedaan antara lokasi pusat pasokan dan 
permintaan asam lemak dan alkohol lemak dunia yang berimplikasi terhadap 
aliran perdagangan dan pola investasi internasional. Pertumbuhan ekonomi di 
Asia mendorong peningkatan permintaan untuk produk-produk asam lemak dan 
alkohol lemak. Lebih dari empat juta ton kapasitas produksi baru bertambah di 
Asia di tahun 2000-an, khususnya di Malaysia, Indonesia, dan China. Sebaliknya, 
sangat sedikit atau hampir tidak ada penambahan kapasitas produksi baru di 
Amerika Utara dan Eropa. 

Konsumsi asam lemak terkonsentrasi di negara-negara yang lebih maju 
terutama di Eropa dan Amerika Utara yang tercatat sekitar setengah dari konsumsi 
dunia. Permintaan asam lemak di Asia Tenggara juga signifikan karena asam 
lemak digunakan untuk membuat sabun dan dikonversi menjadi alkohol lemak, 
yang kemudian diekspor. Di lain pihak, produksi asam lemak meningkat pesat 
dipicu oleh negara-negara produsen minyak kelapa sawit di Asia Tenggara. 
Pertumbuhan permintaan asam lemak selama ini dipenuhi oleh pertambahan 
kapasitas produksi baru di Asia Tenggara dan China. Sejak tahun 2000, lebih dari 
70% pertumbuhan permintaan dunia dapat dipenuhi oleh ekspansi produksi dari 
kedua wilayah dunia tersebut. 

Konsumsi alkohol lemak bahkan lebih terkonsentrasi di Eropa dan 
Amerika Utara yang berjumlah sekitar dua pertiga dari konsumsi dunia. Namun 
permintaan alkohol lemak di Asia juga terus meningkat. Produksi alkohol lemak 
lebih berimbang di antara ketiga wilayah utama dunia, yaitu Amerika Utara, 
Eropa, dan Asia Tenggara dibandingkan dengan produksi asam lemak. China juga 
menunjukkan tingkat produksi dan konsumsi yang meningkat pesat dalam 
beberapa tahun terakhir walaupun belum seperti ketiga wilayah utama dunia 
tersebut. 

Alasan-alasan pergeseran lokasi produksi asam lemak dan alkohol lemak 
yang dramatis ke Asia, di antaranya adalah sebagai berikut (LMC International 
2009): 
(1) Ketersediaan bahan baku dari minyak kelapa sawit (CPO dan CPKO). CPO 

dapat mensubstitusi lemak sapi (tallow) dalam sebagian besar penggunaan, 
sedangkan CPKO dapat mensubstitusi minyak kelapa. 

(2) Biaya kapital dan operasional jauh lebih murah di Asia dibandingkan dengan 
di Amerika Utara atau Eropa. Selain karena ketersediaan bahan baku CPO 
dan CPKO yang lebih dekat dengan pabrik-pabrik asam lemak dan alkohol 
lemak di Asia, juga pabrik-pabrik baru yang sekarang maupun ke depannya 
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lebih besar dan lebih efisien daripada pabrik-pabrik lama di Amerika Utara 
dan Eropa. 

(3) Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di negara-negara Asia untuk 
industri baru asam lemak dan alkohol lemak, terutama di Malaysia dan 
Indonesia, telah mendorong pertumbuhan kapasitas produksi asam lemak dan 
alkohol lemak di Asia. 

(4) Terjadi stagnansi dalam produksi lemak sapi (tallow) di Eropa dan Amerika 
Utara dan produksi minyak kelapa di Asia Tenggara sebagai bahan baku 
produksi asam lemak dan alkohol lemak. 

(5) Industri minyak kelapa sawit Indonesia berkembang kemudian setelah 
Malaysia sehingga industri asam lemak dan alkohol lemak di Indonesia juga 
menyusul kemudian perkembangannya. 

(6) Biaya pengiriman melalui laut yang lebih efisien dari Asia Tenggara ke pasar-
pasar utama asam lemak dan alkohol lemak dunia. 

(7) Harga minyak bumi (petroleum) yang tinggi di tahun 2000-an berkontribusi 
sebagai penyebab alkohol lemak berbasis petrokimia merugi atau tidak 
menguntungkan untuk waktu yang cukup lama. Dikarenakan kebanyakan 
kapasitas produksinya terletak di Amerika Utara dan Eropa, penurunan 
produksi alkohol sintetis memberikan peluang bagi produsen alkohol lemak 
alami mengisi kekosongan atau kekurangan pasokan tersebut. 

(8) Permintaan baru untuk produk-produk asam lemak dan alkohol lemak 
terkonsentrasi di Asia sehingga membawa keuntungan bagi para produsen 
yang berlokasi di Asia karena dekat dengan pasarnya. 

 
Asam Lemak dan Alkohol Lemak Indonesia Berbasis Minyak Kelapa Sawit 

Indonesia lebih unggul dari Malaysia dalam hal ekspor CPO dan CPKO, 
tetapi tertinggal dalam mengekspor produk olahan CPO dan CPKO yang lebih 
bernilai tambah (Kementerian Perindustrian 2012). Sampai dengan tahun 2011 
(sebelum berlakunya PMK 128/2011), Indonesia mengekspor sekitar 60% dalam 
bentuk CPO dan CPKO dan 40% dalam bentuk produk olahan CPO dan CPKO. 
Besaran ekspor tersebut bergeser menjadi sekitar 39% dalam bentuk CPO dan 
CPKO dan 61% dalam bentuk produk olahan CPO dan CPKO (setelah berlakunya 
PMK 128/2011) seperti diperlihatkan pada Tabel 1. Di lain pihak, Malaysia 
mengekspor sekitar 19% dalam bentuk CPO dan CPKO dan 81% dalam bentuk 
produk olahan CPO dan CPKO (termasuk di dalamnya adalah asam lemak dan 
alkohol lemak).  

Sampai dengan sebelum tahun 2009, Indonesia menguasai sekitar 12% 
permintaan asam lemak dan alkohol lemak dunia yang mencapai enam juta ton 
per tahun, sementara Malaysia menguasai sebesar 18.6% (ICN 2009). Dari tahun 
2009 sampai dengan 2012, ekspor asam lemak dan alkohol lemak Malaysia 
meningkat menjadi rata-rata di atas dua juta ton per tahun dimana di tahun 2012 
adalah sebesar 2.6 juta ton. Ekspor asam lemak dan alkohol lemak Indonesia baru 
di tahun 2011 mampu mencapai di atas satu juta ton per tahun dimana di tahun 
2012 adalah sebesar 1.5 juta ton (MPOB 2013; GIMNI 2013; CIC 2013). 
Menimbang porsi ekspor asam lemak dan alkohol lemak Indonesia masih jauh 
lebih kecil dari Malaysia, potensi untuk pengembangan dan peningkatan industri 
asam lemak dan alkohol lemak berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia di masa 
depan terbuka lebar. Apalagi industri asam lemak dan alkohol lemak di Indonesia 
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(1) Mengidentifikasi dan membandingkan kondisi saat ini industri asam lemak 
dan alkohol lemak berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia dengan kondisi 
ideal di masa depan menuju industri yang berdaya saing tinggi. 

(2) Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor utama yang mempengaruhi daya 
saing industri asam lemak dan alkohol lemak berbasis minyak kelapa sawit di 
Indonesia. 

(3) Mengidentifikasi dan mengkaji keterkaitan di antara faktor-faktor utama yang 
mempengaruhi daya saing industri asam lemak dan alkohol lemak berbasis 
minyak kelapa sawit di Indonesia. 

(4) Merekomendasikan alternatif strategi yang dapat diambil oleh para pemangku 
kepentingan dalam pengembangan daya saing industri asam lemak dan 
alkohol lemak berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia. 

 
 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
(1) Bagi ilmu pengetahuan 

Sebagai sumbangan keilmuan dalam bidang manajemen agribisnis, 
khususnya di bidang industri kelapa sawit Indonesia. Keluaran yang 
dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan  dan menjadi pustaka terkait pengembangan industri asam lemak 
dan alkohol lemak berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia. 

(2) Bagi peneliti 
Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam memberikan tambahan 
pengetahuan baik dalam proses melakukan penelitian maupun pemahaman 
terhadap berbagai aspek manajemen dan teoritis permasalahan yang diteliti. 

(3) Bagi pemerintah 
• Sebagai masukan terhadap kebijakan yang ada terkait pengembangan 

industri asam lemak dan alkohol lemak berbasis minyak kelapa sawit di 
Indonesia guna meningkatkan daya saing industri di masa mendatang. 

• Memberikan informasi rinci terkait solusi atas permasalahan yang dihadapi 
para pelaku industri asam lemak dan alkohol lemak berbasis minyak 
kelapa sawit di Indonesia. 

(4) Bagi akademisi 
Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan dapat menjadi 

landasan untuk penelitian selanjutnya di bidang manajemen industri asam lemak 
dan alkohol lemak berbasis minyak kelapa sawit pada khususnya, dan manajemen 
agribisnis pada umumnya. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah industri asam lemak dan alkohol 
lemak berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia, yang mencakup berbagai 
permasalahan utama dalam pengembangan daya saing industri asam lemak dan 
alkohol lemak berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia. Adapun data sekunder 
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asam lemak dan alkohol lemak dunia yang digunakan sebagai acuan dalam 
penelitian ini adalah data konsumsi dan kapasitas produksi keduanya di dunia 
(2000-2008) dan di Indonesia (2006-2012). 

Penelitian ini berfokus hanya ke asam lemak dan alkohol lemak berbasis 
minyak kelapa sawit dengan tiga pertimbangan utama di bawah ini: 
(1) Keduanya merupakan produk oleokimia dasar yang paling utama dalam hal 

produksi dan konsumsi. 
(2) Keduanya merupakan produk oleokimia yang paling luas dan variatif 

penggunaannya. 
(3) Alkohol lemak juga dapat diproduksi dari asam lemak (fatty acid route) 

sehingga keduanya perlu diteliti sebagai kesatuan walaupun penggunaan dan 
pasar keduanya berbeda. 

Akan tetapi dalam penelitian ini asam lemak dan alkohol lemak tidak 
dibagi lagi ke dalam produk-produknya secara rinci dikarenakan alasan berikut: 
(1) Pada umumnya, individual produk asam lemak dan alkohol lemak dan bahan 

bakunya tidak dipisah dalam data-data asam lemak dan alkohol lemak yang 
ada. 

(2) Kebanyakan pabrik asam lemak modern memiliki kemampuan untuk 
memproduksi hampir semua jenis produk yang dapat disesuaikan 
produksinya dengan kebutuhan pasar guna memaksimalkan keuntungan. 

(3) Pasar alkohol lemak berfokus kepada dua bahan baku utama, yaitu minyak 
laurat (lauric oil) dan oleofin. 

(4) Surfaktan menyerap sekitar 80% dari hasil produksi alkohol lemak C12-C18. 
Gliserin tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup penelitian ini walaupun 

juga termasuk sebagai salah satu produk oleokimia dasar dikarenakan gliserin 
merupakan produk sampingan dari produksi asam lemak dan alkohol lemak 
sehingga produksinya tidak ditentukan oleh permintaan melainkan oleh jumlah 
produksi asam lemak dan alkohol lemak. Selain itu, gliserin juga merupakan 
produk sampingan dari industri sabun dan biodiesel. 
 
 

Kebaruan (Novelty) 

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
(1) Pembuatan model daya saing industri asam lemak dan alkohol lemak berbasis 

minyak kelapa sawit di Indonesia untuk mengkonfirmasikan faktor-faktor 
penting yang mempengaruhi daya saing industri berdasarkan teori organisasi 
industri (Industrial Organization/IO). 

(2) Penentuan prioritas pengelolaan industri asam lemak dan alkohol lemak 
berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia berdasarkan analisis kesenjangan 
antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal di masa depan dengan 
mengadopsi kerangka penilaian daya saing yang dikembangkan oleh 
International Institute for Management Development (IMD) dan World 
Economic Forum (WEF). 

(3) Penentuan alternatif strategi pengembangan daya saing industri asam lemak 
dan alkohol lemak berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia menggunakan 
metode Analytic Network Process-Benefits Opportunities Costs Risks (ANP-
BOCR). 
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