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RESUME 
 

Indonesia telah memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari produk utama kelapa sawit 
berupa minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (CPKO). Namun dalam proses pengolahan 
kedua produk tersebut, terdapat produk sampingan yang dihasilkan yaitu limbah dengan jumlah 
yang sangat besar baik dalam bentuk padat (biomassa) maupun cair (POME). Limbah (dan biomassa) 
ini pada awalnya dianggap tidak memiliki manfaat dan nilai eknomi, namun berbagai penelitian 
mengungkap banyak potensi pemanfaatan limbah – limbah tersebut. Dan saat ini biomassa sawit 
yang dulu dianggap sebagai limbah telah berevolusi menjadi berbagai macam produk bernilai 
ekonomi tinggi seperti produk energi, produk hand craft, pupuk organik, furniture, pakan ternak, gula 
merah sawit, bioplastik hingga biodisinfektan. 

Namun, besarnya potensi nilai guna dan nilai ekonomi yang terkandung dalam limbah/biomassa 
sawit tersebut tidak bisa dinikmati sepenuhnya oleh petani sawit rakyat. Hal ini dikarenakan karena 
limbah hasil pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) berada dan dimiliki oleh Pabrik Kelapa Sawit 
(PKS) setelah dijual. Berdasarkan formula penetapan harga TBS, komponen limbah sawit ini tidak 
dimasukkan dalam formulasi perhitungan padahal PKS menikmati nilai ekonomi limbah tersebut. 
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PENDAHULUAN  

Indonesia telah dikenal sebagai 
produsen minyak sawit terbesar di dunia 
sejak berhasil menggeser posisi Malaysia 
pada tahun 2006. Sejak tahun 2006 hingga 
tahun 2018, produksi minyak sawit 
Indonesia terus mengalami peningkatan 
hingga lebih dari dua kali lipatnya yakni dari 
17.35 juta ton menjadi 42.88 juta ton 
(Ditjenbun, 2020). Perkembangan produksi 
sawit yang cukup revolusioner ini semakin 
mengokohkan posisi Indonesia dalam 
produksi minyak sawit dunia.  

Minyak sawit (CPO dan CPKO) 
merupakan produk utama) yang selama ini 
banyak dimanfaatkan untuk diekspor 
maupun sebagai bahan baku industri hilir. 
Namun dalam proses produksi minyak sawit 
di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), hanya sekitar 
20-22 persen tandan buah segar (TBS) yang 
dapat dikonversi menjadi produk utama 
kelapa sawit yaitu CPO dan CPKO, sedangkan 
sisa akan menjadi limbah baik itu limbah 
cair (POME) maupun limbah padat seperti 
tandan kosong, dan cangkang. Tidak hanya 
di pabrik, proses budidaya sawit di 
perkebunan juga menghasilkan limbah 
berupa limbah pelepah dan daun saat 
pruning dan juga batang sawit saat proses 
replanting.  

Awalnya limbah sawit ini tidak memiliki 
manfaat atau nilai ekonomi karena hanya 
dianggap sebagai sampah, namun seiring 
dengan banyaknya penelitian yang menguak 
potensi pemanfaatan limbah sawit menjadi 
produk yang berguna dan bernilai ekonomi. 
Terlebih seiring dengan program 
peningkatan produktivitas yang akan 
menghasilkan produksi minyak sawit yang 
lebih besar menunjukkan adanya potensi 
yang sangat besar pemanfaatan lebih lanjut  
limbah kelapa sawit.  

Potensi pemanfaatan limbah kelapa 
sawit ini semakin menunjukkan bahwa 
tanaman kelapa sawit  merupakan tanaman 
ajaib sekaligus menjadi industri yang 
berkelanjutan karena tidak hanya produk 
utamanya (main product) tetapi juga 
limbahnya dapat memberikan manfaat yang 
besar secara ekonomi, sosial, dan 
lingkungan. Oleh sebab itu, tulisan ini akan 
mendiskusikan ragam potensi pemanfaatan 
limbah kelapa sawit dan kendala petani 
rakyat dalam aplikasi pemanfaatan limbah 
kelapa sawit.  
 
 

DARI SAMPAH MENJADI BERNILAI 
GUNA 

Limbah kelapa sawit baik itu limbah 
cari (POME) maupun limbah padat seperti 
tandan kosong, serat, pelepah daun, 
cangkang pada awalnya hanya dianggap 
sebagai sampah dalam industri minyak sawit 
Indonesia. Namun kini limbah – limbah 
tersebut telah memiliki nilai guna yang 
memberikan banyak manfaat secara 
ekonomi dan lingkungan.  

Salah satu potensi pemanfaatan limbah 
kelapa sawit yang paling dibutuhkan 
Indonesia adalah untuk produksi energi 
terbarukan demi tercapainya ketahanan 
energi nasional. Industri minyak sawit 
merupakan industri yang unik dalam 
kaitannya dengan produksi energi 
terbarukan karena dari industri minyak 
sawit bisa diperoleh energi terbarukan atau 
biofuel generasi pertama, kedua, dan ketiga 
(Gambar 1). Produksi ketiga jenis energi 
terbarukan ini juga sifatnya joint product, 
sehingga peningkatan produksi salah satu 
generasi biofuel dapat meningkatkan 
produksi biofuel generasi lainnya. 

  



Potensi Nilai Ekonomi Limbah Sawit yang Dapat Dinikmati oleh Petani Sawit Rakyat 243 

@PASPI2020 

 
Gambar 1. Tanaman Kelapa Sawit Menyimpan Potensi Energi Terbarukan dan Rendah Emisi yang 

Besar 
 
Pengolahan minyak sawit akan 

menghasilkan energi biofuel generasi 
pertama berupa biodiesel (FAME) dan 
greenfuel (green diesel, green gasoline dan 
green avtur). Sementara itu, biofuel generasi 
kedua dan ketiga dihasilkan dari pengolahan 
biomassa yang selama ini dianggap sebagai 
limbah sehingga lebih berkelanjutan dan 
mampu meminimalisir trade-off fuel-food. 

Pengolahan biomassa sawit dapat 
menghasilkan energi biofuel generasi kedua 
menjadi bioethanol (subsitusi bensin) dan 
energi listrik. Biomassa sawit dapat 
diperoleh pada saat pruning berupa pelepah 
daun dan batang sawit saat replanting, serta 
dari limbah pabrik kelapa sawit berupa 
tandan kosong, serat dan cangkang buah. 
Perhitungan PASPI dengan menggunakan 
asumsi yang diperoleh dari berbagai studi 
literatur dan keragaan kebun sawit 
Indonesia tahun 2018 dengan luas sebesar 
14.3 juta hektar dan volume TBS sebesar 
214.9 juta ton TBS, diperoleh volume 
biomassa mencapai 222.7 juta ton yang 
terdiri dari 16.6 juta ton tandang kosong, 
136.9 juta ton pelepah daun (masa 
replanting dan pruning), 42.7 juta ton batang 
sawit (masa replanting), 9.13 juta ton 
cangkang sawit dan 17.41 juta ton serat 
buah mesocarp. 

Menurut KL Energy Corporation (2007), 
setiap ton bahan kering biomas dapat 
menghasilkan 150 liter bioetanol, sehingga 
dengan volume biomassa mencapai 222.7 

juta ton mampu menghasilkan 33.4 miliar 
kiloliter bioethanol. Pemanfaatan biomass 
kelapa sawit lainnya yaitu untuk pembangkit 
listrik tenaga biomass yang berpotensi 
menghasilkan energi listrik 653 MW (PASPI 
2018). Pemanfaatan biomassa sawit sebagai 
alternatif energi juga tidak hanya terbatas 
pada produk bioethanol. Biomasa sawit juga 
dapat diolah dan menghasilkan potensi 
untuk energi lain seperti biogas, biolistrik, 
biopelet dan biobara. 

Limbah sawit lainnya yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber energi rendah 
emisi yaitu POME (Palm Oil Mill Effluent). 
Selama ini, POME sebagai limbah cair dari 
pengolahan minyak sawit hanya dialirkan ke 
kolam terbuka saja padahal kandungan 
senyawa organik dalam POME sangat tinggi 
sehingga jika dibiarkan tanpa proses 
pengolahan akan menghasilkan gas 
methana. Dengan volume POME yang 
dihasilkan PKS mencapai sekitar 0.67 
m3/ton TBS atau total volume POME dari 
seluruh TBS yang diproduksi Indonesia 
tahun 2018 mencapai sekitar 143.9 juta ton, 
dan tanpa pengolahan (hanya dibiarkan di 
kolam terbuka) menjadikan PKS sebagai 
penyumbang emisi terbesar dalam industri 
sawit.  

Oleh karena itu, diperlukan pengolahan 
POME sebagai upaya untuk mengurangi dan 
menghasilkan sumber biofuel generasi 
ketiga yang sangat berkelanjutan, teknologi 
pengolahan yang dimaksud yaitu: (1) 
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methane capture; (2) kultiviasi algae; dan (3) 
kombinasi keduanya. Teknologi methane 
capture yang digunakan untuk mengolah 
POME akan menghasilkan biogas/biolistrik. 
Diasusmikan setiap 1 m3 POME dapat 
menghasilkan 28 m3 biogas/biolistrik, maka 
produksi biogas diperkirakan mencapai 4 
miliar m3.  

Sementara itu, teknologi pengolahan 
POME juga dapat dijadikan sebagai media 
kultivasi algae, dimana algae tersebut akan 
menghasilkan biodiesel. Perkembangan alga 
jauh lebih cepat dibanding komoditas 
penghasil biodiesel lainnya, dimana secara 
umum alga memproduksi biomassa dua kali 
lipat selama 24 jam menjadikan alga mampu 
menghasilkan yield minyak terbesar 
(Hadiyanto & Azim, 2012). Jika diasumsikan 
setiap 1 m3 POME dapat menghasilkan 0.67 
kg biodiesel algae, maka biodiesel algae yang 
dapat diproduksi tahun 2020 sebesar 96.5 
ribu ton.  

Selain menghasilkan biodiesel, salah 
satu Investor asal Jepang yaitu Grup CEO 
Mobiol Crop yang bekerjasama dengan 
Tsukuba University pada tahun 2019 telah 
menawarkan peluang bisnis bagi industri 
sawit Indonesia terkait pengolahan POME 
sebagai media kultivasi Novel Algae-DHA 
yang akan menghasilkan DHA 
(docosahexaenoic acid) dan minyak ester 
berkualitas tinggi untuk kosmetik serta 
aquatic feed dan pakan ternak yang memiliki 
nilai ekonomi tinggi (PASPI, 2020d) 

Selain di bidang ketahanan energi, 
berbagai penelitian telah membuktikan 
potensi pemanfaatan limbah kelapa sawit 
pada bidang lainnya. Salah satu pemanfaatan 
lainnya adalah pada sektor peternakan yaitu 
penggunaan limbah padat kelapa sawit 
menjadi pakan. Bungkil inti,ampas minyak 
dan limbah padat kelapa sawit sangat 
potensial digunakan campuran pakan ternak 
sehingga biaya pakan dapat dihemat dan 
keuntungan usaha ternak kambing dapat 
ditingkatkan pada skala komersial (Sianipar 
et al., 2003).  

Limbah atau biomassa sawit juga dapat 
dimanfaatkan untuk dibidang pangan, 
misalnya pengolahan batang sawit sisa 
replanting dapat diolah menjadi gula merah 
sawit. Penelitian Agustira et al. (2019) 
menunjukkan setiap batang pohon sawit 
diperkirakan akan menghasilkan 5.5 liter air 

nira selama 30 hari. Sehingga selama fase 
produksi tersebut dapat dihasilkan 228 
kg/ha/hari gula merah sawit. Nilai ekonomi 
dari gula merah sawit dapat memberikan 
pendapatan bersih sekitar Rp. 18-22 juta 
rupiah per hektar.  

Batang sawit sisa replanting juga dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku 
furniture/mebel, kayu lapis dan flooring 
(PASPI, 2020a). Harga batang sawit ini juga 
tidak jauh dibandingkan harga kayu alam 
dengan kualitas dari batang sawit sama 
dengan kayu kelas dua seperti Meranti dan 
jika diawetkan akan semakin meningkatkan 
kekuatan dan kualitas batang sawit. Selain 
itu motif batang/kayu sawit juga unik 
sehingga menjadi daya tarik pembeli. 

Limbah tanaman sawit lain yang dapat 
dimanfaatkan dalam proses peremajaan 
adalah pelepah sawit (PASPI, 2020e). Tidak 
hanya pada saat peremajaan, ibu 
rumahtangga pekebun sawit juga telah 
memanfaatkan pelepah sawit yang diolah 
menjadi sapu lidi. Nilai ekonomi sapu lidi 
dari pelepah sawit tersebut mencapai Rp. 
2500-4500, dan tidak hanya dipasarkan 
dalam pasar lokal namun juga sudah 
merambah pasar ekspor. Lidi dari pelepah 
sawit juga dapat diolah lebih lanjut menjadi 
piring anyaman cantik. Harga dari piring 
anyaman tersebut mencapa Rp. 8000 per 
buah. 

Beberapa inovasi yang dihasilkan dari 
penelitian terbaru juga menunjukkan bio-
massa sawit yang selama ini hanya dianggap 
sebagai limbah menyimpan potensi yang 
besar untuk menghasilkan produk yang 
berguna bagi kehidupan manusia. Seperti 
tandan kosong yang dapat diolah menjadi 
bioplastik yang lebih ramah lingkungan dan 
biodegradable (mudah terurai), hal ini 
dikarenakan kandungan selulosa dan lignin 
sebagai bahan organik yang terkandung da-
lam biomassa tersebut. Selain itu, penelitian 
terbaru menunjukkan selulosa yang terdapat 
dalam tandan kosong kelapa sawit juga 
dapat dimanfaatkan sebagai material dalam 
perangkat layar produk elektronik (PASPI, 
2020f).  

Potensi nilai kalor pembakaran yang 
cukup besar dalam cangkang sawit yang dio-
lah melalui proses gasifikasi dapat di-
manfaatkan sebagai sumber energi alternatif 
menggantikan solar untuk pemanasan agre-
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gat dalam produk Hot Mixed Asphalt (PASPI, 
2020e). Tidak hanya itu sebagai produk en-
ergi, pengolahan cangkang sawit menjadi 
asap cair yang bermanfaat sebagai bahan 
baku industri, salah satunya untuk 
menghasilkan produk biodisinfektan yang 
memiliki potensi pasar yang besar karena 
demand yang sangat besar dan menjadi ba-
gian dari solusi untuk menghadapi Pandemi 
Covid-19 seperti saat ini (PASPI, 2020b). 

Tidak hanya dimanfaatkan pada sektor 
di luar industri sawit, limbah kelapa sawit 
juga dapat bermanfaat bagi perkebunan 
kelapa sawit itu sendiri. Pasalnya tandan 
kosong kelapa sawit dapat digunakan 
kembali sebagai bahan organik bagi tanaman 
kelapa sawit baik secara langsung atau tidak 
langsung. Pemanfaatan secara langsung 
yaitu dengan menjadikan tandan kosong 
sebagai mulsa sedangkan secara tidak 
langsung dengan mengomposkan terlebih 
dahulu sebelum digunakan sebagai pupuk 
organik. Selain limbah padat kelapa sawit, 
limbah cair juga dapat dimanfaatkan sebagai 
pupuk dan berpengaruh pada peningkatan 
sifak fisik dan kimia tanah. Menurut 
Widhiastuti et al. (2006), pemanfaatan 
limbah cair pabrik kelapa sawit dapat 
meningkatkan biodiversitas tumbuhan 
penutup tanah dan menurunkan kehadiran 
gulma pada perkebunan kelapa sawit. 
Pengembalian bahan organik kelapa sawit 
ini ke tanah akan menjaga kelestarian 
kandungan bahan organik lahan kelapa 
sawit demikian pula hara tanah. 

Ulasan diatas menunjukkan bahwa 
tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang 
ajaib dan multiguna, tidak hanya minyak 
tetapi biomassa bahkan limbahnya dapat 
diolah dan menghasilkan produk yang mem-
iliki nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat 
bagi kehidupan manusia. 

 
 

PETANI RAKYAT KEHILANGAN NILAI 
EKONOMI LIMBAH 

Prestasi Indonesia sebagai produsen 
minyak sawit terbesar di dunia, sekaligus 
menjadi produsen minyak nabati terbesar di 
dunia, tidak terlepas dari peran dan kontri-
busi petani sawit rakyat. Melalui program 
kemitraan menjadi cikal bakal perkem-
bangan perkebunan sawit rayat yang cukup 

revolusional. Hal tersebut terkonfirmasi dari 
Statistik Kelapa Sawit (Ditjenbun, 2020) 
yang menunjukkan luas kebun sawit rakyat 
meningkat dari hanya sekitar 6 ribu hektar 
tahun 1980 menjadi 5.8 juta hektar pada 
tahun 2018, atau pangsanya saat ini 
mencapai 41 persen dengan melibatkan 
sebanyak 2.5 juta petani sawit. Dengan 
besarnya proporsi dan banyaknya jumlah 
petani sawit yang menggantungkan ke-
hidupannya pada perkebunan sawit, men-
jadikan petani sawit rakyat sebagai aktor 
yang cukup penting dalam perkebunan sawit 
Indonesia. 

Rakyat melalui perkebunan sawitnya 
yang banyak berkembang dan tumbuh di 
daerah pelosok dimana kehidupan ekonomi 
belum berkembang, mampu menjadi “obor” 
yang menerangi perekonomian desa dan 
pembangunan ekonomi daerah melalui 
peningkatan pendapatan, penciptaan 
kesempatan kerja dan pengurangan 
kemiskinan (PASPI, 2020c). Namun dibalik 
besarnya kontribusi yang dihasilkan, petani 
sawit rakyat mengalami kehilangan manfaat 
dan nilai ekonomis sebagian limbah kelapa 
sawit yang diproduksinya. Sebagian besar 
petani sawit rakyat menjual produknya 
berupa Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik 
Kelapa Sawit (PKS). TBS yang dijual petani 
rakyat akan diolah untuk menghasilkan 
minyak sawit (CPO dan CPKO) di PKS, dan 
sebagian besar TBS yang diolah tersebut 
akan menjadi limbah berupa POME, tandan 
kosong, serat, dan cangkang. Seperti 
dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini 
produk samping pengolahan TBS tersebut 
telah memiliki manfaat dan nilai ekonomis 
yang besar jika dimanfaatkan lebih lanjut. 
Dan semua hasil produk samping atau 
limbah ini berada dan dimiliki oleh pabrik 
kelapa sawit. Sehingga petani rakyat tidak 
dapat menggunakan limbah TBS yang 
diproduksinya sendiri atau menikmati nilai 
ekonomi dari pemanfaatan limbah tersebut.   

Dalam penjualan TBS ke Pabrik Kelapa 
Sawit (PKS), petani sawit rakyat menerima 
harga TBS yang merupakan harga turunan 
(derived prices) dari harga minyak sawit 
mentah (CPO dan CPKO). Harga minyak 
sawit telah ditentukan di pasar internasional 
karena produk yang diperdagangkan dalam 
bentuk CPO dan CPKO, sementara itu, 
pekebun rakyat yang tidak memiliki PKS 
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akan menjual hasil produksi kebunnya 
berupa TBS ke PKS terdekat. Masalah yang 
terjadi dalam penentuan harga TBS adalah 
konversi TBS ke CPO dan CPKO bervariasi 
sesuai dengan kandungan minyak 
(rendemen minyak/oil extraction rate) yang 
terkait dengan umur tanaman kelapa sawit. 
Sehingga jika harga TBS disamakan untuk 
setiap umur akan overestimate atau 
underestimate. Dengan kata lain, mengingat 
rendemen minyak TBS bervariasi 
berdasarkan umur tanaman, maka tidak 
mungkin menyeragamkan harga TBS secara 
nasional.  

Untuk menciptakan keadilan, maka 
formulasi harga TBS ditetapkan berdasarkan 
umur dan daerah. Atas dasar logika seperti 
itu, pemerintah pusat (Kementerian 
Pertanian) menetapkan pedoman penetapan 
harga pembelian TBS secara periodik yang 
disesuaikan dengan perkembangan yang 
terjadi. Kebijakan harga TBS pada tahun 
2018 merujuk Peraturan Menteri Pertanian 
No. 01/Permentan/ KB.120/1/2018 tentang 
Pedoman Penetapan Harga Pembelian 
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi 
Pekebun, menetapkan formula umum harga 
TBS sebagai berikut:  

 
H TBS (P) = K(P-1) {(HCPO (P) x RCPO 

(Tab)) + (HPK (P) x RPK (Tab))} 

Dengan uraian : 

 HTBS (P)  : Harga TBS yang diterima 
oleh pekebun di tingkat 
pabrik, dinyatakan dalam 
Rp/Kg, pada periode berjalan 
(P) 

  K (P-1)  : Indeks proporsi yang 
menunjukan bagian yang 
diterima oleh pekebun, 
dinyatakan dalam persentase 
(%) pada periode sebelumnya 

 HCPO (P)  : Harga rata-rata minyak 
kelapa sawit kasar (CPO) 
tertimbang realisasi penjualan 
ekspor (FOB) dan lokal 
masing-masing perusahaan 
pada periode sebelumnya, 
dinyatakan dalam Rp/Kg 

 RCPO (Tab):  Rendemen CPO tabel 
dinyatakan dalam persentase 
(%) 

 HPK (P)  : Harga rata-rata inti sawit 
(PK) tertimbang realisasi 
penjualan ekspor (FOB) dan 
lokal masing-masing 
perusahaan pada periode 
sebelumnya, dinyatakan 
dalam Rp/Kg 

 RPK (Tab) : Rendemen PK tabel, 
dinyatakan dalam persentase 
(%)  

Berdasarkan formula penetapan harga 
TBS yang berlaku tersebut dapat dilihat 
bahwa harga TBS yang ditetapkan di masing 
– masing daerah telah memperhitungkan 
persentase rendemen minyak sawit kasar 
(CPO) dan rendemen inti sawit (PK). 
Sementara itu, indeks “K (P-1)” ditetapkan 
berdasarkan harga penjualan, biaya 
pengolahan dan pemasaran minyak sawit 
serta biaya penyusutan. 

Jika melihat formulasi harga TBS 
tersebut dapat dilihat bahwa formulasi 
tersebut tidak menghitung biomassa sawit, 
meskipun dalam Permentan tersebut telah 
disinggung terkait biomassa sawit 
khususnya pemanfaatan cangkang pada 
pada Bagian Keempat yang berisi bahwa 
perusahaan yang memanfaatkan cangkang 
dalam proses pengolahan TBS dapat 
memperhitungkan sisa cangkang tersebut 
sebagai nilai tambah bagi pendapatan petani 
sawit, dimana perhitungannya ditetapkan 
oleh Gubernur. Upaya pemeritah tersebut 
perlu mendapatkan apresiasi karena telah 
memasukkan nilai ekonomi cangkang, 
namun seharusnya formulasi harga TBS juga 
memasukkan harga biomassa sawit lainnya 
yang mulai memiliki nilai ekonomi tapi 
belum diperhitungkan, dan dianggap tidak 
memiliki nilai. Hal ini menunjukkan dengan 
formulasi harga tersebut, petani rakyat 
mengalami kehilangan nilai ekonomi limbah 
dari TBS yang diproduksinya sendiri.  

Dengan semakin bermanfaatnya limbah 
TBS tersebut, ke depan perlu dilakukan 
penyesuaian kembali formula penetapan 
harga TBS di Indonesia dengan memasukkan 
komponen nilai ekonomi dari biomassa 
sawit sesuai dengan harga pasarnya. Hal ini 
bertujuan agar petani sawit rakyat dapat 
menikmati seluruh nilai ekonomi TBS yang 
dijualnya ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS). 
Selain itu, pemanfaatan limbah TBS yang 
berada di PKS dapat juga dilakukan melalui 
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kerjasama atau kemitraan antara petani 
rakyat dan PKS. Melalui kemitraan tersebut, 
dibuat suatu kesepakatan dimana petani 
rakyat dapat memperoleh atau 
memanfaatkan sebagian limbah di PKS 
untuk diaplikasikan di lahan 
perkebunannya. Kemitraan ini selain lebih 
berkeadilan antara kedua belah pihak, juga 
berpotensi meningkatkan produktivitas 
perkebunan petani rakyat yang pada 
akhirnya juga dinikmati oleh PKS sebagai 
mitra kerjasamanya.  

 

KESIMPULAN 

Indonesia telah memperoleh manfaat 
ekonomi yang besar dari produk utama 
kelapa sawit berupa minyak sawit mentah 
(CPO) dan minyak inti sawit (CPKO). Namun 
dalam proses pengolahan kedua produk 
tersebut, terdapat produk sampingan yang 
dihasilkan yaitu limbah dengan jumlah yang 
sangat besar baik dalam bentuk padat 
(biomassa) maupun cair (POME). Limbah 
(dan biomassa) ini pada awalnya dianggap 
tidak memiliki manfaat dan nilai eknomi, 
namun berbagai penelitian mengungkap 
banyak potensi pemanfaatan limbah – 
limbah tersebut.  

Dalam bidang energi, pemanfaatan 
biomassa dan limbah POME dapat 
menghasilkan alternatif energi generasi 
kedua dan ketiga yang rendah emisi, 
berkelanjutan dan meminimalisir trade off 
fuel-food.  Selain itu, biomassa sawit yang 
dianggap sebagai limbah ini juga 
menghasilkan berbagai produk seperti 
produk pangan (gula merah sawit), pakan 
ternak, kayu untuk furniture/mebel, sapu 
lidi dan piring anyaman, bioplastik hingga 
biodisinfektan yang berguna saat Pandemi 
Covid-19 seperti saat ini. Biomassa dan 
POME juga dapat dimanfaatkan kembali 
sebagai pupuk organik untuk menambah 
unsur hara, meningkatkan biodiversitas 
tumbuhan penutup tanah, dan menurunkan 
kehadiran gulma pada perkebunan kelapa 
sawit. 

Namun dengan potensi pemanfaatan 
yang besar tersebut, petani rakyat 
kehilangan sebagian nilai ekonominya. Hal 
ini terjadi karena limbah Tandan Buah Segar 
(TBS) yang diproduksinya berada dan 

dimiliki oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 
setelah dijual. Dan berdasarkan formula 
penetapan harga TBS, komponen limbah TBS 
ini tidak dimasukkan dalam formulasi 
perhitungan padahal PKS menikmati nilai 
ekonomi limbah tersebut.  Oleh sebab itu  
perlu dilakukan penyesuaian kembali 
formula penetapan harga TBS di Indonesia. 
Komponen nilai ekonomi limbah harus 
dimasukkan pada formula sehingga petani 
rakyat dapat menikmati seluruh nilai 
ekonomi TBS yang dijualnya ke Pabrik 
Kelapa Sawit (PKS). Selain itu, pemanfaatan 
limbah TBS yang berada di PKS dapat juga 
dilakukan melalui kerjasama atau kemitraan 
antara petani rakyat dan PKS. Melalui 
kemitraan tersebut, dibuat suatu 
kesepakatan dimana petani rakyat dapat 
memperoleh atau memanfaatkan sebagian 
limbah di PKS untuk diaplikasikan di lahan 
perkebunannya. 
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