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KATA PENGANTAR

Kabinet Indonesia Bersatu telah menetapkan program pembangunan
dengan menggunakan strategi tiga jalur (triple track strategy) yang berazas progrowth, pro-employment, dan pro-poor. Di antara ketiga jalur tersebut, salah
satunya adalah revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk berkontribusi pada
pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan revitalisasi pertanian tersebut,
peningkatan investasi yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan
sektor pertanian merupakan suatu syarat keharusan.
Sejalan dengan upaya tersebut, buku yang berjudul Prospek dan Arah
Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit ini, dimaksudkan untuk menjadi salah
satu kontribusi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam memacu
investasi di sektor pertanian, khususnya pada bidang usaha berbasis kelapa sawit.
Di samping menerangkan berbagai aspek kondisi terkini, buku tersebut memberi
ulasan tentang peluang investasi industri berbasis kelapa sawit, baik pada usaha
hulu, hilir, produk samping, serta infrastruktur yang mendukung bisnis tersebut.
Dalam membahas peluang investasi tersebut, diuraikan industri-industri yang
prospektif untuk dikembangkan, lokasi industri, serta perkiraan besarnya investasi
yang dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
Kami berharap buku tersebut dapat menjadi sumber informasi, acuan, serta
pemacu para investor untuk melakukan investasi pada industri yang berbasis
kelapa sawit di Indonesia. Di samping itu, buku ini juga dapat menjadi masukan
bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan guna memacu investasi
pada usaha berbasis kelapa sawit.
Buku ini tentunya memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan. Oleh
sebab itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk
perbaikan buku ini.

Jakarta, Juli 2005
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian

Dr. Ir. Achmad Suryana, MS.
NIP. 080.034.254
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan agribisnis kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang
sangat diperlukan sebagai kegiatan pembangunan subsektor perkebunan dalam
rangka revitalisasi sektor pertanian. Perkembangan pada berbagai subsistem yang
sangat pesat pada agribisnis kelapa sawit sejak menjelang akhir tahun 1970-an
menjadi bukti pesatnya perkembangan agribisnis kelapa sawit. Dalam dokumen
praktis ini digambarkan prospek pengembangan agribisnis saat ini hingga tahun
2010, dan arah pengembangan hingga tahun 2025. Masyarakat luas, khususnya
petani, pengusaha, dan pemerintah dapat menggunakan dokumen praktis ini
sebagai acuan.
Dokumen praktis ini didahului dengan penyajian peranan sektor pertanian,
subsektor perkebunan, dan agribisnis kelapa sawit. Pada bab II diuraikan tentang
kondisi agribisnis kelapa sawit saat ini. Perkebunan kelapa sawit saat ini telah
berkembang tidak hanya yang diusahakan oleh perusahaan negara, tetapi juga
perkebunan rakyat dan swasta. Pada tahun 2003, luas areal perkebunan rakyat
mencapai 1.827 ribu ha (34,9%), perkebunan negara seluas 645 ribu ha (12,3%),
dan perkebunan besar swasta seluas 2.765 ribu ha (52,8%). Ditinjau dari bentuk
pengusahaannya, perkebunan rakyat (PR) memberi andil produksi CPO sebesar
3.645 ribu ton (37,12%), perkebunan besar negara (PBN) sebesar 1.543 ribu ton
(15,7 %), dan perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 4.627 ribu ton (47,13%).
Produksi CPO juga menyebar dengan perbandingan 85,55% Sumatera, 11,45%
Kalimantan, 2%, Sulawesi, dan 1% wilayah lainnya. Produksi tersebut dicapai
pada tingkat produktivitas perkebunan rakyat sekitar 2,73 ton CPO/ha, perkebunan
negara 3,14 ton CPO/ha, dan perkebunan swasta 2,58 ton CPO/ha.
Pengembangan agribisnis kelapa sawit ke depan juga didukung secara
handal oleh 6 produsen benih dengan kapasitas 124 juta per tahun. Pusat
Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT. Socfin, PT. Lonsum, PT. Dami Mas, PT.
Tunggal Yunus, dan PT. Bina Sawit Makmur masing-masing mempunyai kapasitas
35 juta, 25 juta, 15 juta, 12 juta, 12 juta, dan 25 juta. Permasalahan benih palsu
diyakini dapat teratasi melalui langkah-langkah sistematis dan strategis yang telah
disepakati secara nasional. Impor benih kelapa sawit harus dilakukan secara hatihati terutama dengan pertimbangan penyebaran penyakit.
Dalam hal industri pengolahan, industri pengolahan CPO telah berkembang
dengan pesat. Saat ini jumlah unit pengolahan di seluruh Indonesia mencapai 320
unit dengan kapasitas olah 13,520 ton TBS per jam. Sedangkan industri
pengolahan produk turunannya, kecuali minyak goreng,
masih belum
berkembang, dan kapasitas terpasang baru sekitar 11 juta ton. Industri oleokimia
Indonesia sampai tahun 2000 baru memproduksi olekimia 10,8% dari produksi
dunia.
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Dalam perdagangan CPO, Indonesia merupakan negara net exporter
dimana impor dari Malaysia dilakukan hanya pada saat-saat tertentu. Ekspor
Indonesia masih di bawah Malaysia dimana pada tahun 2002 hanya mencapai 6,3
juta ton atau sekitar 32,64% lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai
11,2 juta ton atau sekitar 57,28% dari total ekspor dunia. Sementara itu, impor
CPO mulai menyebar ke berbagai negara dan Indonesia mengandalkan pasar di
Belanda dan Pakistan. Neraca perdagangan CPO, baik dunia maupun Indonesia,
saat ini cenderung berada pada posisi seimbang. Harga pada beberapa tahun
terakhir cenderung meningkat baik di pasar internasional dan domestik.
Guna mendukung pengembangan agribisnis kelapa sawit, peranan lembaga
penelitian dan pengembangan perkebunan, kelembagaan dan kebijakan
pemerintah cukup strategis. Lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan
hingga saat ini telah berperan nyata melalui berbagai inovasi teknologi. Inovasi
tersebut mulai dari subsistem hulu, usahatani, hingga pengolahan produk hilir.
Pada aspek kelembagaan, berbagai organisasi, aturan dan pelaku usaha mulai
berkembang.
Sedangkan pada aspek kebijakan, beberapa kebijakan perlu
diperhatikan, khususnya kebijakan fiskal (perpajakan dan retribusi), dan perijinan
investasi.
Pada Bab III diuraikan tentang prospek, potensi, dan arah pengembangan
agribisnis kelapa sawit. Secara umum dapat diindikasikan bahwa pengembangan
agribisnis kelapa sawit masih mempunyai prospek, ditinjau dari prospek harga,
ekspor dan pengembangan produk. Secara internal, pengembangan agribisnis
kelapa sawit didukung potensi kesesuaian dan ketersediaan lahan, produktivitas
yang masih dapat meningkat dan semakin berkembangnya industri hilir. Dengan
prospek dan potensi ini, arah pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah
pemberdayaan di hulu dan penguatan di hilir.
Pada Bab IV disajikan tujuan dan sasaran pengembangan agribisnis tahun
2005-2010. Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, tujuan utama
pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah 1) menumbuhkembangkan usaha
kelapa sawit di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan,
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 2)
menumbuhkan industri pengolahan CPO dan produk turunannya serta industri
penunjang (pupuk, obata-obatan dan alsin) dalam meningkatkan daya saing dan
nilai tambah CPO dan produk turunannya. Sedangkan sasaran utamanya adalah 1)
peningkatan produktivitas menjadi 15 ton TBS/ha/tahun, 2) pendapatan petani
antara US$ 1,500 – 2,000/KK/tahun, dan 3) produksi mencapai 15,3 juta ton CPO
dengan alokasi domestik 6 juta ton.
Pada Bab V disajikan kebijakan, strategi dan program pengembangan
agribisnis perkebunan. Arah kebijakan jangka panjang adalah pengembangan
sistem dan usaha agribisnis kelapa sawit yang berdaya saing, berkerakyatan,
berkelanjutan dan terdesentralisasi.
Dalam jangka menengah kebijakan
pengembangan agribisnis kelapa sawit meliputi peningkatan produktivitas dan
mutu, pengembangan industri hilir dan peningkatan nilai tambah, serta penyediaan
dukungan dana pengembangan.
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Strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit diantaranya adalah integrasi
vertikal dan horisontal perkebunan kelapa sawit dalam rangka peningkatan
ketahanan pangan masyarakat, pengembangan usaha pengolahan kelapa sawit di
pedesaan, menerapkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka
pemanfaatan sumber daya perkebunan, dan pengembangan pasar. Strategi
tersebut didukung dengan penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) dan
kebijakan pemerintah yang kondusif untuk peningkatan kapasitas agribisnis kelapa
sawit. Dalam implementasinya, strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit
didukung dengan program-program yang komprehensif dari berbagai aspek
manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan (perbenihan, budidaya dan
pemeliharaan, pengolahan hasil, pengembangan usaha, dan pemberdayaan
masyarakat) hingga evaluasi.
Pada Bab VI disajikan kebutuhan investasi pengembangan agribisnis kelapa
sawit untuk pembagunan 350.000 ha kebun plasma dan inti dan 58 unit
pengolahan CPO di Indonesia Barat dan Timur, peremajaan 100.000 ha kebun di
kedua wilayah (tanpa pembangunan unit pengolahan) dan kebutuhan investasi
industri biosiesel kapasitas. Pembangunan dilaksanakan setiap tahun dari tahun
2006 hingga 2010 dengan investor petani plasma, perusahaan inti dan pemerintah.
Kebutuhan investasi untuk perluasan kebun kelapa sawit 350.000 ha per
tahun untuk lima tahun ke depan adalah Rp. 73.462.679.150.000 (Rp. 73,46
trilyun). Kebutuhan investasi di Indonesia Barat (150.000 ha) adalah Rp.
29.030.510.250.000 (investasi petani plasma sebesar Rp. 16.831.607.940.000,
perusahaan inti sebesar Rp. 9.393.827.310.000 dan pemerintah sebesar Rp.
2.805.075.000.000). Kebutuhan investasi di Indonesia Timur (200.000 ha) adalah
Rp. 44.432.168.900.000 (investasi petani plasma sebesar Rp. 25.433.332.660.000,
perusahaan inti sebesar Rp. 15.882.086.240.000 dan pemerintah sebesar Rp.
3.116.750.000.000).
Kebutuhan investasi untuk peremajaan kebun kelapa sawit 100.000 ha per
tahun untuk lima tahun ke depan adalah Rp. 14.611.495.686.000 (Rp. 14,6
trilyun). Kebutuhan investasi untuk peremajaan 80.000 ha di Indonesia Barat
adalah Rp. 10.751.856.210.000
(investasi petani plasma sebesar Rp.
7.963.955.769.000, perusahaan inti sebesar Rp. 2.437.987.941.000 dan
pemerintah sebesar Rp. 349.912.500.000). Kebutuhan investasi untuk peremajaan
20.000 ha di Indonesia Timur adalah Rp.3.859.639.476.000 (investasi petani
plasma sebesar Rp. 3.005.753.730.000, perusahaan inti sebesar Rp. 741.010.746
dan pemerintah sebesar Rp. 112.875.000.000).
Dalam implementasinya, pengembangan agribisnis kelapa sawit baik melalui
perluasan maupun peremajaan menerapkan pola pengembangan inti-plasma
dengan penguatan kelembagaan melalui pemberian kesempatan kepada petani
plasma sebagai pemilik saham perusahaan. Pemilikan saham ini dilakukan melalui
cicilan pembelian saham dari hasil potongan penjualan hasil atau dari hasil
outsourcing dana oleh organisasi petani.
Kebutuhan investasi untuk pengembangan pabrik biodiesel kapasitas 6.000
ton per tahun (6.600 kl per tahun) dan kapasitas 100.000 ton per tahun (110.000
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kl per tahun) masing-masing adalah Rp. 12 milyar dan Rp. 180 milyar. Apabila
setiap tahun dibangun 1 pabrik skala kecil dan besar, maka total biaya investasi
yang diperlukan dalam 5 tahun ke depan Rp. 860 milyar. Nilai investasi tersebut
diperlukan untuk membeli peralatan dan mendirikan bangunan pabrik.
Pada Bab VII disajikan perlunya dukungan kebijakan sarana dan prasarana
serta regulasi. Dukungan kebijakan diharapkan diperoleh dari Departemen
Perindustrian, Departemen Perdagangan, Deparetemen Keuangan, Bank
Indonesia, Kantor Menteri Negara BUMN, Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kantor Menteri Negara Usaha Kecil,
Menengah dan Koperasi, Pemerintah Daerah, dan Kejaksaan Agung serta
Kepolisian.
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D

alam perekonomian Indonesia sektor pertanian secara tradisional
dikenal sebagai sektor penting karena berperan antara lain sebagai
sumber utama pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Peranan sektor
ini di Indonesia masih dapat ditingkatkan lagi apabila dikelola dengan baik,
mengingat semakin langkanya atau menurunnya mutu sumberdaya alam, seperti
minyak bumi/petrokimia, dan air serta lingkungan secara global, sementara di
Indonesia sumber-sumber ini belum tergarap secara optimal. Ke masa depan
sektor ini akan terus menjadi sektor penting dalam upaya pengentasan
kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, dan
penerimaan ekspor serta berperan sebagai produsen bahan baku untuk penciptaan
nilai tambah di sektor industri dan jasa.
Dalam Rencana Pembangunan Nasional, pemerintah telah menyusun
strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
meningkatkan dan memelihara pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan
kerja, pemerataan pendapatan, pemberantasan kemiskinan, dan konservasi
sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, sektor pertanian merupakan
salah satu sektor utama untuk mencapai tujuan ini, mengingat masih banyaknya
sumberdaya alam pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan bahkan
belum dimanfaatkan sama sekali. Di fihak lain, penduduk yang berpenghasilan di
bawah US$ 1,0 per hari masih berjumlah jutaan orang, apalagi yang belum
memperoleh pekerjaan.
Pada sektor pertanian, subsektor perkebunan diharapkan tetap memainkan
peran penting melalui kontribusinya dalam PDB, penerimaan ekspor, penyediaan
lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah di luar Jawa.
Sub-sektor perkebunan sebagai bagian integral dari sektor pertanian, memiliki ciriciri sebagai berikut: (i) ditinjau dari cakupan komoditasnya, meliputi sekitar 145
jenis tanaman
berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim, sehingga
pengembangannya akan dapat menjangkau berbagai tipe sumberdaya; (ii) ditinjau
dari hasil produksinya, merupakan bahan baku industri atau ekspor, sehingga pada
dasarnya telah melekat adanya kebutuhan keterkaitan kegiatan usaha dengan
berbagai sektor dan sub-sektor lainnya, dan (iii) ditinjau dari pengusahaanya,
sekitar 85% merupakan usaha perkebunan rakyat yang tersebar di berbagai
daerah.
Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai
peran penting bagi subsektor perkebunan. Pengembangan kelapa sawit antara lain
memberi manfaat dalam: peningkatan pendapatan petani dan masyarakat (petani
kelapa sawit dapat memiliki pendapatan sekitar Rp. 2 juta – Rp. 6 juta per tahun);
produksi yang menjadi bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai
tambah di dalam negeri (produksi tahun 1998 sebesar 5,6 juta ton meningkat
menjadi sekitar 10,7 juta ton pada tahun 2003); ekspor CPO yang menghasilkan
devisa (volume ekspor tahun 1998 sebesar 1,6 juta ton senilai US$ 800 ribu dolar
meningkat menjadi 5,7 juta ton senilai US$ 2,1 juta dolar pada tahun 2003) dan;
menyediakan kesempatan kerja bagi lebih dari 2 juta tenaga kerja di berbagai sub
sistem. Dari sisi upaya pelestarian lingkungan hidup, tanaman kelapa sawit yang
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merupakan tanaman tahunan berbentuk pohon (tree crops) dapat berperan dalam
penyerapan efek gas rumah kaca seperti (CO2), dan mampu menghasilkan O2 atau
jasa lingkungan lainnya seperti konservasi biodiversity atau eko-wisata. Selain itu
tanaman kelapa sawit juga menjadi sumber pangan dan gizi utama dalam menu
penduduk negeri, sehingga kelangkaannya di pasar domestik berpengaruh sangat
nyata dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun,
pengembangan tanaman dan agribisnis kelapa sawit akan dapat memberikan
sebesar-besarnya manfaat di atas, apabila para pelaku agribisnis kelapa sawit,
perbankan, lembaga penelitian dan pengembangan serta sarana dan prasarana
ekonomi lainnya oleh berbagai instansi terkait memberikan dukungan dan peran
aktifnya.
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang prospek dan
arah pembangunan kelapa sawit di Indonesia. Dokumen praktis ini diharapkan
dapat dipakai sebagai acuan kepada berbagai fihak yang berkepentingan,
berkiprah, berusaha dan peduli dalam pengembangan agribisnis kelapa sawit di
Indonesia seperti petani, perusahaan swasta, perusahaan negara, dan pemerintah.
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A.

Profil Perkebunan Kelapa Sawit (Primer)

Melalui berbagai upaya pengembangan, baik yang dilakukan oleh perkebunan
besar, proyek-proyek pembangunan maupun swadaya masyarakat, perkebunan
kelapa sawit telah berkembang sangat pesat. Pada tahun 1968, luas areal yang
baru 120 ribu ha menjadi 4926 ribu ha pada tahun 2003. Selain dari pertumbuhan
areal yang cukup besar tersebut, hal lain yang lebih mendasar lagi adalah
penyebarannya, yang semula hanya ada pada 3 propinsi saja di Sumatera, tetapi
saat ini telah tersebar di 17 propinsi di Indonesia. Sumatera masih memiliki areal
terluas di Indonesia, yaitu mencapai 75,98% diikuti Kalimantan dan Sulawesi,
masing-masing 20,53% dan 2,81%. Komposisi pengusahaan kelapa sawit juga
mengalami perubahan, yaitu dari sebelumnya hanya perkebunan besar, tetapi saat
ini telah mencakup perkebunan rakyat dan perkebunan swasta. Pada tahun 2003,
luas areal perkebunan rakyat mencapai 1.827 ribu ha (34,9%), perkebunan negara
seluas 645 ribu ha (12,3%), dan perkebunan besar swasta seluas 2.765 ribu ha
(52,8%). Sumatera mendominasi ketiga jenis pengusahaan, sedangkan Kalimantan
dan Sulawesi menjadi lokasi pengembangan perkebunan swasta dan perkebunan
rakyat.
Sejalan dengan perkembangan areal, produksi kelapa sawit juga mengalami
peningkatan, dari hanya 181 ribu ton CPO pada tahun 1968 menjadi 9,8 juta ton
pada tahun 2003 (Lampiran 1), dengan komposisi Perkebunan rakyat (PR)
memberi andil produksi CPO sebesar 3.645 ribu ton (37,12%), perkebunan besar
negara (PBN) sebesar 1.543 ribu ton (15,7 %), dan perkebunan besar swasta
(PBS) sebesar 4.627 ribu ton (47,13%). Produksi tersebut dicapai pada tingkat
produktivitas PR sekitar 2,73 ton CPO/ha atau setara 13,65 ton TBS (tandan buah
segar)/ha, PBN 3,14 ton CPO/ha atau setara 15,70 ton TBS/ha dan PBS 2,58 ton
CPO/ha atau sekitar 12,90 ton TBS/ha. Produksi tersebut akan terus meningkat di
masa datang, yang berasal dari tanaman belum menghasilkan (TBM) saat ini, dan
dari pengoptimalan tanaman menghasilkan (TM) yang telah ada. Perkebunan
kelapa sawit juga telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia dengan
perbandingan 85,55% Sumatera, 11,45% Kalimantan, 2%, Sulawesi, dan 1%
wilayah lainnya. Produktivitas perkebunan kelapa sawit di Sumatera relatif lebih
tinggi dibandingkan dengan di Kalimantan dan Sulawesi. Disamping CPO,
perkebunan kelapa sawit juga menghasilkan minyak inti sawit yang pada tahun
2003 mencapai tidak kurang dari 2,1 juta ton (Lampiran 2).
Hal lain yang perlu dicatat adalah produksi TBS bulanan tidak rata sepanjang
tahun, tetapi memiliki pola tertentu. Panen puncak umumnya berlangsung selama
2-3 bulan dengan produksi sekitar 12-13% dari produksi tahunan sedangkan
panen produksi rendah dapat mencapai sekitar 3-4% produksi tahunan. Distribusi
produksi bulanan dapat bervariasi menurut lokasi dan distribusi bulanan ini penting
untuk mengestimasi produksi bulanan dan semesteran. Contoh distribusi produksi
diambil kasus di Kalimantan Barat, Aceh Timur dan Labuhan Batu (Lampiran 3).
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B.

Profil Usaha Perbenihan (Hulu)

Saat ini sumber benih kelapa sawit tergabung dalam Forum Komunikasi
Produsen Benih Kelapa Sawit. Forum ini beranggotakan 6 produsen benih kelapa
sawit, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT. Socfin, PT. Lonsum, PT.
Dami Mas, PT. Tunggal Yunus, dan PT. Bina Sawit Makmur. Kapasitas produksi
benih nasional adalah 124 juta per tahun yang berasal dari masing-masing
produsen benih di atas secara berurutan sebesar 35 juta, 25 juta, 15 juta, 12 juta,
12 juta, dan 25 juta kecambah. Ke enam produsen benih tersebut pada dasarnya
mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan benih nasional, walaupun harus
meningkatkan kapasitas produksi.
Pada beberapa tahun terakhir, produsen benih dihadapkan pada masalah
beredarnya benih palsu. Namun, pemerintah bersama produsen benih telah
melakukan langkah-langkah sistematis dan strategis untuk mengatasi masalah ini,
yaitu:
(1). Penegakan hukum pelaksanaan Undang Undang No. 12 tahun 1992
dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995, tentang perbenihan,
(2). Peningkatan Pengawasan Peredaran dan Pengendalian Mutu Benih
melalui penugasan kepada Dinas Perkebunan,
(3). Peningkatan aktivitas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang
(BP2MB) dan aparat pemerintah dibidang perbenihan dengan
melakukan kontrol yang lebih ketat jalur pengiriman udara/darat dan
kunjungan ke pembibitan kelapa sawit di sentra-sentra kelapa sawit,
(4). Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam
penyidikan pemalsuan benih, pelanggaran peredaran benih, dan
penegasan pemberian sangsi/hukuman,
(5). Sosialisasi oleh para produsen benih kelapa sawit kepada para
pengusaha dan calon pengusaha perkebunan/masyarakat luas tentang
benih kelapa sawit palsu/ilegal,
(6). Informasi yang akurat berkenaan dengan rencana perluasan areal
tanam per tahun, rencana penanaman ulang (replanting) per tahun
dan kebutuhan benih kepada penyandang dana pembangunan
perkebunan (misalnya pihak perbankan),
(7). Penyempurnaan Forum Komunikasi Produsen Benih Kelapa Sawit yang
beranggotakan 6 produsen benih kelapa sawit. Melalui Forum ini
seluruh ketersediaan benih kelapa sawit nasional dapat diupayakan
untuk dipenuhi, dan
(8). Impor benih dapat dilakukan jika kapasitas produksi produsen benih
nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional. Namun demikian
impor benih kelapa sawit perlu diwaspadai karena benih impor
mempunyai resiko penularan/pembawa penyakit yang bersifat soil born
dan air born, misalnya: layu fusarium, bud rot, red ring disease, dan
lainnya.
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C.

Profil Industri Pengolahan Kelapa Sawit (Hilir)
1.

Industri Pengolahan CPO
Industri pengolahan kelapa sawit yang mengolah tandan buah segar
menjadi CPO terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan
luas areal dan produksi. Hingga saat ini, jumlah unit pengolahan di
seluruh Indonesia mencapai 320 unit dengan kapasitas olah 13,520 ton
TBS per jam (Lampiran 4).

2.

Pabrik Pengolahan Lanjut
Industri hilir kelapa sawit kategori produk pangan yang umum
diusahakan di Indonesia berupa minyak goreng, sedangkan produk
bukan pangan berupa oleokimia meliputi fatty acid, fatty alcohol, stearin,
glycerin dan metallic soap. Industri minyak goreng dan oleokimia
berkembang di beberapa daerah, yang umumnya di kota-kota besar
yang lengkap dengan fasilitas pelabuhan. Beberapa daerah sentra
industri minyak goreng meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan
dan Irian Jaya.
Untuk keperluan pangan, CPO dipisahkan menjadi fraksi padat (stearin)
dan fraksi cair (olein). Olein sudah dapat dikelompokkan sebagai minyak
goreng. Kapasitas terpasang industri fraksinasi 1985 adalah 2,9 juta ton
padahal produksi CPO tahun tersebut adalah 1,2 juta ton. Pada 1995,
kapasitas pabrik fraksinasi adalah 6 juta ton yang juga melebihi produksi
CPO nasional dan pada tahun 2000, kapasitas terpasang mencapai 11
juta ton (Lampiran 5).
Dari segi laju pertumbuhan, industri oleokimia dasar yaitu fatty acid,
metalic soap, glycerine dan fatty alkohol, maju sangat pesat. Pada 1988
produksi oleokimia dasar Indonesia baru 79.500 ton, naik menjadi
217.700 ton pada 1993, dan menjadi 652 ribu ton pada 1998 atau
tumbuh dengan laju sekitar 23,5%/tahun. Namun, hingga tahun 2000
kontribusi oleokimia dasar Indonesia terhadap produksi dunia baru
10,8% (Lampiran 6). Jumlah pabrik oleokimia di seluruh Indonesia saat
ini sekitar 27 unit, tersebar di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat,
Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Irian Jaya.
Yang juga menarik untuk diperhatikan adalah perkembangan industri
oleokimia dasar merangsang pertumbuhan industri barang konsumen
seperti deterjen, sabun, dan kosmetika. Dalam sepuluh tahun terakhir,
pemakaian minyak sawit dalam industri oleokimia naik dengan laju
sekitar 9%/tahun.
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Perdagangan dan Harga
Ekspor dan Harga
Indonesia adalah negara net-exporter minyak sawit, tetapi dalam
keadaan mendesak Indonesia juga mengimpor minyak sawit. Negara
tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia adalah Eropa Barat, India,
Pakistan, Cina, dan Jepang. Produk yang diekspor adalah minyak olahan
tahap awal seperti RBD palm oil, CPO, dan beberapa produk oleokimia.
Secara umum, ekspor minyak sawit Indonesia 1988-2000 meningkat
dengan laju 13,5%/tahun (Lampiran 7).
Impor minyak sawit umumnya dalam bentuk olein dari Malaysia
(Lampiran 8). Impor ini biasanya terjadi pada waktu harga dunia tinggi
dimana terjadi rush export dari Indonesia. Dalam keadaan demikian
biasanya pemerintah menggunakan mekanisme pajak ekspor untuk
menjamin pasokan dalam negeri yang besarnya pernah mencapai 60%.
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Gambar 1. Pola harga CPO

Perkembangan harga minyak sawit (CPO) di pasar domestik dan
internasional sejak tahun 1988 sampai dengan 2002 menunjukkan
kecenderungan yang menaik (Lampiran 9). Pergerakan harga minyak
sawit di pasar internasional ditransmisikan ke pasar domestik (border
price dan whole sale price) melalui mekanisme pasar. Secara umum
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pergerakan harga minyak sawit domestik searah dengan perkembangan
harga minyak sawit di pasar internasional. Selain itu, harga minyak sawit
juga mempunyai fluktuasi musiman (Gambar 1). Dalam semester 1,
harga pada bulan Januari biasanya adalah paling tinggi kemudian turun
melandai dalam Februari sampai Mei. Dalam semester 2, penurunan
harga yang paling tajam terjadi pada Mei-Juli/Agustus dan naik sampai
dengan bulan Januari.
2.

Neraca Minyak Kelapa Sawit (Penggunaan Domestik)
Hingga saat ini, konsumsi minyak sawit domestik diperkirakan sekitar
50%-60% dari produksi dan penggunaannya sebagian besar untuk
pangan (80%-85%) sedangkan untuk industri oleokimia relatif masih
kecil (15%-20%). Menurut perkiraan, pertumbuhan konsumsi minyak
sawit dalam negeri adalah sekitar 11,5 %/tahun. Pertumbuhan konsumsi
untuk oleopangan adalah 12%, lebih besar dibandingkan pertumbuhan
konsumsi untuk oleokimia (10%). Dengan perkiraan tersebut, maka
neraca minyak kelapa sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir
bergerak dari surplus ke arah keseimbangan, identik dengan neraca
dunia (Lampiran 10).

3.

Peta Perdagangan Minyak Kelapa Sawit
Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor minyak sawit kedua
terbesar di dunia setelah Malaysia.
Malaysia memegang peranan
penting dalam perdagangan minyak sawit pada akhir tahun 1960-an saat
Indonesia dan Nigeria mengalami stagnasi produksi. Pada tahun 1969
pangsa ekspor minyak sawit Malaysia mencapai sekitar 43.48 persen dari
ekspor minyak sawit dunia dan pada tahun 2002 pangsa ekspor Malaysia
tumbuh menjadi 57,28 persen. Pada periode yang sama, pangsa ekspor
minyak sawit Indonesia sekitar 20,49 persen, dan 32,64 persen. Sisanya
dikuasai oleh beberapa negara, seperti Papua Nugini dan Pantai Gading
(Lampiran 11).
Amerika Serikat, Belanda dan Pakistan secara tradisional merupakan
negara pengimpor utama minyak sawit. Pada tahun 1969 ketiga negara
mengimpor sekitar 11 persen dari impor minyak sawit dunia. Pada tahun 2002, pangsa impor ketiga negara meningkat menjadi sekitar 13.35
persen (Lampiran 12). Perubahan pangsa impor ketiga negara tersebut
terjadi karena adanya peningkatan impor oleh Pakistan yang cukup
nyata. Saat ini ketiga pengimpor minyak sawit tersebut berperan cukup
penting bagi Indonesia.
Pada ketiga pasar tersebut, Malaysia merupakan pesaing utama
Indonesia dan umumnya CPO asal Malaysia lebih kompetitif karena
antara lain, mutu yang lebih baik dan adanya kemudahan-kemudahan
yang didapat Malaysia dari negara pengimpor dan tidak diperoleh
Indonesia. Namun, perkembangan ekspor minyak sawit Malaysia
diperkirakan akan tertahan oleh adanya keterbatasan sumber daya lahan
dan tingginya tingkat upah pekerja.
Sedangkan Indonesia masih
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mempunyai potensi untuk berkembang karena dukungan biaya produksi
murah dan lahan potensial yang masih tersedia. Namun Indonesia juga
menghadapi kendala dalam pengembangan ekspor karena tingkat
konsumsi domestik tinggi. Sementara itu, Malaysia pun tidak berdiam
diri dan terus meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya, sehingga
mereka mengembangkan dengan sungguh-sungguh industri produk
turunan CPO yang bernilai lebih tinggi.
E.

Produksi Negara Pesaing

Berdasarkan data produksi tahun 1999 – 2004, terlihat jelas bahwa Malaysia
masih menempati peringkat pertama di dunia untuk produksi CPO. Pada tahun
1999 produksi CPO Malaysia sekitar 10,6 juta ton, sedangkan Indonesia hanya 6
juta ton (56,6% dari Malaysia).
Pada tahun 2004 Produksi CPO Malaysia
meningkat menjadi 14 juta ton, sedangkan Indonesia sebesar 11,4 juta ton
(81,4% dari Malaysia).
Peningkatan produksi CPO Indonesia lebih besar
disebabkan oleh peningkatan luas areal penanaman kelapa sawit.
Sedangkan
produksi negara lainnya, seperti Colombia, Ivory Coast dan Thailand masih jauh di
bawah tingkat produksi Indonesia maupun Malaysia (Lampiran 13).
F.

Penelitian dan Pengembangan

Bagi agribisnis kelapa sawit, lembaga riset/penelitian dan pengembangan
berperan sangat strategis dalam mendukung implementasi kebijakan dan program
pengembangan demi kelanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Lembaga ini
melaksanakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan dalam penanaman, produksi, panen, ekstraksi, pengolahan,
penyimpanan, transportasi, pemanfaatan, konsumsi, sosial ekonomi, hukum, dan
pemasaran kelapa sawit, dan produk turunannya termasuk produk limbah, yang
diemban oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Lembaga Riset Perkebunan
Indonesia (LRPI), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen
Pertanian.
G.

Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah

Organisasi pengusaha yang berkaitan dengan agribisnis kelapa sawit meliputi
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha
Oleokimia Indonesia (APOLIN) dan Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia
(FAMNI). Sedangkan organisasi petani bernaung di bawah Asosiasi Petani Kelapa
Sawit Indonesia (APKSI) dan Gabungan Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan
Indonesia (GAPPERINDO). Pada saat ini juga sedang berlangsung pembentukan
Dewan Minyak Sawit Indonesia dengan maksud agar minyak sawit dan turunannya
dapat sebagai market leader di pasar dunia dan salah satu sumber kekuatan
ekonomi nasional serta berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa kebijakan pemerintah yang menonjol dan sebagian diantaranya
spesifik minyak sawit adalah:
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(i)

kebijakan perdagangan untuk menghambat ekspor, stabilisasi harga
minyak goreng dan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri
diterapkan melalui penggunaan instrumen pajak ekspor,
(ii) kebijakan perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan
negara dan daerah melalui penggunaan instrumen pajak penghasilan,
pertambahan nilai dan retribusi,
(iii) kebijakan yang berkaitan dengan perijinan usaha/investasi, yaitu adanya
integrasi vertikal antara kebun kelapa sawit dengan pengolahan dan
integrasi horizontal antara kebun kelapa sawit dengan usaha lain,
misalnya ternak
(iv) pengembangan perkebunan melalui penerapan 5 pola, yaitu:
(a). Pola koperasi usaha perkebunan (Pola KUP),
(b). Pola patungan koperasi sebagai majoritas pemegang saham dan
investor sebagai minoritas pemegang saham (Pola Pat K-I),
(c). Pola patungan investor sebagai mayoritas pemegang saham dan
koperasi sebagai minoritas pemegang saham (Pola Pat I-K),
(d). Pola built, operated, and transferred (Pola BOT), dan (5) Pola
bank tabungan negara (Pola BTN).
(v) sebagai bagian integral dari subsektor perkebunan, usaha di agribisnis
kelapa sawit juga tunduk pada pengaturan yang ditetapkan dalam UU
No. 18 Tahun 2004 di samping aturan perundang-undangan lainnya.
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Prospek
1.

Harga
Hingga tahun 2008, harga minyak sawit di pasar Rotterdan diperkirakan
akan mengalami kenaikan walaupun secara riil akan mengalami sedikit
penurunan karena adanya kenaikan inflasi. Pada tahun 2004, harga
minyak sawit di Rotterdam sekitar US$ 0.56/kg dan pada tahun 2008
mencapai US$ 0.68/kg (Gambar 2). Kenaikan harga ini diperkirakan
tidak terlepas dari berkembangnya pasar minyak sawit, terutama di
negara-negara berkembang. Dengan kata lain, minyak sawit masih
mempunyai prospek kedepan.
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Gambar 2. Harga Riil dan Nominal CPO di Rotterdam (US$/kg)

2.

Ekspor
Meskipun hingga tahun 2008 ekspor CPO Indonesia meningkat dengan
laju 5.22% per tahun, Malaysia masih tetap unggul dibandingkan
Indonesia. Ekspor Indonesia dan Malaysia pada tahun 2004 masingmasing 4.57 juta dan 5.6 juta ton menjadi 5.61 juta dan 8.78 juta ton
pada tahun 2008 (Gambar 3). Dalam periode di tersebut, Indonesia
akan menguasai 33.32%, sedangkan Malaysia menguasai 56.90% dari
total ekspor dunia.
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Gambar 3. Ekspor Minyak Sawit Indonesia, Malaysia dan Dunia (ton)
Gambar di atas juga mengisyaratkan bahwa hanya dengan pertumbuhan
minimal 17.69% per tahun, ekspor Indonesia baru dapat menyamai
ekspor Malaysia. Pertumbuhan tersebut dapat dicapai jika Indonesia
mengalami peningkatan produktivitas menjadi rata-rata sekitar 5.51 ton
CPO/ha/tahun hingga tahun 2008. Dengan kondisi pertanaman yang
ada, Indonesia masih memiliki kemungkinan untuk meningkatkan
produktivitas dan produksi.
3.

Pengembangan Produk
Pengembangan produk kelapa sawit diperoleh dari produk utama, yaitu
minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit, serta produk sampingan yang
berasal dari limbah.
Beberapa produk yang dihasilkan dari
pengembangan minyak sawit diantaranya adalah minyak goreng,
produk-produk oleokimia, seperti fatty acid, fatty alkohol, glycerine,
metalic soap, stearic acid, methyl ester, dan stearin. Perkembangan
industri oleokimia dasar merangsang pertumbuhan industri barang
konsumen seperti deterjen, sabun, dan kosmetika.
Sedangkan produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah
diantaranya adalah pupuk organik, kompos, dan kalium serta serat yang
berasal dari tandan kosong kelapa sawit, arang aktif dari tempurung
buah, pulp kertas yang berasal dari batang dan tandan sawit, perabot
dan papan partikel dari batang, dan pakan ternak dari batang dan
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pelepah, serta pupuk organik dari limbah cair dari proses produksi
minyak sawit.
B.

Potensi
1.

Kesesuaian dan ketersediaan lahan
Pengembangan tanaman kelapa sawit telah dilakukan secara luas di
Indonesia baik di kawasan barat maupun di kawasan timur Indonesia.
Potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan kelapa sawit
umumnya cukup bervariasi, yaitu lahan berpotensi tinggi, lahan
berpotensi sedang, dan lahan yang berpotensi rendah (Lampiran 14).
Lahan berpotensi tinggi adalah lahan yang memiliki Kelas Kesesuaian
Lahan (KKL) untuk kelapa sawit tergolong sesuai (>75%) dan sesuai
bersyarat (<25%). Lahan berpotensi sedang memiliki KKL tergolong
sesuai (25-50%) dan sesuai bersyarat (50-75%), sementara lahan
berpotensi rendah memiliki KKL tergolong sesuai bersyarat (50-75%)
dan tidak sesuai (25-50%). Penyebaran areal yang berpotensi untuk
pengembangan kelapa sawit tersebut umumnya terdapat di propinsi
NAD (454.468 ha), Sumatera Utara (285.652 ha), Sumatera Barat
(47.796 ha), Riau (1.557.863 ha), Jambi (511.433 ha), Sumatera
Selatan (1.350.275 ha), Kalimantan Barat (1.252.371 ha), Kalimantan
Tengah (1.401.236 ha), Kalimantan Timur (2.830.015 ha), Kalimantan
Selatan (965.544 ha), Irian Jaya (1.511.276 ha), dan Sulawesi Tengah
(215.728 ha).
Pada saat ini areal berpotensi tinggi sudah terbatas ketersediaannya,
dan areal yang masih cukup tersedia dan berpeluang untuk
dikembangkan adalah yang berpotensi sedang – rendah.
Areal
berpotensi rendah – sedang tersebut memiliki faktor pembatas untuk
pengembangan kelapa sawit yang meliputi:
•
•
•
•
•
•

Faktor iklim yaitu jumlah bulan kering yang berkisar 2-3
bulan/tahun yang menggambarkan penyebaran curah hujan yang
tidak merata dalam setahun.
Topografi areal yang berbukit-bergunung dengan kelerengan 25 –
40% (areal dengan kemiringan lereng di atas 40% tidak disarankan
untuk pengembangan tanaman kelapa sawit).
Kedalaman efektif tanah yang dangkal, terutama pada daerah
dengan jenis tanah yang memiliki kandungan batuan yang tinggi
dan kondisi drainase kurang baik.
Lahan gambut.
Drainase yang jelek pada dataran pasang surut, dataran aluvium,
dan lahan gambut.
Potensi tanah sulfat masam pada daerah dataran pasang surut.
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2.

Produktivitas
Produktivitas PBN, PR dan PBS hingga tahun 2008 ke depan masingmasing meningkat dari 4.79, 3.18 dan 3.21 ton CPO/ha/tahun tahun
2004 menjadi 5.23, 3.69 dan 3.28 ton CPO/ha/tahun (Gambar 4).
Artinya, produktivitas PR diproyeksikan akan mengalami peningkatan
terbesar diikuti dengan PBN. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat
produktivitas ketiga jenis perkebunan di atas masih berada dibawah
potensi produktivitas 8 ton CPO/ha/tahun, dan produktivitas yang
dicapai perkebunan kelapa sawit Malaysia, yaitu antara 6-7 ton
CPO/ha/tahun.
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Gambar 4. Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia (ton
CPO/ha/tahun)

Hal ini mengisyaratkan bahwa peluang untuk meningkatkan
produktivitas kebun berbagai jenis pengusahaan masih ada, sehingga
gerakan peningkatan produktivitas nasional harus menjadi tema penting
dalam pengembangan kelapa sawit ke depan. Penggunaan bibit unggul
dalam penanaman baru, dan peningkatan intensitas pemeliharaan
menjadi kunci sukses program peningkatan produktivitas.
3.

Pengembangan Industri
Produk-produk yang dapat dihasilkan dari minyak sawit sangat luas
dengan intensitas modal dan teknologi yang bervariasi (Lampiran 15).
Produksi CPO Indonesia yang diolah di dalam negeri sebagian besar
masih dalam bentuk produk antara seperti RBD palm oil, stearin dan
olein, yang nilai tambahnya tidak begitu besar dan baru sebagian kecil
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yang diolah menjadi produk-produk oleokimia dengan nilai tambah yang
cukup tinggi (Gambar 5).

(i) Industri Minyak Makan
Industri fraksinasi/rafinasi menghasilkan nilai tambah yang relatif kecil
tetapi kapasitas terpasang industri ini sudah terlalu besar. Disisi lain,
tahapan fraksinasi/rafinasi harus dilakukan dalam industri minyak
makan. Nilai tambah yang diperoleh dari perdagangan eceran (retail)
minyak makan cukup besar. Oleh karena itu pengembangan industri ini
perlu diarahkan kepada usaha retail minyak makan baik untuk pasar
dalam negeri maupun untuk pasar luar negeri. Untuk itu dibutuhkan
kebijakan pemerintah yang terpadu dalam pengembangan minyak
goreng/makan (edible oil).
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Gambar 5. Pohon industri kelapa sawit.

(ii) Industri Oleokimia
Industri oleokimia dasar masih relatif kecil padahal nilai tambahnya
cukup besar. Penggunaan minyak/lemak dalam industri oleokimia dunia
hanya sekitar 6% dari total produksi minyak/lemak dunia. Namun,
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industri oleokimia berkembang dengan sangat pesat terutama di
Malaysia. Produksi oleokimia dasar dalam 1970-1995 meningkat dari 2,5
juta ton menjadi 5 juta ton dan diperkirakan menjadi 6 juta ton pada
2000. Produksi Malaysia pada tahun 1995 adalah 1,792 juta ton
sedangkan Indonesia baru 652 ribu ton/tahun.
Segmen pasar oleokimia akan berkembang sejalan dengan
perkembangan teknologi oleokimia dan kesadaran masyarakat akan
lingkungan serta semakin langkanya petrokimia. Teknologi untuk
membuat berbagai produk oleokimia sudah ditemukan tetapi belum
layak dikembangkan karena belum adanya insentif untuk produk-produk
yang ramah lingkungan.

C.

Arah Pengembangan

Dengan potensi dan kemungkinan pengembangannya, maka pengembangan
agribisnis kelapa sawit ke depan mengarah pada pengembangan kawasan industri
masyarakat perkebunan melalui pemberdayaan di hulu, dan penguatan di hilir.
Pengembangan agribisnis kelapa sawit ke depan tidak terlepas dari:
•
•
•
•
•
•

Pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis kelapa sawit,
Mendorong pengembangan pasar modal yang memungkinkan petani
sebagai pemegang saham perusahaan,
Pengembangan inovasi teknologi dan kelembagaan,
Pengembangan keseimbangan perdagangan domestik dan internasional,
Pengembangan investasi kebun lengkap dengan pengolahan minyak
sawit
Mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Dalam kaitan dengan pengembangan wilayah, pengembangan agribisnis
kelapa sawit ke depan tetap berorientasi di sentra-sentra produksi kelapa sawit
saat ini, yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pemerintah mentargetkan luas
areal kelapa sawit dari tahun 2005 hingga 2010 secara berurutan 5,025,094 ha,
5,075,345 ha, 5,126,099 ha, 5,177,360 ha, 5,229,133 ha, dan 5,281,425 ha.
Dengan kata lain, kenaikan luas areal tiap tahun dari tahun 2005 hingga tahun
2010 secara berurutan adalah 50,251 ha, 50,754 ha, 51,262 ha, 51,773 ha, dan
52,292 ha.
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A.

Tujuan
Tujuan utama pembangunan pertanian adalah:
1. Menumbuhkembangkan usaha pertanian di pedesaan yang akan
memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
2. Menumbuhkan industri hulu, hilir, dan penunjang dalam meningkatkan
daya saing dan nilai tambah produk petanian,
3. Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal melalui
pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga kapasitas sumberdaya
pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan,
4. Membangun kelembagaan pertanian yang kokoh dan mandiri dan
5. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam pemasukan devisa.

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian di atas, maka tujuan
pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah:
1. Menumbuhkembangkan usaha kelapa sawit di pedesaan yang akan
memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
2. Menumbuhkan industri pengolahan CPO dan produk turunannya dan
industri penunjang (pupuk, obat-obatan dan alsin) dalam meningkatkan
daya saing dan nilai tambah CPO dan produk turunannya,
3. Memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk tanaman kelapa sawit
secara optimal melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga
kapasitas sumberdaya pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan,
4. Membangun kelembagaan perkelapasawitan yang kokoh dan mandiri
dan
5. Meningkatkan kontribusi CPO dan produk turunannya dalam pemasukan
devisa dari subsektor perkebunan.
B.

Sasaran

Agar tujuan di atas dapat tercapai, maka sasaran pengembangan agribisnis
kelapa sawit dikelompokkan dalam jangka panjang dan jangka menengah.
Sasaran umum Jangka Panjang dari pengembangan agribisnis kelapa sawit Tahun
2025 adalah:
1. Produktivitas rata-rata kelapa sawit 20 ton TBS/ha,
2. Pendapatan petani antara US$ 2.000- 2.500/KK/tahun, dimana
pendapatan ini terkait dengan harga yang diterima petani yaitu minimal
80% dari harga FOB dan petani mempunyai saham di unit pengolahan,
3. Produksi kelapa sawit Indonesia 23 juta ton, dan alokasi untuk
konsumsi dalam negeri mencapai 12 juta ton,
4. Sistem distribusi dan transportasi produk CPO yang efisien,
5. Sistem produksi zero waste product/green product diterapkan secara
kontinyu dan konsisten,
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6. Terjaminnya investasi dibidang kelapa sawit yang didukung oleh dana
khusus (cess) pengembangan kelapa sawit, dan
7. Industri hilir CPO, khususnya oleokimia dan biodiesel berkembang.
Sedangkan sasaran khusus Jangka Menengah pengembangan agribisnis
kelapa sawit pada tahun 2010 adalah:
1. Bibit kelapa sawit tersedia secara cukup dan mudah terjangkau dan
tidak adanya bibit kelapa sawit palsu,
2. Produktivitas rata-rata kelapa sawit meningkat menjadi 15 ton TBS/ha,
3. Produksi kelapa sawit Indonesia akan mencapai 15,3 juta ton, dan
alokasi untuk konsumsi dalam negeri mencapai 6 juta ton. Peningkatan
produksi tersebut diantaranya berasal dari perluasan sekitar 50,00060,000 ha.
4. Pendapatan Petani Pekebun mencapai US$ 1.500- 2.000/KK/tahun.
Pendapatan ini terkait dengan harga yang diterima petani yaitu minimal
80% dari harga FOB dan petani mempunyai saham di unit pengolahan,
5. Peningkatan diversifikasi produk kelapa sawit,
6. Pengembangan pasar bagi produk turunan kelapa sawit,
7. Penerapan secara konsisten Good Agricultural Practices (GAP),
8. Peningkatan pengembangan industri hilir yang didukung oleh
pengembangan investasi kebun kelapa sawit yang terintegrasi dengan
PKS,
9. Peningkatan kualitas SDM yang menangani pengelolaan kelapa sawit,
10. Tersedianya sarana transportasi berupa pelabuhan, khusus di KTI,
11. Tersedia dana khusus untuk pengembangan dan peremajaan kelapa
sawit.
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A.

Arah Kebijakan Jangka Panjang 2025

Peluang untuk pengembangan agribisnis kelapa sawit masih cukup terbuka
bagi Indonesia, terutama karena ketersediaan sumberdaya alam/lahan, tenaga
kerja, teknologi maupun tenaga ahli. Dengan posisi sebagai produsen terbesar
kedua saat ini dan menuju produsen utama di dunia pada masa depan, Indonesia
perlu memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan
sampai dengan upaya menjaga agar tetap bertahan pada posisi sebagai a country
leader. Disamping itu, tuntutan akan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan
perlu juga menjadi pertimbangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka visi yang
dikembangkan dalam pembangunan kelapa sawit adalah "Pembangunan Sistem
dan Usaha Agribisnis Kelapa Sawit yang Berdaya Saing, Berkerakyatan,
Berkelanjutan dan Terdesentralisasi".
B.

Kebijakan Jangka Menengah

Agar diperoleh manfaat yang optimal dalam pembangunan agribisnis kelapa
sawit nasional, maka kebijakan pengembangan agribisnis kelapa sawit nasional
pada periode 2005-2010 adalah sebagai berikut:
1.

Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kelapa Sawit.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas
tanaman serta mutu kelapa sawit secara bertahap, baik yang
dihasilkan oleh petani pekebun maupun perkebunan besar.
Penerapan kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kelapa
sawit dapat ditempuh melalui program: peremajaan kelapa sawit,
pengembangan industri benih yang berbasis teknologi dan pasar,
peningkatan pengawasan dan pengujian mutu benih, perlindungan
plasma nutfah kelapa sawit, pengembangan dan pemantapan
kelembagaan petani.

2.

Pengembangan Industri Hilir dan Peningkatan Nilai Tambah
Kelapa Sawit.
Kebijakan ini dimaksudkan agar ekspor kelapa sawit Indonesia tidak
lagi berupa bahan mentah (CPO), tapi dalam bentuk hasil olahan,
sehingga nilai tambah dinikmati di dalam negeri dan penciptaan
lapangan kerja baru. Penerapan kebijakan pengembangan industri
hilir ini ditempuh antara lain melalui:
!

Fasilitasi pendirian PKS terpadu dengan refinery skala 5 - 10 ton
TBS/jam di areal yang belum terkait dengan unit pengolahan dan
pendirian pabrik Minyak Goreng Sawit (MGS) skala kecil di sentra
produksi CPO yang belum ada pabrik MGS.

!

Pengembangan industri hilir kelapa sawit di sentra-sentra produksi.
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3.

!

Peningkatan kerjasama dibidang promosi,
pengembangan serta pengembangan SDM
penghasil CPO.

!

Fasilitasi pengembangan biodiesel.

!

Pengembangan market
memperkuat daya saing.

riset

dan

market

penelitian dan
dengan negara

intelijen

untuk

Kebijakan Industri Minyak Goreng/Makan Terpadu.
Kebijakan ini diperlukan mengingat rawannya pasar minyak goreng
di Indonesia dan besarnya biaya ekonomi dan sosial akibat
kelangkaan bahan pangan ini di dalam negeri dan goyahnya posisi
Indonesia sebagai pemasok CPO terpercaya di pasar dunia.
Kebijakan ini diharapkan arah pengembangan komoditas penghasil
minyak goreng yang jelas dan unsur-unsur pendukungnya.

4.

Dukungan Penyediaan Dana.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk tersedianya berbagai kemungkinan
sumber pembiayaan yang sesuai untuk pengembangan kelapa sawit,
baik yang berasal dari lembaga perbankan maupun non bank.
Disamping itu perlu segera dihidupkan kembali dana yang berasal
dari komoditi kelapa sawit untuk pengembangan agribisnis kelapa
sawit (semacam dana cess).

C.

Strategi

Sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian, tujuan dan sasaran
pengembangan agribisnis kelapa sawit, maka strategi pengembangan agribisnis
kelapa sawit dijabarkan sebagai berikut (Tabel 1).
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Tabel 1. Strategi Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit
TUJUAN
1. Meningkatkan
Ketahanan Pangan
Masyarakat

STRATEGI
1.
2.

2. Menumbuhkembangkan usaha
perkebunan di
pedesaan
3. Meningkatkan
pemanfaatan
sumberdaya
perkebunan

1.
2.
1.
2.

3.
4.
4. Membangun
kelembagaan
perkebunan yang
kokoh dan mandiri

1.

2.
3.
5. Meningkatkan
kontribusi sub sektor
perkebunan dalam
perekonomian
nasional

1.
2.
3.
4.
5.

6. Meningkatkan Peran
Birokrasi

1.
2.
3.

Integrasi vertikal perkebunan kelapa sawit dan agro
industri yang menghasilkan produk turunan jenis
pangan, seperti minyak goreng dan mentega
Integrasi horizontal perkebunan kelapa sawit dengan
peternakan dan atau tanaman pangan
Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan
usaha pengolahan minyak sawit
Mendorong penyediaan sarana dan prasarana
pengolahan minyak sawit
Meningkatkan produksi dan produktivitas kebun
kelapa sawit melalui inovasi teknologi
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung,
terutama infrastruktur transportasi di dan ke
perkebunan kelapa sawit dan infrastruktur
pengolahan
Pengembangan diversifikasi usaha
Pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) dan perlindungan sumberdaya perkebunan
kelapa sawit
Revitalisasi dan mengembangkan organisasi pelaku
usaha pada agribisnis kelapa sawit (kelompok tani,
asosiasi petani dan gabungan asosiasi petani kelapa
sawit, koperasi petani kelapa sawit dan dewan
minyak sawit, serta organisasi lain) melalui inovasi
kelembagaan
Pengembangan aturan (UU dan aturan
pelaksanaannya) untuk diterapkan di agribisnis
kelapa sawit melalui harmonisasi regulasi
Pengembangan sumber daya manusia sebagai
pelaku yang andal pada agribisnis kelapa sawit
Peningkatan produksi dan kualitas tandan buah segar
dan minyak kelapa sawit serta produk turunannya
Pengembangan agroindustri yang mengolah minyak
dan limbah kelapa sawit
Pengembangan pasar minyak kelapa sawit dan
produk turunannya
Perlindungan usaha dan produk minyak sawit dan
turunannya di pasar domestik
Menjalin sinergi kebijakan antara lembaga
pemerintah dan lembaga legislatif dan antara
pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan
perkebunan kelapa sawit sebagai motor penggerak
ekonomi nasional dan daerah
Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja aparat
yang bertugas pada pengembangan agribisnis kelapa
sawit
Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
Membangun sistem pengawasan yang efektif
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D.

Program

Dalam mendukung peran sub sektor perkebunan, agribisnis kelapa sawit
memegang peranan yang cukup penting terutama untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menciptakan landasan ekonomi yang kokoh.
Dengan strategi yang dirumuskan di atas, maka program pengembangan agribisnis
kelapa sawit dapat dirumuskan sebagai berikut.
1.

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
i.

Pengkajian prospek minyak sawit, produk turunan dan limbah
kelapa sawit meliputi: kondisi dan kecenderungan penawaran dan
permintaan ke depan, negara-negara pesaing, daya saing, produk
substitusi, perkembangan tuntutan pasar dan selera konsumen.

ii.

Penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan
agribisnis kelapa sawit

iii.

Pendataan ketersediaan potensi wilayah pengembangan kelapa
sawit, kondisi sumberdaya lahan (jenis dan kesuburan tanah, iklim,
ketinggian, topografi, dan peluang peranan dalam pengembangan
ekonomi wilayah) dan kesesuaiannya.

iv.

Pengembangan sistem informasi yang mencakup akses untuk
memperoleh dan menyebar luaskan informasi yang lengkap
mengenai peluang usaha pada agribisnis kelapa sawit.

v.

Penciptaan iklim investasi yang mencakup berbagai dukungan
kebijakan integral (sektoral, regional, dan komoditas) dan aturan
pelaksanaan yang kondusif untuk investasi pada agribisnis kelapa
sawit.

vi.

Pengembangan pemberdayaan kelembagaan (organisasi, aturan
dan pelaku) usaha agribisnis kelapa sawit.

vii. Penyusunan dan penyerasian rencana dan program tahunan dalam
pembangunan agribisnis kelapa sawit.
viii. Penyiapan bahan usulan program dan persiapan kerjasama
terutama bantuan luar negeri dan penyusunan pedoman
administrasi penyelenggaraannya.
ix.

Pengembangan sistem monitoring, evaluasi
pengembangan agribisnis kelapa sawit.

dan

pelaporan

x.

Pemantapan model penumbuhan agribisnis kelapa sawit melalui
pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran
produk.

26

Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit

2.

Pengembangan Usaha
i.

Pemantapan kawasan agribisnis kelapa sawit dengan titik berat
pada aspek pengolahan dan pemasaran hasil.

ii.

Perbaikan mutu dan agroindustri kelapa sawit di pedesaan.

iii.

Pengembangan layanan penunjang agribisnis kelapa sawit, seperti
sarana produksi, alsintan, teknologi dan permodalan.

iv.

Diversifikasi produk kelapa sawit ke produk turunannya.

v.

Percepatan
pengembangan
agribisnis
di
daerah-daerah
pengembangan terutama di Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi
dan Irian Jaya).

vi.

Pengembangan infrasrtuktur (transportasi, perhubungan, energi
kelistrikan dan telekomunikasi) untuk mendorong pengembangan
agribisnis kelapa sawit.

vii. Pengembangan penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi
dan kelembagaan.
viii. Penguatan sistem perkarantinaan dan standar mutu produk kelapa
sawit dan produk turunannya.

3.

ix.

Perluasan, intensifikasi dan rehabilitasi kebun kelapa sawit dengan
menerapkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka
peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha.

x.

Peningkatan profesionalisme para pelaku, baik para petugas dari
berbagai fungsi terkait dibidang pelayanan, bimbingan dan
pendampingan kegiatan usaha budidaya tanaman tahunan,
maupun para pelaku langsung kegiatan usaha yaitu: petani,
masyarakat dan pengusaha.

xi.

Pemberdayaan petani dan organisasi petani untuk pengembangan
kemampuan petani dan organisasi petani untuk dapat memperoleh
akses dalam memenuhi kebutuhan (modal, teknologi, agro-input,
benih/bibit) dan pengembangan kemitraan antara petani dan
pengusaha dalam berbagai kegiatan di hulu hingga hilir.

Perbenihan
i.

Pengembangan strategi yang tepat dalam pengadaan, penyediaan
dan distribusi benih kelapa sawit ke berbagai pelaku usaha di
berbagai wilayah pengembangan agribisnis kelapa sawit.

ii.

Penetapan baku mutu benih dan sistem pengendalian mutu benih
untuk menghindari pemalsuan.

iii.

Penyediaan benih kelapa sawit bermutu
penumbuhan agribisnis kelapa sawit.

guna

mendukung
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iv.

4.

5.

Penumbuhan dan pengembangan usaha industri perbenihan, usaha
penangkaran dan pembinaan pengembangannya.

Perlindungan Tanaman
i.

Penumbuhan dan pengembangan kesadaran dan kemampuan
petani dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) kelapa sawit sebagai bagian sistem usahataninya.

ii.

Pemasyarakatan dan pelembagaan Pengendalian Hama Terpadu
(PHT) kelapa sawit serta penyediaan pedoman penerapan agen
hayati untuk pengendalian OPT kelapa sawit.

iii.

Penerapan teknis budidaya sehat dan ramah lingkungan untuk
mendapatkan produk yang aman konsumsi dan sumberdaya alam
yang lestari.

iv.

Fasilitasi pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman kelapa sawit.

v.

Pengembangan koordinasi peramalan dan peringatan dini (Early
Warning System/EWS) terhadap epidemi hama dan penyakit
tanaman kelapa sawit.

Pemberdayaan Masyarakat Kelapa Sawit
i.

Pendidikan, pelatihan dan magang petani maupun petugas.

ii.

Pendampingan
kelembagaan.

iii.

Penghimpunan dana peremajaan dalam rangka keberlanjutan
usaha.

iv.

Pemantapan kelembagaan
agribisnis kelapa sawit.

dan

pengawalan

yang

implementasi

mendukung

teknologi

dan

pengembangan
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Investasi pada agribisnis kelapa sawit dapat dibedakan untuk pembangunan
industri hulu, yaitu pembangunan kebun dan pabrik minyak kelapa sawit dan untuk
pembangunan industri hilir, yaitu pembangunan pabrik biodiesel. Sebagian dari
kebutuhan investasi, yaitu infrastruktur transportasi dan kelistrikan, diharapkan
berasal dari pemerintah. Investor untuk pengembangan agribisnis kelapa sawit
dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pelaku dalam pengembangan
agribisnis kelapa sawit ini masih mengandalkan perusahaan swasta, negara dan
petani.
A.

Investasi Kebun dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit
1.

Perluasan Kebun
Seperti disampaikan pada Bab III sub bab c tentang arah
pengembangan, kenaikan luas areal tiap tahun dari tahun 2005 hingga
tahun 2010 secara berurutan adalah 350.000 ha. Dengan
memperhatikan kapasitas produksi benih (120 juta), adanya impor benih
dari Kosta Rika, potensi lahan untuk pengembangan, peluang pasar yang
masih terbuka, dan ketersediaan teknologi (kapasitas) pabrik CPO, maka
luas areal pengembangan diperkirakan mencapai 350-an ribu hektar per
tahun, perhitungan perluasan areal yang terjadi di wilayah Indonesia
Barat dan Timur diasumsikan 150.000 ha dan 200.000 ha1 . Wilayah
pengembangan yang sesuai untuk kelapa sawit di wilayah Indonesia
Barat adalah Sumatera, terutama Sumatera Utara, Riau dan Bengkulu
dan untuk Indonesia Timur adalah Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi
Selatan.
Kebutuhan investasi untuk perluasan kebun kelapa sawit 350.000 ha per
tahun untuk lima tahun ke depan adalah Rp. 73.462.679.150.000 (Rp.
73,46 trilyun) dengan perincian sebagai berikut:
a.

Indonesia Barat
Tabel 2. Investasi Perluasan Kebun Kelapa Sawit 150.000 ha
No
1

Investor

Petani Plasma
(120.000 ha)
2
Perusahaan Inti
(30.000 ha)
3
Pemerintah
Total Indonesia Barat

1

Jumlah Investasi (Rp.000)
Per tahun
2006-2010
3.366.321.588
16.831.607.940
1.878.765.462

9.393.827.310

561.015.000
5.806.102.050

2.805.075.000
29.030.510.250

Perkiraan ini didasarkan pada perhitungan kasar dari rasio ketersediaan lahan di kedua wilayah.
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b.

Indonesia Timur
Tabel 3. Investasi Perluasan Kebun Kelapa Sawit 200.000 ha
No

Investor

1

Petani Plasma
(160.000 ha)
2
Perusahaan Inti
(40.000 ha)
3
Pemerintah
Total Indonesia Barat

Jumlah Investasi (Rp.000)
Per tahun
2006-2010
5.086.666.532
25.433.332.660
3.176.417.248

15.882.086.240

623.350.000
8.886.433.780

3.116.750.000
44.432.168.900

Kebutuhan investasi tersebut berasal dari investasi kebun
(pembangunan dan pemeliharaan), pabrik CPO kapasitas 15 ton
TBS/jam, non kebun (jalan, jembatan, bangunan kantor dan rumah,
sarana air dan listrik serta kendaraan), infrastruktur pendukung
(penelitian pendahuluan, penelitian, supervisi dan manajemen operasi,
jaringan listrik, dan jalan penghubung (Lampiran 16).
Dalam implementasinya, plasma dan perusahaan inti akan melakukan
kerjasama sinergi melalui integrasi kebun dan pengolahan. Secara
kelembagaan, plasma diharapkan dapat memiliki saham dengan cara
membentuk organisasi petani (koperasi atau perusahaan) melalui
fasilitasi Pemerintah (Pusat dan Daerah). Salah satu cara penyertaan
saham petani dapat dilakukan dengan cara memotong hasil penjualan
TBS. Potongan penjualan ini merupakan cicilan pembelian saham oleh
petani dibawah manajemen organisasi petani (koperasi atau
perusahaan).
Cara lain yang dapat digunakan adalah organisasi petani (koperasi atau
perusahaan) melakukan outsourcing pendanaan untuk digunakan
sebagai penyertaan saham petani. Ikatan antara petani dengan
organisasi petani (koperasi atau perusahaan) dan antara organisasi
petani (koperasi atau perusahaan) dengan perusahaan inti dilakukan
dengan menjalin kontrak (produksi dan harga).
Kontrak disusun
berdasarkan hasil musyawarah antara petani dengan organisasi petani
(koperasi atau perusahaan) dan antara organisasi petani (koperasi atau
perusahaan) dengan perusahaan inti.
2.

Peremajaan Kebun
Selain perluasan areal, peremajaan kebun kelapa sawit juga merupakan
hal yang penting. Keperluan peremajaan perkebunan kelapa sawit
diperkirakan 100.000 ha per tahun dengan komposisi 80% di wilayah
Indonesia Barat dan 20% di wilayah Indonesia Timur.
Kebutuhan
investasi untuk peremajaan relatif lebih murah dibandingkan perluasan
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karena kegiatan pembangunan non tanaman yang lebih sedikit
(Lampiran 17). Kebutuhan investasi untuk peremajaan kebun kelapa
sawit 100.000 ha per tahun untuk lima tahun ke depan adalah Rp.
14,611,495,686,000 (Rp. 14,6 trilyun) dengan rincian sebagai
berikut:
a.

Indonesia Barat
Tabel 4. Investasi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit 80.000 ha
No

1
2
3

b.

Investor
Petani Plasma
(62.000 ha)
Perusahaan Inti
(18.000 ha)
Pemerintah
Total Indonesia Timur

Jumlah Investasi (Rp.000)
Per tahun
2006-2010
1,592,791,154
7,963,955,769
487,597,588

2,437,987,941

69,982,500

349,912,500

2,150,371,242

10,751,856,210

Indonesia Timur
Tabel 5. Investasi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit 20.000 ha
No

1
2
3

Investor
Petani Plasma
(16.000 ha)
Perusahaan Inti
(4.000 ha)
Pemerintah
Total Indonesia Timur

Jumlah Investasi (Rp.000)
Per tahun
2006-2010
601,150,746
3,005,753,730
148,202,149

741,010,746

22,575,000

112,875,000

771,927,895

3,859,639,476

Seperti halnya pada perluasan, implementasi peremajaan diikuti dengan
sinergi antara petani plasma dan perusahaan inti. Integrasi plasma dan
perusahaan inti dan kelembagaan dalam peremajaan dilakukan seperti
yang direncanakan pada perluasan kebun.

B.

Biaya Investasi Biodiesel

Pabrik biodiesel minyak sawit yang dibangun berkapasitas produksi 1 ton/jam
atau 20 ton/hari atau 6000 ton/tahun atau 6.600 kilo liter/tahun dan 100.000
ton/tahun atau 110.000 kilo liter/tahun. Struktur biaya produksi biodiesel sangat
tergantung dari harga bahan baku CPO dan methanol.
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a.

Pabrik Biodiesel Skala Kecil (6.000 ton = 6.600 kl per tahun)
Biaya produksi pabrik skala kecil ini sekitar Rp. 4,164/lt hingga Rp
4,840/lt pada tingkat harga CPO di pasar internasional berkisar antara
US$ 300/ton hingga US$ 375/ton. Modal kerja yang dibutuhkan untuk
mengoperasikan Pilot Plant berkisar antara US$ 254,46 atau Rp. 2,3
milyar hingga diperlukan US$ 295,803 atau Rp. 2,6 milyar. Dengan
perhitungan ini, maka biaya untuk membangun dan mengoperasikan
satu unit pabrik biodiesel skala kecil berkisar antara Rp. 14,3 milyar
hingga Rp. 14,6 milyar tergantung harga CPO (Tabel 6).

b.

Pabrik Biodiesel Skala Besar (100.000 ton = 110.000 kl per tahun)
Pada tingkat harga CPO seperti di atas, biaya produksi dari pabrik
biodiesel skala besar antara
Rp. 3,547/lt hingga Rp 4,224/lt.
Sedangkan untuk mengoperasikan pabrik biodiesel skala besar
diperlukan sekitar US$ 4,060,976 atau Rp. 36,548,787,500 hingga US$
4,750,039 atau Rp. 42,750,350,000 (Tabel 6).
Pabrik Biodiesel dirancang sederhana, bernilai tambah dan ramah
lingkungan. Proses yang digunakan meliputi refined (pretreatment),
transesterifikasi dan yang terakhir purifikasi. Proses refined yang
dilakukan adalah degumming, dan juga deodorizing. Untuk
transesterifikasi dilakukan dengan dua tahap. Purifikasi dengan
pencucian, pengeringan dan terakhir filtrasi. Selain biodiesel, produk
samping yang dihasilkan adalah crude gliserol yang dapat dimurnikan
dan juga bernilai ekonomis. Pabrik Biodiesel sangat berguna sebagai
buffer harga untuk minyak sawit, minyak sawit dapat dijadikan bahan
bakar alternatif yang ramah lingkungan.
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Tabel 6. Biaya Investasi, Modal Kerja dan Biaya Produksi Pabrik Biodiesel

No

Komponen
Biaya
1 Investasi
2 Modal Kerja
CPO = US$
300/ton
CPO = US$
375/ton
Biaya
3 Produksi
CPO = US$
300/ton

CPO = US$
375/ton

Satuan
US$

Pabrik Biodiesel Skala
Kecil
(Kapasitas 6.600
kl/tahun)

Pabrik Biodiesel
Skala Besar
(Kapasitas 110.000
kl/tahun)

1,333,333

20,000,000

Rp

11,999,997,000

180,000,000,000

US$
Rp

254,460
2,290,135,677

4,060,976
36,548,787,500

US$
Rp

295,803
2,662,229,427

4,750,039
42,750,350,000

US$/ton
US$/kilo liter
Rp/kg
Rp/lt

509
463
4,580
4,164

434
394
3,902
3,547

US$/ton
US$/kilo liter
Rp/kg
Rp/lt

592
538
5,324
4,840

516
469
4,646
4,224

Catatan: US$ 1 = Rp. 9.000

Dengan perkiraan biaya investasi di atas, maka total biaya investasi
untuk peremajaan dan perluasan kebun, pembangunan pabrik CPO dan
biodiesel skala kecil dan besar dalam 5 tahun ke depan adalah sekitar
Rp. 28,2 trilyun.
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Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pengembangan agribisnis kelapa
sawit, dukungan kebijakan yang berasal dari sektor lain dan kebijakan pemerintah
daerah sangat diperlukan. Adapun beberapa dukungan yang diharapkan dari
instansi terkait lainnya adalah sebagai berikut.
A.

B.

Dukungan Sarana dan Prasarana
1.

Pembangunan jalan-jalan penghubung, produksi dan koleksi (usahatani)
pada kebun-kebun kelapa sawit. Dukungan ini terutama diharapkan dari
Departemen PU/KIMPRASWIL dan Pemerintah Daerah.

2.

Penyediaan kebutuhan pupuk dan obat-obatan tepat waktu, jumlah dan
jenis. Dukungan ini terutama diharapkan dari Departemen Perindustrian,
dan Kantor Menteri Negara BUMN.

3.

Alat pengolahan di sentra produksi kelapa sawit yang mampu
mengefisienkan biaya transportasi dan meningkatkan kualitas produk.
Dukungan ini terutama diharapkan dari Departemen Perindustrian dan
Pemerintah Daerah.

4.

Adanya dukungan ketersediaan terminal/pelabuhan agribisnis untuk
mendekatkan sentra produksi dengan pasar. Dukungan ini terutama
diharapkan dari Departemen Perhubungan, Kantor Menteri Negara
BUMN, dan Pemerintah Daerah.

5.

Ketersediaan sumber energi kelistrikan di sentra-sentra produksi kelapa
sawit. Dukungan ini terutama diharapkan dari Departemen Energi dan
Sumberdaya Mineral, Kantor Menteri Negara BUMN, dan Pemerintah
Daerah.

Kebutuhan Deregulasi dan Regulasi
1.

Penurunan atau penghapusan pajak (pajak pertambahan nilai dan pajak
penghasilan) yang menjadi beban pelaku usaha di agribisnis kelapa
sawit. PPN yang dalam implementasinya menjadi beban biaya yang
ditanggung pengolah primer (CPO), pengekspor dan pelaku industri
pengolahan hilir (minyak goreng, oleokimia dan lainnya) akan
ditransmisikan melalui mekanisme harga ke pelaku di bawahnya yang
akhirnya bermuara menjadi beban ke petani. Dukungan ini terutama
diharapkan dari Departemen Keuangan.

2.

Harmonisasi tarif, yaitu menerapkan tarif impor lebih tinggi untuk
produk-produk olahan kelapa sawit dan substitusinya. Dukungan ini
terutama diharapkan dari Departemen Keuangan dan Departemen
Perdagangan.

3.

Insentif investasi terutama pada industri hilir kelapa sawit, seperti
biodiesel, berupa keringanan pajak (tax holiday), perpanjangan HGU,
kemudahan investasi terutama dalam hal perijinan,
penghapusan
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retribusi, dan pemberian subsidi (khusus untuk konsumen bio diesel).
Dukungan ini terutama diharapkan dari Departemen Keuangan, Badan
Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen
Energi dan Sumber daya Mineral dan Pemerintah Daerah.
4.

Dukungan dan fasilitasi pendanaan dari pemerintah melalui skim kredit
khusus yang dapat dimanfaatkan pelaku agribisnis kelapa sawit terutama
petani. Dukungan ini terutama diharapkan dari Departemen Keuangan,
Bank Indonesia dan Kantor Menteri Negara Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi.

5.

Dalam rangka pengembangan agribisnis kelapa sawit, dukungan dana
melalui pungutan ekspor, seperti cess masa lalu, perlu dihidupkan
kembali.
Potensi nilai tambah dari pengembangan produk dapat
diaktualisasi dengan tersedianya dana untuk penelitian, perluasan,
peremajaan, dan kegiatan lainnya yang memadai. Pengaturan pungutan
dana cess ini berdasarkan UU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Dukungan ini terutama diharapkan dari Departemen Keuangan.

6.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penciptaan rasa aman
dan kepastian hukum bagi para investor. Dukungan ini terutama
diharapkan dari Departemen yang menangani masalah hukum,
Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
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Lampiran 1. Produksi Minyak Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan 1991- 2003
Tahun
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*)
Sumber

Perkebunan
Rakyat
413
699
582
839
1.001
1.133
1.293
1.648
1.544
1.978
2.801
3.134
3.649

Produksi minyak sawit (ribu ton)
Perkebunan
Perkebunan
Milik Negara
Besar Swasta
1.360
884
1.489
1.077
1.469
1.370
1.572
1.597
1.614
1.864
1.707
2.058
1.800
2.287
1.857
2.435
1.846
2.615
1.971
3.632
1.606
4.690
1.643
5.243
1.673
5.361

Jumlah
2.657
3.266
3.421
4.008
4.479
4.898
5.380
5.640
6.005
7.581
9.097
10.020
10.683

: Direktorat Jenderal Perkebunan (2004)

Keterangan : *) Sementara
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Lampiran 2. Produksi Minyak Inti Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan Pada
1991- 2003
Tahun

Produksi inti sawit (ribu ton)
Perkebunan
Rakyat

Perkebunan
Negara

Perkebunan
Swasta

85
105
196
279
357
396
560
627
730

285
288
384
423
440
453
369
378
385

181
209
362
526
595
726
938
1.049
1.072

1991
1993
1995
1997
1999
2000
2001
2002
2003*)
Sumber

Jumlah
551
602
942
1.229
1.393
1.575
1.868
2.053
2.187

: Direktorat Jenderal Perkebunan (2004)
*) Sementara

Lampiran 3. Contoh Distribusi Produksi Bulanan Kelapa Sawit
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

Kalimantan
Barat
4,04
8,31
7,40
9,17
7,28
8,05
5,09
6,87
9,42
11,47
6,81
15,16

Aceh Timur
2,51
5,17
6,13
7,38
8,12
7,96
8,04
9,97
12,11
10,66
9,48
12,47

Lab. Batu,
Sumut
4,27
7,55
6,17
6,99
8,17
8,10
8,28
9,06
10,83
10,35
9,34
10,88
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Lampiran 4. Jumlah dan Kapasitas Produksi Unit Pengolahan Minyak Kelapa Sawit,
2004
No

Propinsi

Jumlah Pabrik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nagroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Irian Jaya
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara
Papua
Total

21
86
8
84
19
23
3
7
7
1
1
15
18
7
9
2
5
1
3
320

Kapasitas
(ton TBS/jam)
540
2.950
525
4.035
815
1.270
120
240
185
30
60
745
900
360
300
60
235
30
120
13.520

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2004.

Lampiran 5. Kapasitas Industri Fraksinasi 2000
Kapasitas
Provinsi
DKI
Jawa Timur
Lampung
Sumatera Utara
Riau
Sumatera Selatan
Jawa Barat & Banten
Sumatera Barat
Jambi
Kalimantan Selatan
Jumlah

Terpasang
(ton/hari)
7.990
4.750
600
14.300
6.400
1.800
350
250
300
200
36.940

Per tahun (ton/th)
2.397.000
1.425.000
180.000
4.290.000
1.920.000
540.000
105.000
75.000
90.000
60.000
11.082.000

Kontribusi
22%
12,9%
1,6%
38,7%
17,3%
4,9%
0,9%
0,7%
0,8%
0,5%
100,0%
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Lampiran 6. Produksi Oleokimia Dunia 1988 – 2000 (000 ton)
Negara
Indonesia

Malaysia

Jenis

Fatty Nitrogen

1995

2000

72,3

77,8

130,8

Gycerine

7,2

16,3

49,1

Fatty alcohol

0,0

0,0

37,8

Jumlah

79,5

94,1

217,7

Fatty acids

135,0

462,5

560,0

Fatty ester

73,0

80,0

110,0

Fatty alcohol

30,0

168,0

350,0

Fatty nitrogen

0,0

30,0

60,0

24,0

66,5

120,0

262,0

807,0

1.200,0

Fatty acids

2.130,0

2.383,0

2.593,0

Fatty ester

450,0

544,0

624,0

Fatty alcohol

855,0

1.168,0

1.575,0

Fatty nitrogen

425,0

487,0

526,0

Glycerine

557,0

682,0

780,0

4.417,0 5.264,0

6.098,0

Glycerine
Jumlah
Dunia

1990

Jumlah
Sumber : Oil World and Reuter (2000)
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Lampiran 7. Volume dan Nilai Ekspor Minyak Sawit dan Inti Sawit
Ekspor
Tahun
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Minyak sawit
Volume (ton) Nilai (ribu)
815.580
203.507
1167.689
335.481
1.030.272
356.494
1.632.012
582.629
1.631.203
717.811
1.265.024
747.414
1.671.957
825.415
2.967.589
1.446.10
1.479.278
745.277
3.298.987
1.114.24
4.110.027
1.087.27
4.903.218
1.080.90
6.333.708
2.092.40

Minyak Inti Sawit
Volume (ton) Nilai (ribu US$)
158.303
44.182
136.322
42.754
222.541
109.841
275.225
110.188
340.504
177.583
311.399
187.267
341.318
235.168
502.979
294.255
347.009
195.447
597.843
347.975
578.825
239.120
581.926
146.259
73.846
256.234

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan (2003)

Lampiran 8. Volume dan Nilai Impor Minyak Sawit dan Inti Sawit Indonesia
1988-1997
Impor
Tahun
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Minyak sawit
Minyak Inti Sawit
Nilai (ribu
Volume (ton) Nilai (ribu US$) Volume (ton)
302.190
120.422
490
247
412.392
224.904
61
35
26.183
7.662
530
304
37.874
13.891
17.493
7.803
308.743
113.511
17.222
12.097
151.939
63.671
3.327
1.944
123.637
55.715
13.917
7.988
49.785
48.113
4.239
3.277
107.553
61.173
3.132
2.735
91.680
55.456
3.159
3.011
17.618
8.459
554
526
1.648
543
1.209
1.004
4.350
4.020
3.638
2.404
141
60
4.974
2.464
9.499
3.267
2.362
1.478

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan (2003)
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Lampiran 9. Harga Rata-Rata Minyak Sawit di Pasar Domestik dan Internasional
1988 – 2003

Tahun
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Sumber

Harga Lokal
(Rp/kg)
502
552
531
655
728
728
694
988

Harga
Ekspor
Tahun
(US $ / ton)
463
524
280
333
291
407
525
649

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Harga Lokal
(Rp/kg)
1.275
1.148
1.424
3.943
2.979
2.412
2.049
2.840

Harga
Ekspor
(US $ /
ton)
532
545
678
438
310
276
389
449

: Laporan Mingguan Bank Indonesia dan BPS 2003
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Lampiran 10. Neraca Minyak Sawit Indonesia dan Dunia, 1998-2002
No

Uraian
1 Stok Awal
Indonesia
Dunia
2 Produksi
Indonesia
Dunia
3 Ekspor
Indonesia
Dunia
4 Impor
Indonesia
Dunia
5 Konsumsi
Indonesia
Dunia
6 Stok Akhir
Indonesia
Dunia
7 (Stok Awal +
Produksi + Impor)
– (Stok Akhir +
Konsumsi +
Ekspor) atau
PenawaranPermintaan
Indonesia
Dunia

1998

1999

2000

2001

2002

510
3,203

700
2,688

860
3,701

750
4,015

975
4,098

5,640
17,154

6,250
20,625

6,950
21,874

8,030
23,921

9,020
25,033

2,002
11,417

3,319
14,172

4,140
15,217

4,940
17,688

6,380
19,545

18
11,528

2
13,939

0
15,215

0
17,569

9
19,300

2,832
17,663

2,895
19,493

2,927
21,589

2,857
23,742

2,933
24,952

700
2,688

860
3,701

750
4,015

975
4,098

700
3,935

633
117

(122)
(114)

(7)
(31)

8
(24)

(8)
(0)

Sumber: Oil World (2004)
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Lampiran 11. Ekspor (ton) dan Pangsa Ekspor (%) Minyak Sawit Dunia
Indonesia

Tahun
1969
1974
1979
1984
1989
1994
1999
2000
2001
2002

Ton
179
281
351
127
781
1 631
3 298
4 110
4 939
6 379

113
221
280
938
844
203
987
027
700
500

%
20.49
16.52
11.85
2.85
10.39
14.80
23.25
26.99
27,92
32,64

Malaysia
Ton
380
900
1 900
2 978
5 213
6 895
9 234
9 280
10 732
11 195

000
000
000
000
000
200
700
000
700
400

%
43.48
52.88
64.08
66.30
69.28
62.58
65.09
60.95
60,67
57,28

Dunia
1
2
4
7
11
14
15
17
19

874
702
965
492
525
019
186
226
688
544

000
000
000
000
000
000
500
100
100
900

Sumber : Oil World (berbagai terbitan), diolah.

Lampiran 12. Impor (ton) dan Pangsa Impor (%) Minyak Sawit Dunia
Tahun
1969
1974
1979
1984
1989
1994
1999
2000
2001
2002

AS
Ton
61 000
200 000
145 000
148 000
108 000
149 000
142 900
165 100
171 100
219 000

%
5.95
9.84
4.37
3.10
1.40
1.25
1.02
1.08
0,97
1,13

Belanda
Ton
%
42 097 4.10
39 872 1.96
60 478 1.82
24 546 0.51
169 383 2.20
434 100 3.64
748 400 5.37
775 500 5.09
985 000 5,60
1 061 400 5,49

1
1
1
1
1

Pakistan
Ton
%
1 000 0.10
90 000 4.43
192 000 5.78
400 000 8.37
538 000 6.98
114 000 9.34
051 800 7.54
107 100 7.27
325 000 7,54
300 000 6,73

Dunia
1
2
3
4
7
11
13
15
17
19

025
031
319
777
711
925
944
234
569
299

687
872
478
268
830
304
000
300
300
700

Sumber : Oil World (berbagai terbitan), diolah.
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Lampiran 13. Produksi CPO Negara Pesaing 1999 – 2004 (000 ton)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Negara
Colombia
Ecuador
Indonesia
Ivory Coast
Malaysia
Nigeria
Papua New Guinea
Philipina
Thailand
Negara Lainnya
Total

1999
2000
2001
2002
2003
2004
500
524
548
528
527
632
220
238
240
245
6060
7000
7900
9200 10300 11430
282
266
247
280
790
10553 10840 11804 11908 13354 13974
720
740
770
775
785
270
336
54
55
56
410
525
600
600
640
670
1262
1300
1661
1693
2276
2493
20277 21823 23825 25285 27882 29989

Sumber : Oil World (2005).

Lampiran 14. Potensi dan Kesesuaian Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit
No. Kelas Kesesuaian Lahan Uraian
1
Lahan Berpotensi Tinggi
S
Sesuai
S/CS
Sesuai/sesuai bersyarat

Jumlah 1
2

Lahan Berpotensi Sedang
S/N
Sesuai/tidak sesuai
CS/S
Sesuai bersyarat/sesuai
CS/N
Sesuai bersyarat/tidak
sesuai

Jumlah 2
3

Lahan Berpotensi Rendah
CS
Sesuai bersyarat
CS/N
Sesuai bersyarat/tidak
sesuai
N/S
Tidak sesuai/sesuai

Jumlah 3
Jumlah keseluruhan

Luas (ha)
22.914.479
1.964.100

24.878.579
2.530.500
142.600
704.006

3.377.106
7.670.100
10.857.106
121.225

18.648.431
46.904.116

Sumber: Berbagai sumber
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Lampiran 15. Jenis Industri, Perkiraan Investasi dan Nilai Tambah Industri Berbasis
Minyak Sawit
No
1
2

Produk

Bahan baku

Olein & Stearin CPO
Fatty acids
CPO, PKO,
katalis

Palmitat,
Miristat
Stearat, Oleat,
sorbitol, gliserol

Tingkat
Perkiraan
Teknologi
investasi
Menengah
Tinggi
200–700
milyar
Tinggi
100 –500
Milyar
Tinggi
200-700
Milyar

3

Ester

4

Surfactant/
emulsifier

5

Sabun mandi

CPO, PKO,
NaOH, pewarna,
parfum

Sederhana

6

Lilin

Stearat

Sederhana

7

Kosmetik
(lotion,
cream), bedak,
shampoo

Surfaktan, ester, Sederhana
amida

Mulai dari
kurang 1
milyar
Mulai dari
kurang 1
milyar
1 –200 milyar

Pertambah
an nilai
20%
50%
150%
200%
300%

300%

600%

48

Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit

Lampiran 16. Perluasan Kebun Kelapa Sawit (350.000 ha/tahun) dan Peningkatan
Jumlah Pabrik CPO (58 buah/tahun)

No

Uraian

Kebun
Tahun-0
Tahun 1-3
2
Pabrik CPO 15 ton TBS/jam
3
Non Kebun
Jalan dan jembatan
Bangunan (kantor, rumah, dll)
Sarana air dan listrik
Kendaraan
4
Infrastruktur Pendukung
Penelitian Pendahuluan
Penelitian
Supervisi dan Manajemen
operasi
Jaringan listrik
Jalan penghubung (Lokasiterdekat)
5
Kontingensi (5%)
Total kebutuhan investasi baru
GRAND TOTAL INDONESIA BARAT

Petani Plasma
INDONESIA BARAT

Investor
Perusahaan Inti

Pemerintah

1

1.713.720.000
986.500.560

428.430.000
246.625.140
879.225.300

-

235.800.000
240.000.000
30.000.000
-

58.950.000
120.120.000
15.990.000
39.960.000

-

-

-

18.750.000
52.500.000
455.550.000

-

-

1.250.000
6.250.000

160.301.028

89.465.022

26.715.000

3.366.321.588

1.878.765.462
5.806.102.050

561.015.000

658.600.000
390.369.040
1.549.598.400
96.080.000
160.160.000
21.320.000
53.280.000

-

-

18.750.000
52.500.000
514.500.000

INDONESIA TIMUR
1

Kebun
Tahun-0
Tahun 1-3
2
Pabrik CPO 15 ton TBS/jam
3
Non Kebun
Jalan dan jembatan
Bangunan (kantor, rumah, dll)
Sarana air dan listrik
Kendaraan
4
Infrastruktur Pendukung
Penelitian Pendahuluan
Penelitian
Supervisi dan Manajemen
operasi
Jaringan listrik
Jalan penghubung (Lokasiterdekat)
5
Kontingensi (5%)
Total kebutuhan investasi baru
GRAND TOTAL INDONESIA TIMUR
GRAND TOTAL INDONESIA

2.634.400.000
1.561.476.160
384.320.000
320.000.000
40.000.000

-

-

-

-

1.666.667
6.250.000

146.470.372

247.009.808

29.683.333

778,080,895

461,381,672
8.886.433.780
14.692.535.830

129,832,500
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Lampiran 17. Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Perusahaan Inti
(100 000 ha)
No

Uraian

Kebun
Tahun-0
Tahun 1-3
3
Non Kebun
Jalan dan jembatan
Kendaraan
4
Infrastruktur Pendukung
Penelitian Pendahuluan
Penelitian
Supervisi dan Manajemen
Operasi
5
Kontingensi (5%)
Total kebutuhan investasi baru
GRAND TOTAL INDONESIA
BARAT

Investor
Petani Plasma
Perusahaan Inti
INDONESIA BARAT

Pemerintah

1

1,142,480,000
657,667,040

285,620,000
164,416,760

157,200,000
-

-

39,300,000
26,640,000

-

-

10,000,000
28,000,000

97,867,352
2,055,214,392

25,798,838
515,976,760

48,000,000
4,300,000
90,300,000

2,661,491,152
INDONESIA TIMUR

1

Kebun
Tahun-0
Tahun 1-3
3
Non Kebun
Jalan dan jembatan
Kendaraan
4
Infrastruktur Pendukung
Penelitian Pendahuluan
Penelitian
Supervisi dan Manajemen
Operasi
5
Kontingensi (5%)
Total kebutuhan investasi baru
GRAND TOTAL INDONESIA
TIMUR
GRAND TOTAL INDONESIA

329,300,000
195,184,520

82,325,000
48,796,130

48,040,000

12,010,000
26,640,000

28,841,226
601,365,746

-

2,500,000
7,000,000

8,488,557
169,771,130

12,000,000
2,517,061
24,017,061

795,153,937
3,456,645,089
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