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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Produksi minyak sawit dunia telah mengalami pertumbuhan yang pesat 

selama kurun waktu 10 tahun dengan pertumbuhan lebih dari dua kali lipat 

dibandingakan dengan  17 juta ton pada tahun 1998 menjadi 43 juta ton pada tahun 

2008. Pertumbuhan produksi terutama dipicu oleh harga yang menarik, besarnya 

laba yang dihasilkan dari pengusahaan sawit, pesatnya pertumbuhan konsumsi 

dunia dan tingginya pertumbuhan popularitas minyak sawit dibandingkan dengan 

minyak dan lemak lainnya. Keberhasilan industri minyak sawit juga berhubungan 

dengan beragamnya penggunaan minyak sawit, baik untuk penggunaan di bidang 

makanan dan non-makanan (Annual Report BW Plantation, 2009). Menurut 

Undang-Undang Perdagangan Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari Daerah Pabean. Keluar dari 

daerah pabean berarti keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia. Defenisi lain 

menyebutkan bahwa ekspor merupakan upaya mengeluarkan barang-barang dari 

peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan 

pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing (Amir, 2004).   

Penelitian terdahulu dari Yunus (2000) dengan judul “Analisa Ekspor 

Kelapa Sawit Indonesia Pada Tahun 1969 Sampai Tahun 1996”. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi negara tujuan ekspor komoditi kelapa 

sawit dan menganalisis trend perkembangan volume dan nilai ekspor minyak 

kelapa sawit pada kurun waktu tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Achmad Zainuddin Yunus tersebut menunjukan bahwa trend perkembangan 
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volume dan nilai ekspor Indonesia pada tahun 1969 sampai dengan 1996 

mengalami peningkatan. Kemudian trend perkembangan volume dan nilai ekspor 

minyak kelapa sawit Indonesia ke negara Jepang dan Amerika Serikat mengalami 

penurunan. Sedangkan ekspor minyak kelapa sawit ke negara Belanda mengalami 

peningkatan. Belanda merupakan negara terbesar yang mgimpor minyak kelapa 

sawit  dari Indonesia. 

Laju pertumbuhan volume ekspor minyak kelapa sawit dari tahun 1969 

sampai dengan tahun 1996 menunjukan adanya kenaikan rata-rata 28,71% per 

tahun. Sedangkan untuk laju pertumbuhan nilainya meningkat rata-rata sekitar 

22,94% per tahun. Proyeksi laju pertumbuhan volume ekspor minyak kelapa sawit 

Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 mengalami kenaikan rata-

rata pertumbuhannya sebesar 3,77% per tahun. Sedangkan proyeksi petumbuhan 

nilai ekspor minyak kelapa sawit tahun 1997 sampai 2000 rata-rata sebesar 3,6%. 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Komoditi Tanaman Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) berasal dari Nigeria, Afrika 

Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari 

Amerika Selatan yaitu Brazil karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit 

di hutan Brazil dibandingkan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit 

hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia,  Thailand, dan 

Papua Nugini. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan 

perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengarah 

kepada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga sumber devisa negara dan 
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Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak kelapa sawit (Fauzi et al., 

2008) 

Tanaman kelapa sawit berkembang biak dengan biji dan akan berkecambah 

untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman. Susunan buah kelapa sawit dari lapisan 

luar sebagai berikut :   

1) Kulit buah yang licin dan keras (epicarp).  

2) Daging buah (mesocarp) terdiri atas susunan serabut (fibre) dan 

mengandung minyak.  

3) Kulit biji (cangkang/tempurung), berwarna hitam dan keras (endocarp).  

4) Daging biji (mesoperm), berwarna putih dan mengandung minyak.  

5) Lembaga (embrio).  

Lembaga yang keluar dari kulit biji akan berkembang ke dua arah : 

1) Arah tegak lurus ke atas (fototrophy), disebut plumula yang selanjutnya 

akan menjadi batang dan daun kelapa sawit.  

2) Arah tegak lurus ke bawah (geotrophy), disebut radikula yang 

selanjutnya akan menjadi akar (Sunarko, 2009). 

Menurut Pahan (2008), kelapa sawit diklasifikasikan sebagai berikut, 

Divisi: Embryophita Siphonagama 

Kelas: Angiospermae 

Ordo: Monocotyledonae 

Famili: Arecaceae 

Subfamily: Cocoideae 

Genus : Elaesis          

Species :  E.guineensis Jacq,  E. oleifera,  E. odora.  
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Tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan saat ini terdiri dari dua jenis 

yang umum ditanam yaitu E. guineensis dan E. oleifera. Antara dua jenis tersebut 

mempunyai fungsi dan keunggulan di dalamnya. Jenis E. guineensis memiliki 

produksi yang sangat tinggi sedangkan E. oleifera memiliki tinggi tanaman yang 

rendah. Banyak orang sedang menyilangkan kedua spesies ini untuk mendapatkan 

5 spesies yang tinggi produksi dan gampang dipanen. Jenis E. oleifera sekarang 

mulai dibudidayakan pula untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetic 

yang ada. Kelapa sawit Elaeis guinensis Jacq merupakan tumbuhan tropis yang 

berasal dari Afrika Barat. Tanaman ini dapat tumbuh di luar daerah asalnya, 

termasuk Indonesia. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi 

pembangunan nasional (Syahputra, 2011). 

2.3 Morfologi Tanaman Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang 

memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan penyumbang devisa terbesar bagi negara 

Indonesia dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya. Setiap tanaman 

memiliki morfologi yang berbeda-beda cirinya dan fungsinya yang dijual. Tanaman 

kelapa sawit secara morfologi terdiri atas bagian vegetatif (akar, batang, dan daun) 

dan bagian generatif (bunga dan buah) (Sunarko, 2007). 

Akar  

Tanaman kelapa sawit termasuk kedalam tanaman berbiji satu (monokotil) 

yang memiliki akar serabut. Saat awal perkecambahan, akar pertama muncul dari 

biji yang berkecambah (radikula). Setelah itu radikula akan mati dan membentuk 

akar utama atau primer. Selanjutnya akar primer akan membentuk akar skunder, 

tersier, dan kuartener. Perakaran kelapa sawit yang telah membentuk sempurna 
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umumnya memiliki akar primer dengan diameter 5-10 mm, akar skunder 2-4 mm, 

akar tersier 1-2 mm, dan akar kuartener 0,1-0,3. Akar yang paling aktif menyerap 

6 air dan unsur hara adalah akar tersier dan kuartener berada di kedalaman 0-60cm 

dengan jarak 2-3 meter dari pangkal pohon (Lubis dan Agus, 2011). 

  Batang 

Pada batang kelapa sawit memiliki ciri yaitu tidak memiliki kambium dan 

umumnya tidak bercabang. Pada pertumbuhan awal setelah pafe muda terjadi 

pembentukan batang yang melebar tanpa terjadi pemanjangan internodia. Batang 

tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai struktur pendukung tajuk (daun, bunga, dan 

buah). Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai sistem pembuluh yang mengangkut 

unsur hara dan makanan bagi tanaman. Tinggi tanaman biasanya bertambah secara 

optimal sekitar 35-75 cm/tahun sesuai dengan keadaan lingkungan jika mendukung. 

Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi 

batang/tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur 

ekonomis tanaman kelapa sawit (Sunarko, 2007). 

  Daun 

Daun merupakan pusat produksi energi dan bahan makanan bagi tanaman. 

Bentuk daun, jumlah daun dan susunannya sangat berpengaruhi terhadap tangkap 

sinar mantahari. Pada daun tanaman kelapa sawit memiliki ciri yaitu membentuk 

susunan daun majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar. Daun-daun kelapa 

sawit disanggah oleh pelepah yang panjangnya kurang lebih 9 meter. Jumlah anak 

daun di setiap pelepah sekitar 250-300 helai sesuai dengan jenis tanaman kelapa 

sawit. Daun muda yang masih kuncup berwarna kuning pucat. Duduk pelepah daun 

pada batang tersusun dalam satu susunan yang melingkari batang dan membentuk 
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spiral. Pohon kelapa sawit yang normal biasanya memiliki sekitar 40-50 pelepah 

daun. Pertumbuhan pelepah daun pada tanaman muda yang berumur 5-6 tahun 

mencapai 30-40 helai, sedangkan pada tanaman yang lebih tua antara 20-25 helai. 

Semakin pendek pelepah daun maka semakin banyak populasi kelapa sawit yang 

dapat ditanam persatuan luas sehingga semakin tinggi prokdutivitas hasilnya per 

satuan luas tanaman (Lubis dan Agus, 2011). 

 Bunga 

Tanaman kelapa sawit akan mulai berbunga pada umur sekitar 12-14 bulan. 

Bunga tanaman kelapa sawit termasuk monocious yang berarti bunga jantan dan 

betina terdapat pada satu pohon tetapi tidak pada tandan yang sama. 

7 Tanaman kelapa sawit dapat menyerbuk silang ataupun menyerbuk sendiri 

Karena memiliki bunga jantan dan betina. Biasanya bunganya muncul dari ketiak 

daun. Setiap ketiak daun hanya menghasilkan satu infloresen (bunga majemuk). 

Biasanya, beberapa bakal infloresen melakukan gugur pada fase-fase awal 

perkembangannya sehinga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun 

tidak menghasilkan infloresen (Sunarko, 2007). 

  Buah 

Buah kelapa sawit termasuk buah batu dengan ciri yang terdiri atas tiga 

bagian, yaitu bagian luar (epicarpium) disebut kulit luar, lapisan tengah 

(mesocarpium) atau disebut daging buah, mengandung minyak kelapa sawit yang 

disebut Crude Palm Oil (CPO), dan lapisan dalam (endocarpium) disebut inti, 

mengandung minyak inti yang disebut PKO atau Palm Kernel Oil. Proses 

pembentukan buah sejak pada saat penyerbukan sampai buah matang kurang lebih 

6 bulan. Dalam 1 tandan terdapat lebih dari 2000 buah (Risza, 1994). Biasanya buah 
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ini yang digunakan untuk diolah menjadi minyak nabati yang digunakan oleh 

manusia. Buah sawit (Elaeis guineensis) adalah sumber dari kedua minyak sawit 

(diekstraksi dari buah kelapa) dan minyak inti sawit (diekstrak dari biji buah) 

(Mukherjee, 2009). 

2.4. Ekspor Kelapa Sawit Indonesia 

Selain menambah peningkatan produksi barang untuk dikirim ke luar 

negeri, ekspor juga menambah permintaan dalam negeri, sehingga secara langsung 

ekspor memperbesar output industri-industri itu sendiri, dan secara tidak langsung 

permintaan luar negeri mempengaruhi industri untuk mempergunakan faktor 

produksinya, misalnya modal, dan juga menggunakan metode-metode produksi 

yang lebih murah dan efisien sehingga harga dan mutu dapat bersaing di pasar 

perdagangan internasional. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke 

negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat 

memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan 

dalam negeri. Faktor yang lebih penting lagi adalah kemampuan dari negara 

tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran 

luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah 

paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar 

negeri. Cita rasa masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor ke 

luar negara sangat penting peranannya dalam menentukan ekspor sesuatu negara. 

Secara umum boleh dikatakan bahwa semakin banyak jenis barang yang 

mempunyai keistimewaan yang sedemikian yang dihasilkan oleh suatu negara, 

semakin banyak ekspor yang dapat dilakukan (Sadono Sukirno, 2008).  
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Menurut Mankiw (2006), berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ekspor, 

impor, dan ekspor neto suatu negara, meliputi:  

1. Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar 

negeri.  

2. Harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. 

3. Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk 

membeli mata uang asing.  

4. Pendapatan konsumen di dalam negeri dan luar negri.  

5. Ongkos angkutan barang antarnegara.  

6. Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional.  

Setelah mencapai puncaknya pada 2008 yang mencapai US$ 1200/ton, 

harga CPO terus merosot dan pada 2009 hanya tinggal sekitar US$ 440/ton. Saat 

ini meramalkan harga CPO menjadi semakin rumit. Sebelum tahun 2007, harga 

CPO lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar minyak nabati yaitu pasar CPO 

dan 22 pasar minyak pesaingnya (minyak kedele, minyak bunga matahari, dan 

minyak kanola). Peran pemerintah dalam mengahdapi kemerosotan komoditi 

perkebunan adalah dengan dengan mencari pasar ekspor tambahan atau alternatif 

untuk komoditi perkebunan dengan tetap menjaga pasar yang ada, mengefektifkan 

skim-skim perkembangan dan perkebunan yang sudah ada yang belajar dari masa 

lalu, waktu harga komoditas perkebunan jatuh petani menelantarkan kebunnya pada 

saat harga komoditi baik petani tidak mempunyai kemampuan yang cukup buat 

menabung untuk investasi. Kini peramalan harga CPO menjadi jauh lebih kompleks 

karena isu energi (biodiesel), dinamika harga BBM, pergerakan nilai tukar terhadap 

US$, dan ulah spekulan, ikut menentukan harga CPO ( Susila R, 2009).  
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2.5. Ekspor Kelapa sawit Ke Pasar Eropa 

Berdasarkan data statistik perdagangan Uni Eropa periode 2008/2012, 

ekspor produk kelapa sawit dan olahannya dari Indonesia ke Uni Eropa mengalami 

pertumbuhan rata-rata sebesar 2,16 % walaupun terdapat fluktuasi di tahun 2011. 

Nilai pertumbuhan tertinggi terlihat pada ekspor produk HS 151329 (34,89 %) dan 

HS 230660 (9,73 %). Ekspor produk HS 151110 juga masih dalam nilai 

pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 4,08%. Negara-negara tujuan ekspor utama 

Indonesia untuk produk kelapa sawit adalah Belanda, Italia, Spanyol, Jerman dan 

Perancis. 

 

 

 

 

 

 

 

     (Sumber: Statistik perdagangan Uni Eropa periode 2008/2012) 

Negara belanda juga merupakan salah satu tujuan utama ekspor kelapa sawit 

Indonesia dibenua Eropa terhitung sejak tahun 2000 belanda sudah mengimpor 

hasil crude palm oil  (CPO) Indonesia . Belanda memang merupakan pintu masuk 

produk sawit Iindonesia karena memiliki pelabuhan di sebelah selatan Amsterdam 

yaitu Rotterdam. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 

2015 Indonesia mengekspor sebesar 26.467.600 ton minyak kelapa sawit dan untuk 

ekspor Belanda sebesar 1.213.700 ton (Badan Pusat Statistik, 2015). 

Ekspor produk kelapa sawit dan olahannya dari 
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(Sumber : Eurostat 2013) 

Sebagai salah satu negara industri utama di Uni Eropa, Jerman juga membutuhkan 

bahan baku yang berasal dari olahan kelapa sawit seperti minyak sawit mentah 

(CPO), serta minyak inti sawit (palm kernel oil) yang diperoleh dari inti atau kernel 

buah kelapa sawit. Saat ini Jerman merupakan importir terbesar ke empat untuk 

produk CPO dari Indonesia, dengan jumlah impor lebih dari 212 ribu ton pada tahun 

2012. Sementara untuk produk minyak inti sawit, impor Jerman pada tahun 2012 

mencapai 248,4 ribu ton dan menempatkan negara ini sebagai importir ke tiga 

terbesar di Uni Eropa. Sektor industri yang banyak memerlukan produk kelapa sawit 

antara lain pada pembuatan minyak goreng, margarin, sabun, kosmetika, industri 

baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. Dalam bidang kosmetik, minyak sawit 

juga kerap digunakan karena tidak menimbulkan iritasi pada tubuh (Sumber : 

Market Brief Kelapa Sawit – ITPC Hamburg, 2013). 

2.6. Produksi Kelapa Sawit Negara Pesaing  

Malaysia dan Indonesia merupakan dua ekspor utama dalam perdagangan 

minyak sawit (CPO). Ekspor Malaysia dan Indonesia masing-masing sekitar 62% dan 

24% terhadap ekspor CPO di pasar internasional. Karena perannya yang demikian 

Ekspor HS 151110 Indonesia ke Uni Eropa tahun 2012 (dalam ton) 

813.123 

 567.254 

260.994       212.388         32.031           79.082 

79.082 
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dominan, kedua negara tersebut sering diperbandingkan dengan menggunakan berbagai 

talok ukur seperti volume produksi dan tingkat efisiensi. Dalam membandingkan kedua 

negara tersebut, antara fakta, perkiraan, dan opini sering salah  karena tidak didukung 

oleh data yang memadai. Indonesia  adalah negara dengan area kelapa sawit terluas di 

dunia yakni hampir 4 juta ha. Jika yang dilihat adalah area tanaman menghasilkan 

(TM) sebagai salah satu faktor penentu volume produksi, Malaysia  memiliki  area  

TM yang lebih luas yakni hampir 3 juta ha, sedangkan Indonesia sekitar 2,56 juta 

ha. Di masa mendatang, Indonesia diperkirakan memiliki area TM yang lebih luas 

dibanding Malaysia, karena Indonesia memiliki area tanaman belum menghasilkan 

yang jauh lebih luas yaitu 1,41 juta ha, sedangkan Malaysia hanya sekitar 0,56 

juta ha. Selain itu juga Malaysia tidak banyak lagi memiliki area untuk perluasan, 

sedangkan Indonesia memiliki area potensial sekitar 2,9 juta  ha. 

Sebagai konsekuensi dari perbedaan  luas  TM,  maka produksi CPO 

Malaysia jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Untuk tahun 2001, 

produksi CPO Indonesia hanya sekitar 7,97 juta ton, sedangkan Malaysia 11,8 juta 

ton. Namun demikian, untuk dekade mendatang, Indonesia diperkirakan dapat 

menyamai bahkan melebihi produksi CPO Malaysia, karena area total maupun area 

TM Indonesia akan semakin luas, sedangkan Malaysia mempunyai tanaman tua 

yang makin luas sementara TM justru  menurun. Pada tahun 2010 produksi CPO 

Indoneia sudah menyamai bahkan melebihi produksi CPO Malaysia.  

 Produktivitas kebun kelapa sawit Malaysia mencapai 3,66 ton 

CPO/ha/tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produktivitas yang 

dicapai Indonesia yaitu sekitar 3,11 t CPO/ha/tahun. Di samping masalah teknik 

budidaya, produktivitas yang lebih rendah juga disebabkan oleh umur tanaman TM 
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Indonesia yang umumnya belum mencapai umur optimum, sedangkan Malaysia 

sebagian besar berada pada umur optimum. Rendahnya produktivitas bukan 

disebabkan oleh perbedaan rendemen, tetapi lebih banyak karena produktivitas 

TBS Malaysia lebih tinggi dibanding Indonesia. (Sumber: Lembaga Riset Perkebunan 

Indonesia) 

Industri pengolahan kelapa sawit Malaysia juga berkembang lebih pesat 

dibandingkan di Indonesia. Industri pengolahan yang berkembang di Malaysia 

terutama adalah palm kernel cake dan oleokimia. Sebagai contoh, jumlah pabrik 

oleokimia di Malaysia mencapai 17 unit dengan produksi 1,3 juta ton, sementara 

Indonesia hanya memiliki 8 unit dengan produksi sekitar 0,8 juta ton. Hal ini 

merupakan salah satu penyebab industri kelapa sawit Malaysia lebih tahan 

terhadap goncangan pasar internasional dibandingkan dengan Indonesia. 

Industri yang sudah berkembang ini selanjutnya akan memacu ekspor 

produk olahan sawit hingga mencapai 3,34 juta ton atau sekitar 23% dari total nilai 

ekspor produk industri CPO Malaysia. Oleokimia, volume ekspor Malaysia 

mencapai 1,2 juta ton dengan nilai US$0,67 juta, sementara ekspor oleokimia 

Indonesia hanya sekitar 0,52 juta ton dengan nilai US$0,24 juta. 
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Tabel 2. Perbandingan Malaysia dan Indonesia dalam industri CPO, 2001 

Malaysia     Indonesia 

Area  (juta ha) 

Total 3,50 3,97  

Tanaman menghasilkan 2,94 2,56  

Tanaman belum menghasilkan 0,56 1,41 Produksi  (juta ton) 

 

Pabrik CPO 

Jumlah pabrik (unit)       3 5 2              249 

Kapasitas   

Jumlah pabrik (unit juta t CPO/tahun)    13,02    11,50 Pabrik oleokimia)

    1 7      8 

Kapasitas  (juta t/tahun) 1,96  1,10  

Oleokimia 1,30  0,80  

Volume  ekspor  (juta ton) 

 CPO  10,62 4 , 11 

 PKO 0,67 0,58  

Oleokimia 1,20 0,52  

Nilai  ekspor (US$ juta)   3,74 Ts 

 CPO 2,67 1,09  

 PKO 0,23 0,24  

Oleokimia 0,67 0,24  

Pekebun 

Harga  TBS  (%  dari harga CPO)    9 0 8 3 

Pemilikan kebun (ha/petani) 4,50 2 

Pendapatan petani (US$/ha/tahun)     5 6 5    5 3 3 

Sumber: Lembaga Riset Perkebunan Indonesia 2010 

CPO 11,80  7,97  

PKO 1,53  1,59  

Produktivitas 

kebun 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBS (t/ha/tahun) 

19,14  16,39  

CPO(t/ha/tahun) 3,66  3 , 11 

Rendemen (%) 19,22  1 9 
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Jika melihat kesejahteraan petani, mudah diduga petani Malaysia lebih 

sejahtera dibanding petani kelapa sawit Indonesia. Penyebab pertamanya adalah 

petani sawit Malaysia memiliki rata-rata area sawit lebih luas (4,5 ha) dibanding 

petani Indonesia yang hanya memiliki area sekitar 2 ha. Kedua, produktivitas CPO 

Malaysia rata-rata mencapai 3,66 t/ha/tahun, sedangkan petani Indonesia hanya 

3,11 t CPO/ha/tahun. Ketiga, harga yang diterima petani Malaysia lebih tinggi dari 

yang diterima petani Indonesia. Rata-rata harga di tingkat petani Malaysia berkisar 

90% dari harga CPO, sedangkan di Indonesia paling tinggi hanya 83%. Akibatnya, 

rata- rata pendapatan petani sawit Malaysia lebih tinggi dari petani Indonesia, 

yakni US$565 vs US$ 533/ha/tahun. Rata-rata pemilikan lahan 4,5 ha, maka 

pendapatan  petani  sawit  Malaysia dari tanaman sawit sekitar US$2.260/ tahun, 

sedangkan petani Indonesia dengan luas 2 ha memperoleh pendapatan sekitar 

Rp1.066/tahun. Kinerja industri sawit dan kesejahteraan yang lebih tinggi di 

Malaysia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Malaysia yang sangat 

mendukung industri sawitnya. Pengembangan industri CPO Malaysia dilandasi 

dasar hukum yang cukup kuat, antara lain tercantum dalam the Third National 

Agricultural Policy 192-2010 (NAP3) dan the Second Industrial Master Plan 

1996-2005 (IMP2). Dasar hukum yang kuat tersebut selanjutnya di 

implementasikan dalam berbagai kebijakan yang efektif. Sebagai contoh, 

pemerintah Malaysia tidak lagi menerapkan pajak ekspor CPO guna meningkatkan 

daya saing industri CPO Malaysia. Di samping itu, pemerintah Malaysia secara 

progresif memfasilitasi kebijakan counter trade untuk mendorong ekspor. 

Pemerintah Malaysia juga mendukung ekspor dengan kebijakan yang dikenal 
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sebagai Palm Oil Credit and Payment Arrangement (POCPA). 

PORLA mempunyai fungsi utama untuk menjamin bahwa industri sawit 

berkembang seperti yang "direncanakan" dengan mengontrol perijinan yang 

berkaitan dengan produksi, transportasi, penyimpanan, ekspor, dan penjualan. 

MPOPC yang dikelola swasta mempunyai  peran  utama dalam public relations, 

promosi, dan advokasi. Di sisi lain, PORIM berperan dalam penelitian dan 

pengembangan. Dana untuk ketiga lembaga tersebut diperoleh dari cess yaitu RM 

5,0 untuk PORIM, RM 1,75 untuk PORLA, dan RM 1,0 untuk MPOPC per ton 

produk. Bahkan PORLA dan PORIM melakukan konsolidasi dan bergabung 

membentuk Malaysian Palm Oil Board (MPOB) (Sumber: Lembaga Riset 

Perkebunan Indonesia 2010). 

 


