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RESUME 

 

Peningkatan produktivitas menjadi solusi untuk menjaga eksistensi industri sawit nasional di 
masa depan, meningkatkan daya saing hingga memenuhi aspek sustainable dan menjadi jawaban 
atas isu pengkaitan dengan deforestasi. Strategi peningkatan produktivitas kelapa sawit juga 
menunjukkan bahwa terjadi proses peningkatan dari tahap industrialisasi factor-driven yang naik 
kelas ke tahap capital-driven dan innovation-driven. 

Peluang untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional masih terbuka 
luas, mengingat besarnya gap produktivitas yang dicapai dengan potensi. Strategi yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara yakni peningkatan 
produktivitas parsial (memperbaiki kultur teknis sesuai GAP) dan peningkatan produktivitas total 
(replanting). Kedua strategi ini disesuaikan dengan kebun sawit yang dituju, seperti strategi 
peningkatan produktivitas parsial ditujukan pada kebun sawit TBM dan TM sedangkan strategi 
produktivitas total ditujukan pada kebun kelapa sawit yang berumur tua atau renta.  

Jika strategi S1dan S2 tersebut dilakukan secara simultan (kombinasi) dan  konsisten, maka 
rata-rata produktivitas sawit nasional diharapkan mencapai setidaknya 6 ton minyak per hektar 
sebelum tahun 2050. Dengan luas kebun sawit nasional yang tetap yakni 16.3 juta hektar, maka akan 
diperoleh volume produksi minyak sawit mencapai 97.8 juta hektar atau dua kali lipat dari produksi 
tahun 2018. 
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PENDAHULUAN 

Nilai ekonomi dari perkebunan kelapa 
sawit didasarkan pada kemampuanya 
menghasilkan minyak sawit. Semakin 
meningkat produktivitasnya maka akan 
semakin meningkatkan nilai ekonomi 
perkebunan kelapa sawit tersebut. 
Keberhasilan industri minyak sawit ke 
depan bukan lagi ditentukan luas kebun, 
tetapi lebih ditentukan oleh produktivitas 
minyak per hektar yang dicapai (Fairhurst 
dan Hardter, 2003).  

Peningkatan produktivitas telah 
menjadi bagian penting dari upaya 
membangun daya saing perkebunan kelapa 
sawit. Setiap tahun harga pokok penjualan 
(HPP) minyak sawit (CPO) Indonesia terus 
meningkat yang disebabkan karena 
meningkatnya upah minimum maupun 
peningkatan komponen biaya produksi 
lainya. Jika produktivitas tidak meningkat 
maka selisih HPP dengan harga CPO/TBS 
makin kecil dan berpotensi akan menyentuh 
harga jual CPO/TBS, sehingga daya saing 
minyak sawit akan menurun.  

Selain mempengaruhi daya saing, 
peningkatan produktivitas juga merupakan 
langkah yang penting untuk meningkatkan 
mutu sustainability perkebunan kelapa sawit 
(Saragih, 2017). Peningkatan produksi yang 
bersumber dari peningkatan produktivitas 
akan melepas keterkaitan (decoupling) 
minyak sawit dari deforestasi (Fairhurst dan 
Hardter, 2003). Peningkatan produktivitas 
minyak sawit setiap hektar juga akan 
meningkatkan manfaat ekologi atau peran 
“paru-paru ekosistem” dari perkebunan 
kelapa sawit yakni menyerap 
karbondioksida yang lebih besar dari 
atmosfir bumi dan menghasilkan oksigen 
yang lebih besar ke atmosfir bumi.  

Peluang untuk meningkatkan 
produktivitas perkebunan kelapa sawit 
masih terbuka luas. Jika dibandingkan 
dengan potensi varietas yang ada, 
produktivitas kelapa sawit yang telah 
dicapai masih jauh dari potensi. Potensi 
varietas yang ada sudah sekitar 8 ton 
minyak per hektar, bahkan potensi 
produktivitas minyak yang dihasilkan oleh 
varietas terbaru sudah mencapai 8-10 ton 
per hektar. Sementara, rataan produktivitas 

kebun sawit nasional tahun 2018 masih 
sekitar 3.6 ton minyak per hektar. Hal ini 
menunjukkan bahwa rataan produktivitas 
kelapa sawit nasional tersebut masih kurang 
50 persen dari potensinya.  

Tingginya gap produktivitas yang 
dicapai dengan potensi tersebut merupakan 
kesempatan untuk melakukan perbaikan 
serta inovasi secara terus menerus 
(continuous improvement) baik pada 
manajerial dan kultur teknis maupun 
perubahan varietas perkebunan sawit. Oleh 
karena itu, artikel tulisan ini akan 
mendiskusikan bagaimana strategi untuk 
peningkatan produktivitas perkebunan 
kelapa sawit.  
 
 

TIGA FASE INDUSTRIALISASI 
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

Dari sisi penawaran (supply side) proses 
industrialisasi perkebunan kelapa sawit 
bertitik tolak dari sumber pertumbuhan 
produksi minyak sawit. Pada fase pertama, 
sumber pertumbuhan produksi minyak 
sawit diperoleh dari pemanfaatan 
kelimpahan sumberdaya alam dan 
sumberdaya manusia belum terampil 
(natural resources and unskill human 
resources based) atau sering disingkat 
sebagai tahap factor-driven (Gambar 1). 
Tahap awal tersebut sering disebut sebagai 
tahap ekstensifikasi yakni peningkatan 
produksi yang diperoleh dengan cara 
memperluas luas areal. Semakin luas areal 
perkebunan kelapa sawit akan 
meningkatkan produksi minyak sawit.  

Fase pertama ini merupakan andalan 
utama perkebunan kelapa sawit Indonesia 
selama ini. Perkebunan kelapa sawit yang 
semula dari Sumatera Utara berkembang ke 
24 propinsi lainnya di Indonesia merupakan 
hasil fase factor-driven perkebunan sawit. 
Namun, fase pertama ini memiliki titik batas 
yaitu ketersediaan sumber daya alam 
khususnya lahan. Sumberdaya lahan yang 
tersedia bagi ekspansi perkebunan sawit 
semakin lama akan semakin terbatas baik 
karena pertimbangan keseimbangan 
pertumbuhan antar sektor maupun 
keseimbangan ekologis.  
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Gambar 1. Tahap-tahap Industrialisasi Perkebunan Kelapa Sawit (Sipayung, 2012) 

 
Tahap industrialisasi yang lebih maju 

adalah memanfaatkan modal-teknologi 
(embodied technology) dan sumberdaya 
manusia yang lebih terampil (capital and 
semi-skill human resources based) disingkat 
dengan tahap capital-driven. Fase kedua ini 
juga dikenal sebagai intensifikasi. Dengan 
luas areal perkebunan sawit yang tetap, 
produksi minyak sawit dapat meningkat 
karena adanya peningkatan produktivitas 
melalui perbaikan kultur teknis (Good 
Agriculture Practices/GAP) seperti 
peningkatan penggunaan pupuk, tenaga 
kerja dan lain-lain.  

Tahap fase kedua ini juga ada batasnya. 
Peningkatan produktivitas yang bersumber 
dari peningkatan penggunaan input 
mengikuti hukum kenaikan hasil yang 
semakin berkurang (the law of diminishing of 
return) (Debertin, 2013). Teori tersebut 
menyebutkan bahwa penggunaan input 
(misalnya pupuk) akan mencapai batas 
tertentu sehingga penggunaannya tidak akan 
lagi mampu meningkatkan produktivitas. 

Tahap industrialisasi yang 
berkelanjutan adalah tahap peningkatan 
produktivitas total (total factor productivity) 
melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
SDM kreatif (knowledge and creative human 
resources based) atau lebih dikenal sebagai 
tahap innovation-driven. Precision farming 
dan Industri 4.0 atau 5.0 yang diaplikasikan 
pada perkebunan sawit merupakan bagian 
dari fase innovation-driven. Tahap ini hampir 
tidak berbatas, sepanjang inovasi-teknologi 
terus dilakukan, maka peningkatan 
produktivitas akan selalu terjadi.  

Pengembangan perkebunan sawit (dan 
industri sawit secara keseluruhan) 
diharapkan mengalami proses industrialisasi 

yang bergerak dari tahap factor-driven, naik 
kelas ke tahap capital-driven dan kemudian 
naik kelas lagi ke tahap innovation-driven. 
Dengan proses industrialisasi yang 
demikian, diharapkan daya saing akan 
tercapai secara berkelanjutan.  

Dalam 20 tahun terakhir (2000-2020), 
luas kebun sawit Indonesia meningkat dari 
sekitar 4.1 juta hektar menjadi 16 juta 
hektar atau naik hampir 4 kali lipat. 
Sementara pada periode yang sama produksi 
minyak sawit meningkat dari sekitar 7 juta 
ton menjadi 49 juta ton atau meningkat 
tujuh kali lipat (Kementerian Pertanian, 
2020). Hal ini berarti secara keseluruhan 
perkebunan sawit Indonesia sedang beralih 
dari factor-driven ke capital-driven.  
 

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 

Berdasarkan Statistik Kelapa Sawit 
(Kementerian Pertanian, 2020) 
produktivitas rata-rata perkebunan sawit 
nasional tahun 2018 mencapai 3.6 ton 
minyak per hektar. Produktivitas sawit 
nasional tersebut disumbang dari 
produktivitas perkebunan swasta (3.8 ton 
per hektar), perkebunan negara (4 ton per 
hektar) dan perkebunan rakyat (3.6 ton per 
hektar).  

Jika dibandingkan dengan rataan 
produktivitas varietas yang telah 
dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kelapa 
Sawit (PPKS)  (Tabel 1) yakni 7.8 ton minyak 
per hektar (rataan varietas 1990-2010), 
menunjukkan bahwa capaian produktivitas 
kebun sawit nasional tersebut masih relatif 
rendah (Gambar 2). 
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Tabel 1. Perkembangan dan Produktivitas Varietas Kelapa Sawit di Indonesia  

Tahun Tipe 
Rerata TBS 

(ton/ha/tahun) 
Rendemen (%) CPO (ton/ha/tahun) 

1960 DxD, DxT, TxD 23.1 18.8 4.3 

1970 DxT, TxD, DxP 23.9 22.6 5.4 

1980 DxP 27.2 23.5 6.4 

1990 DxP 29.8 23.8 7.1 

2000 DxP 30.6 25.8 7.9 

2010 DxP 32.0 26.0 8.3 

2017* DxP, Klon 35-36 27.0 10-12 

Sumber : PPKS  
    

Gap produktivitas (produktivitas 
standar varietas dikurang realisasi) pada 
kebun sawit rakyat 4.2 ton per hektar, kebun 

sawit swasta 4 ton per hektar dan kebun 
sawit PTPN 3.8 ton per hektar.  

 
Gambar 2. GAP Produktivitas antara Varietas dengan Kebun Sawit Swasta, Kebun Sawit BUMN 

dan Kebun sawit Rakyat 
 
Untuk meningkatkan produktivitas 

sawit dapat dilakukan melalui dua strategi 
yakni peningkatan produktivitas parsial 
(partially productivity) melalui perbaikan 
kultur teknis/manajerial pada kebun 
eksisting; dan peningkatan produktivitas 
total (total factor productivity) dengan 
perubahan varietas dan kultur teknis-
manajerial atau replanting (Sipayung, 2018). 
Kedua strategi dapat dilakukan dengan 
menyesuaikan sasaran tertentu. Strategi 
produktivitas parsial ditujukan pada kebun 
sawit Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 

dan kebun sawit Tanaman Menghasilkan 
(TM), sedangkan strategi produktivitas total 
ditujukan pada kebun kelapa sawit yang 
berumur tua atau renta.  

Menurut estimasi Pusat Penelitian 
Kelapa Sawit (PPKS, 2021), terdapat sekitar 
14 persen yang dikategorikan sebagai 
Tanaman Tua dan Renta. Sisanya yakni 86 
persen berupa TBM dan TM. Dengan 
komposisi tanaman yang demikian, dua 
strategi peningkatan produktivitas baik 
parsial maupun total perlu dijalankan secara 
simultan (Gambar 3).  
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Gambar 3. Strategi Peningkatan Produktivitas Kebun Sawit melalui Perbaikan Kultur Teknis 

(S1) dan Replanting (S2).  
 
Pertama, Strategi Peningkatan 

Produktivitas Parsial (S1) yang ditujukan 
untuk meningkatkan produktivitas kebun 
sawit eksisting yakni TBM dan TM yang 
luasnya sekitar 86 persen atau sekitar 13 
juta hektar. Hal ini dapat dilakukan dengan 
melalui peningkatan pemupukan, perbaikan 
kultur teknis kebun (best practices) sesuai 
GAP dan perbaikan teknologi proses pada 
PKS.  

Peningkatan produktivitas kebun sawit 
masih sangat terbuka luas melalui perbaikan 
kultur teknis (Daemeter, 2013, 2015; 
Winroct International, 2017) serta 
perbaikan tatakelola kebun sawit (Rist et al., 
2010; INOBU, 2016; Nurfatriani et al 2019; 
Bakthary et al., 2021). Strategi S1 ini 
potensial untuk diharapkan dapat 
menaikkan produktivitas TM eksisting dari 
rataan produktivitas saat ini (misalnya dari 
3.6 ton minyak per hektar) mendekati 
produktivitas potensi varietas eksisting 
(misalnya 6 ton minyak per hektar) atau 
menggeser kurva S0 ke S1. Melalui 
penerapan strategi S1 ini berpotensi 
menghasilkan tambahan minyak sawit 
nasional sebesar 15 juta ton. 

 Kedua, Strategi Peningkatan 
Produktivitas Total (S2) melalui kegiatan 
peremajaan (replanting) yakni penggantian 
tanaman kelapa sawit yang sudah berumur 
tua/renta dengan menggunakan benih sawit 
varietas unggul. Berdasarkan data PPKS 
(2021), luas kebun sawit tua dan renta 
mencapai sekitar 2.1 juta hektar yang terdiri 
atas kebun sawit rakyat seluas 929.5 ribu 
hektar, kebun sawit PTPN seluas 207.7 ribu 
hektar dan kebun sawit swasta seluas 1.06 
juta hektar.  

Strategi S2 mencakup kegiatan 
replanting dengan menanam varietas terbaik 
dan terjamin mutunya dan juga disertai 
dengan perbaikan/inovasi mutakhir dari 
kultur teknis maupun perbaikan teknologi 
pemrosesan pada PKS. Aplikasi Precision 
Farming maupun industri 4.0 bahkan 5.0 
menjadi bagian dari strategi ini yang akan 
menggeser kurva S0 atau S1 ke S2.  

Setiap tahun pasti ada kebun-kebun 
yang sudah memasuki umur renta yang 
perlu diremajakan. Untuk mencapai 
komposisi tanaman kelapa sawit nasional 
yang ideal, memerlukan peremajaan secara 
teratur setiap tahun yakni sekitar 4 persen 
dari luas areal. Untuk korporasi seperti 
perkebunan sawit BUMN dan Swasta, 
kegiatan replanting umumnya telah 
terjadwalkan dengan baik setiap tahun. 
Sedangkan pada kebun sawit rakyat, inisiatif 
untuk melakukan peremajaan dapat 
dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri dan 
juga dukungan Pemerintah Indonesia 
melalui program Peremajaan Sawit Rakyat 
(PSR).  

Jika strategi S2 dilaknasakan secara 
konsisten akan membawa produktivitas 
kebun sawit nasional mendekati 8 ton 
minyak per hektar. Hal ini bukanlah sesuatu 
yang mustahil. Beberapa pengalaman 
perusahaan perkebunan sawit baik BUMN 
(PTPN) maupun perusahaan swasta pernah 
mencapainya.  

Pengalaman PT. Perkebunan Nusantara-
IV (Harahap, 2012) dalam periode 2002-
2011 dengan luas kebun sawit sekitar 139 
ribu hektar, dimana manajemen melakukan 
perbaikan kultur teknis dan penggunaan 
varietas unggul berimplikasikasi pada 
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tercapainya peningkatan produktivitas rata-
rata dari sekitar 4.4 ton minyak per hektar 
menjadi 6.7 ton minyak per hektar pada 
periode tersebut. Hal ini berarti bahwa 
sebagian kebun sawit PTPN IV sudah 
mencapai produktivitas lebih dari 7 ton 
minyak per hektar.  

Peluang peningkatan produktivitas 
melalui perbaikan varietas, kultur teknis dan 
manajerial kebun sawit masih terbuka luas 
(Sipayung, 2012, 2018; Nuryartono, et al., 
2016; Woitieza et al., 2017; Herdiansyah et 
al., 2020). Bahkan kegiatan peremajaan 
(replanting) bukan hanya sekadar sebagai 
strategi peningkatan produktivitas, tetapi 
implikasinya lebih luas lagi yakni 
pengembangan ekonomi baru (PASPI, 2018).  

Jika dengan kombinasi strategi S1dan S2 
tersebut dapat dilakukan secara konsisten, 
maka produktivitas sawit nasional 
diharapkan mencapai setidaknya 6 ton 
minyak per hektar sebelum tahun 2050. 
Sehingga dengan luas kebun sawit nasional 
yang tetap yakni 16.3 juta hektar maka akan 
diperoleh produksi minyak sawit sebesar 
97.8 juta hektar atau dua kali lipat dari 
produksi tahun 2018. Hal ini menunjukkan 
bahwa implementasi kedua strategi tersebut 
menjadi sumber pertumbuhan atau 
peningkatan produksi minyak sawit yang 
sustainable baik secara ekonomi, sosial dan 
ekologis (PASPI, 2017; Saragih, 2017; 
Wulansari et al., 2021).  
 
 

KESIMPULAN 

Tiga fase industrialisasi perkebunan 
sawit (supply side) yakni bergerak dari 
factor-driven naik kelas ke fase capital-driven 
dan kemudian terus meningkat ke fase 
innovation-driven. Jika fase factor-driven dan 
capital-driven memiliki keterbatasan, 
sebaliknya fase innovation-driven 
merupakan fase yang hampir tak terbatas 
sepanjang inovasi terus dilakukan maka 
produktivitas tidak akan mengalami 
levelling-off.  

Terkait dengan industrialisasi 
perkebunan sawit tersebut peningkatan 
produktivitas dapat dilakukan dengan dua 
cara yakni peningkatan produktivitas parsial 
dan peningkatan produktivitas total. Kedua 
cara tersebut dapat berlangsung secara 

simultan akan membawa perkebunan kelapa 
sawit makin berkelanjutan dan decoupling 
dari isu deforestasi sekaligus meningkatkan 
daya saing industri minyak sawit.  
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