
1. Industri minyak sawit merupakan industri strategis yang memegang 
peranan penting bagi perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber bahan 
pangan, penghasil devisa negara, membuka lapangan kerja, maupu  dalam 
pengembangan wilayah. Sebagai industri yang menghasilkan produk 
intermediatte, industri minyak sawit (CPO) turut menghadapi resiko fluktuasi 
harga. Semakin ke hilir industri dihadapkan oleh tuntutan penguasaan teknologi 
dan tingkat persaingan invasi pasar yang besar.

2. Sebagai komponen penyusun harga pokok produksi, maka besarnya biaya produksi di 
sektor hulu maupun hilir tersebut tentu saja berpengaruh terhadap besarnya margin profit yang mampu 
diperoleh oleh produsen. Sebagai ilustrasi, kisaran harga pokok produksi (HPP) CPO berkisar Rp 3.000 - 6000 
kg/komposit CPO+inti, bergantung pada tingkat efisiensi pabrikasinya. Besaran HPP CPO tersebut 
dipengaruhi oleh (i) harga input produksi, yaitu biaya tanaman (jika kebun terintegrasi dengan PKS) atau harga 
pembelian TBS (jika PKS non terintegrasi), (ii) jumlah TBS diolah terhadap perolehan minyak sawit yang terkait 
dengan perolehan rendemen pabrik, serta (iii) besarnya biaya pengolahan CPO. Semakin efisien suatu pabrik, 
maka HPP CPO pabrik akan lebih rendah. Jika harga CPO saat ini berada pada kisaran Rp 8.200 – Rp 8.500 
/kg composit CPO+inti, maka margin profit yang diperoleh dapat mencapai kisaran Rp 2.000 – Rp 5.000/kg 
composit CPO+inti. 

3. Industri minyak goreng sawit juga tidak kalah penting peranannya sebagai salah 
satu dari sembilan bahan pokok di Indonesia. Kementerian Perindustrian 
mencatat bahwa pada tahun 2015, kapasitas industri minyak goreng kemasan di 
Indonesia mencapai 22 juta ton per tahun. Sebagaimana halnya dengan 
pembentukan HPP CPO, struktur HPP minyak goreng sawit terdiri dari  biaya 
bahan baku dan bahan penolong, biaya pengolahan, dan biaya penyusutan.  
Sebagai produk turunan minyak sawit, komponen bahan baku yaitu CPO 
diperkirakan menjadi komponen terbesar terhadap biaya produksi dan HPP 
minyak goreng (sekitar 80%). Oleh sebab itu, kenaikan harga CPO tinggi akan 
langsung berdampak pada peningkatan harga minyak goreng. Namun demikian, 
penurunan harga CPO tidak akan langsung menyebabkan harga minyak goreng 
turun. Hal ini dikarenakan, sebagai consumer product, harga produk minyak 
goreng dipengaruhi oleh komponen biaya lain, seperti tenaga kerja dan distribusi 
yang masih tinggi. Selain itu, dikarenakan hampir 70% industri minyak goreng 
sawit di Indonesia memiliki karakteristik pola pengusahaan yang terintegrasi 
secara vertikal, maka secara kumulatif potensi penurunan margin keuntungan 
yang ditimbulkan akibat dari implementasi kebijakan pemerintah pada lini 
produksi hulu dapat dikompensasikan dengan sempurna oleh pelaku usaha 
melalui kenaikan harga produk yang dihasilkan lini produksi hilir (KPPU, 2009). 

4. Sebagai ilustrasi, biaya olah pabrik minyak goreng diperkirakan berkisar Rp 238-
400/ kg CPO diolah. Sebagaimana dengan biaya produksi CPO, semakin efisien 
pabrik maka  biaya produksi akan semakin rendah.  Dengan asumsi harga CPO 
di kisaran Rp 8.213,- /kg CPO, maka HPP minyak goreng Rp 8.899,-/kg CPO 
diolah atau Rp 10.500/kg minyak goreng. Dengan harga minyak goreng  di 
pasaran sekitar Rp 12.500-14.000/kg, maka margin perolehan dari harga minyak 
goreng sekitar Rp 2.000-4.500,-/kg.
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