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1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

Indonesia merupakan penghasil berbagai komoditas perkebunan dan 
berbagai produk turunannya yang penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat 
di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu hasil perkebunan Indonesia yang 
memberikan kontribusi devisa terbesar bagi negara adalah kelapa sawit. Indonesia 
merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas lahan terbesar. 
Pada tahun 2010 luas lahan kelapa sawit adalah 7,57 juta hektar dengan rincian 
42,4% perkebunan rakyat, 7,9% perkebunan besar nasional dan 49.8% 
perkebunan besar swasta (Ditjen Perkebunan, 2010).  Berdasarkan data dari Oil 
World (2010) dan GAPKI (2011), luas lahan, produksi, dan produktivitas kelapa 
sawit Indonesia dari tahun 2008-2011 cenderung mengalami peningkatan. Hal 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  Luas lahan dan produksi kelapa sawit di Indonesia tahun 2007-2011  

Tahun Luas lahan 
(juta ha) 

Produksi (juta ton) 

2007 6,85 17,80 
2008 7,33 19,40 
2009 7,53 21,39 
2010 8,11 21,96 
2011 8,90 23,90 

Sumber : Komisi ISPO (2012) 

Menurut status pengusahaannya, sebagian besar perkebunan kelapa sawit 
pada tahun 2010 diusahakan oleh perkebunan besar swasta yakni 52,68 persen 
atau 4,50 juta hektar, sementara perkebunan rakyat mengusahakan 39,62 persen 
atau 3,39 juta hektar dan hanya 7,70 persen atau 0,66 juta hektar yang diusahakan 
oleh perkebunan besar Negara. Sementara itu perkiraan perbandingan luas areal 
perkebunan kelapa sawit menurut status pengusahaan pada tahun 2011 dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Perbandingan luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia menurut 
status perusahaan (BPS, 2011) 



 

 

Indonesian Sustainable Palm Oil Commision (Komisi ISPO) (2012), 
menyebutkan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun 2012 dapat 
mencapai 23,9 juta ton dalam bentuk minyak sawit. Dengan luas lahan dan 
produksi yang dihasilkan tersebut, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas 
perkebunan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, terutama 
sebagai sumber utama minyak nabati, sebagai penyedia lapangan kerja, serta 
sumber pendapatan dan devisa negara. Peranan penting tersebut disebabkan pada 
berbagai alasan yang menempatkan industri kelapa sawit menjadi industri penting 
bagi perekonomian Indonesia (Abidin, 2008 ; Barlow et al, 2003).  

Pertama, industri kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan 
dalam menghasilkan devisa Negara. Pada periode 2010-2014 Indonesia 
diproyeksikan akan mendapatkan devisa sebesar US$ 80,9 miliar dari ekspor 
komoditas CPO (Kementerian Perdagangan, 2010).  

Kedua, industri kelapa sawit bersifat pro job karena membantu menyerap 
tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Dengan komposisi luas empat juta hektar 
perkebunan besar dan 3,3 juta hektar perkebunan rakyat industri kelapa sawit dan 
industri pendukungnya telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar empat 
juta tenaga kerja. Setiap penambahan 1.000 hektar kebun akan menyerap tenaga 
kerja sebanyak 500 orang di sektor on farm, off farm dan penunjang yang bukan 
hanya terdiri dari tenaga buruh tetapi juga tenaga sarjana (TAMSI DMSI, 2010). 
Menurut Goenadi (2008) industri kelapa sawit di Indonesia berpotensi 
menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari enam juta jiwa dan mengentaskan 
mereka dari kemiskinan (Susila,2004 ; Oladipo, 2008). 

Ketiga, industri kelapa sawit juga bersifat pro growth karena dengan adanya 
industri kelapa sawit mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan 
industri lainnya, seperti transportasi, industri perbengkelan, perdagangan maupun 
industri-industri yang berskala nasional seperti industri pupuk, industri finansial, 
industri alat berat dan industri lainnya. Mengacu pada World Growth (2009) yang 
mencatat bahwa selama dasawarsa terakhir, perluasan industri minyak kelapa 
sawit merupakan sumber yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan.  
Manggabarani (2010) menjelaskan bahwa industri kelapa sawit juga pro growth 
karena letak perkebunan yang terletak di berbagai wilayah yang telah turut 
membuka daerah untuk perkebunan. Keberadaan industri kelapa sawit juga 
mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan industri lainnya. 

Saat ini industri kelapa sawit di Indonesia sebagian besar mengekspor hasil 
perkebunan tersebut dalam bentuk crude palm oil (CPO). Tiga negara tujuan 
utama ekspor kelapa sawit Indonesia adalah India, Cina, dan Belanda. Estimasi 
produksi CPO Indonesia pada tahun 2012 adalah 50,6% dari produksi CPO dunia, 
disusul Malaysia (36,1%), Thailand 3,1%, Kolumbia 1.8%,  Nigeria 1.7%, dan 
selebihnya (6.6%) diproduksi oleh Negara lain diantaranya Pantai Gading 
Ekuador dan Papua Nugini (Oil World, 2010;  USDA, 2011). Estimasi produksi 
CPO lima produsen utama dunia dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2 Estimasi produksi CPO lima produsen utama dunia 2011/2012 (dalam 
ribu ton) 

Negara Tahun 
2010 / 2011 

Tahun 
2011 / 2012 

Indonesia 24.100 25.900 
Malaysia 18.200 18.470 
Thailand 1.400 1.600 
Kolombia 800 9900 
Nigeria 880 880 
Negara Lainnya 3.300 3.400 

Total 48.680 51.150 
Sumber : Oil World (2010), USDA (2011) 

Volume produksi yang tinggi disebabkan oleh banyaknya lahan 
perkebunan kelapa sawit yang tersebar di beberapa bagian wilayah Indonesia. 
Sebaran perkebunan kelapa sawit di setiap daerahnya memiliki kemampuan 
berproduksi yang berpeda-beda. Peta sebaran perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia beserta produksinya dapat dilihat pada Gambar 2 . 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2  Sebaran perkebunan kelapa sawit (Kementerian Pertanian, 2010) 

Tingginya produksi minyak kelapa sawit Indonesia di atas diimbangi pula 
dengan banyaknya permintaan akan minyak kelapa sawit dunia. Kebutuhan 
minyak kelapa sawit dunia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun karena 
saat ini minyak kelapa sawit digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan, tidak 
hanya digunakan untuk pangan dan pakan saja tetapi juga untuk dijadikan 
berbagai produk turunan lain seperti bahan baku serat dan energi. Bahkan menurut 
World Growth (2011) menjelang tahun 2020, konsumsi minyak kelapa sawit 
dunia diperkirakan tumbuh sampai hampir 60 juta ton. Oleh karena itu Indonesia 
berupaya meningkatkan produksi minyak kelapa sawit untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut dengan mengekspor ke beberapa Negara tujuan. Indonesia dan 

Kalimantan Barat: 

Perkebunan: 476.891 Ha 

CPO: 1.140.639 Ton 

Nangroe Aceh Darusslam: 

Perkebunan: 274.135 Ha 

CPO: 709.021 Ton 

Jambi: 

Perkebunan: 454.771 Ha 

CPO: 898.640 Ton 

Sumatera Utara: 

Perkebunan: 1.026.644 Ha 

CPO: 3.200.673 Ton 

Sumatera Barat: 

Perkebunan: 305.871 Ha 

CPO: 839.640 Ton 
Sumatera Selatan: 

Perkebunan: 718.068 Ha 

CPO: 1.829.609 Ton 

Kalimantan Tengah: 

Perkebunan: 709.206 Ha 

CPO: 1.352.934 Ton 

Sulawesi Selatan: 

Perkebunan: 133.493 Ha 

CPO: 429.388 Ton 

Papua Barat: 

Perkebunan: 33.646 Ha 

CPO: 80. 328 Ton 

Papua: 

Perkebunan: 25.926 Ha 

CPO: 56.738 Ton 

Riau: 

Perkebunan: 1.623.458 Ha 

CPO: 5.072.834 Ton 

Kalimantan Timur: 

Perkebunan: 368.504 Ha 

CPO: 370.671 Ton 



 

Malaysia menguasai lebih dari 86,7 % pangsa pasar CPO dunia (Oil World, 2010;  
USDA, 2011 ; World Growth, 2011). 

Daya saing industri kelapa sawit Indonesia masih lebih rendah bila 
dibandingkan dengan Malaysia yang hanya memiliki lebih sedikit luas lahan jika 
ditelaah dari produksi produk turunan yang bernilai tambah. Hal ini dapat dilihat 
dalam Global Competitiveness Index (WEF, 2011), peringkat daya saing 
Indonesia tahun 2010 – 2011 berada pada posisi 44, sedangkan Malaysia berada 
pada posisi 26. Peringkat daya saing tersebut menunjukkan bahwa sebagai 
produsen utama minyak kelapa sawit dunia kinerja industri kelapa sawit  
Indonesia perlu ditingkatkan, karena posisi daya saing Indonesia jauh berada di 
bawah posisi Malaysia. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan terutama 
mengingat kelapa sawit merupakan sektor bisnis yang memberikan penghidupan 
bagi jutaan penduduk Indonesia dan memberikan devisa yang sangat besar bagi 
negara. 

Indonesia belum mampu memberikan nilai tambah tertinggi di dalam negeri 
karena penggunaan CPO untuk industri hilirnya di Indonesia saat ini masih relatif 
rendah yaitu baru 35 persen dari total produksi. Padahal jika dikaji dari pohon 
industrinya, kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai produk turunan dengan 
nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya diolah menjadi 
CPO. Banyak industri hilir yang dapat dibangun dengan basis kelapa sawit seperti 
industri oleokimia, personalcare (seperti sabun, kosmetik, shampo), margarin, 
shortening, dan emulsifier. Kelapa sawit juga dapat dijadikan biodiesel sebagai 
alternatif energi (Kemenperin, 2009). Banyaknya nilai tambah yang dapat 
diperoleh dari industri hilir kelapa sawit menjadikan industri kelapa sawit sebagai 
salah satu industri yang prospektif bagi bisnis global dan sudah selayaknya 
diversifikasi produk turunan CPO ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan 
pengembangan industri hilir kelapa sawit, diantaranya melalui pembangunan 
klaster industri kelapa sawit (Wahid et al.,2007). 

Pengembangan klaster industri kelapa sawit merupakan salah satu rencana 
aksi dari revitalisasi industri dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) pemerintah Indonesia yang memfokuskan pada tiga strategi 
pembangunan. Ketiga strategi pembangunan tersebut adalah peningkatan 
pengelolaan sumberdaya alam, peningkatan peranan ilmu pengetahuan dan 
teknologi melalui kebijakan penciptaan nilai tambah melalui industri hilir, serta 
peningkatan daya saing perekonomian nasional. 

Dengan dibangunnya klaster industri kelapa sawit di Indonesia diharapkan 
Indonesia mampu menghasilkan nilai tambah produk turunan sawit tertinggi, 
meningkatkan daya saing kelapa sawit nasional terutama dengan pesaing utama 
yaitu Malaysia, memperbaiki citra produk berbasis kelapa sawit yang kini 
diserang kampanye negatif terutama dari para pesaing penghasil minyak nabati 
selain kelapa sawit. Program hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia 
ditetapkan oleh pemerintah melalui pembangunan klaster industri kelapa sawit di 
Sei Mangkei (Sumatera Utara), Dumai dan Kuala Enok (Riau), serta Maloy 
(Kalimantan Timur). Program tersebut bertujuan untuk  mengimbangi kemajuan 
industri hilir kelapa sawit Malaysia, yang telah lebih dahulu membangun Palm Oil 
Industrial Cluster di Lahad Datu dan di lokasi strategis lainnya (Gumbira-Sa’id, et 
al., 2012). 
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Menurut Pahan (2011), pendekatan sistem dalam klaster industri merupakan 
integrasi vertikal secara terpadu dan selaras dengan semua mata rantai pasokan 
yang ada di dalam sistem agribisnis. Pada konteks sistem yang holistik dengan 
mekanisme input – proses – output, keberadaan klaster industri kelapa sawit di 
Indonesia akan terwujud pada kekuatan daya saing sistem agribisnis secara relatif 
terhadap Negara Malaysia sebagai pesaing utama. 

Ditelaah dari peran penting industri kelapa sawit nasional dan kondisi daya 
saing industri nasional saat ini, maka berbagai pihak menjadi lebih fokus untuk 
mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing tersebut, salah satunya 
dengan pengembangan klaster industri kelapa sawit. Beberapa langkah telah 
dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya melalui berbagai kebijakan mengenai 
klaster industri kelapa sawit. Berikutnya kebijakan pemerintah mengenai 
pembangunan klaster industri kelapa sawit dikeluarkan melalui Keputusan 
Menteri Perindustrian (KMP No. 13/M-IND/PER/I/2010) tentang perubahan 
peraturan Menteri Perindustrian No. III/M-IND/PER/10/2009 tentang peta 
panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit. Serta 
penetapan tiga wilayah sebagai lokasi pendirian klaster industri kelapa sawit, 
yakni di Sei Mangkei (Sumatera Utara), Dumai dan Kuala Enok (Riau), serta 
Maloy (Kalimantan Timur). Terwujudnya klaster industri kelapa sawit diharapkan 
mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri kelapa sawit 
Indonesia. Peraturanmenteri perindustrin No. 15/M-IND/PER/i/2010 tentang tim 
pelaksanaan rencana klaster industri petrokimia dan tim pelaksana rencana aksi 
klaster industri hilir kelapa sawit. Instruksi presiden No. 1 tahun 2010 tentang 
percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010. 

Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan program Masterplan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada Tahun 
2011. Dalam MP3EI tersebut, pengembangan klaster industri unggulan Indonesia 
merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pembangunan koridor ekonomi 
Indonesia. Sasaran pembentukan klaster industri adalah untuk meningkatkan 
investasi baru dan memperluas usaha dalam integrasi vertikal industri yang 
berbasis kelapa sawit (Kemenko Perekonomian, 2011). 

Salah satu koridor ekonomi percepatan dan perluasan pembangunan 
ekonomi tersebut adalah koridor ekonomi Sumatera yang mencakup Sei Mangkei 
(Sumatera Utara) serta Dumai dan Kuala Enok (Riau). Hal ini dikarenakan 
Sumatera merupakan salah satu koridor yang memiliki areal perkebunan kelapa 
sawit yang luas yaitu sekitar lima juta hektar dengan tingkat perkembangan areal 
kelapa sawit sekitar lima persen per tahun (Ditjen Perkebunan, 2007). Kegiatan 
ekonomi utama kelapa sawit di Sumatera memegang peranan penting bagi 
pasokan kelapa sawit di Indonesia dan dunia. Jika dikaji dari produktivitasnya, 
Sumatera menunjukkan produktivitas tertinggi dibandingkan koridor lainnya 
seperti Kalimantan serta Papua – Kepulauan Maluku. Hal ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.  



 

 

 

Gambar 3 Produktivitas CPO di beberapa koridor tahun 2008-2009 (Kemenko 
Perekonomian, 2011) 

Luas lahan dan produksi kelapa sawit tersebut masih memungkinkan untuk 
ditingkatkan dengan penambahan luas areal perkebunan kelapa sawit. Di 
Indonesia masih terdapat banyak lahan yang berpotensi untuk dikembangkan 
menjadi perkebunan kelapa sawit yang tersebar di beberapa wilayah termasuk 
Koridor ekonomi Sumatera, seperti diperlihatkan pada Tabel 3. 

Tabel 3  Lahan  potensial untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia 

Provinsi Luas Lahan 
Berpotensi (Ha) 

Sumatera  Utara 1.298.000 
Riau 2.848.200 
Bengkulu 728.479 
Sulawesi Tengah 146.300 
Sulawesi Selatan 288.000 
Papua 5.896.500 
Kalimantan Barat 3.671.100 
Kalimantan Tengah 3.638.500 
Kalimantan Timur 4.399.400 
Total Lahan Berpotensi 22.914.479 
Sumber : DMSI (2010) 

Provinsi Sumatera Utara dan Riau yang termasuk ke dalam koridor ekonomi 
Sumatera merupakan klaster ideal industri kelapa sawit, karena pengembangan 
industri kelapa sawit didukung oleh ketersediaan sumber bahan baku. Di 
Sumatera, kegiatan ekonomi utama kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi 
yang besar, 70 persen lahan penghasil kelapa sawit di Indonesia berada di 
Sumatera dan sekitar 42 persen lahan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil (BPS, 
2012).  

Sumatera Utara memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 1,018 
juta hektar yang tersebar di 21 kabupaten. Ekspor CPO dari Sumatera Utara 
sekitar 2,3 juta ton dengan nilai 4512 juta USD. Luas lahan perkebunan kelapa 
sawit di Provinsi Riau mencapai 1,68 juta hektar atau sekitar 27% dari total luas 
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perkebunan sawit di Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang 
cukup signifikasn debandingkan dengan tahun 2004 dengan luas 1,34 hektar (BI, 
2009). 

Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, posisi daya saing negara 
Indonesia masih lemah dan industri kelapa sawit sulit berkembang karena masih 
terhambat oleh berbagai tantangan dan permasalahan seperti rendahnya 
produktifitas, konflik sosial dan isu lingkungan, fluktuasi harga CPO, kemampuan 
daya saing, dan kemampuan penguasaan teknologi (BPS, 2012). Semua 
permasalahan tersebut terkait dengan nilai tambah industri kelapa sawit dan daya 
saing Industri kelapa sawit Indonesia dalam pasar internasional. Menurut Porter 
(1998), klaster industri adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh 
jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah, baik melalui 
hubungan bisnis, yang semuanya mempengaruhi daya saing. Model strategi 
klaster ideal industri kelapa sawit adalah dengan mengintegrasikan industri inti, 
industri antara,dan industri hilir yang ada di koridor ekonomi Sumatera yang 
mencakup Provinsi Sumatera Utara dan Riau (Pahan, 2007).  

Pengembangan klaster industri kelapa sawit perlu didukung oleh seluruh 
pemangku kepentingan mulai dari pelaku dalam bidang budidaya tanaman, proses 
produksi dan pemasaran, serta dukungan dari berbagai lembaga terkait seperti 
litbang, SDM, penyedia mesin dan peralatan serta perbankan/permodalan 
(Kristiansen, 2006). Selain itu, pengembangan klaster industri kelapa sawit 
merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi pembangunan sektor ekonomi 
dalam program MP3EI. Pengembangan klaster industri kelapa sawit merupakan 
salah satu kunci keberhasilan bagi pembangunan sector ekonomi dalam program 
MP3EI, kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang menentukan 
keberhasilan suatu klaster industri. Saat ini kesiapan infrastruktur klaster industri 
kelapa sawit di Sei Mangkei Sumatera Utara adalah 60%. Oleh karena itu, kajian 
mengenai strategi pengembangan klaster industri berbasis kelapa sawit di Sei 
Mangkei Sumatera Utara yang melibatkan berbagai pihak dirasa penting untuk 
diteliti dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap 
pelaksanaan pengembangan klaster industri kelapa sawit Indonesia khususnya 
koridor ekonomi Sumatera dengan fokus di Sei Mangkei Sumatera Utara. 

 
Perumusan Masalah 

Indonesia merupakan negara produsen dan pengekspor kelapa sawit terbesar 
di dunia. Estimasi produksi CPO Indonesia pada tahun 2012 adalah 50,6% dari 
produksi CPO dunia, disusul Malaysia (36,1%), Thailand 3,1%, Kolumbia 1.8%,  
Nigeria 1.7%, dan selebihnya (6.6%) diproduksi oleh Negara lain diantaranya 
Pantai Gading Ekuador dan Papua Nugini (Oil World, 2010;  USDA, 2011). 
Indonesia dan Malaysia menguasai lebih dari 86,7 % pangsa pasar CPO dunia 
(Oil World, 2010;  USDA, 2011 ; World Growth, 2011). Indonesia mengekspor 
40,34 % dalam bentuk CPO dan 59,66 % dalam bentuk produk olahan CPO, 
sedangkan Malaysia mengekspor 16,38 % dalam bentuk CPO dan 83,62 % dalam 
bentuk produk olahan CPO. Produksi kelapa sawit di indonesia berbeda-beda di 
setiap wilayahnya, salah satu daerah yang berkontribusi besar dalam jumlah 
produksi kelapa sawit di Indonesia adalah Sumatera Utara. Provinsi Sumatera 
Utara merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia. Sumatera 
Utara memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 1,018 juta hektar yang 



 

tersebar di 21 kabupaten. Ekspor CPO dari Sumatera Utara sekitar 2,3 juta ton 
dengan nilai 4512 juta USD. Namun saat ini industri kelapa sawit di Sumatera 
Utara sebagian besar mengekspor hasil perkebunan tersebut dalam bentuk crude 
palm oil (CPO) dengan nilai tambah yang masih rendah, sedangkan permintaan 
produk turunan kelapa sawit dunia sangat tinggi. Dengan demikian daya saing 
industri kelapa sawit Indonesia masih lebih rendah bila dibandingkan dengan 
Malaysia sebagai pesaing. Indonesia lebih unggul dari Malaysia dalam hal ekspor 
bahan bakunya (CPO), namun keberhasilan Indonesia dalam kontribusi CPO tidak 
diimbangi dengan kemampuan di industri hilir dalam menghasilkan produk 
turunan yang bernilai tambah, sehingga Malaysia lebih unggul dalam hal produk 
turunannya yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi daripada CPO 
(Kementerian Perindustrin, 2012). Banyaknya nilai tambah yang dapat diperoleh 
dari industri hilir kelapa sawit menjadikan industri kelapa sawit sebagai salah satu 
industri yang prospektif bagi bisnis global dan sudah selayaknya diversifikasi 
produk turunan CPO ditingkatkan. Klaster industri kelapa sawit Sei Mangkei 
Sumatera Utara menjadi salah satu klaster yang dibangun untuk mengatasi kondisi 
tersebut.  

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mampu meningkatkan daya saing 
kelapa sawit Indonesia perlu dirumuskan strategi pengembangan klaster industri 
kelapa sawit salah satunya adalah klaster industri di Sei Mangkei Sumatera Utara 
yang merupakan klaster ideal industri kelapa sawit Indonesia. Dengan demikian, 
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana kondisi aktual klaster industri kelapa sawit di klaster industri 
kelapa sawit di Sei Mangkei Sumatera Utara saat ini? 

2) Faktor lingkungan usaha klaster industri kelapa sawit (eksternal dan 
internal) apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji strategi 
pengembangan klaster industri kelapa sawit di Sei Mangkei Sumatera 
Utara? 

3) Alternatif dan prioritas strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk 
mengembangkan klaster industri kelapa sawit di Sei Mangkei Sumatera 
Utara sesuai faktor-faktor pada klaster industri kelapa sawit? 
 

Tujuan Penelitian 
1. Mengidentifikasi kondisi pengembangan klaster industri kelapa sawit di 

Sei Mangkei Sumatera Utara. 
2. Menentukan faktor-faktor eksternal dan internal yang berpengaruh pada 

pengembangan klaster industri kelapa sawit di Sei Mangkei Sumatera 
Utara sehingga diperoleh gambaran mengenai posisinya diantara 
perkembangan industri secara keseluruhan. 

3. Merekomendasikan prioritas strategi yang tepat untuk diterapkan guna 
mendukung pengembangan klaster industri kelapa sawit di Sei Mangkei 
Sumatera Utara? 
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Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi 
pemikiran bagi pengembangan klaster industri kelapa sawit Sei Mangkei 
Sumatera Utara sehingga dapat dijadikan bahan masukan terhadap 
kebijakan yang telah ada. 

2. Bagi akademisi 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi bagi 
penelitian-penelitian selanjutnya. 

3. Bagi penulis 
Penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan wawasan dalam 
menganalisis dan memahami berbagai permasalahan terutama dalam aspek 
manajemen strategis. 

4. Bagi ilmu pengetahuan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam 
bidang manajemen agribisnis, khususnya di bidang kelapa sawit Indonesia. 
Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 
pengetahuan dan dijadikan pustaka mengenai pengembangan klaster 
industri kelapa sawit di Sei Mangkei Sumatera Utara. 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini hanya dibatasi dalam lingkup kajian strategis yaitu analisis 

perumusan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pengembangan klaster 
Industri kelapa sawit di Sei Mangkei Sumatera Utara. Pihak-pihak yang terlibat 
dalam penelitian adalah para pemangku kepentingan yang terkait pengembangan 
klaster industri kelapa sawit Indonesia, khususnya untuk Sei Mangkei Sumatera 
Utara, yang terdiri dari pelaku bisnis yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha 
Kelapa sawit Indonesia (GAPKI), Tim Advokasi Minyak kelapa sawit Indonesia 
Dewan Minyak kelapa sawit Indonesia (TAMSI-DMSI), pemerintah, Masyarakat 
Perkelapa Sawitan Indonesia (MAKSI), dinas/instansi terkait, kementerian 
perhubungan, akademisi dan beberapa orang pakar lainnya.  
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