
 

BAB I 

 PENDAHULUAN  
 
 

1.1. Latar Belakang  
 

Kelapa sawit (Elaeis guinensis Jacq.) merupakan salah satu komoditas perkebunan 

unggulan Indonesia. Bahkan, saat ini Indonesia merupakan produsen dan pengekspor minyak 

kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, produksi 

minyak sawit Indonesia, yaitu sebesar 15.60 juta ton, melampaui Malaysia, yaitu sebesar 

15.49 juta ton, sebagaimana disajikan pada Gambar 1 

 
Gambar 1. Perbandingan produksi minyak sawit Indonesia dan Malaysia (1964 – 2011)  
Sumber:http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=my&commodity=palm-
oil&graph=production Keterangan: Data tahun 2011 adalah angka estimasi.  

Produksi minyak sawit Indonesia yang meningkat pesat tersebut menyebabkan 

volume ekspor minyak sawit Indonesia juga meningkat sehingga sejak tahun 2008 volume 

ekspor minyak sawit Indonesia, yaitu sebesar 15.96 juta ton, telah melampaui Malaysia, yaitu 

sebesawr 15.49 juta ton (Gambar 2).  
 

Selain itu, minyak sawit merupakan komoditas penting dalam perdagangan dunia 

yang  memberikan  kontribusi   cukup   besar   bagi  pendapatan  Negara   produsen.  Minyak   

 



 

sawit merupakan bahan baku minyak goreng dan mentega di samping minyak kedelai yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi minyak nabati dunia.  Oleh karena itu, 

meningkatnya minat masyarakat dan dunia usaha untuk berinvestasi di bidang usaha kelapa 

sawit tidak lepas dari meningkatnya permintaan akan minyak sawit dan produk-produk 

turunannya, baik di pasar lokal maupun dunia 

 

 
 
Gambar 2. Perbandingan volume ekspor minyak sawit Indonesia dan Malaysia (1964 – 
2011)  
Sumber : http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=my&commodity=palmoil&graph=production  
Keterangan: Data tahun 2011 adalah angka estimasi.  
 

Kebutuhan minyak nabati untuk makanan manusia (food) dan hewan (feed), dan 

penggunaan serat (fiber) dari tandan kosong sawit (TKS) untuk pupuk organik dan bahan 

bakar biomasa akan terus meningkat, seiring dengan peningkatan pendapatan dan pengunaan 

bahan bakar yang ramah lingkungan.  Permintaan minyak nabati juga akan meningkat 

sebagai dampak dari pemanfaatan minyak nabati untuk kebutuhan bahan bakar nabati (BBN), 

misalnya pemanfaatan minyak sawit sebagai bio-disel, sehingga struktur pasar permintaan 

minyak sawit berubah, dari food – feed - fiber (3F’s) menjadi food – feed – fiber- fuel (4F’s).  

Hal-hal tersebut akan mengakibatkan kebutuhan minyak sawit akan cenderung meningkat di 

masa yang akan datang.  

Perkembangan industri kelapa sawit berbanding lurus dengan pesatnya 

pengembangan   kelapa   sawit di   sektor  hulu  yang   berimplikasi   pada   peningkatan luas.  



 

lahan perkebunannya (Liwang 2006a). Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama 

tahun 1995 – 2009 secara linier meningkat pesat dari 2,026,000 hektar di tahun 1995 menjadi 

7,125,331 hektar di tahun 2009, atau bertambah rata-rata seluas 5,099,331 hektar atau 17.98 

persen per tahun sebagaimana disajikan pada Lampiran 1. Pada Tabel 1 terlihat bahwa rata-

rata pertambahan luas lahan perkebunan kelapa sawit setiap tahun pada kurun waktu 1995 – 

2009 tersebut yang terbesar terjadi pada perkebunan rakyat (PR) yaitu 2,641,481 hektar atau 

28.62 persen, diikuti oleh perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 2,102,840 hektar atau 

sebesar 15.61 persen, dan perkebunan besar negara (PBN) seluas 355,010 hektar atau 6.26 

persen.             

 Tabel 1. Perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia 

menurut status pengusahaan pada tahun 1995 dan 2009  
 
Status  Luas Lahan (Ha) Pertambahan Luas Lahan 1995-2009  
Pengusahaan  1995  2009  (Ha) %  % / tahun  
PR  659,000  3,300,481 2,641,481 401  28.63  
PBN  405,000  760,010  355,010 88  6.26  
PBS  962,000  3,064,840 2,102,840 219  15.61  
Total  2,026,000  7,125,331 5,099,331 252  17.98  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2008), Statistik Dewan Minyak Sawit Indonesia( 2010), diolah 
Keterangan :  PR     = Perkebunan Rakyat  

         PBN   = Perkebunan Besar Negara  
         PBS   = Perkebunan Besar Swasta.  

 

Namun, tingginya produksi sawit Indonesia dibandingkan dengan Malaysia, lebih 

banyak disebabkan oleh luasan lahan sawit yang jauh lebih besar dari Malaysia, bukan karena 

produktivitas lahan. Tingginya produktivitas lahan, tidak hanya dalam bentuk produksi 

tandan buah segar (TBS), tetapi juga dalam bentuk produksi minyak yang tinggi dan 

memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, misalnya: kandungan karoten, tokoferol, dan 

tokotrienol. Produktivitas kelapa sawit nasional adalah sekitar 15 ton TBS/hektar/tahun, 

sedangkan produktivitas Malaysia mencapai 25 ton TBS/hektar/tahun (Liwang, 2007). Di 

lain pihak, produktivitas minyak sawit Indonesia pada tahun 2006 masih lebih rendah 

dibandingkan dengan negara utama pengasil minyak sawit lainnya seperti Papua New Guinea 

(PNG), Malaysia, dan Kolombia, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.  
 



 

Tabel 2. Produktivitas minyak kelapa sawit negara-negara utama penghasil minyak 
sawit pada tahun 2006  

Negara  Produksi Minyak Sawit  (ton CPO/ha/tahun)  
Papua New 
Guinea  4.3  

Malaysia  4.0  
Kolombia  3.8  
Indonesia  3.0  
Cote ’Ivoire  2.0  

               Sumber: Jacquemard, 2006  

Menurut Jacqcuemard (2006) faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat 

produktivitas kelapa sawit adalah mutu benih kelapa sawit karena merupakan penentu 

produksi minyak sawit selanjutnya.  Selain itu, beberapa faktor lain penyebab rendahnya 

produktivitas antara lain: tidak terjaminnya mutu benih sawit, belum standarnya teknik 

budidaya yang diterapkan (masih konvensional atau tradisional), keterbatasan modal dan 

pengetahuan manajemen, kurangnya wawasan atau pengalaman petani dan kurangnya 

kesadaran akan pentingnya mutu dan produktifitas tanaman.  

Namun demikian, produksi minyak sawit (CPO) per hektar Tanaman 

Menghasilkan (TM) secara nasional mengalami peningkatan dari 2,780 kg/ha TM/tahun 

di  tahun 2000 menjadi 3,355 kg/ha  TM/tahun di tahun 2006, atau   peningkatan   sebesar  

20.69 persen, sebagaimana disajikan pada Tabel 3, dan Lampiran 2. Peningkatan 

produktivitas tertinggi selama tahun 2000 – 2006 tersebut dicapai oleh perkebunan besar 

swasta (PBS) yaitu sebesar 29.44 persen, dan diikuti oleh perkebunan besar negara (PBN) 

dan perkebunan rakyat (PR) yaitu masing-masing 18.37 persen dan 16.90 persen. 

Peningkatan produktivitas tersebut merupakan salah satu implikasi dari peningkatan 

penggunaan benih unggul kelapa sawit, selain diakibatkan oleh semakin baiknya teknik 

budidaya yang diterapkan. Produktivitas perkebunan kelapa sawit secara nasional 

diperkirakan akan tetap meningkatkan pada tahun-tahun mendatang dengan bertambahnya 

umur tanaman, semakin banyaknya penggunaan benih unggul, dan meningkatnya 

kemampuan dan kapasitas para pekebun dalam menerapkan teknik budidaya yang terbaik 

(Best Agricultural Practices – BAP’s) dan berwawasan lingkungan, dan para pengolah 

minyak sawit di pabrik  kelapa sawit untuk menghasilkan rendemen minyak sawit dan mutu 

yang tinggi dengan menerapkan praktek manufaktur yang terbaik (Best Manufacture 

Practices–BMP’s) dan berwawasan lingkungan.  



 

Perkebunan besar swasta dan negara yang memiliki kapasitas dan akses finansial, informasi 

dan teknologi yang lebih besar, termasuk dalam pengadaan benih unggul kelapa sawit, 

dibandingkan perkebunan rakyat menyebabkan tingkat peningkatan produktivitas lebih tinggi 

pula.  Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perkebunan rakyat dalam upaya 

meningkatkan produktivitas lahan mereka adalah sulitnya mendapatkan benih unggul kelapa 

sawit sehingga mereka terpaksa menggunakan benih palsu atau benih tanpa sertifikat, atau 

disebut juga benih ilegal.  Benih ilegal sebagian diproduksi oleh para pekebun kelapa sawit 

untuk digunakan sendiri atau dijual (Sipayung, 2006) dan sebagian lainnya diduga berasal 

dari hasil selundupan dari Malaysia (LMC, 2010b).   
 
Tabel 3. Perkembangan produksi minyak sawit di Indonesia menurut status 
pengusahaan pada tahun 2000 dan 2006.  
 
Status  Produksi Minyak Sawit (kg/ha TM) Peningkatan Produksi 
Pengusahaan  2000 2006 (kg/ha TM)  %  
PR  2,381 2,784 403  16.90  
PBN  3,074 3,639 565  18.37  
PBS  2,924 3,785 861  29.44  
Total  2,780 3,355 575  20.69  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2008),  IPOC ( 2006), diolah.  
Keterangan : PR     = Perkebunan Rakyat  

       PBN  = Perkebunan Besar Negara  
       PBS  = Perkebunan Besar Swasta  
       TM   = Tanaman Menghasilkan (TM).  

 

Peningkatan luas lahan berdampak langsung terhadap meningkatnya permintaan 

benih kelapa sawit. Meningkatnya permintaan (demand) terhadap benih kelapa sawit yang 

cukup besar harus diimbangi oleh ketersediaan (supply) benih kelapa sawit. Namun, dari sisi 

produksi hanya ada beberapa produsen benih kelapa sawit di Indonesia, bahkan hingga tahun 

2002, sesuai dengan SK Menteri Pertanian RI No. KB. 520/261/Kpts/1984 dan No. 

155/Kpts/KH.050/2/1993 penyediaan benih kelapa sawit dalam negeri saat ini dicukupi oleh 

tiga produsen benih, yaitu: Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT. Socfindo dan PT. 

London Sumatera Indonesia Tbk. dengan kapasitas produksi sebesar 50 juta, 25 juta, dan 12 

juta, dengan jumlah benih yang disalurkan pada tahun 2002 hanya sebanyak 28,411,211 

butir. Pada tahun 2003 jumlah benih yang disalurkan ketiga produsen benih tersebut 

mencapai 46,880,601 butir (meningkat 65%). Namun, selama tahun 2002-2003 tersebut 



 

terjadi kekurangan benih kelapa sawit di dalam negeri sehingga para pekebun terpaksa 

mengimpor benih kelapa sawit dari luar negeri, yaitu dari Malaysia, Papua New Guinea, dan 

Costa Rica (Direktorat Perbenihan, 2006). Selain itu, beberapa perusahaan swasta nasional 

mulai berinvestasi dalam industri benih kelapa sawit sehingga sejak tahun 2003 jumlah 

produsen benih kelapa sawit nasional bertambah empat produsen baru, yaitu PT Dami Mas 

Sejahtera dan PT Tunggal Yunus Estate, keduanya berlokasi di Riau, dan PT Bina Sawit 

Makmur dan PT Tania Selatan berlokasi di propinsi Sumatera Selatan (Asmono et al., 2005). 

Selanjutnya, pada tahun 2008 PT Bakti Tani Nusantara mendapat ijin pemerintah sebagai 

produsen benih unggul kelapa sawit ke delapan di Indonesia, sehingga total kapasitas 

produksi benih unggul kelapa sawit di Indonesia menjadi 195.5 juta butir. Varietas-varietas 

kelapa sawit yang diproduksi oleh ke delapan produsen tersebut serta keunggulan dari 

masing-masing varietas disajikan pada Lampiran 1       

Gambar 3. Perkembangan Penawaran dan Permintaan Benih Unggul Kelapa Sawit di 

 Indonesia pada periode tahun 1997 – 2020 

Sumber : Liwang (2008).  
Keterangan : Jumlah penawaran benih berasal dari jumlah benih yang diproduksi dalam negeri  

         (domestik) ditambahkan dengan jumlah benih yang diimpor.  
         Data tahun 2010 hingga tahun 2020 adalah data estimasi.  

 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa dengan masuknya ke-empat produsen baru  

tersebut mengakibatkan bertambahnya jumlah produksi benih kelapa sawit nasional yang  



 

telah mengubah struktur pasar dan kinerja industri benih kelapa sawit di Indonesia (Liwang, 

2008). Bahkan diperkirakan setelah tahun 2010 akan bertambah tiga produsen benih kelapa 

sawit di Indonesia, yaitu: PT Bakrie Sumatera Plantation, PT Sarana Inti Pratama, dan PT 

Sasaran Ehsan Mekarsari, sehingga sehingga kapasitas produksi benih nasional secara 

bertahap diperkirakan akan menjadi 251.5 juta butir.  Untuk jangka panjang di masa 

mendatang, kebutuhan benih kelapa sawit di Indonesia diperkirakan akan berkisar 150 juta 

benih per tahun untuk penanaman baru dan peremajaan tanaman kelapa sawit seluas 750,000 

hektar per tahun (KADIN, 2010).  

Pesatnya perkembangan perluasan lahan menyebabkan ketidakseimbangan antara 

permintaan dan ketersediaan benih kelapa sawit di Indonesia, sebagaimana terlihat pada 

Lampiran 1 dan 3. Hingga tahun 2009 jumlah permintaan benih melebih jumlah penawaran 

benih (over-demand) namun setelah tahun 2008 terjadi kondisi yang sebaliknya yaitu jumlah 

penawaran benih melebihi jumlah permintaan benih (oversupply). Perubahan kondisi pasar 

dari over-demand menjadi over-supply merupakan bahan kajian utama dalam penelitian ini.  

Keberhasilan seluruh pemangku-kepentingan dalam merubah kondisi tersebut tidak hanya 

membuktikan kemampuan industri benih kelapa sawit Indonesia tetapi juga dapat 

berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional 

melalui pemanfaatan benih unggul yang bersertifikat. Namun, perubahan kondisi tersebut 

harus dapat diantisipasi oleh para pemangku-kepentingan tersebut juga, misalnya: para 

produsen yang cenderung kurang aktif mencari konsumen pada saat kondisi over-demand 

maka pada saat kondisi oversupply mereka harus mulai lebih aktif mencari konsumen dan 

memilih strategi yang sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing produsen untuk 

meningkatkan daya saing mereka agar dapat tetap eksis dalam industri benih kelapa sawit 

yang semakin kompetitif.  

Berdasarkan data perkembangan penjualan benih unggul kelapa sawit (Gambar 3) 

dan dengan asumsi bahwa untuk pembukaan lahan setiap hektar memerlukan 200 butir benih, 

dan benih ditanam ke lapangan setahun kemudian setelah ditanam di pembibitan selama satu 

tahun lamanya, maka total luas lahan yang ditanam dapat dihitung dengan mengalikan 

jumlah benih yang terjual pada tahun sebelumnya (Lampiran 3) dibagi dengan dua ratus. 

Perhitungan tersebut mengabaikan jumlah benih yang dibutuhkan  untuk kegiatan peremajaan 

kebun yang relatif sedikit. Hasil perhitungan perkembangan luas lahan berdasarkan jumlah 



 

benih yang terjual pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan luas lahan aktual 

(Lampiran 1), disajikan pada Gambar 4. Pada kurun waktu antara tahun 1998 hingga tahun 

2005 diperkirakan terdapat 871,473 hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak 

menggunakan benih unggul bersertifikat, jumlah tersebut setara dengan 174,294,600 butir 

benih atau sekitar 22 juta butir benih ilegal per tahun, atau setara dengan sekitar sepertiga 

dari benih unggul bersertifikat yang terjual pada periode waktu yang sama.  

 
Gambar 4. Perkembangan luas lahan aktual dibandingkan dengan luas lahan simulasi  

       berdasarkan jumlah benih yang terjual pada tahun sebelumnya  
 

Salah satu dampak negatif atas kondisi dimana terjadi kekurangan benih (over-

demand) adalah terjadinya penggunaan benih ilegal. Penggunaan benih ilegal, yang 

umumnya ditemukan pada perkebunan rakyat, sangat merugikan karena produksi buah dapat 

mencapai 50 persen lebih rendah dari benih unggul, tanaman cenderung lebih lambat berbuah 

dan rentan terhadap penyakit (Sipayung, 2006). Rendahnya produktivitas akibat penggunaan 

benih ilegal baru akan terlihat empat-lima tahun setelah tanam. Jika tanaman dari benih ilegal 

tidak diganti maka produktivitas yang rendah akan berlangsung selama siklus hidup tanaman 

kelapa sawit, yaitu sekitar 25 tahun karena benih merupakan salah satu bahan dasar dalam 

kegiatan produksi dan memegang peranan yang sangat penting untuk keberhasilan suatu 

usaha pertanian. Akibat langsung pada pengguna benih ilegal adalah pengembalian modal 

yang lebih lambat. Namun, hingga saat ini masih  

 



 

ditemukan penggunaan benih ilegal yang disebabkan oleh minimnya informasi atau 

publikasi, dan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan benih bersertifikat yang baik dan 

bermutu.  Pemalsuan benih kelapa sawit berakibat buruk terhadap masa depan perkebunan 

kelapa sawit Indonesia, khususnya terhadap konsumen benih yang dapat mengurangi 

produktivitas dan keuangan finansial serta menambah jangka waktu pengembalian modal 

usaha yang diharapkan..  Dalam jangka panjang, penggunaan benih ilegal tersebut akan 

menurunkan minat investor, terutama skala menengah dan kecil, dan akan menciptakan iklim 

investasi yang tidak kondusif.  

Produsen benih pada umumnya berusaha untuk menghasilkan benih yang memiliki 

sifat-sifat unggul, seperti produktifitas hasil yang tinggi, tahan hama dan penyakit, tahan 

cekaman kekeringan / genangan, dan sebagainya.  Untuk menghasilkan benih unggul dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua teknik yakni dengan teknik pemuliaan tanaman secara 

konvensional dan teknik bioteknologi yang meliputi teknik kultur jaringan yang 

memperbanyak tanaman secara vegetatif, dan transformasi genetik untuk menyisipkan gen-

gen yang membawa sifat unggul pada benih tanaman.  

Masalah ketersediaan benih kelapa sawit yang tidak seimbang antara penawaran dan 

permintaan (supply - demand), sebagaimana diuraikan di atas, tidaklah hanya tergantung 

pada jumlah benih yang tersedia dan dibutuhkan tetapi juga tergantung pada keterbatasan 

yang dihadapi oleh para produsen dan pengguna, dan belum memadainya pasar benih kelapa 

sawit. Beberapa masalah yang dihadapi oleh para produsen dalam penyediaan benih, 

misalnya: jumlah pohon induk tetua atau bahan tanaman yang terbatas, sarana produksi yang 

terbatas, standar produksi yang belum memadai, terbatasnya sumber daya manusia yang 

berpengalaman dan handal, penerapan teknologi benih yang belum mendukung, mutu benih 

yang masih perlu ditingkatkan, biaya produksi dan investasi yang relatif tinggi, dan 

manajemen produksi benih yang perlu ditingkatkan. Sedangkan masalah-masalah utama yang 

dihadapi oleh para konsumen misalnya: pengetahuan tentang benih yang sesuai masih 

rendah, pengetahuan tentang kondisi lahan yang akan ditanami masih terbatas, luas lahan 

yang terbatas sehingga pembelian benih yang relatif sedikit akan menjadi tidak efisien, modal 

kerja yang terbatas dan belum terencana dengan baik, dan regulasi pemerintah yang berkaitan 

dengan tata niaga benih yang dirasakan belum memudahkan transaksi jual-beli benih.  

Hingga saat ini para produsen dan penyalur benih lebih banyak melakukan transaksi jual-beli  



 

langsung dengan para konsumen benih tanpa melalui suatu mekanisme pasar yang kompleks 

namun hal tersebut lebih banyak terjadi pada para pengguna benih berskala besar dan 

menengah, sedangkan para pengguna benih berskala kecil cenderung mengalami kesulitan 

untuk memperoleh benih unggul kelapa sawit.  Terbatasnya akses membeli benih unggul 

kelapa sawit oleh para pengguna berskala kecil tersebut disebabkan oleh karena belum 

memadainya pasar benih kelapa sawit.  Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh pasar 

benih kelapa sawit misalnya: jumlah benih yang tidak mencukupi pada waktu yang 

dibutuhkan, harga benih yang tidak sesuai, jaringan pasar yang belum memadai, dan layanan 

purna jual dan promosi dari para produsen yang belum memadai.  

Untuk meningkatkan daya saing industri benih kelapa sawit maka perlu dilakukan 

sebuah penelitian yang mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan dan solusi serta 

strategi yang diperlukan. Penelitian ini melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu 

produsen dan konsumen benih kelapa sawit, pemerintah, dan akademisi dengan tujuan untuk 

dapat memberikan informasi yang lebih akurat melalui survei dan wawancara tentang 

dinamika perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia ditinjau dari perspektif industri, 

ekonomi, dan pasar.  Data dan informasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan kajian 

dalam pemilihan strategi untuk meningkatkan daya saing industri benih kelapa sawit di 

Indonesia dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP).  
 
 
1.2.  Rumusan Masalah 

Perkembangan industri benih kelapa sawit di Indonesia sangat tergantung pada 

rencana penanaman lahan baru dan lahan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Penambahan 

lahan baru dan lahan peremajaan tersebut sangat tergantung pada perkembangan harga 

komoditas minyak kelapa sawit dan peningkatan kebutuhan terhadap minyak kelapa sawit 

pada khususnya dan minyak nabati pada umumnya. Perkembangan industri benih kelapa 

sawit tersebut yang sangat pesat sejak bertambahnya beberapa produsen benih baru pada 

tahun 2003 telah mampu menciptakan swasembada benih kelapa sawit di Indonesia, bahkan 

sejak tahun 2009 terjadi kelebihan produksi (over-supply). Untuk mengantisipasi kondisi 

over-supply di masa mendatang maka perlu disusun sebuah strategi untuk meningkatkan daya 

saing industri benih kelapa sawit di Indonesia melalui (1) kajian tentang dinamika 

perkembangan industri benih kelapa sawit di Indonesia, (2) perilaku dan preferensi konsumen 



 

benih kelapa sawit saat ini dan di masa mendatang, dan (3) kompetensi para produsen benih 

kelapa sawit untuk menghasilkan jumlah dan mutu benih yang diharapkan oleh konsumen, 

dan (4) keterlibatan pasar untuk mendukung distribusi dan pemasaran benih kelapa sawit di 

Indonesia.      

1   Berdasarkan permasalahan aktual yang terjadi dan adanya tuntutan untuk  

meningkatkan daya saing industri benih kelapa sawit di Indonesia maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:  

2.      Bagaimana kondisi industri benih kelapa sawit di Indonesia dan permasalahannya?  

     Apakah faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan benih kelapa sawit dan  

     bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut?  

3.      Bagaimana perilaku konsumen dan apakah preferensi konsumen benih kelapa sawit 

             saat ini dan di masa mendatang?  

4.      Apakah masalah-masalah utama dan solusinya yang dihadapi oleh para produsen dan 

             konsumen dalam membangun pasar benih kelapa sawit, dan bagaimana keterkaitan  

 antara faktor-faktor tersebut?  

5.       Bagaimana memilih strategi yang sesuai yang dapat diambil oleh para pemangku  

      kepentingan (produsen, konsumen, pemerintah, dan akademisi/peneliti) untuk 

      meningkatkan daya saing industri benih kelapa sawit di Indonesia?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Mengidentifikasi kondisi aktual industri benih kelapa sawit di Indonesia,  

2.  Mengkaji korelasi antara permintaan benih kelapa sawit dengan perkembangan harga 

sawit, dan perkembangan lahan baru dan lahan peremajaan,  

3.  Mengkaji preferensi konsumen terhadap benih kelapa sawit,  

4. Mengkaji masalah-masalah utama dan solusinya yang dihadapi oleh para 

produsen dan konsumen dalam membangun pasar benih kelapa sawit, dan 

bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut,  

5.  Merekomendasikan model strategi untuk meningkatkan daya saing industri benih 

kelapa sawit di Indonesia.  
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