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Fact Sheet 

 Tidak ada legislasi Uni Eropa tentang 
penggunaan label minyak sawit. 

 Kampanye "Bebas Minyak Sawit" merupakan 
wujud ekspresi dari kepedulian terhadap 
lingkungan dari konsumen serta produsen. 
Informed consumers atau konsumen cerdas (di 
Uni Eropa dan berbagai belahan dunia) semakin 
menginginkan pola konsumsi yang lebih sehat, 
lebih adil dan lebih berkelanjutan. Yang mendasari 
pola-pola ini adalah upaya menjaga 
keberlangsungan planet kita. Keprihatinan 
terhadap isu-isu seperti resiko deforestasi, 
ancaman terhadap keanekaragaman hayati atau 
dampak terhadap perubahan iklim menjadi faktor 
yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk 
membeli. Kenyataan bahwa perusahaan-
perusahaan mencantumkan label ‘Bebas Minyak 
Sawit’ pada produk-produknya mencerminkan 
preferensi dari para konsumen. Ini sama seperti 
preferensi konsumen terhadap pencantuman 
label lainnya pada produk-produk Uni Eropa, 
seperti label organik, bebas gula atau 
menggunakan metode rekayasa genetika (GMO).  

 Kebijakan dan penegakan hukum terhadap 
penggunaan lahan secara tepat dapat mencegah 
kerusakan lingkungan dan tekanan sosial-ekonomi 
pada masyarakat lokal, serta memperbaiki 
persepsi dan penerimaan minyak sawit oleh pasar 
di Uni Eropa. 

Impor Minyak Sawit Uni Eropa dari Indonesia 
dalam milyar euro  

(2011-2018) 

 Uni Eropa adalah importir terbesar kedua minyak sawit Indonesia setelah India.  
 Tidak ada hambatan perdagangan (trade barriers) atau legislasi yang diskriminatif terhadap minyak 

sawit. 
 Tarif Uni Eropa (0 hingga 10,9%) juga tergolong rendah dibandingkan dengan tarif negara-negara 

tujuan ekspor lainnya. 
 Nilai impor minyak sawit Uni Eropa dari Indonesia pada tahun 2018 menurun sebesar 22% jika 

dibandingkan dengan tahun 2017. Namun sebagian minyak sawit yang biasanya diekspor ke Uni Eropa 
untuk diproses, pada tahun 2018 telah diubah menjadi biodiesel di Indonesia dan dijual ke Uni Eropa. 
Walaupun harga minyak sawit jatuh, nilai gabungan ekspor minyak sawit Indonesia dan biodiesel ke 
Uni Eropa pada tahun 2018 hanya turun sebesar 2% dibanding tahun 2017. 

 Impor dalam lima tahun terakhir relatif stabil yaitu rata-rata 3,5 juta ton atau €2,2 milyar per tahun. 
Pangsa pasar Indonesia di Uni Eropa tetap merupakan yang terbesar, yaitu 47%.  
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Uni Eropa telah meninjau kembali legislasi tentang energi terbarukan (RED II).  
 
Meningkatnya permintaan untuk semua bahan bakar nabati baku dapat memicu perubahan 
yang tidak diinginkan dalam penggunaan lahan. Hal ini akan berdampak pula terhadap lahan 
gambut dan/ atau  tutupan pohon.  
 
Uni Eropa sedang mempertimbangkan kriteria sertifikasi dalam mengambil langkah-langkah penghentian 
bertahap untuk kurun waktu 12 tahun terhadap semua bahan bakar nabati "perubahan penggunaan lahan tidak 
langsung (ILUC) resiko tinggi yang dihasilkan dari bahan baku yang mengalami ekspansi area produksi secara 
signifikan menjadi lahan dengan stok karbon tinggi”. Kriteria sertifikasi ini akan formulasikan pada tahun 2019 dan 
ditinjau kembali pada 2023. Uni Eropa akan mengadakan konsultasi dengan para pakar dari negara-negara 
penghasil, misalnya saat menetapkan, meninjau dan melaporkan kriteria sertifikasi ILUC. 

• Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 
dari deforestasi dan degradasi hutan hingga 70-90% 
dibawah tingkat proyeksi business as usual hingga 2030. 

• Menurut World Resources Institute, 55% dari hilangnya 
tutupan pohon di hutan primer Indonesia sejak tahun 
2000 hingga 2015 (lebih dari 4,5 juta hektar yaitu luas 
wilayah yang lebih besar dari Belanda) terjadi dalam 
area konsesi yang legal. Konversi hutan menjadi kebun 
kelapa sawit, industri pulp dan kertas, masing-masing 
memberikan kontribusi sekitar 1,5 juta hektar. 
Sedangkan 45% dari hilangnya tutupan pohon terjadi di 
luar area konsesi dan telah menghancurkan sebesar 3,6 
juta hektar, yang sebagian besar dilakukan oleh 
pemegang konsesi (dengan memanfaatkan lahan 
melebihi dari yang diizinkan), tingkat panen yang tidak 
berkelanjutan, atau jaringan perkebunan-perkebunan 
kecil kelapa sawit yang beroperasi di luar konsesi yang 
sah tetapi kemungkinan besar memasukkan produk 
mereka ke dalam rantai pasok yang sama.  

• Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia (dalam dokumen Status 
Hutan Indonesia) impor minyak sawit ke Uni Eropa 
hingga 2030 akan meningkatkan permintaan impor 
Minyak Sawit dari Indonesia. Meskipun deforestasi 
telah menurun sejak 2015, degradasi lahan gambut, 
hutan primer dan sekunder tetap menjadi keprihatinan: 
"moratorium pemanfaatan hutan alam primer dan 
lahan gambut dan standar keberlanjutan untuk kelapa 
sawit bertujuan meminimalkan dampak terhadap 
lingkungan, iklim dan keanekaragaman hayati, dan 
untuk melindungi hutan hujan. Tetapi implementasinya 
harus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang nyata". 

Uni Eropa menyambut baik dan mendukung 
upaya Indonesia untuk mencapai target 
100% minyak sawit berkelanjutan pada 
tahun 2020. Ini berarti perlu adanya standar 
yang jelas dan ditegakkan dengan baik untuk 
melindungi masyarakat lokal, ekosistem dan 
cadangan karbon, sejalan dengan Perjanjian 
Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) 2030. Akuntabilitas, ketertelusuran 
dan pemantauan independen juga dapat 
membantu. 

Uni Eropa siap bekerja sama dengan 
Indonesia dalam rangka lebih memperkuat 
dan mempromosikan skema-skema sertifikasi 
yang telah ada. 

Uni Eropa tidak menuntut diberlakukannya 
prinsip keberlanjutan terhadap komoditas 
tertentu. Kami berkomitmen untuk 
melakukan pendekatan berkelanjutan pada 
semua komoditas yang berpotensi sebagai 
pemicu deforestasi (misalnya kedelai, daging 
sapi, coklat, kopi, kayu, dll.). Agar sepenuhnya 
inklusif, "solusi Minyak Sawit berkelanjutan" 
di masa mendatang tidak perlu membebani 
kewajiban sertifikasi pada "petani kecil" 
(>40% produksi Indonesia, dan mungkin lebih 
dari 50% area produksi). Konsep sertifikasi 
kelompok (group-certification) dan 
pendekatan yang berbasis bentang alam 
(landscape approach) patut untuk dijajaki 
lebih lanjut. 
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