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Pada saat ini Indonesia merupakan negara produsen utama CPO dengan 

volume tertinggi di dunia sebesar 28 juta ton per tahunnya. Industri kelapa sawit 

di Indonesia memiliki berbagai keunggulan yang terutama disebabkan oleh biaya 

produksinya yang lebih rendah dan posisinya yang sangat strategis di pusat 

industri CPO dunia di Asia Tenggara. 

Berbagai permasalahan yang terjadi menjadi hambatan dan tantangan dalam 

pengembangan industri kelapa sawit secara berkelanjutan, sehingga diperlukan 

kebijakan yang jelas dan tegas mengenai pembatasan dan pengelolaan perkebunan 

kelapa sawit, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Langkah yang ditempuh oleh 

para pemangku kepentingan di industri kelapa sawit untuk menyelaraskan 

kepentingan masyarakat, memelihara kelestarian lingkungan dan permintaan pasar 

yang mendesak agar minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan adalah 

membentuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun demikian, 

pembentukan RSPO juga tidak luput dari kontroversi dari beberapa LSM besar di 

dunia. Dengan demikian bukan berarti dengan RSPO industri sawit tidak ada lagi 

tantangannya (RSPO 2009). 

Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan industri 

kelapa sawit dan perkebunan masih dipertanyakan. Terutama yang berkaitan 

dengan penegakan hukum (law enforcement), birokrasi dan bahkan AMDAL 

masih rendah, sehingga Indonesia dinilai belum siap dan kalah daya saing 

dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia sudah menjual berbagai produk turunan 

yang bernilai tambah lebih tinggi, sedangkan Indonesia masih didominasi ekspor 

minyak kelapa sawit mentah (CPO). Padahal bukan berarti Indonesia tidak 

mampu menghasilkan berbagai produk turunan minyak sawit, namun belum 

didukung oleh kebijakan yang kondusif. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka tujuan kajian 

penelitian ini yaitu mengindentifikasi dan menjelaskan posisi daya saing industri 

kelapa sawit Indonesia, menentukan indikator dan prioritas dalam merumuskan 

kebijakan sustainable development industri kelapa sawit di Indonesia, dan 

merumuskan strategi bisnis dan  kebijakan untuk terus meningkatkan daya saing 

industri kelapa sawit Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) 

Metode analisis yang digunakan dalam membangun model pembangunan 

berkelanjutan industri kelapa sawit yaitu gap analysis dengan menggunakan 

faktor-faktor daya saing International Institute of Management Development 

(IMD) dan 12 pilar daya saing World Economic Forum (WEF), Strategic 

Assumption Surfacing and Testing  (SAST), Analytic Network Process (ANP), 

dan Interpretive Structure Model (ISM). 

Hasil analisis Gap menunjukkan bahwa gap terbesar pada analisis daya 

saing model IMD terlihat pada kerangka institusi, yaitu meliputi stabilitas nilai 

tukar, suku bunga, biaya modal, transparansi kebijakan pemerintah, birokrasi, 

suap, korupsi, dan lain-lain.  Demikian juga pada analisis daya saing  model WEF, 

yang menjadi masalah utama adalah institusi yaitu, institusi publik (perlindungan 
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hak atas kekayaan intelektual (HAKI), etika dan korupsi, sistem hukum yang 

independen, efisiensi pemerintah, dan keamanan) dan institusi swasta (etika 

korporat dan akuntabilitas). Baik IMD maupun WEF tidak menjadikan 

Pembangunan Berkelanjutan sebagai faktor/pilar daya saing. Namun Pada saat ini 

WEF telah memasukkan penyesuaian pilar keberlanjutan sosial dan lingkungan 

secara terpisah dari 12 pilar daya saing yang telah untuk melengkapi Global 

Competitiveness Index.  Sementara itu hasil SAST, diketahui bahwa terdapat 

sembilan indikator utama asumsi stratejik yang memiliki tingkat kepentingan dan 

kepastian tertinggi dimata pemangku kepentingan, yaitu: manajemen limbah, 

aliran manfaat ekonomi, terpenuhinya syarat-syarat legal, kepatuhan terhadap 

peraturan dan perundangan, proses legal yang transparan, mengikuti tatakelola 

perkebunan yang baik, pelatihan dan pengembangan, kebijakan standar dan kode 

etik, independen, transparan dan akuntabilitas.  

Berdasarkan hasil ANP, hasil pemetaan strategi dimana Keunggulan Biaya 

rendah dan Proses Organisasi yang memiliki nilai outcome BOCR tertinggi 

sehingga strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing industri berdasarkan 

kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah Strategi 1 yaitu Efisiensi 

Lingkungan (Eco-Efficiency), sedangkan hasil ANP Benefits, Costs dan 

Opportunities telah menunjukkan bahwa industri kelapa sawit masih lebih 

mengedepankan aspek ekonomi, dibandingkan dengan pilar sosial dan lingkungan 

hanya pada kriteria Risks yang memprioritaskan resiko Sosial. Hasil ISM secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa kebijakan yang menjadi faktor kunci 

peningkatan daya saing industri kelapa sawit yang berkelanjutan ke depan harus 

lebih berorientasi pada aspek lingkungan dan aspek sosial. Hasil ISM juga 

menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan faktor yang dinilai paling 

berpengaruh terhadap daya saing industri kelapa sawit yang berkelanjutan baik 

dari sisi penegakan hukum (perlindungan masyarakat dan perlindungan investasi) 

dan penerapan ISPO (sebagai bentuk kebijakan yang menekankan aspek legal, 

berorientasi sosial dan lingkungan). Setelah strategi eco - efficiency digabungkan 

dengan Sustainable Value Innovation, maka strategi berkelanjutan yang 

disarankan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ide Creating Shared 

Value yang mendorong terciptanya Sustainable Competitive Advantage (SCA)  

Keluaran lain dari penelitian ini adalah posisi daya saing Indonesia masih 

tinggi bukan berasal dari produktivitas tinggi tapi lebih bertumpu pada 

keunggulan biaya rendah akibat murahnya biaya operasional absolut yang berasal 

dari Upah Minimum, biaya umum dan biaya hidup yang rendah. Meskipun 

regulasi telah diberlakukan, kondisi saat ini masih belum sepenuhnya dapat 

mendukung daya saing industri kelapa sawit yang berkelanjutan, terutama 

efisiensi pemerintahan (kebijakan), penegakan hukum dan regulasi. Sembilan 

indikator keberlanjutan utama yang dihasilkan dari penelitian ini semua berkaitan 

dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). 
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