
BAB II 

HAMBATAN EKSPOR KELAPA SAWIT UNI EROPA KE INDONESIA 

2.1 Resolusi Uni Eropa terkait Pelarangan Biodiesel Berbasis Minyak Sawit  

Resolusi sawit oleh Parlemen Uni Eropa ini dikeluarkan pada 4 April 2017 di 

Strasbourg, Perancis. Kebijakan resolusi ini bertujuan untuk mengurangi dampak 

negatif dari produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan karena dapat 

mengakibatkan deforestasi. Resolusi ini dilaporkan dan disusun oleh pemimpin partai 

komunis Ceko Bohemia dan Moravia, Kateřina Konečná dari Komite lingkungan, 

kesehatan masyarakat dan keamanan pangan Parlemen Uni Eropa. Dalam laporan ini 

terdapat sebanyak 640 suara yang mendukung laporan, 18 menentang dan 28 abstain. 

Resolusi ini dibagi menjadi dua pembahasan, pertama mengenai pengembangan skema 

sertifikasi tunggal dan baru untuk produk minyak kelapa sawit dan sawit pada tahun 

2021, kedua mengenai penghapusan secara bertahap serta penggantian minyak sawit 

yang digunakan pada biofuel dengan minyak nabati yang sedang diproduksi di Uni 

Eropa. Menurut Kateřina Konečná (2017), ini merupakan resolusi pertama yang dibuat 

oleh parlemen Uni Eropa mengenai masalah deforestasi karena mengancam perjanjian 

global tentang perubahan iklim COP21 dibawah United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) (2015) dan Sustainable Development 

Goals (SDGs) PBB (European Parliament, 2017).  

Pada saat ini, Uni Eropa menggunakan biodiesel berbasis kelapa sawit untuk 

memenuhi kebutuhan industri nya. Penggunaan biodiesel minyak sawit secara legal 

tidak dianggap sebagai energi terbarukan dan akan dibatasi sampai tahun 2021 



sebagaimana target yang tertera pada Paris Agreement (Sitepu, 2018). Indonesia 

sebagai produsen kelapa sawit terbesar mengecam resolusi ini karena dianggap 

memicu perselisihan. Dampak dari resolusi ini mengarah pada kesejahteraan 

perekonomian petani kecil kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun 

2016 menghasilkan kelapa sawit sebesar 34,520 Ton (Varqa, 2017, hal. 7). Sedangkan 

Uni Eropa sebagai importir kelapa sawit terbesar setelah India, yaitu sebanyak 6.600 

Ton (Varqa, 2017, hal. 8). Pada tahun 2015, perkebunan kelapa sawit di Indonesia  

memiliki luas 11,4 juta ha yang terdiri dari perusahaan swasta (52%), pekebun kecil 

(41%) dan perusahaan milik negara (7%) (Purnomo, 2018, hal. 9). Dengan penerapan 

resolusi ini, Indonesia akan dirugikan dalam kuantitas yang besar.  

Isu yang diangkat pada resolusi ini adalah mengenai deforestasi yang 

menjadikan kelapa sawit sebagai tuduhan kesalahan. Dalam resolusinya Uni Eropa 

mengatakan bahwa sekitar 49% deforestasi global baru-baru ini disebabkan hasil dari 

pembukaan lahan ilegal untuk pertanian komersial atas dorongan permintaan luar 

negeri untuk komoditas pertanian seperti kelapa sawit (European Parliament, 2017). 

Whereas nearly half (49 %) of all recent tropical deforestation is the result of illegal clearing 

for commercial agriculture and this destruction is driven by overseas demand for agricultural 

commodities, including palm oil, beef, soy, and wood products. 

 

Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia (2017) laporan tersebut tidak 

sesuai dengan fakta dan berbagai studi penelitian yang ada. Minyak sawit tidak selalu 

menjadi penyumbang terbesar deforestasi global melainkan masih ada sektor lain yang 

menyebabkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan penelitian dari Komisi Eropa 

(2013), dari total 128 ha lahan, sebanyak 49% deforestasi diwujudkan dalam produk 

pakan ternak dan tanaman untuk produksi daging sapi, 8% dalam produk tanaman 



sebagai pakan untuk produk ternak babi dan unggas dan 43% deforestasi yang 

diwujudkan digunakan untuk makanan asal nabati, bahan bakar dan serabut (European 

Comission, 2013). Survei lain juga menyebutkan bahwa industri pertanian sebagai 

pendorong utama deforestasi. Sebanyak 83% luas lahan, produksi ternak menjadi 

penyumbang deforestasi, sedangkan kelapa sawit hanya menggunakan lahan 0,3% 

sementara minyak lain nya 5% dan lain lain 12,2% (Yew Foong Kheong, 2015).  

Dalam resolusi tersebut, Uni Eropa menyesalkan ketidakefektifan Roundtable 

Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian 

Sustainable Palm Oil (MSPO). Ketiganya tidak secara efektif melarang anggotanya 

untuk mengubah hutan hujan atau lahan gambut menjadi lahan sawit. Skema sertifikasi 

ini gagal untuk membatasi efek gas rumah kaca selama proses pengoperasian kebun 

sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan gambut yang besar (European Parliament, 

2017).  

Acknowledges the positive contribution made by existing certification schemes, but observes 

with regret that RSPO, ISPO, MSPO, and all other recognised major certification schemes do 

not effectively prohibit their members from converting rainforests or peatlands into palm 

plantations; considers, therefore, that these major certification schemes fail to effectively limit 

greenhouse gas emissions during the establishment and operation of the plantations, and have 

consequently been unable to prevent massive forest and peat fires. 

 

Pemerintah Indonesia justru mengatakan sebaliknya bahwa produksi minyak 

kelapa sawit merupakan bagian dari upaya mengurangi efek rumah kaca. Selain itu, 

kelapa sawit juga digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil yang mana minyak 

diprediksi akan habis pada 53 tahun mendatang, gas alam 54 tahun dan batu bara 110 

tahun (Puiu, 2018). Dari hasil riset PT Herfinta Farm and Plantation, menjelaskan 

bahwa limbah sawit dapat diolah menjadi biogas dan dapat dihasilkan menjadi listrik, 

uap, dan pupuk sehingga mampu mengurangi efek gas rumah kaca (Akbar, 2015)  



Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam secara besar-

besaran justru dapat memicu terjadi nya efek rumah kaca. Bahan bakar fosil digunakan 

untuk menghasilkan listrik dan menghasilkan tenaga dalam transportasi. Menurut 

Rinkesh (2018) pada proses pembakaran bahan bakar fosil, karbon yang tersimpan di 

dalamnya dilepaskan dan bergabung dengan oksigen di udara untuk menciptakan 

karbon dioksida (Rinkesh, 2018).  

Indonesia memiliki ISPO sebagai instrumen dalam penerapan sertifikasi 

tunggal kelapa sawit. ISPO bersifat wajib kepada para petani sawit mapan yang fokus 

pada penggunaan dan pengelolaan lingkungan. Dalam sebuah penelitian ISPO 

dianggap memenuhi standar prinsip dan kriteria dengan capaian 79.14% yang dapat 

ditingkatkan lagi menjadi 100% (Sitorus, 2016, hal. 18). ISPO memiliki 7 prinsip dan 

kriteria yang digunakan untuk menjawab permasalahan hambatan perdagangan dengan 

Uni Eropa, yaitu sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman 

teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, 

pemberdayaan kegiatan ekonomi lingkungan dan peningkatan usaha secara 

berkelanjutan (ISPO, t.thn., hal. 3-12)  

 

2.2 Kampanye hitam (black campaign) 

 Faktor yang menghambat proses ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa 

adalah masalah kampanye hitam oleh beberapa pihak. Black campaign berasal dari 

bahasa inggris, yaitu black bermakna hitam dan campaign adalah kampanye. Artinya 



berbagai kampanye yang dibuat untuk menyudutkan suatu pihak dengan tidak 

menyajikan data-data yang akurat. Pada studi kasus ini, istilah black campaign muncul 

dan sering digunakan dari sudut pandang Indonesia. Seperti pernyataan dari Gabungan 

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mengatakan black campaign 

merupakan salah satu hambatan perdagangan dan harus dilawan (GAPKI, 2018). 

Contoh lain dipaparkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang meminta PBB 

untuk menyelesaikan permasalahan black campaign dari Uni Eropa (Yasmin, 2018). 

Kampanye hitam ini telah berlangsung jauh sejak kelapa sawit ada di Indonesia. 

Menurut penelitian, kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit Indonesia 

merupakan murni dari persaingan dagang Uni Eropa (Kresnarini, 2011, hal. 8). Saat 

ini, Uni Eropa menggunakan 4 jenis minyak nabati untuk memenuhi kebutuhan, yaitu 

minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak biji bunga matahari dan minyak kelapa 

sawit. Semuanya diproduksi di negara-negara Uni Eropa kecuali minyak kelapa sawit 

yang sebagian besar diimpor dari Indonesia. Menurut penelitian, ini merupakan upaya 

proteksionisme Uni Eropa terhadap minyak sawit dalam melindungi produksi 

domestiknya berupa ketiga minyak nabati tersebut. Pejabat Konselur Informasi dan 

Sosial Budaya KBRI Brussel, Riaz J. P. Saehu dalam video yang berjudul "Protect 

Paradise for All: an Animation on Anti Palm Oil Dirty Secret" menganggap bahwa 

proteksionisme oleh Eropa merupakan  tindakan kecemburuan atas tumbuhan kelapa 

sawit yang tidak dapat tumbuh di wilayah Eropa sedangkan di Indonesia pohon sawit 

dapat tumbuh dengan suburnya (Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2014).  

Isu yang digunakan dalam kampanye negatif ini bervariatif, seperti isu 

lingkungan, kesehatan, pelanggaran HAM, ekonomi dan sosial. Seperti yang dikatakan 



Sekertaris Jenderal Gapki, bahwa isu ini bersifat moving the goalpost, artinya target 

yang akan Uni Eropa serang dalam kampanye hitam ini selalu berubah-ubah (Eliza, 

2018). Jika tahun ini pemerintah Indonesia telah menyelesaikan isu lingkungan, maka 

tahun selanjutnya Uni Eropa memiliki kemungkinan berpindah isu lain untuk 

menyerang Indonesia, contohnya isu kesehatan, pelanggaran Hak Asasi Manusia 

(HAM) dan lain-lain.  

a. Isu lingkungan  

Produksi kelapa sawit secara besar-besaran dapat mengakibatan kerusakan 

hutan (deforestasi). Banyak perusahaan yang mengambil langkah instan untuk 

membuka lahan dengan cara membakar hutan. Kebakaran hutan akan berdampak 

terhadap ekosistem makhluk hidup yang ada di dalam nya seperti orang utan, 

harimau dan hewan lain nya. Faktor lain adalah pabrik kelapa sawit yang tidak 

ramah lingkungan dapat  mencemari aliran air sungai sehingga menjadi keruh dan 

tidak dapat digunakan. Pada dasarnya, kampanye hitam ini tidak murni dari 

kebijakan Parlemen Uni Eropa, melainkan ada tekanan dari beberapa aktivis 

lingkungan seperti Greenpeace dan World Wildlife Fund (WWF) 

(Kusumaningtyas, Upaya Hambatan Non-Tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak 

Kelapa Sawit Indonesia, 2017, hal. 157). Greenpeace dan WWF merupakan 

organisasi non pemerintah yang peduli terhadap permasalahan lingkungan. 

Menurut Kusumaningtiyas (2017), keduanya adalah sebagai Transnational 

Advocacy Networks (TAN) yang bertujuan untuk  menyelesaikan permasalahan 

lingkungan terkait mengenai dampak dari industri kelapa sawit. Cara yang 

dilakukan adalah dengan menekan atau mengubah kebijakan parlemen Uni Eropa 



agar sesuai dengan visi dan misi kedua aktivis lingkungan tersebut. Misalnya, 

penasihat kebijakan energi Uni Eropa dari Greenpeace, Ansgar Kiene melakukan 

diplomasi politik bahwa selama ini pemerintah Uni Eropa senang untuk membahas 

perubahan iklim, namun mereka (Uni Eropa) justru menyerang hak warga sipil 

dalam kontribusi energi terbarukan, sementara mereka terus membiayai perusahaan 

batu bara, gas dan nuklir (Greenpeace, 2018). 

 Isu kerusakan lingkungan oleh kelapa sawit pada beberapa kampanye 

hitam aktivis lingkungan dibantah oleh kementerian lingkungan hidup dan 

kehutanan Indonesia (KLHK). Menteri LHK Siti Nurbaya (2015), angka 

deforestasi di Indonesia menurun secara signifikan 1,09 juta hektar menjadi 0,61 

juta hektar, kemudian pada tahun 2017, deforestasi turun menjadi 497 ribu ha dan 

diprediksi pada tahun 2020 akan menurun menjadi 0,45 juta ha serta akan menurun 

sebesar 0,35 juta ha pada tahun 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, 2018). Sementara riset dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan 

bahwa sawit bukan merupakan penyebab deforestasi di Indonesia. Menurut Yanto 

Santosa sebagai guru besar Fakultas Kehutanan IPB, lahan perkebunan kelapa 

sawit yang ada di Indonesia bukan berasal dari kawasan hutan, sehingga hasil 

voting parlemen UE yang menyatakan kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi 

adalah keliru (Jati, 2017).  

 Isu lingkungan selalu dijadikan instrumen untuk menghambat ekspor 

kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Isu ini menjadi sangat menarik untuk 

dijadikan bahan Uni Eropa dalam kampanye hitam dikarenakan kurangnya 

pengawasan pemerintah Indonesia terhadap pembukaan lahan kelapa sawit. 



Kebijakan ISPO yang menjadi unggulan pemerintah belum mampu mencegah 

deforestasi. ISPO masih rentan untuk celah penyelahgunaan sehingga minim akan 

kewajiban yang transparan, tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung 

jawab untuk pekerja (Salim, The Jakarta Post, 2014). Seperti contoh hutan 

Sumatera dan Kalimantan saat ini menjadi sorotan internasional. Kedua pulau ini 

termasuk dalam 11 wilayah di dunia yang menyumbang lebih dari 80% deforestasi 

secara global hingga tahun 2030 (BBC News, 2015).  

b. Isu kesehatan  

Proses pembukaan lahan kelapa sawit yang tidak standar dapat menyebabkan 

kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini menghasilkan asap yang dapat mengganggu 

setiap aktivitas makhluk hidup, khususnya manusia. Sebuah studi oleh dua 

universitas AS memperkirakan bahwa lebih dari 100.000 orang di bagian Asia 

Tenggara meninggal sebelum waktunya, disebabkan menghirup kabut berbahaya 

terkait dengan kebakaran lahan, dengan sumber utama di Indonesia (Schonhardt, 

2016). Sedangkan menurut data BNPB (2013), paruh pertama tahun ini  

menyebutkan lebih dari 650 kejadian bencana melanda wilayah Indonesia yang 

mengakibatkan 392 jiwa  meninggal, sedangkan lebih dari 500.000 jiwa menderita 

dan mengungsi (BNPB, 2013, hal. 4). Provinsi Riau menjadi wilayah yang 

berlangganan dalam kebaran hutan di Indonesia. Kebakaran hutan di Riau pada 

tahun 2013 menyebabkan kabut asap yang meluas sampai Thailand (Greenpeace, 

2013). Dengan kasus yang berdampak pada kematian ini, para aktivis lingkungan 

menghimbau masyarakat dunia untuk tidak menggunakan minyak sawit. Di sisi 

lain, minyak kelapa sawit mengandung komposisi yang berbahaya bagi kesehatan 



tubuh manusia. Badan kesehatan PBB World Healthy Organization (WHO) 

menyatakan bahwa mengkonsumsi minyak sawit dapat berkontribusi terhadap 

peningkatan resiko penyakit kardiovaskular (jantung) (Mitra, 2009, hal. 199). Hal 

ini dikarenakan, minyak sawit mengandung lemak jenuh yang berpotensi 

menyebabkan penyakit jantung. Sehingga pada beberapa kampanye hitam, 

informasi ini digunakan untuk memperburuk citra minyak sawit.  

c. Isu pelanggaran HAM 

Isu ini mengarah pada permasalahan konflik agraria yang terjadi antara 

perusahaan dengan petani kelapa sawit. Persoalan yang sering terjadi di Indonesia 

adalah masalah klaim lahan masyarakat ulayat terhadap perusahaan maupun 

negara. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) konflik agraria di tahun 

2016 mencapai 450 konflik, dengan total luas lahan 1.265.027,39 ha, sektor 

perkebunan mencapai 36,22% (Konsorium Pembangunan Negara (KPA), 2017). 

Perusahaan selalu berupaya untuk menguasai lahan masyarakat dengan berbagai 

faktor, salah satunya dengan memainkan eksistensi Hak Guna Usaha (HGU). 

Tumpang tindihnya birokrasi membuat masyarakat lokal terhambat untuk 

memperjuangkan hak tanah nya. Tidak efektifnya kebijakan HGU membuat para 

masyarakat tidak dapat mengekspor tanah miliknya. Padahal masyarakat hukum 

adat memiliki hak yang terpenting terkait ruang hidupnya yaitu ”hak 

ulayat”sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria  

(UUPA) (Rosmidah, 2010, hal. 95). Seperti contoh kasus PT Rezeki Kencana yang 

melanggar hak-hak serikat petani darat jaya (Sanjaya, 2017). Perusahaan ini telah 

mengklaim tanah milik masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Darat Jaya 



di wilayah Desa Kampung Baru, Kalimantan Utara seluas 2.600 ha. Sebelumnya 

lahan tersebut ditanami tanaman pisang, nanas, jagung dan lain lain oleh 

masyarakat. Namun tanpa adanya komunikasi yang jelas, perusahaan melakukan 

land clearing (pembersihan lahan) dan perusakan serta pencabutan tanaman yang 

mengakibatkan rusaknya sekitar 20.000 pohon. Lahan ini nantinya akan ditanami 

oleh tanaman minyak kelapa sawit. Dalam hal ini PT RK telah melanggar hak 

masyarakat/Serikat Tani Darat Jaya dan melanggar pilar kedua United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) (Hadrian, 2017). 

Bagi masyarakat pedalaman, hutan merupakan tempat untuk bertahan dan 

sumber penghidupan. Tak sedikit orang yang protes ketika tanah hutan nya 

diakuisisi oleh perusahaan maupun pemerintah. Seperti contoh kasus konflik tanah 

terhadap kelapa sawit di wilayah Papua dimana ada sengketa antara masyarakat 

dengan swasta. Dalam kasus ini, perusahaan berupaya ingin mengambil alih lahan 

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Kabupaten Tambrauw, Papua 

Barat. Menurut masyarakat, pemerintah daerah sering menjadi bagain dari konflik 

ini dalam bentuk penandatangan terhadap perizinan tanpa persetujuan warga 

(Mambor, 2018). Provinsi Papua memberlakukanUndang-Undang Nomor 21/2001 

tentang otonomi khusus Papua dimana pada pasal 43 ayat 4 mengatur terkait 

penyediaan tanah ulayat untuk keperluan apapun melalui musyawarah dengan 

masyarakat adat guna dapatkan kesepakatan. Namun implementasi ini sengaja 

tidak dilaksakanan dikarenakan perusahaan yang didukung negara merampas dan  

mencaplok tanah tanpa persetujuan ketua adat Papua (Elisabeth, 2018). Kebijakan 

pemerintah dianggap tidak dapat memberikan keadilan yang setimpal terhadap 



masyarakat Papua. Selain itu, beberapa kebijakan lebih condong kepada 

kepentingan pengusaha kelapa sawit. Kondisi ini akan terus bertahan atau 

meningkat dikarenakan RUU tentang kelapa sawit masuk prolegnas pada 2018 

(Apriando, 2017). Dari sisi sosial, masyarakat Papua masih belum mengetahui 

secara signifikan dampak dari pembangunan kelapa sawit dan keterbatasan 

pengetahuan tentang status legal terhadap hak tanah ulayat mereka. Tidak adanya 

upaya konsultasi dan pemberian informasi dari perusahaan maupun pemerintah 

terhadap masyarakat Papua juga menimbulkan beberapa perselisihan. Konflik ini 

sudah merambah ke pelosok Papua, diantaranya PT Group Sinar Mas mulai 

beroperasi di Kabupaten Jayapura, PT Group Menara di Kabupaten Boven Digoel, 

Group Rajawali di Kabupaten Keerom, Group Korindo di Kabupaten Merauke dan 

masih banyak lainnya (Belau, 2018). 

Pelanggaran HAM lain datang dari para buruh yang diharuskan untuk bekerja 

dengan peralatan keamanan yang tidak memadai (Wihardandi, 2013). Banyak 

buruh yang bekerja dengan tidak menggunakan perangkat keamanan seperti helm 

keamanan sehingga berdampak pada kesehatan. Buruh kelapa sawit selalu 

berurusan dengan  herbisida paraquat sebagai bahan pemusnah ilalang. Jika 

terkontak langsung dengan tubuh manusia dapat menyebabkan mimisan, iritasi 

mata, infeksi kulit, iritasi kulit dan melepuh, warna kuku memudar atau kuku yang 

mudah copot, dan perlukaan daerah perut (Down to Earth, 2005). Pestisida ini 

memiliki kandungan yang sangat beracun dan sudah dilarang diberbagai negara. 

Seperti contoh kasus buruh bernama Jacob yang terkena herbisida sehingga 



mengakibatkan luka bakar yang serius dan hanya mendapatkan ganti rugi 

Rp.1.000.000, saja (Wihardandi, 2013). 

d. Eksploitasi buruh anak 

Kasus eksploitasi buruh terhadap anak dibawah umur marak terjadi pada 

industri kelapa sawit di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor biaya hidup yang 

terus meningkat sehingga kebutuhan keluarga tak dapat terpenuhi. Selain itu, harga 

komposisi pupuk yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kelapa sawit juga 

cenderung tinggi. Menurut LSM amnesty internasional, anak-anak berusia 8 tahun 

yang melakukan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit dibawah PT Wilmar 

International Ltd dalam kondisi bahaya (Anon, Deutsche Welle (DW), 2016). 

Perusahaan Wilmar merupakan pemasok minyak sawit untuk perusahaan global 

seperti Kellogg, Nestle, Unilever, Procter dan Gamble. Seperti contoh kasus 

seorang anak SMP berusia 13 tahun bernama Bimo Kencana Arif menjadi pekerja 

kelapa sawit di desa Urung Pane, Sei Silau Timur, Sumatera Utara. Bimo diberi 

gaji Rp.25.000,00 per hari untuk satu kali mengangkat ke truk. Modus perusahaan 

melibatkan pihak ketiga atau middleman supaya lepas dari jerat hukum sehingga 

mereka dapat mengelak jika terjadi apa-apa dengan anak-anak (Karokaro, 2014). 

 

Bentuk dari kampanye hitam yang digunakan aktivist lingkungan salah satunya 

melalui pembuatan label (labelling) dan logo terhadap produk khususnya makanan 

yang di jual di supermarket. Mereka mencantumkan label “no palm oil”, “sanz palm 

oil” dan “free palm oil” pada beberapa produk makanan. Seperti pada produk nutrifree 

gocciolotti 400g (Farmaciagermana) dan Hazelnut & Cocoa Nut Butter 500g (My sport 



suplement.com). Produk dengan label anti minyak ini telah beredar luas di pasar-pasar 

Eropa. Iceland merupakan supermarket pertama di Inggris yang akan menghentikan 

produk brand nya sendiri yang mengandung minyak sawit di akhir 2018 (Anon, 

Supermarket pertama Inggris yang larang produk minyak kelapa sawit, 2018).  

Keputusan Iceland ini merupakan pengaruh dari para aktivis lingkungan Greenpeace. 

Menurut pendiri iceland, Richard Walker, minyak sawit yang bersertifikasi maupun 

tidak bersertifikasi, tidak dapat membatasi deforestasi dan tidak membatasi perkebunan 

kelapa sawit. 

Selain dari produk makanan, beberapa kampanye digiatkan oleh LSM pada 

sektor industri makanan dan sabun. Dalam upaya menekan produksi biskuit, LSM 

menggunakan tema “Dying for biscuit”melalui media BBC. Upaya lain adalah dengan 

menekan perusahaan unilever dengan tema kampanye yang diusung “Dove is 

destroying rainforest for palm oil”. Untuk menekan industri mie instan, LSM 

mengusung tema “Ramen is killing the planet” dan “your instan ramen noodles are a 

massive threat to the environment” (GAPKI, 2017). Upaya-upaya ini dilakukan untuk 

menekan beberapa sektor industri dalam memproduksi makanan maupun barang. 

Dengan beredarnya labelling pada makanan tersebut, secara gamblang tertanam 

dibenak konsumen bahwa menghindari pembelian produk yang mengandung minyak 

sawit berkontribusi untuk menjaga lingkungan.  

2.3 Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) 

 Kebijakan biofuel pertama kali ada pada tahun 2003 melalui The Directiveon  

the  promotion  of  the  use  of  biofuels  or  other  renewable  fuels  for  transport. 



Kebijakan ini disepakati di Brussels, 8 Mei 2003. RED yang pertama ini menargetkan 

untuk penggunaan transportasi sebanyak 2%, dihitung berdasarkan sumber energi, 

bensin dan solar pada 31 Desember 2005 dan 5,75% pada 31 Desember 2010 (Directive 

2003/30/EC of the European Parliament, 2003). Kemudian pada tahun 2006 UE 

mengeluarkan european union strategy for biofuels yang berdasar pada biomass action 

plan. Strategi ini menekankan anggota UE untuk memenuhi target nasional dalam 

penggunaan biofuel yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2007 UE 

mengeluarkan renewable energy roadmap yang menargetkan 20% penggunaan energi 

terbarukan untuk tahun 2020 dengan minimal 10% penggunaan biofuel untuk sektor 

transportasi (Dewi, 2013, hal. 153). Pada 23 April 2009 komisi UE merevisi kebijakan 

energi terbarukan 2001/77 dan 2003/30 menjadi directive 2009/28. Kebijakan ini 

bertujuan dalam mencapai 20% pangsa energi dari sumber terbarukan pada tahun 2020 

dan 10% dari energi terbarukan khususnya di sektor transportasi (The European Portal 

For Energy Efficiency In Buildings, 2012). Pada directive 2009/28/EC ini, ditetapkan 

kerangka kerja umum untuk penggunaan energi dari sumber terbarukan untuk 

membatasi emisi gas rumah kaca serta mempromosikan transportasi yang lebih bersih. 

Selain itu, kebijakan ini menjadikan masing-masing negara untuk memenuhi target 

penggunaan energi terbarukan yang sudah ditetapkan. Pada 30 November 2016, Uni 

Eropa merevisi laporan tersebut menjadi Renewable Energy Directive II (RED II) 

dengan menambah beberapa target energy terbarukan. RED II bertujuan untuk 

menjadikan Uni Eropa sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan dan 

memastikan bahwa target setidaknya 27% energi terbarukan dalam konsumsi energi 

final di UE pada tahun 2030 terpenuhi (European Comission, 2016). 



Uni Eropa berencana untuk mengurangi perubahan iklim yang mana ini 

merupakan  masalah besar yang harus hadapi. Hal ini sesuai dengan Paris Agreement 

yang menetapkan pembatasan pemanasan global yang mencapai 2° C, mengurangi efek 

gas rumah kaca dan berupaya untuk mengentaskan kemiskinan (The Paris Agreement, 

2018). Pada kebijakan RED II, Uni Eropa menetapkan target energi baru, yang 

mengikat dan terbarukan pada 2030 mendatang setidaknya sebesar 32% (Delegation of 

the European Union, 2018). Kesepakatan ini dicapai pada 14 Juni oleh Komisi Eropa, 

Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. RED II tidak secara spesifik menyinggung 

penghapusan kelapa sawit untuk biodiesel mendatang. Pernyataan UE yang masih 

menjadi perdebatan ditingkat international adalah mengenai metodologi indirect land-

use change-risk (ILUC risk) yang membedakan biofuel risiko rendah dan risiko tinggi 

(Simamora, 2018, hal. 10). Perbedaan antara keduanya, high ILUC risk merupakan 

biofuel berbasis tanaman yang diproduksi secara signifikan dari area produksi yang 

berkarbon tinggi seperti lahan basah, gambut dan hutan. Sementara low ILUC risk 

merupakan biofuel berbasis tanaman yang penggunaan lahan nya tidak beresiko 

mengalami perubahan (EU Renewable Energy Directive II (RED II), 2018). 

The European Commission is to report  on the status of production expansion of relevant food 

and feed crops worldwide and set out in a "Delegated Act"  (to be reviewed  by  1 September 

2023) the criteria for certification of  two categories of "transport biofuels, bioliquidsand 

biomass produced from food and feed crops, primarily for energy purposes" ("crop-based 

biofuels" incl. vegetable oils such as palm, soya or rapeseed oil but also cereals and sugars) in 

relation to the indirect land-use change-risk (ILUC risk)•(1) "High ILUC risk" crop-based 

biofuels, i.e. "produced from crops for which a significant expansion of the production area 

into land with high carbon stock is observed", namely wetlands, peatlands and forests, in the 

EU and abroad.•(2) "Low ILUC risk" crop-based biofuels, i.e.  with a "Low indirect land-use 

change-risk". 

Pada poin high ILUC risk, UE menyinggung tanaman yang berbasis lahan 

basah, gambut dan hutan yang mana kelapa sawit merupakan bagian dari poin tersebut. 



Hal ini memicu kekhawatiran pemerintah Indonesia dalam menyikapi RED II. Dalam 

menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan surat kepada Komisi dan 

Dewan Uni Eropa, selain itu Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan dua surat 

kepada Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk mengungkapkan keprihatinan kepada para 

pemimpin Uni Eropa dikarenakan situasi ini akan terus berlanjut (Sparringa, 2018).  

2.4 Kebijakan pelabelan “no palm oil” (tanpa minyak sawit) oleh Uni Eropa 

Hambatan lain datang dari kebijakan Uni Eropa mengenai penggunaan label 

“no palm oil”pada produk makanan yang dijual di negara-negara Eropa. Pada tanggal 

16 April 2018 Uni Eropa membuat perluasan peraturan NO. 1169/2011 tentang 

penyediaan informasi makanan kepada konsumen dan telah diberitahukan kepada 

WTO pada 2008 dan berlaku sejak Desember 2014 serta peraturan NO. 1924/2006 

tentang nutrisi dan klaim kesehatan makanan dan telah diberitahukan ke WTO pada 

tahun 2003 dan berlaku sejak Juli 2007 (World Trade Organization, 2018). Uni Eropa 

menganggap bahwa label “no palm oil” bukanlah pelarangan untuk menggunakan 

minyak sawit namun ini merupakan bagian dari klaim nutrisi yang diizinkan. Selain 

itu, Uni Eropa menegaskan bahwa upaya pelabelan oleh beberapa produsen bersifat 

sukarela dan bukan merupakan bagian dari teknis (World Trade Organization, 2018, 

hal. article 4 dan 5). 

4. The  statement  "palm  oil  free"  per  se/alone  is  not  considered  as  a  nutrition  claim  

within  the meaning  of  Regulation  (EC)  No  1924/2006  on  nutrition  and  health  claims.  

However,  under particular  circumstances, the statement “palm oil free" could be considered 

as being part of a permitted nutrition claim. 

5. As regards TBT compatibility, the European Union would like to stress that the decision to 

use this  type  of  labelling  is  a  voluntary  practice,  put  in  place  by manufacturers  and  

would  not  stem from a technical regulation 

 



Namun, pernyataan ini disangkal oleh duta besar Indonesia untuk Swiss, Hasan 

Kleib, bahwa ini merupakan bagian dari hambatan perdagangan. Menurutnya metode 

pelabelan sukarela Uni Eropa telah menciptakan kampanye negatif terhadap minyak 

kelapa sawit. Kebijakan ini adalah bentuk ketidakadilan UE karena bersifat 

mendiskriminasi produk impor dari produk domestik dan merupakan suatu kondisi 

yang dilarang oleh perjanjian WTO. Selain itu argumentasi UE terkait dengan 

penerapan kebijakan pelabelan sukarela bersifat ambigu dan cenderung misleading 

karena tidak menyertakan bukti ilmiah konkret akan adanya dampak negatif terhadap 

kesehatan dari penggunaan atau konsumsi minyak sawit (Kementerian Luar Negeri RI, 

2018).  

Pada panel Uni Eropa terdapat regulasi (UE) No 1169/2011 yang mengatur 

mengenai  penyediaan informasi makanan kepada konsumen (European Union, 2011). 

Selain itu, terdapat juga peraturan No 1924/2006 oleh parlemen dan dewan Uni Eropa 

yang mengatur klaim nutrisi dan kesehatan yang dibuat pada makanan (European 

Union, 2006). Namun kedua regulasi ini belum membahas secara signifikan kewajiban 

yang mengatur pelabelan produk makanan. Hal ini menjadikan ruang bagi para aktivis 

lingkungan untuk mengkampanyekan penggunaan produk anti kelapa sawit. 

Pemerintah Indonesia dalam website kemlu mempermasalahkan implementasi dari 

regulasi 1169/2011 dan 1924/2006 Uni Eropa yang tidak melarang pelabelan “palm 

oil free" pada setiap kemasan produk makanan (Kementerian Luar Negeri, 2018).  



2.5 Dampak hambatan perdagangan terhadap Indonesia 

Beberapa kebijakan diatas menunjukkan persaingan dagang dalam upaya 

melindungi produk domestik Uni Eropa. Hambatan perdagangan oleh Uni Eropa 

tersebut berdampak pada sektor internal dan eksternal Indonesia. Pada sektor eksternal, 

ada kemungkinan akan berimbas terhadap negara-negara lain untuk tidak 

menggunakan produk kelapa sawit. Menurut Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang 

Gapki, Eddy Martono, larangan penggunaan kelapa sawit ini akan menyebar (efek 

domino) ke negara lain nya (Pratomo, 2017). Efek domino ini akan mempengaruhi citra 

dan nilai jual beli kelapa sawit di kancah internasional sehingga akan mengurangi 

angka ekspor kelapa sawit Indonesia. Jika ini dibiarkan akan berdampak pada sektor 

internal (domestik) dimana stok kelapa sawit akan menumpuk sementara kegiatan 

produksi tetap berlangsung. Hambatan perdagangan ini juga menyebabkan harga 

tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani menurun dikarenakan penjualan 

ke pabrik utama juga menurun. Seperti contoh harga minyak sawit di langkat Sumatera 

Utara pada tingkat petani sebesar Rp.950/kg untuk di jual ke pabrik kelapa sawit PT 

Mulia Tani Jaya, Desa Buluh Telang, padahal biasanya harga normal CPO adalah 

sebesar Rp 8.500/kg (Simarmata, 2018). Dampak eksternal lain nya adalah dapat 

mempengaruhi posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan bebas Indonesia 

dengan Uni Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) 

(Idris, 2017). Artinya hal ini akan berdampak pada hubungan bilateral Indonesia Uni 

Eropa. Pembahasan yang dilakukan pada forum CEPA meliputi permasalahan 

perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, 

persaingan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, UKM, pengadaan barang 



dan jasa pemerintah, SPS-TBT, standar, mekanisme penyelesaian sengketa, dan 

pembangunan kapasitas (Kementerian Luar Negeri RI, 2018). 

 

 

 

 

 


