1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai
peran penting bagi subsektor perkebunan. Pengembangan kelapa sawit antara lain
memberi manfaat dalam peningkatan perekonomian Indonesia karena sebagai
salah penghasil devisa negara, peningkatan pendapatan petani dan masyarakat.
Perkebunan kelapa sawit menghasilkan CPO yang dimanfaatkan menjadi bahan
baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Sejak tahun 2008 Indonesia menjadi negara dengan areal kelapa sawit
terluas di dunia , sesuai dengan data statistik perkebunan Indonesia komoditi
kelapa sawit hingga tahun 2014 luas areal kelapa sawit mencapai 10,7 juta Ha
dengan produksi 29,3 juta ton CPO. Luas areal menurut status pengusahaannya
milik rakyat (perkebunan rakyat/PR) seluas 4,42 juta Ha dari total luas areal,
milik negara (PN) seluas 0,729 juta Ha dari total luas areal, milik swasta(PBS)
seluas 5,66 juta Ha. Dengan potensi lahan yang cukup besar ini, industri minyak
kelapa sawit Indonesia menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit mentah
(crude palm oil, CPO) terbesar di dunia. Ekspor CPO yang menghasilkan devisa
bagi Negara dan memberikan keuntungan kepada perusahan.
Tabel 1 Luas dan produksi kelapa sawit (minyak sawit)menurut statu pengusahaan
Luas Areal

Produksi

Tahun

Jumlah

Jumlah

PR

PBN

PBS

PR

PBN

PBS

2000

1.166.758

588.13

2.403.194

4.158.077

1.905.653

1.460.954

3.633.901

7.000.508

2001

1.561.031

609.95

2.542.457

4.713.435

2.798.034

1.519.289

4.079.151

8.396.472

2002

1.808.424

631.57

2.627.068

5.067.058

3.426.740

1.607.734

4.587.871

9.622.345

2003

1.854.394

662.8

2.766.360

5.283.557

3.517.324

1.750.651

5.172.859

10.440.834

2004

2.220.338

605.87

2.458.520

5.284.723

3.847.157

1.617.706

5.365.526

10.830.389

2005

2.356.895

529.85

2.567.068

5.453.817

4.500.769

1.449.254

5.911.592

11.861.615

2006

2.549.572

687.43

3.357.914

6.594.914

5.783.088

2.313.729

9.254.031

17.350.848

2007

2.572.172

606.25

3.408.416

6.766.838

6.358.389

2.117.035

9.189.301

17.664.725

2008

2.881.898

602.51

3.878.986

7.363.847

6.923.042

1.938.134

8.678.612

17.539.788

2009

3.061.413

630.51

4.181.369

7.873.294

7.517.716

2.005.880

9.800.697

19.324.293

2010

3.387.257

631.52

4.366617

8.385.394

8.485.709

1.890.503

11.608.907

22.958.120

2011

3.752.480

678.23

4.561.966

8.992.824

8.797.924

2.045.562

12.253.055

23.096.120

2012

4.137.620

683.23

4.751.868

9.572.715

9.197.728

2.133.007

14.684.725

26.015.518

2013

4.356.087

727.77

5.381.166

10.465.020

10.010.728

2.144.651

15.626.625

27.782.004

2014

4.422.365

729.02

5.603.414

10.754.801

10.205.395

2.229.336

16.834.459

29.278.189

Sumber : Statistik perkebunan Indonesia Tahun 2015

Pada Tabel 1 terlihat bahwa produksi kelapa sawit pada tahun 2014
mencapai 29,3 juta ton
CPO dengan produktivitas rata-rata sebesar
2.722Kg/Ha/Th. Perkebunan kelapa sawit milik rakyat menghasilkan CPO sebesar
10,2 juta ton, milik negara menghasilkan CPO sebesar 2,2 juta ton, dan swasta
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menyumbang produksi CPO sebesar 16,8 juta ton.Dengan proporsi luas lahan
perkebunan rakyat 41,11%, maka tidak berlebihan bila masa depan minyak sawit
Indonesia ada ditangan perkebunan rakyat .Begitu pula sumbangannya terhadap
produksi CPO sangat besar 10,2 juta ton atau 35 % dari total produksi.(Direktorat
Jendera Perkebunan 2015)
Tanaman kelapa sawit saat ini tersebar di hampir seluruh provinsi di
Indonesia. Wilayah sumatera menduduki peingkat pertama luas areal kebun
kalapa sawit pada tahun 2014 dengan luas areal seluas 20.11 juta Ha disusul
wilayah Kalimantan dengan luas areal 8.25 juta ha .Kemudian untuk penyebaran
areal kebun kelapa sawit dilihat per provinsi , maka provinsi riau merupakan
mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas dengan luas areal 2.29 juta Ha
disusul berturut-turut provinsi sumatera utara seluas 1,39 juta Ha, provinsi
kalimantan tengah seluas 1,11 juta Ha dan sumatera selatan dengan luas 1,51 juta
Ha serta provinsi-provinsi lainnya.
Dari sisi produksi minyak sawit mentah Indonesia mampu bersaing dengan
produk minyak sawit mentah dari negara lain. Seiring pertambahan luas kebun
kelapa sawit, maka produksi minyak sawit mentah Indonesia dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan dengan kualitas yang baik dan memiliki daya saing yang
tinggi di pasar Internasional.
Tabel 2 Produksi dan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia
Tahun

Produksi (Juta ton metrik)

Ekspor (Juta ton metrik)

Ekspor (dalam USD
milyar)

2008
2009

19.2
19.4

15.1
17.1

15.6
10.0

2010

21.8

17.1

16.4

2011

23.5

17.6

20.2

2012
2013

26.5
27.0

18.2
21.2

21.6
19.0

2014

31.0

20.0

21.0

2015

31.5

19.5

Sumber : Food and Agriculture Organization of the United Nations, Indonesia Palm Oil
Producers Association (GAPKI) and Indonesia Ministry of Agriculture

Berdasarkan Tabel 2 diatas memperlihatkan produksi minyak kelapa sawit
Indonesia terus meningkat dari sejak tahun 2008 sebanyak 19,2 juta ton menjadi
31.5 juta ton tahun 2015. Produksi minyak sawit yang terus meningkat tersebut
tidak diimbangi dengan kenaikan ekspor minyak sawit, dimana sejak tahun 2013
hingga tahun 2015 ekspor terus terjadi penurunan dan demikian juga dari sisi
harga
minyak sawit terus menurun seiring dengan penurunan minyak
bumi.Bahkan sampai kuartal ketiga tahun 2015 harga minyak sawit mencapai
pada titik terendah.Dengan penurunan harga CPO berdampak kepada nilai ekspor
juga mengalami penurunan.Padahal kalau lihat dari sisi kebutuhan konsumsi akan
minyak nabati salah satunya adalah miyak sawit (CPO) sejak Tahun 2010
hingga Tahun 2014 peningkatannya sangat besar dibanadingkan dengan minyak
nabatai lainnya seperti soyabean oil, repseed oil dan sun flower oil seperti
terlihat dalam Gambar 1 (PASPI No.5/ 2015) :
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Sumber : Oil World (SBO=Soyabean Oil, PO=Palm Oil, RSO=Repseed Oil, SFO=Sun Flower
Oil)

Gambar 1 Perkembangan konsumsi minyak nabati dunia
Besarnya kebutuhan minyak nabati dunia khususnya CPO tersebut tidak
berdampak terhadap peningkatan ekspor CPO Indonesia dan akibatnya harga juga
semakin menurun karena harga CPO di pasar domestik sangat ditentukan oleh
harga CPO dunia.Pada tahun 2008 minyak sawit merupakan komoditas utama
minyak nabati dunia dengan pangsa produksi dunia sebesar 32% dengan total
produksi lebih dari 43 juta ton,lebih tinggi dari minyak kedelai yan berjumlah 37
juta ton (Arianto 2011). Sejak tahun 2007 harga CPO sangat fluktuatif dan
kecenderungan mengalami penurunan, harga cpo mengalami harga yang sangat
tinggin adalah pada tahun 2011 sampai trulan pertama tahun 2013, tetapi sejak
triwulan kedua tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015 harga CPO cenderung
turun terus, bahkan pada dalam triwulan ketiga pada posisi harga terendah
sementara jumlah produksi CPO banyak. Fluktuasi an harga CPO seperti terlihat
pada Gambar 2 di bawah ini.

Sumber: PASPI

Gambar 2 Harga CPO tahun 2007 dan tahun 2016
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Selain faktor permintaan international dan domestik harga CPO didalam
negeri juga dipengaruhi oleh pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap ekspor
CPO. Pemerintah mengenakan pungutan terhadap ekspor CPO dalam rangka
mendorong hilirisasi , stabilisasi harga dan juga menjaga industry dalam negeri ,
pemerintah mengeluarkan kebijakan pungutan atas ekspor CPO . Pada saat harga
CPO diatas threshold USD 750 , maka pungutan yang dikenakan adalah Bea
Keluar dan apabila harga dibawah threshold maka pungutan yang dikenakan
adalah crude palm oil supporting fund.
Sejak diberlakukannya tarif BK 0% pada komoditas kelapa sawit, CPO dan
produk turunannya, terdapat kecenderungan meningkatnya volume ekspor produk
hulu dan hampir mendekati ekspor produk hilir. Bila hal ini terus berlangsung,
diperlukan antisipasi kebijakan dari pemerintah, karena mengingat salah satu
tujuan pengenaan BK untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan mendorong
hilirisasi industri sawit di dalam negeri.Kajian World Bank menyebutkan bahwa
sampai tahun 2025 harga CPO akan cenderung stabil dan diperkirakan harga
komoditas tidak akan tinggi lagi sebagaimana tahun 2011. Jika tren ini terus
berlangsung perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan BK kelapa sawit, CPO dan
produk turunannya. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai formula yang
tepat dalam menentukan kebijakan BK agar program hilirisasi tetap terjaga dan
menjamin ketersediaan bahan baku industri hilir di dalam negeri. Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan
pembahasan lebih komprehensif dengan melibatkan para pelaku usaha kelapa
sawit untuk mengetahui permasalahan atau hambatan yang ada serta kondisi yang
sebenarnya terjadi sehingga dapat dihasilkan kebijakan BK yang efektif . Dengan
kondisi tersebut menuntut adanya upaya membuka demand pasar CPO baru
didalam negeri dengan mendorong industri biodiesel nasional (Info Sawit 2015),
maka pemerintah memikirkan keberlangsungan industri kelapa sawit dengan
kebijakan mandatori biodiesel B-15, sehingga konsumsi CPO dalam negeri
semakin meningkat dan harga pun terkerek naik baik CPO maupun harga TBS.
Untuk mendukung suksesnya kebijakan mandatori Biodiesel melalui
Peraturan Pemerintah No. 24/2015 dan Peraturan Presiden No.61/2015 akan
melakukan pungutan atas ekspor CPO dan produk turunannya yang akan
digunakan sebagai bagian dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang akhir-akhir ini
dikenal sebagai Crude Palm Oil Supporting Fund (CSF). Dana hasil pungutan
CSF tersebut sebagian akan digunakan untuk membiayai subsidi biodiesel (karena
tidak tersedia dalam APBN 2015), Hal yang menarik dari alasan pungutan CSF
tersebut adalah jika B-15 dengan topangan dana CSF (B-15/CSF) berhasil
diimplementasikan diyakini akan mendongkrak harga CPO dunia, yang sejak akhir
tahun 2014 sudah dibawah USD 750 per ton. Jika kenaikan harga CPO dunia
benar-benar terjadi maka, beban pungutan CSF pada produsen CPO akan
terkompensasi .
Pada Gambar 5 ditunjukkan bahwa nilai BK dan dana perkebunan dimana
pungutan sawit nilainya flat sehingga jika nantinya harga referensi CPO semakin
tinggi, maka proporsi pungutan sawit akan semakin kecil dan proporsi BK semakin
besar .Dengan penyesuaian tersebut beban BK yang ditanggung eksportir lebih
rendah dari eksisting, namun secara total tidak jauh berbeda.
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Sumber: Warta Bea Cukai 2015.

Gambar 3 Nilai BK dan dana perkebunan
Pengenaan pungutan ekspor CPO diberlakukan dan secara nyata berdampak
terhadap harga jual TBS di tingkatan petani. Dari berbagai pernyataan resmi dari
pemerintah hingga organisasi sawit, seolah-olah kebijakan pungutan CPO, akan
menaikkan harga ditingkat petani. Harus disadari, pola industri CPO dan
turunannya merupakan pola dagang yang dinamis. Artinya, bila pengenaan
pungutan ditujukan kepada CPO dan turunannya, maka secara dinamis, beban
pungutan akan terus diturunkan hingga ke level terbawah yaitu TBS. Dalam kon
disi proyeksi pertumbuhan luas areal perkebunan sawit di Indonesia cenderung
mulai jenuh harga akan sama persis seperti pemberlakuan BK, dimana diskon
terbesar akan mengarah kepada harga jual TBS
Perumusan Masalah
Indonesia sebagai salah satu negara produsen CPO terbesar dunia saat ini,
masih mengandalkan CPO untuk ekspor berbagai negara didunia. Peningkatan
produksi CPO tidak di imbangi dengan peningkatan ekspor, menyadari akan hal
tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan indutri hilir
dengan cara mengenakan pungutan ekspor yang ditujukan untuk meningkatkan
harga CPO domestik maupun harga CPO International .Pungutan CPO sudah ada
sejak 1978 dan terus mengalami perubahan – perubahan untuk menyesuaikan
dengan situasi perkembangan industri CPO yang terjadi. Pungutan CPO yang
dikenakan pemerintah tentu akan berdampak kepada harga CPO domestik dan
selanjutnya terdepresiasi terhadap harga TBS. Kalau melihat kondisi harga TBS
ditingkat petani yang terjadi sejak 2011 sampai tahun 2016 harga TBS sangat
fluktuatif seperti ditunjukkan Gambar 6.
Pada awal tahun 2011 harga TBS tingkat petani cukup tinggi diatas
1.500/kg sampai memasuki akhir tahun 2012, pada bulan nopember dan desember
2012 sempat mengalami penurunan, akan tetapi harga kembali menaik diawal
tahun 2013 sampai bulan juli 2014. Pada kurun waktu januari 2011 sampai bulan
juli 2014 bea keluar diberlakukan oleh pemerintah terhadap ekspor cpo. Kemudian
memasuki akhir tahun 2014 sampai tahun 2015 harga TBS turun terus hingga
mengalami kondisi harga yang paling terendah pada bulan agustus dan september
2015, setelah itu harga TBS pelan- pelan menaik walau masih harga yang tidak
stabil.

Rp/kg TBS
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Gambar 4 Trend harga TBS tahun 2011 sampai tahun 2016 periode Januar
hingga Juni (diolah)
Pada saat kondisi harga cpo dan juga harga TBS pada titik yang rendah
dimna harga CPO dibawah harga threshold USD 750/Ton,
pemerintah
menerapkan kebijakan pungutan dana perkebunan yang dikenal cpo fund terhadap
ekspor cpo dan turunnya yang penerapannya dimulai sejak 15 juli 2015. Sejak
diterapkannya CPO fund hingga juni 2016 harga cpo belum menunjukan kenaikan
yang signifikan demikian juga harga TBS juga belum membaik. Penelitian ini
menganalisis apakah kebijakan pungutan Crude Palm Oil dapat mendongkrak
harga CPO dan bagaimana dampaknya terhadap harga TBS tingkat petani.
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka rumusan masalahnya
adalah sebagai berikut: Bagaimana dampak kebijakan pungutan Crude Palm Oil
terhadap harga TBS di tingkat petani
Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitan ini adalah untuk
1. Menganalisis dampak kebijakan pungutan kelapa sawit terhadap harga Tandan
buah segar (TBS) di tingkat petani.
2. Menganalisis Uji Beda antara Bea Keluar dan Crude Palm Oil Supporting
Fund dengan harga TBS di tingkat petani.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat dan informasi
maupun rekomendasi bagi pihak yang membutuhkan.
1. Bagi perusahaan atau pelaku bisnis, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai
saran atau bahan pertimbangan dalam melakukan ekpor minyak sawit.
2. Bagi Penulis, dapat,menganalisa informasi, memperluas pengalaman,
meningkatkan kompetensi pribadi dan juga mengaplikasikan ilmu yang
didapatkan selama kuliah.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai salah satu informasi yang sangat
penting dalam dampak pengenaan pungutan CPO terhadap harga TBS tingkat
petani.

7
4. Bagi pemerintah dan instansi –instansi terkait, sebagai bahan kajian dalam
rangka merumuskan kebijakan dalam meningkatkan harga CPO dan Harga
TBS di Indonesia.
Hipotesa Peneltian
Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah:
1. Ada pengaruh harga CPO terhadap harga TBS tingkat petani
2. Ada pengaruh pungutan ekspor CPO terhadap harga TBS tingkat petani
3. Ada pengaruh Bea keluar CPO terhadap harga TBS tingkat petani
4. Ada pengaruh CPO fund terhadap harga TBS tingkat petani
5. Ada pengaruh nilai tukar terhadap harga TBS tingkat petani

2 TINJAUAN PUSTAKA

Profil Kelapa Sawit
Tanaman kelapa sawit merupakan komoditas andalan pertanian dalam
negeri,karena memiliki andil sebagai pemasok devisa ke kantong negara.Industri
ini bakan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.Pertumbuhan kelapa sawit
jauh melampaui komoditas lain seperti karet,teh,kelapa atau kopi.Dibandingkan
dari luas lahan,kelapa sawit pun lebih dominan dari komoditas lain.
Dari segi pemanfaatnya,kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai
produk. Mulai dari daging buah,biji,tandan kosong dan batangnya dapat
dimanfaatkan.Komoditas minyak kelapa sawit memiliki berbagai kegunaan baik
untuk industri pangan maupun non pangan. Namun demikian, perkembangan
diverifikasi produk kelapa sawit lebih cendurung ke arah pengembangan produk
pangan (sekitar 90%) dan sisanya produk-produk non pangan berupa produkproduk sabun dan oleokimia (sekitar 10 %). Dalam hal pangan sebagian besar
minyak sawit digunakan untuk pembuatan minyak goreng,dan sebagian untuk
pembuatan margin/shortening (Hariyadi 2003)
Kebijakan
Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk
umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum
kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan
dari kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang
dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan
berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.
Kebijakan menurut Anderson (2013) adalah sebagai perilaku dari sejumlah
aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam sustu
bidang kegiatan tertentu, pemahaman ini terkait dengan Carl Friedrich, yang
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