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TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ekonom senior  Dradjad Hari Wibowo  menilai pelarangan
ekspor crude palm oil (CPO) dan 
minyak goreng
justru merugikan pemerintah, karena porsi penghasilan sawit Indonesia jumlahnya sangat
besar.

  

  

"Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua
yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI," kata Dradjad
dalam keterangan resminya Kamis (28/4/2022).

  

  

Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40
persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar
pajak.
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"Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500
per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE," tutur Dradjad.

  

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.

  

  

Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

  

  

"Kalau per tahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tahu karena nggak pernah
diungkap ke publik data ini," kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.

  

  

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan
memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang
sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).

  

  

"Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit
membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri," jelasnya.
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Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mengambil
hikmah dari isu minyak goreng ini. Sebab, publik akhirnya mengetahui ada permainan mafia
dan kartelisasi yang melibatkan beberapa perusahaan perkebunan dan pengelola sawit.

  

  

"Kami ingin kebijakan ekonomi pertanian khususnya tata niaga kelapa sawit kita benar-benar
dibentuk dengan pendekatan legislasi yang lebih fundamental di wilayah UU. Sehingga setiap
kebijakan diharapkan bisa diatur secara proporsional antara kepentingan nasional dan
kepentingan bisnis pelaku usaha," kata Sultan.

  

  

Menurutnya, untuk memastikan pengendalian negara terhadap komoditas strategis seperti
kelapa sawit harus diatur secara preventif sejak awal. Terutama dalam penguasaan lahan
perkebunan yang melibatkan swasta yang notabene berkewarganegaraan asing.

  

  

"Jangan sampai pengusaha sawit yang menguasai alat produksi seperti pabrik CPO juga
menguasai mayoritas lahan sawit. Inilah titik kritis liberalisasi dan kartelisasi tata niaga kelapa
sawit yang harus kita hindari agar kita tidak terjebak dalam situasi kelangkaan komoditas dan
inflasi yang terus terulang," tegasnya.

  

  

Ia berharap UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan direvisi terutama mengenai aturan 
distribusi penggunaan lahan perkebunan milik negara.

 3 / 4



Pelarangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng Merugikan Pemerintah

Written by Administrator
Friday, 29 April 2022 19:57

  

  

"Kepentingan nasional harus menjadi orientasi dan tujuan utama dari setiap kebijakan
pemerintah. Dengan demikian persoalan  minyak goreng  ini harus diselesaikan sejak dari hulu,
baik dari sisi penguasaan lahan hingga intensifikasi perkebunan kelapa sawit," ujarnya. 
(*)

  

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/407955/pelarangan-ekspor-cpo-dan-minyak-goren
g-merugikan-pemerintah
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