
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai bagian integeral Departemen 

Pertanian telah merumuskan visi pembangunan perkebunan yang mengacu pada 

visi pembangunan pertanian, yaitu ”Terwujudnya agribisnis perkebunan yang 

efisien, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat perkebunan secara 

berkeadilan”. Untuk melaksanakan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan 

telah menyusun program pembangunan perkebunan 2005-2009, melalui : 1) 

Peningkatan ketahanan pangan; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pertanian; dan 3) Pengembangan Agribisnis. Program tersebut difokuskan pada : 

1) Akselerasi peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing usaha; 2) 

Penguatan dan penumbuhan kelembagaan; 3) Pengembangan dan pemantapan 

kemitraan; dan 4) Pemantapan manajemen pembangunan perkebunan. 

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pelaksnaan 

rencana pembangunan perkebunan tahun 2005 -2009, adalah Program Revitalisasi 

Perkebunan untuk komoditas karet, kelapa sawit, dan kakao. Pemilihan komoditas 

kelapa sawit, karet dan kakao adalah berdasarkan peran dan prospek ketiga 

komoditas tersebut terhadap nilai ekspor primer perkebunan tahun 2005 sebesar 

US$ 10,9 milyar, dimana 70% merupakan kontribusi dari kelapa sawit, karet dan 

kakao yang digambarkan pada Tabel 1.   
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Tabel 1. Peran dan Prospek Komoditas Perkebunan (K. Sawit, Karet dan Kakao) 

No Uraian Kelapa Sawit Karet Kakao 
1 Luas  5.557 ribu Ha. (35% 

perkebunan rakyat),  
3.262 ribu Ha. (85% 
perkebunan rakyat) 

992 ribu Ha. (89% 
perkebunan rakyat) 

2 Produksi 12 juta ton 2 juta ton 651 ribu ton 
3 Peringkat Dunia Areal terluas dan 

produksi kedua setelah 
Malaysia 

Areal terluas  dan  
produksi kedua setelah 
Thailand 

Areal terluas dan 
produksi ketiga didunia 

4 Pesaing Malaysia Thailand,  
Malaysia 

Ghana, 
Pantai Gading dan 
Nigeria 

5 Keterlibatan Petani 2,7 juta KK 1,4 juta KK 500 ribu KK 
6 Nilai Ekspor 2005 US$ 4,3 milyar 

(11,5juta ton) 
US$ 2,2 milyar 
(2 juta ton) 

US$ 488  juta 
(317 ribu ton) 

7 Produk lanjutan Minyak Makan, 
Oleochemical dan 
Biofuel 

Bahan baku industri 
ban, dan produk karet 
lainnya 

Bahan baku Industri 
coklat (makanan & 
minuman) 

8 Produk Ikutan Kayu hasil peremajaan Kayu hasil peremajaan  
Sumber : Ditjenbun, 2006 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa ketiga komoditas unggulan Indonesia di 

pasar Internasional, masih di posisi teratas dari segi luasan areal namun untuk 

produktivitas masih belum dapat menyaingi negara pesaingnya, terutama negara 

jiran Malaysia. Indonesia dan Malaysia hingga saat ini, keduanya adalah negara 

penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi mencapai 85% 

dari total produksi Dunia. Negara penghasil minyak sawit lainnya adalah Papua 

Nuigini, Nigeria dan beberapa negara Afrika Barat, serta negara-negara di 

Amerika Selatan seperti Brazil, Meksiko, Costa Rica, Ekuador dan sebagainya. 

Dengan besarnya volume produksi minyak sawit yang dimiliki Indonesia 

dan Malaysia, tentunya juga berkemampuan untuk menentukan arah 

perkembangan pasar minyak sawit Dunia, terutama apabila berhasil dibangun 

sinergi antara industri sawit di kedua negara ini. Kenyataan yang ada saat ini, 

Indonesia hanya sebagai negara penghasil bahan baku minyak sawit saja, 

sementara industri hilir sawit yang mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi 

dinikmati oleh negara-negara lain. 
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1.1.1. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit 

Komoditas perkebunan mempunyai peran strategis dalam perekonomian 

Indonesia melalui, 1) Pembentukan Produk Dosmetik Bruto-PDB; 2) 

Perkembangan produksi dan areal; 3) Penyerapan tenaga kerja; 4) Sektor 

perdagangan; 5). Pembangunan ekonomi daerah; 6) Ketahanan pangan dan 7) 

Pelestarian lingkungan hidup. Namun dalam perkembangannya untuk 

meningkatkan peran strategis, daya saing dan nilai tambah masih diperlukan 

upaya-upaya khusus oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan 

(stakeholder) lainnya. 

Sebagai salah satu komoditas primadona disektor perkebunan adalah 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) yang mempunyai peranan strategis dalam 

perekonomian nasional dan telah banyak diusahakan pihak swasta, pemerintah, 

maupun petani-petani kecil. Tanaman kelapa sawit masuk ke Indonesia pertama 

kali di pulau Jawa pada tahun 1848 dan ditanam di Kebun Raya Bogor (Botanic 

Gardens at Buitenzorg) yang benihnya diterima dari Hortus Botanicus di 

Amsterdam melalui Mr. D. T. Prices of Bourbon (Hartley, 1977). Kelapa sawit 

tersebut dari merupakan menjadi cikal bakal perkembangan kebun kelapa sawit di 

Indonesia dan di Kuala Selangor – Malaysia. Penanaman kelapa sawit secara 

besar-besaran (perusahaan perkebunan) baru dimulai lebih dari setengah abad 

kemudian, tepatnya pada 1911 yang dimotori oleh M. Adrien Hallet 

berkebangsaan Belgia di Sungei Liliput (Aceh) dan Pulau Raja (Asahan) dan 

Tanah Itam Ulu oleh K. Schadt berkebangsaan Jerman. Benih kelapa sawit yang 

berasal dari pengembangan di Sumatera tersebut juga menjadi awal 

pengembangan pada periode tahun 1911 – 1912 (Hartley, 1977).     
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Selanjutnya pengembangan kelapa sawit di Indonesia,  didukung oleh 

teknologi yang dikembangkan oleh lembaga riset perkebunan, yang didirikan oleh 

perusahaan yang bergerak pada komoditas Kelapa Sawit seperti Algemeen 

Proefstation der AVROS (APA) yang didirikan pada tahun 1916 yang merupakan  

cikal bakal Research Institute of Sumatra Planters Association (RISPA) yang 

berdiri tahun 1957 dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) tahun 1981. 

Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia secara signifikan berawal pada 

tahun 1977 dengan dimulainya implementasi program Nucleus Estate and 

Smallholder (NES) atau Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan yang 

mengikutsertakan masyarakat dengan menggunakan pola kemitraan antara 

perusahaan perkebunan besar sebagai Inti (bapak angkat) dan Petani sebagai 

Plasma (anak angkat) yang dikenal dengan pola Perusahaan Inti Rakyat  

Perkebunan (PIR-BUN). Pembagunan perkebunan dengan Pola PIR terus 

berlanjut dan berkembang dengan dikeluarkannya INPRES Nomor 1 Tahun 

1986 yang mengatur pengembangan perkebunan dengan Pola.Perusahaan Inti 

Rakyat yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-TRANS) dan diikuti 

dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Kredit 

Koperasi Primer Untuk Anggota (PIR-KKPA) dan juga yang khusus untuk 

Kawasan Timur Indonesia (PIR-KKPA-KTI) 

Selain bantuan pemerintah untuk perkebunan rakyat juga diberikan 

bantuan untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dengan menggunakan 

dana murah yang dikenal dengan PBSN I dan II, yang selain memberikan 

kontribusi luasan areal perkebunan yang cukup signifikan tetapi juga memberikan 

dampak lain dengan berinvestasi dibidang pengolahan dan pemasaran, perkebunan 
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besar mendominasi perkebunan rakyat sehingga tetap sebatas sebagai penghasil 

bahan baku saja.  

Sejak dikeluarkannya berbagai macam program pengembangan tersebut 

diatas, pengembangan perkebunan mengalami peningkatan yang pesat termasuk 

komoditas kelapa sawit. Sampai dengan tahun 1988 luasan areal kelapa sawit 

yang telah terbangun adalah seluas 3.560 ribu hektar dan pada tahun 2005 

meningkat menjadi 5,597 ribu hektar atau mengalami peningkatan sebesar 8,17% 

pertahunya dan membuat kelapa sawit menjadi salah satu komoditi primadona di- 

sektor perkebunan. Perkembangan luas areal komoditas perkebunan periode 1998 

– 2005 secara lengkap sesuai Tabel 2. 

Tabel 2. Perkembangan Areal Perkebunan (1998 – 2005)  
(ribu Ha) 

Komoditi 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Pertum-
buhan 

Rata2/thn 
(%) 

I. Tanaman Tahunan 
Karet 3.607 3.595 3.372 3.345 3.318 3.290 3.262 3.279 (1,30) 
Kelapa 3.710 3.679 3.691 3.896 3.883 3.913 3.872 3.886 0,68 
K. Sawit 3.560 3.901 4.158 4.713 5.067 5.283 5.448 5.597 8,17 
Kopi 1.153 1.127 1.261 1.313 1.372 1.395 1.301 1.302 1,85 
T e h 157 157 154 151 151 144 143 143 (1,27) 
Lada 131 137 150 186 204 204 209 212 8,83 
Cengkeh 429 416 416 429 430 442 430 431 0,07
Kakao 573 668 750 821 914 964 992 992 10,45 
J. Mete 531 558 561 569 579 573 554 581 1,35 
Lainya 811 801 847 869 867 919 875 869 2,78 
Jumlah I 14.662 15.039 15.360 16.292 16.785 17.127 17.086 17.392 2,66 
II. Tanaman Semusim 
Tebu 377 342 341 344 351 336 344 382 0,19 
Tembakau 165 167 240 261 256 257 210 208 3,72 
Kapas 19 17 11 11 9 6 9 11 (6,02) 
Lainnya 45 52 60 64 61 63 64 112 21,27 
Jumlah II 606 578 652 680 677 662 627 713 2,52 
Jumlah I+II 15.268 15.617 16.012 16.972 17.462 17.789 17.713 18.105 2,65 
Sumber : Ditjenbun , 2006. 
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Sejalan dengan peningkatan luasan areal, produksi komoditas perkebunan 

mengalami peningkatan pertahunnya rata-rata 10,19% pertahun, seperti kelapa 

sawit 15,77%, karet 4,01%, kakao 6,46%, lada 7,47%, kopi 4,47%, jambu mete 

6,82% dan tebu 7,24%. Perkembangan produksi komoditas perkebunan secara 

lengkap sesuai Tabel 3. 

Tabel 3. Perkembangan Produksi Perkebunan (1998 – 2005)  
(ribu ton) 

Komoditi 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Pertum-
buhan 

Rata2/thn 
(%) 

I. Tanaman Tahunan 
Karet 1.162 1.604 1.501 1.607 1.630 1.792 2.066 2.128 4,01 
Kelapa 2.780 2.994 3.045 3.357 3.166 3.255 3.304 3.182 2,07 
K. Sawit 7.116 7.747 8.400 10.072 11.453 12.545 14.190 14.969 15,77 
Kopi 514 532 555 569 682 672 675 675 4,47 
T e h 167 161 163 167 165 170 164 165 (0.17) 
Lada 65 61 69 82 90 91 94 99 7.47 
Cengkeh 67 53 60 73 79 118 111 114 10,02 
Kakao 449 367 421 537 571 699 651 652 6,46 
J. Mete 88 90 70 92 110 107 118 130 6,82 
Lainya 811 801 847 869 867 919 875 233 (10,18)

Jumlah I 12.908 13.609 14.284 16.556 17.946 19.449 21.373 22.347 10,45 
II. Tanaman Semusim 
Tebu 1.488 1.493 1.690 1.723 1.755 1.632 2.052 2.242 7,24 
Tembakau 106 135 204 199 192 201 167 200 12,67 
Kapas 5 4 4 7 6 3 3 3 (5,71) 
Lainnya 45 52 60 64 61 63 64 144 31,43 

Jumlah II 1.644 1.684 1.958 1.993 2.014 1.899 2.286 2.589 8,21 
Jumlah I+II 14.552 15.293 16.242 18.549 19.960 21.348 23.659 24.936 10,19 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006  

 

Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak sawit dunia yang 

memiliki “comparative dan competitive advantage”, hal ini terlihat dari besarnya 

potensi lahan yang tersedia, kesesuaian agroklimat, ketersediaan pusat penelitian 

seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan dan tersedianya tenaga 

kerja yang melimpah. Selain itu pasar minyak sawit dunia masih sangat 

prospektif. Peluang pasar konsumsi minyak sawit (palm oil) dan minyak inti sawit 

(palm kernel oil) di dunia semakin memberikan harapan dengan terjadinya 

peningkatan dari tahun 2000 sebesar 19,13%, yang diperkirakan meningkat pada 
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tahun 2005 menjadi 23,53% (Oil World, 2005). Dengan melihat potensi produk 

kelapa sawit tersebut dan sifatnya  yang “renewable resuorces” maupun keaneka 

ragaman produk hilir yang dapat dikembangkan serta kemampuannya memfiksasi 

CO2 dari atmosfir dan melepaskan oksigen dalam proses metabolismenya, maka 

kelapa sawit menjadi komoditi harapan masa depan (commodity for the future). 

Peluang ini tentunya perlu dimanfatkan dan dikembangkan melalui 

penanganan serius, bukan saja oleh Pemerintah (pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota), tetapi yang lebih penting lagi melalui sinergi kekuatan yang ada 

di masyarakat. Tantangan perkebunan ke depan adalah peningkatan daya saing, 

bukan saja sesama negara produsen di wilayah tropis, tetapi juga dengan negara 

maju yang terus menerus melakukan penelitian untuk menghasilkan produk 

sintetis perkebunan. 

1.1.2. Era Perdagangan Bebas 

Perdagangan Internasional dewasa ini semakin menuju arah keterbukaan 

hubungan ekonomi antar bangsa yang dimotori oleh World Trade Organization 

(WTO) yang berdiri tahun 1995. Negara-negara yang tergabung dalam WTO 

(termasuk Indonesia) sebagian besar sepakat melakukan liberalisasi perdagangan 

internasional, yang berarti semua negara yang tergabung dalam WTO bersedia 

membuka pasar dalam negerinya bagi produksi negara lain dan menerima 

konsekuensi perdagangan bebas.  

Perdagangan bebas Untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara 

(ASEAN), yaitu Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan bentuk kesepakatan 

kerjasama ekonomi baru di wilayah negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk 
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meningkatkan volume perdangangan di negara-negara anggota melalui penurunan 

tarif secara bersama terencana dan bertahap mendekati 0 – 5 persen yang disebut 

Common Effective Preferential Tariff (CEPT) untuk beberapa komoditas tertentu, 

termasuk didalamnya komoditas perkebunan. AFTA secara efektif diberlakukan 

mulai tahun 2008, namun dalam perkembangannya dipercepat dan mulai berlaku 

1 Januari 2003. 

Kerjasama AFTA untuk Indonesia, merupakan peluang yang cukup 

terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas perkebunan dan sekaligus menjadi 

tantangan untuk menghasilkan komoditas yang berdaya saing (competitive) di 

pasaran regional AFTA. Kondisi perdagangan pasca AFTA akan menjadi lebih 

terbuka dan bebas, disamping membuka peluang usaha dan ekspor yang lebih luas 

juga menimbulkan terjadinya persaingan di pasar domestik dan pasar 

Internasional yang semakin meningkat. Dalam kondisi ini, Indonesia harus 

mampu meningkatkan daya saing dan efesiensi diberbagai kegiatan termasuk 

pengelolaan dan pengusahaan komoditas perkebunan untuk dapat bertahan dan 

menang dalam persaingan pedagangan regional maupun internasional.  

1.1.3. Ekspor Komoditi Perkebunan Indonesia Ke China  

Poeples’s Republic of China yang selanjutnya disebut ”China” merupakan 

negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat di Dunia, dengan gambaran 

populasi tahun 2005 sebesar 1,3 milyar jiwa dengan pertumbuhan populasi 0,6% 

serat pertumbuhan ekonomi + 10 %, adalah merupakan pasar baru (new market) 

terbesar di Dunia pasca World Trade Organization (WTO). Kondisi tersebut 

menjadikan negara China sebagai tujuan ekspor dari berbagai produsen di Dunia. 

Berbagai negara dan produsen berlomba-lomba memasuki negara China 
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(mengekspor produknya ke China) sehubungan dengan besarnya potensi pasar 

yang ada.  

China merupakan salah satu negara tujuan ekspor komoditi perkebunan 

Indonesia yang salah satunya adalah produk dari kelapa sawit yaitu minyak sawit. 

Untuk periode tahun 1998 sampai dengan 2003, ekspor minyak sawit Indonesia  

mengalami peningkatan dari tahun 1998 sebesar 143.519 ton  menjadi 882.143 

ton di tahun 2003. Negara-negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia 

periode tahun 1998 - 2003 yang disajikan pada Tabel 4. 

Tabel  4. Negara Tujuan Ekspor Minyak Sawit Indonesia (1998 – 2003) 
(ton) 

Negara Tahun 
1998 1999 2000 2001 2002 2003

India 342.218 1.028.436 1.639.068 1.519.819 1.765.623 2.336.103 
Belanda 329.462 650.097 593.599 699.896 1.097.726 580.691 
China  143.519 333.107 439.084 335.913 482.809 882.143 
Malaysia 256.489 245.851 56.911 78.325 404.968 448.157 
Singapura 25.061 92.035 273.322 327.016 371.531 345.787 
Lainnya 382.529 949.460 1.109.043 1.942.006 2.209.049 2.460.769 
Jumlah 1.479.278 3.298.986 4.110.027 4.903.075 6.332.708 7.053.650
Sumber : BPS (diolah) 

 

Hubungan dagang Indonesia dangan China tidak terlepas dengan 

perjanjian perdagangan antara ASEAN dengan China yaitu Asean China Free 

Trade Area (ACFTA). ACFTA ditandatangani pada 4 Nopember 2002 di Phnom 

Penh – Kamboja. ACFTA mengalami perubahan pada tanggal 6 Oktober 2003 

oleh para menteri Ekonomi di Bali. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2004, 

ACFTA diratifikasi dengan Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Pada tanggal 29 Nopember 2004 

ACFTA memasuki babak baru dengan ditandatanganinya Agreement Trade in 

Goods dan Agreement Dispute Settlement Mechanism di Vientiane-Laos oleh para 

Menteri Ekonomi Negara ASEAN dan China. 



 10

ACFTA pada prinsipnya adalah program penurunan tarif bea masuk 

dalam kerangka Perdagangan Bebas ASEAN - China, yang dilakukan secara 

bertahap : Tahap I,  pada 1 Januari 2004 untuk  Early Harvest Program (EHP) 

dan menjadi 0% pada 1 Januari 2006; Tahap II, pada tanggal  20 Juli 2005 untuk 

Normal Track (I dan II) yang menjadi 0% pada tahun 2010;  dengan fleksibilitas 

pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012; Tahap III untuk 

produk-produk dalam kelompok sensitif, akan dilakukan penurunan tarif mulai 

tahun 2012, dengan penjadualan bahwa maksimun tarif bea masuk pada tahun 

2012 adalah 20% dan akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018. Produk-produk 

Sensitive Track akan dilakukan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2015, 

dengan maksimum tarif bea masuk pada tahun 2015 sebesar 50% yang 

didalammnya termasuk minyak sawit dan turunannya yang digolongkan dalam 

Higly Sensitive List bersama-sama dengan produk pertanian lainnya seperti beras, 

gula, jagung dan kedelai. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perdagangan global mempunyai konsekuensi yang luas terhadap 

perekonomian Indonesia, baik dari aspek ekonomi dan non-ekonomi terhadap 

perdagangan komoditas perkebunan Indonesia di pasar Internasional. Selain itu, 

dengan diberlakukannya persetujuan kerjasama ekonomi negara-negara yang 

tergabung dalam ASEAN, menghadapkan Indonesia pada persaingan perdagangan 

regional yang semakin ketat untuk komoditi perkebunan khususnya minyak sawit. 

Pengembangan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit kedepan 

mempunyai prospek yang cerah, terutama dari kecenderungan tingginya 

permintaan komoditi ini baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya 
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permintaan produk dari kelapa sawit, yang selain dipergunakan sebagai bahan 

baku untuk pembuatan minyak makan/goreng dan untuk bahan baku industri 

oleokimia, juga dapat digunakan untuk memproduksi energi alternatif terbarukan 

(renewable) yang ramah lingkungan seperti biodiesel.  

Oil World (2005), memprediksikan bahwa pada tahun 2010 produksi 

minyak sawit Indonesia diproyeksikan dapat melampaui Malaysia, dan menurut 

Franky Oesman Widjaja Chairman & Chief Executive Officer Asia Food & 

Properties Ltd, menyatakan bahwa : "Dari sisi produksi kalau dihitung, maka 

sebenarnya dalam waktu dekat Indonesia bisa mengungguli Malaysia. Akan 

tetapi, mereka bisa lebih unggul masuk ke China karena kemampuan lobi mereka 

lebih baik sehingga produk kelapa sawit (crude palm oil) mereka mendapat 

pengenaan bea masuk yang berbeda, (http://www.kompas.com, Nopember.2006).  

Peluang bagi Indonesia untuk memasuki pasar China adalah dengan 

tingkat tarif yang relatif lebih rendah, populasi dan pertumbuhan populasi yang 

cukup besar, meningkatnya kerjasama pelaku bisnis melalui pembentukkan 

“aliansi strategis”, meningkatnya kepastian bagi produk unggulan Indonesia 

dalam memanfaatkan pasar di China dan terbukanya transfer teknologi. (Ditjen. 

KPI - Dep. Perdagangan, http//www.ditjenkpi.go.id, Agustus 2005)  

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran umum keadaan permintaan minyak sawit Indonesia 

dibandingkan negara-negara pesaing utamanya di China ?  

2. Faktor-faktor apa yang menentukan keunggulan daya saing minyak sawit 

Indonesia di China ?   
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3. Bagaimana alternatif-alternatif strategi dalam pengembangan kelapa sawit 

kedepan dalam upaya meningkatkan daya saing minyak sawit  Indonesia di 

China ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan keadaan permintaan minyak sawit Indonesia dibandingkan 

negara-negara pesaing utamanya di China,  

2. Menganalisis faktor-faktor penentu keunggulan daya saing minyak sawit 

Indonesia di  China. 

3. Merumuskan alternatif-alternatif strategi dalam pengembangan kelapa sawit 

ke depan dengan mengetahui faktor-faktor penentu keunggulan daya saing 

minyak sawit Indonesia di China. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan Informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan para pelaku 

usaha lainnya dibidang perkebunan dalam pengembangan industri kelapa 

sawit yang dikaitkan dengan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar 

Internasional khususnya di China. 

2. Meningkatkan daya saing komoditi kelapa sawit melalui upaya peningkatan 

nilai tambah dan daya saing minyak sawit Indonesia terhadap negara-negara 

pesaing utamanya di pasar Internasional khususnya di China.  
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3. Bahan pustaka dan pembanding tentang daya saing produk kelapa sawit 

Indonesia khususnya minyak sawit bagi penelitian selanjutnya. 

4. Bagi penulis penelitian ini merupakan aplikasi dari teori dan pengetahuan 

yang dimiliki.  

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pengkajian faktor-faktor 

penentu keunggulan daya saing minyak sawit Indonesia, dibandingkan dengan 

negara-negara pesaing utama yang mengekspor minyak sawit di China. 

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif-alternatif 

strategi dalam pengembangan kelapa sawit ke depan baik oleh pemerintah 

maupun pelaku usaha lainnya di sektor perkebunan. 




