
Canola Australia 
sangat diminati pembeli 
dan pihak pemroses 
internasional karena 
mutunya yang superior, 
keamanan pangannya dan 
keandalan pasokannya.

Canola 
Australia

Mutu, keamanan, dan keandalan
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Secara geografis, Australia memiliki lokasi 
yang tepat untuk memasok pasar ekspor 
Asia dengan canola bermutu tinggi untuk 
minyak dan produksi bungkil (meal). 
Pembeli canola Australia memiliki akses 
terhadap produk baik yang tradisional 
maupun yang MG (dimodifikasi genetiknya). 

Australia memasok lebih dari 2,3mmt canola 
(15-20 persen dari perdagangan dunia) ke 
Eropa, Tiongkok, Jepang dan pasar-pasar 
internasional lain setiap tahunnya.

Menanam canola di Australia
Canola merupakan tanaman panen utama 
Australia yang ditanam di wilayah yang 
bercurah hujan lebih tinggi di rentang 
wilayah penghasil biji-bijian.

Canola pada utamanya ditanam di Western 
Australia, New South Wales, Victoria 
dan South Australia. Di Queensland and 
Tasmania, jumlah yang ditanam lebih 
sedikit (lihat Gambar 1).

Produksi canola di Australia telah 
meningkat secara dramatis hingga 
mencapai rata-rata hampir empat juta ton 
metrik atau million metric tonnes (mmt) 
per tahun (lihat Tabel 1).

Increasing production
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Gambar 1 Wilayah produksi canola
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Tabel 1 Produksi canola Australia

Negara Bagian ^ Produksi (t)

Western Australia 1.519.095

New South Wales 713.096

Victoria 603.755

South Australia 295.664

TOTAL 3.131.610

^ Diproduksi juga di Queensland dan Tasmania 
dalam jumlah yang lebih sedikit

Sumber: ABARES (Rata-rata lima tahun hingga 2019-20)

Canola dengan Modifikasi 
Genetik di Australia
Canola dengan Modifikasi Genetik (MG) telah 
ada untuk diproduksi di Australia sejak 2009, 
kecuali di South Australia dan Tasmania di 
mana hanya canola non-MG yang ditanam. 

Dari jumlah total canola yang dipanen 
di Australia, jumlah canola dengan MG 
mencapai sekitar 20% dari hasil panen total. 

Selagi masih mendapatkan penerimaan 
dari industri dan konsumen di Australia, 
industri ini menyediakan pilihan pasar baik 
bagi produsen maupun pembeli dengan 
menyediakan protokol-protokol terpisah dan 
ketat untuk pemisahan canola non-MG. Hal 
ini memastikan petani dan pengguna akhir 
yang membutuhkan canola non-MG dapat 
mengaksesnya dengan keyakinan penuh.

Peringkat dan standar
Canola diproduksi dan disediakan oleh 
petani Australia sesuai dengan standar 
peringkat dan penerimaan ketat demi 
memastikan mutu tertinggi. Australian 
Oilseeds Federation (AOF) dan Grain Trade 
Australia menerbitkan standar penyediaan 
bagi petani untuk canola Australia.

Fo
to

 | 
N
ic

ol
e 

Ba
xt

er
/G

RD
C

Produksi yang meningkat
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Canola Australia terkenal 
karena menghasilkan 
salah satu minyak sayur 
tersehat di dunia dan dicari 
sebagai bahan baku yang 
berkelanjutan dan ramah 
lingkungan untuk bahan 
bakar hayati (biofuel).

Dicari di 
seluruh dunia

Sekilas pandang

  Canola Australia dicari di seluruh dunia karena dapat 
digunakan sebagai minyak yang dapat dimakan bermutu 
tinggi, untuk produksi bahan bakar hayati dan sebagai 
pakan ternak.

  Produksi canola Australia sedang meningkat; dengan 
rata-rata hingga empat juta metrik ton setiap tahun, atau 
merupakan 15-20 persen dari perdagangan ekspor dunia1.

  Canola Australia ditanam dengan sistem pertanian yang 
berkelanjutan dan dapat disertifikasi memenuhi kriteria 
keberlanjutan untuk akses pasar di Eropa dalam pemakaian 
pada bahan bakar hayati.



JEPANG
127.464t
$77,3 juta

TIONGKOK
176.049t

$116,2 juta

U.E.A
42.291t

$46,0 juta

NEPAL
27.959t

$17,5 juta

MALAYSIA
29.428t

$18,0 juta

Penggunaan domestik: 1 juta metrik ton 
(millions metric tonnes/mmt)

UNI EROPA
1,8mmt

$1,1 miliar

<50.000t <200.000t <250.000t >$1miliar 
mmt

VOLUME EKSPOR

Pemasaran dan 
pasar ekspor 

Pasar eksport canola Australia sepenuhnya dideregulasi dan biji-bijian 
dapat diekspor dalam jumlah besar dan dikirim dengan kontainer. Semua 
pengiriman untuk ekspor memerlukan sertifikasi oleh Pemerintah Australia 
yang berisi konfirmasi bahwa ketentuan fitosanitasi negara pengimpor 
terkait sudah dipenuhi. 

Canola Australia ditanam dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan dapat disertifikasi telah memenuhi kriteria 
keberlanjutan untuk akses pasar ke Eropa untuk digunakan dalam biodiesel, sesuai dengan European Union Renewable 
Energy Directive (Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa). 

Gambar 2 Pasar-pasar utama untuk canola Australia
Sumber: Data ekspor: ABS (rata-rata tahun 2016-17 hingga 2019-20)
Data penggunaan domestik: ABARES (rata-rata tahun 2015–16 hingga 2018–19)
$ = AUD

Total ekspor $1,4 miliar 2.3 juta ton
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Penggunaan akhir
Australia merupakan salah satu dari sedikit pengekspor 
dunia yang mampu memasok pengiriman canola non-MG 
dalam jumlah besar ke pasar-pasar internasional untuk 
digunakan di berbagai industri. 

Minyak sehat yang dapat dimakan diekstrak 
dari canola. Minyak ini rendah lemak 
jenuh, mengandung kadar asam lemak tak 
jenuh tunggal yang tinggi dan memiliki 
keseimbangan asam lemak omega esensial 
yang ideal. Minyak canola digunakan dalam 
serangkaian produk termasuk margarin dan 
mentega putih (shortening), minyak goreng 
dan saus salad.

Seiring dengan semakin meningkatnya 
pemakaian bahan bakar ramah lingkungan, 
canola semakin dicari untuk digunakan 
dalam industri biodiesel. Performanya 
yang sangat baik dalam kondisi dingin 
memberikan keuntungan daripada minyak 
nabati alternatif.

Bungkil canola merupakan produk canola 
yang sama-sama dihasilkan setelah bijinya 
dihancurkan dan minyaknya diekstrak. 
Bungkil protein bermutu tinggi dapat 
digunakan untuk makanan sapi ternak, 
unggas, babi dan ikan; dan sebagai pupuk. 
Bungkil ini memiliki profil asam amino 
yang sangat baik dan tinggi vitamin dan 
mineral yang esensial.

Penelitian dan pengembangan
Mutu canola Australia yang baik dapat 
dicapai karena hubungan kerja yang erat 
antara perwakilan penelitian, pemerintah 
dan industri dan karena varietas-varietas 
baru yang dikembangkan oleh perusahaan-
perusahaan pembiakan khusus.

Penelitian agronomis berfokus pada 
kemampuan mendatangkan laba bagi 
petani dan pengadopsian praktik-praktik 
pengelolaan terbaik oleh industri.

AOF merupakan lembaga industri tertinggi 
untuk rantai proses (value chain) 
oilseed Australia. AOF berkomitmen 
untuk meningkatkan pengaruh 
industri; mendorong inovasi dalam 
pasar dan pengembangan produk; dan 
mengembangkan kapabilitas petani.

Hubungi AEGIC hari ini untuk mencari tahu 
bagaimana kami dapat membantu Anda.
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Tabel 2 Ciri-ciri kualitas umum pada  
canola Australia

Parameter kualitas Rentang  
rata-rata

Minyak  
(dalam biji utuh pada tingkat 
kelembaban 6%)

43–45

Protein  
(dalam bungkil bebas minyak pada 
tingkat kelembaban 10%)

38–40

Kelembaban 
(%)

<8

Kadar klorofil biji (mg/kg) <5

μmoles/g Glukosinolat 
(dalam biji utuh pada tingkat 
kelembaban 6%)

<10

Didukung dengan bangga oleh 
Australian Oilseeds Federation.
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AEGIC merupakan inisiatif Pemerintah Negara Bagian Western Australia dan 
Grains Research and Development Corporation (Perusahaan Penelitian dan 
Pengambangan Biji-bijian) Australia


