
  

 BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia. 

Kontribusi minyak sawit terhadap ekspor nasional mencapai enam persen, dan 

merupakan komoditas ekspor non-migas tertinggi dengan share delapan persen 

dengan nilai ekspor sebesar 54 miliar dolar AS. Disamping itu Indonesia 

merupakan negara penghasil kelapa sawit dan CPO (minyak sawit mentah)  

terbesar kedua dunia setelah Malaysia. Pada tahun 2004 produksi CPO Indonesia 

adalah sebesar 11,4 juta ton sedangkan Malaysia mencapai 14 juta ton (Tabel 1).  

Tabel 1. Produksi CPO Negara Pesaing Tahun 1999-2004 (000 ton) 

 

Berkembangnya sub-sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak 

lepas dari adanya prospek ekonomi dan kebijakan pemerintah yang memberikan 

berbagai insentif.  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  

(Tabel 2) mencapai 320 unit dengan kapasitas olah 13,520 ton Tandan Buah Segar 

(TBS) per jam. 
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Tabel 2. Jumlah dan Kapasitas Produksi Unit Pengolahan Minyak Kelapa Sawit, 
Tahun 2004 

 
 

Jika ditinjau dari tingkat harga, perkembangan harga minyak sawit (CPO) 

di pasar domestik dan internasional sejak tahun 1988 sampai dengan 2002 

menunjukkan kecenderungan meningkat (Gambar 1). Pergerakan harga minyak 

sawit di pasar internasional turut mempengaruhi harga di pasar domestik (border 

price dan whole sale price) sehingga melalui mekanisme pasar pergerakan harga 

minyak sawit domestik cenderung meningkat mengikuti perkembangan harga 

minyak sawit di pasar internasional. Kondisi ini memberikan insentif untuk masuk 

dalam usaha perkebunan kelapa sawit. 
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Gambar 1. Estimasi Harga Riil dan Nominal Minyak Kelapa Sawit di Rotterdam 

(US$/Kg)  
 

Disamping sebagai bahan baku minyak makanan maupun industri 

kosmetik, CPO juga dapat diolah menjadi biodiesel, bahan bakar alternatif 

pengganti solar. Dengan semakin tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 

maka kebutuhan terhadap biodiesel akan meningkat secara signifikan di masa-

masa mendatang. Kebutuhan solar di Indonesia mencapai 160 juta barrel, atau 23 

juta ton per tahun jika satu persen solar tersebut diganti dengan biodiesel, maka 

dibutuhkan sebanyak 230.000 ton biodiesel. Jumlah tersebut dapat dipenuhi 

dengan mengolah 230.000 ton CPO menjadi biodiesel. Kebutuhan minyak sawit 

sebanyak 230.000 ton tersebut dapat terpenuhi dari hasil perkebunan sawit seluas 

60.000 hektar. Oleh sebab itu pengembangan usaha kelapa sawit masih cukup 

prospektif dan sangat dibutuhkan baik untuk penyediaan bahan baku  kebutuhan 

pangan maupun sebagai bahan baku biodiesel, yang pengembangannya di masa 

mendatang memerlukan CPO dalam jumlah besar. Sehingga pengembangan 

kelapa sawit masih cukup memberikan daya tarik. 
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Untuk mendukung usaha pengembangan kelapa sawit di Indonesia, 

pemerintah memberikan kemudahan dalam perijinan dan bantuan subsidi investasi 

untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola PIR-Bun serta dalam 

perijinan pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta. Dimana 

sejak tahun 1996, era pemerintahan Soeharto, telah merencanakan strategi untuk 

meningkatkan jumlah ekspor minyak kelapa sawit Indonesia hingga melebihi 

tingkat yang telah dicapai oleh Malaysia, dan rencana ini direalisasikan dengan 

menambah luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia.  

Hingga saat ini pengembangan perkebunan kelapa sawit telah dilakukan 

mulai dari Kalimantan, Sumatera hingga ke Sulawesi dan Irian Jaya. Pulau 

Sumatra terutama Sumatera Utara, Lampung dan Aceh merupakan pusat 

penanaman kelapa sawit, namun sentra penanaman kini juga berkembang ke 

wilayah Jawa Barat (Garut Selatan, Banten Selatan), Kalimantan Barat dan Timur, 

Riau, Jambi, Irian Jaya. Pada tahun 1995 luas perkebunan kelapa sawit adalah 

2.025 juta, dan pada tahun 2005 luas perkebunan diperkirakan telah mencapai 5,6 

juta hektar. Dengan pertambahan luas areal perkebunan kelapa sawit ini, pada 

awalnya (sebelum krisis ekonomi) diharapkan produksi minyak kelapa sawit 

(CPO) Indonesia meningkat dari 4,5 juta ton pada tahun 1995  menjadi 12,4 juta 

ton pada tahun 2005 (Casson, 2000).  

Meskipun demikian tingkat produktivitas TBS dan CPO yang dapat 

dicapai kelapa sawit nasional masih relatif rendah dibandingkan dengan 

Malaysia yang luas areal perkebunan kelapa sawitnya jauh lebih kecil. Ekspor 

kelapa sawit Indonesia masih kalah dari Malaysia yang luas negaranya jauh lebih 

kecil tetapi berhasil melakukan intensifikasi perkebunan sawit dengan baik. 
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Menurut Wayan (2005) tingkat produktivitas yang dicapai oleh Indonesai adalah 

baru mencapai sekitar 85 persen dari yang dicapai oleh Malaysia. Bahkan 

Malaysia sedang mencanangkan menjadikan negara port CPO terbesar di Asia 

dengan slogan The Rotterdam from East. 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas kelapa sawit 

Indonesia, yang terkait dengan pola budidaya yang tidak intensif dan rendahnya 

penerapan teknologi, namun salah satu faktor yang signifikan adalah banyak 

kebun sawit di Indonesia yang belum menggunakan benih berkualitas.  Benih 

sawit yang berkualitas adalah benih hasil persilangan atau hibrida. Materi genetis 

dengan komposisi F1 (induk) atau yang telah mengalami segresi memiliki 

produktivitas yang rendah bahkan tidak produktif. Benih non-hibrida tersebut 

sering disebut sebagai benih palsu. Dan benih yang ditanam pada sejumlah 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia bukan benih hibrida melainkan benih palsu 

(Dirjenbun, 2005).  

Produksi kelapa sawit di Indonesia tidak sebesar potensi optimalnya 

karena banyak petani yang menggunakan bibit palsu. Asosiasi Petani Kelapa 

Sawit Indonesia menilai (2005) sedikitnya enam puluh persen tanaman kelapa 

sawit rakyat di Indonesia berasal dari benih palsu sehingga berdampak terhadap 

produksi. Pengguna utama benih palsu adalah petani kecil. Adapun alasan 

memilih benih palsu dari pada benih bermutu salah satunya karena harga benih 

palsu jauh lebih rendah dari pada benih yang berkualitas dan benih tidak bermutu 

dapat dengan mudah diperoleh oleh petani. Di pasar harga bibit sawit resmi 

bersertifikat relatif lebih mahal daripada bibit ilegal. Jika harga bibit kelapa sawit 

unggul resmi berumur setahun Rp 10.000 sampai Rp 12.000 per batang dan harga 
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bibit berupa kecambah Rp 2.700 sampai Rp 6.000 per buah sedangkan harga bibit 

sawit palsu umur setahun Rp 2.500 per batang. Namun kerugian baru dirasakan 

setelah ditanam tiga lima tahun kemudian ketika kelapa sawit yang ditanam tidak 

berbuah atau berbuah setelah berumur 6 tahun dimana tanaman kelapa sawit yang 

berasal dari benih bermutu telah mulai berbuah sejak berumur 3 sampai dengan 4 

bulan. 

Mengingat besarnya kerugian yang diakibatkan peredaran benih benih 

palsu maka Menteri Pertanian menjadikan Pemberantasan Benih Palsu sebagai 

salah satu program 100 hari kerja. Disamping itu sejumlah langkah-langkah 

strategis telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan yang ditetapkan oleh 

Direktorat Perkebunan dan Sarana Produksi Direktorat Jenderal Perkebunan serta 

tindakan konkrit di lapangan melalui Dinas Perkebunan Propinsi maupun 

Kabupaten untuk mengatasi semakin luasnya penggunaan benih palsu.  

Meskipun demikian pengedaran benih palsu belum dapat sepenuhnya 

diatasi. Masih sering terjadi kasus pengedaran benih palsu di berbagai daerah baik 

yang dilakukan oleh pengusaha maupun para petani bahkan juga melibatkan 

aparat negara sebagai pelaku atau pelindung. Misalnya saja kasus yang terjadi di 

Propinsi Jambi, Bagian Proyek Bantuan Fakir Miskin Dinas Kesejahteraan Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat (KSPM) turut menyalurkan 216.000 kecambah 

benih kelapa sawit dan 15.000 bibit siap salur palsu kepada petani di Kecamatan 

Rantau Rasau dan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pengadaan 

benihnya dilakukan oleh dua perusahaan kontraktor, CV Brilians Hatas Sentosa 

dan CV Karya Cipta Perdana (Kompas, 2005).  
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1.2. Perumusan Masalah 

Kerugian akibat penggunaan benih palsu sangat nyata karena dapat 

menyebabkan penurunan produksi hingga 50 persen. Petani sangat merasakan 

kerugiannya jika menggunakan benih palsu karena dari pendapatan yang 

diperoleh sulit  mencapai break even point dalam waktu relatif singkat (Ditjenbun, 

2005).  

Ironisnya banyak petani yang masih menggunakan benih palsu, disinyalir 

penggunaan benih bermutu pada tingkat petani belum mencapai 40 persen dari 

total perkebunan rakyat. Artinya hampir lebih dari 50 persen perkebunan rakyat 

masih menggunakan benih asalan sehingga produktivitasnya rendah meskipun 

terdapat indikasi bahwa sumber benih nasional mampu menyediakan kebutuhan 

benih sawit dalam negeri dan, seandainya terjadi defisit ketersediaan benih 

domestik, masih dimungkinkan memasukan benih dari luar negeri. 

Jika petani bertindak dengan asumsi memperoleh keuntungan maka 

penggunaan benih palsu tentunya tindakan yang tidak rasional. Seharusnya petani 

enggan menggunakan benih sawit palsu mengingat dampak negatif yang 

dihasilkannya namun yang terjadi sebaliknya. Oleh sebab itu perlu pemahaman 

situasional terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam mengambil 

keputusan dalam pembelian benih sawit sehingga penyebab timbulnya keputusan 

petani membeli benih sawit palsu dapat diketahui. 

Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam 

membeli benih palsu kelapa sawit dapat diidentifikasi maka menjadi dasar 

penyusunan strategi pemberantas penggunaan benih palsu. Oleh sebab itu 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah persepsi dan pengetahuan petani terhadap kualifikasi benih 

bermutu dan tata niaga benih kelapa sawit? 

2. Bagaimanakan proses pengambilan keputusan petani dalam pembelian 

benih palsu? 

3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi penggunaan benih 

palsu? 

1.3. Tujuan  

1. Mengidentifikasi preferensi konsumen terhadap benih sawit dan 

pemahamannya terhadap tata niaga benih kelapa sawit 

2. Mengidentifikasi proses pengambilan keputusan petani dalam pembelian 

benih palsu  

3. Merumuskan strategi kebijakan untuk mengatasi penggunaan benih palsu 

pada petani.  

1.4.  Manfaat 

1. Menambah khasanah pengetahuan tentang pola peredaran benih palsu 

yang masih sangat minim. 

2. Dapat menjadi masukan bagi Dinas Perkebunan di sentra pengembangan 

kelapa sawit maupun pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait 

dengan pemberantasan benih palsu.  

3. Dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian 

lebih lanjut terkait dengan peredaran benih palsu kelapa sawit.  
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1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada analisis proses 

pengambilan keputusan petani dalam pembelian benih palsu petani perkebunan 

rakyat di Propinsi Riau, sedangkan pembelian dan penggunaan benih palsu pada 

perkebunan besar swasta dan perkebunan besar nasional tidak tercakup dalam 

penelitian ini. 




