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RESUME 
 

Tiga peran penting dari industri perbenihan kelapa sawit yakni penciptaan varietas unggul, 
produksi teknologi (embodied technology) dan pelestarian plasma nutfah kelapa sawit. Ketiga peran 
tersebut dilakukan industri perbenihan secara simultan dan berkesinambungan. Pelestarian plasma 
nutfah (biodiversity) melalui pembudidayaan dengan dukungan industri perbenihan seperti pada 
kelapa sawit bukan hanya berhasil melestarikan plasma nutfah yang ada tetapi juga menghasilkan 
benefit sosial, ekonomi dan ekologi bagi masyarakat secara lintas generasi.  

Kehadiran industri perbenihan kelapa sawit di Indonesia telah berhasil melestarikan dan 
mengembangkan 4 varietas tahun 1848 menjadi 58 varietas dan melahirkan 18 perusahaan 
pembibitan sawit di Indonesia pada tahun 2020. Kapasitas produksi benih/kecambah di indonesia 
juga mengalami peningkatan dari sekitar 120 juta kecambah menjadi sekitar 250 juta kecambah 
selama periode tahun 2000-2020.  

Dengan besarnya kapasitas produksi industri benih sawit saat ini, mampu merubah posisi 
Indonesia yang awalnya excess demand menjadi excess supply. Bahkan seiring dengan implementasi 
kebijakan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit yang berimplikasi pada penghentian 
ekspansi perkebunan sawit korporasi di Indonesia menyebabkan penjualan benih (kecambah) 
mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

Hal lain yang menarik dari perkembangan industri benih sawit di Indonesia adalah struktur 
pasar benih sawit di Indonesia lebih mengarah pada struktur pasar persaingan monopolistik, dimana 
dasar persaingan bukan didominasi harga tetapi juga variabel diluar harga (non-price competition) 
seperti mutu, promosi, networking dan sistem pembayaran. 
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PENDAHULUAN 

Luas perkebunan sawit Indonesia 
meningkat dari sekitar 4.1 juta hektar tahun 
2000 meningkat menjadi 16.3 juta hektar 
tahun 2020 atau meningkat sekitar empat 
kali lipat dalam dua puluh tahun terakhir. 
Dengan peningkatan luas areal tersebut, 
produksi minyak sawit juga mengalami 
peningkatan dari sekitar 7 juta ton menjadi 
sekitar 50 juta ton. Dengan kinerja 
perkebunan sawit Indonesia yang demikian, 
berhasil membawa Indonesia menjadi 
produsen minyak sawit terbesar dunia sejak 
tahun 2006. 

Dengan perluasan dan peningkatan 
produksi minyak sawit tersebut masyarakat 
menikmati manfaat dari multifungsi yang 
melekat pada perkebunan sawit yaitu white 
function (benefit ekonomi), grey function 
(benefit sosial), green and blue function 
(benefit lingkungan) secara simultan dan 
berkelanjutan (Aldington, 1998; OECD, 
2001; Huylenbroeck et al., 2007; Moon, 
2012). Manfaat tersebut dinikmati tidak 
hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga 
masyarakat internasional (PASPI Monitor, 
2021a).  

Dibalik pertumbuhan perkebunan sawit 
yang revolusioner tersebut, peran industri 
perbenihan kelapa sawit sangat penting. 
Ketersediaan benih merupakan faktor 
penentu kecepatan perluasan perkebunan 
kelapa sawit. Tanpa ketersediaan benih yang 
cukup, mustahil terjadi pertumbuhan luas 
area perkebunan sawit yang revolusioner 
tersebut. 

Dengan asumsi densitas sekitar 150 
pohon per hektar, benih (kecambah) yang 
telah digunakan untuk mencapai 
pertumbuhan perkebunan sawit yang 
revolusioner adalah sebesar 1.8 milyar 
kecambah. Selain untuk ekspansi areal 
kebun sawit tersebut, benih juga dibutuhkan 
untuk replanting. Tanaman kelapa sawit 
memiliki siklus produksi umumnya 25 tahun 
mulai dari tanaman belum menghasilkan 
(TBM), Muda, Remaja, Dewasa, Tua/Renta. 
Sehingga untuk menjamin keberlanjutan 
produksi memerlukan peremajaan 
(replanting) tanaman kelapa sawit sekitar 4 
persen per tahun.  

Industri perbenihan bukan hanya 
sekadar titik awal dan menjamin 

kesinambungan perkebunan sawit. Benih 
atau kecambah kelapa sawit merupakan 
blueprint dari multifungsi yang 
menghasilkan multimanfaat dari 
perkebunan sawit. Bahkan industri 
perbenihan sawit juga menjadi pilar penting 
dari sustainability dari multifungsi dan 
multimanfaat perkebunan kelapa sawit.  

Tulisan ini akan mendiskusikan 
bagaimana peran dan fungsi industri 
perbenihan dalam industri sawit. Kemudian 
juga akan dilanjutkan diskusi terkait 
perkembangan industri perbenihan kelapa 
sawit Indonesia dalam kurun waktu 20 
tahun terakhir (periode tahun 2000-2020).  

 
 

PERAN DAN FUNGSI INDUSTRI 
PERBENIHAN SAWIT 

Kegiatan ekonomi berbasis minyak 
sawit diawali dari benih sawit. Industri 
pembenihan merupakan blueprint dari 
industri minyak sawit. Sifat-sifat ekonomis 
perkebunan kelapa sawit seperti 
produktivitas, rendemen minyak dan 
ekofisiologis ditentukan dan sangat 
tergantung pada kualitas benih. Demikian 
juga blueprint sifat-sifat mutu minyak 
(komposisi kimia) dan sifat ekofisiologi juga 
turut ditentukan oleh benih kelapa sawit. 

Secara umum setidaknya ada tiga peran 
atau fungsi utama industri pembenihan 
dalam ekonomi minyak sawit yaitu: (1) 
penciptaan varietas unggul melalui proses 
penghimpunan sifat-sifat unggul dari plasma 
nutfah kelapa sawit, (2) produksi teknologi 
biologis (embodied technology) berupa 
benih/kecambah untuk memperbesar dan 
membagi multimanfaat sawit dan (3) 
pelestarian plasma nutfah dan varietas 
untuk melestarikan fungsi dan manfaat 
multifungsional kelapa sawit secara lintas 
generasi (Sipayung, 2012 dan 2018).  

Pertama, Penciptaan Varietas Unggul. 
Proses penciptaan varietas unggul kelapa 
sawit melalui seleksi dan persilangan 
(breeding) memiliki sejarah panjang 
kebelakang. Kelapa sawit merupakan 
tumbuhan daerah tropis yang habitatnya di 
daerah Pantai Afrika Barat mulai dari 
Kawasan Angola sampai Kawasan Liberia.  

Tanaman kelapa sawit dikenal pertama 
kali di Indonesia setelah Pemerintah 
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Kolonial Belanda yang dipimpin oleh Dr. D.T. 
Pryce membawa empat benih kelapa sawit 
yang terdiri dari dua bibit dari Bourbon-
Mauritius dan dua benih lainnya dari 
Amsterdam (jenis Dura) untuk dijadikan 
sebagai tumbuhan koleksi Kebun Raya 
Bogor tahun 1848. Tanaman kelapa sawit 
Kebun Raya Bogor inilah pohon induk kelapa 
sawit pertama di Indonesia. Biji/buah kelapa 
sawit Kebun Raya Bogor ini kemudian 
disebarkan menjadi tanaman hias 
(ornamental) baik di Pulau Jawa, Sulawesi, 
Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, 
maupun Sumatera khususnya di perkebunan 
tembakau Deli (Pamin, 1998; Sipayung, 
2012).  

Menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit 
(2017) menyebutkan bahwa keturunan bibit 
Dura dari Kebun Raya Bogor kemudian 
ditanam sebagai tanaman hias di 
perkebunan tembakau di Deli, Sumatra 
Utara. Benih dari tanaman tersebut 
kemudian menyebar ke perkebunan 
komersial atau pusat penelitian, baik di 
Indonesia maupun Malaysia. Sehingga 
keturunan dari lini tersebut kemudian lebih 
dikenal sebagai Dura Deli  

Dura Deli tersebut telah mengalami 
seleksi terpisah di Indonesia (seperti Mopoli, 
Bangun Bandar, Bah Lias, Marihat Baris, 
Tanjung Morawa, Tinjowan, Dolok 
Sinumbah, Aek Pancur, RISPA, dan Bah 
Jambi. Seleksi juga dilakukan di Malaysia 
(seperti: Kuala Lumpur, Serdang Avenue, Ulu 
Remis, Chemara, Banting, MARDI dan 
Elmina). Bahkan seleksi juga dilakukan 
hingga di Kostarika, Papua Nugini maupun 
Kolombia. Salah satu keturunan yang 
menarik dari Dura Deli adalah Dura Dumpy 
yang ditanam pada 1940 di Elmina dan dire-
introduksi ke Indonesia pada 1958 di Aek 
Pancur.  

Sejarah panjang kegiatan seleksi 
genetika tersebut hingga saat ini, 
menghasilkan pohon induk bagi berbagai 
sumber benih resmi yang ditunjuk oleh 
pemerintah Indonesia. Dengan terpilih 
sebagai pohon induk di berbagai sumber 
benih maka konservasi dari kelapa sawit 

yang diintroduksi pada 1848 masih terus 
dilakukan dan menjadi plasma nutfah 
sumber perakitan varietas kelapa sawit di 
Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, 
Kalimantan Barat maupun Jawa Barat. 

Dengan demikian, empat butir/varietas 
yang pertama ditanam di Kebun Raya Bogor 
tahun 1848 telah berkembang menjadi 58 
varietas tanaman kelapa sawit di Indonesia 
pada tahun 2020. Jumlah varietas tersebut 
masih akan meningkat lagi ke depan 
mengingat kegiatan breeding program 
(seleksi, persilangan) masih terus 
berlangsung.  

Kedua, Produksi Teknologi Benih 
(Embodied Technology). Proses pada 
perbenihan merupakan proses perakitan 
cetak biru dari kelapa sawit, melalui 
penghimpunan sifat-sifat ekonomis (unggul) 
dari tetua kelapa sawit ke dalam benih 
komersial yang akan ditanam pada 
perkebunan kelapa sawit komersial.  

Benih kelapa sawit bukan sekedar 
barang-barang modal biasa, tetapi juga 
merupakan teknologi (embodied technology) 
yakni teknologi pemanen energi surya 
secara biologis dan teknologi biokimia 
menghasilkan minyak nabati, 
biomaterial/biomassa dan by product serta 
teknologi ekofisiologi atau berperan sebagai 
“paru-paru” ekosistem. Dari segi ekonomi, 
peran industri perbenihan kelapa sawit yang 
menghasilkan varietas baru adalah 
menciptakan manfaat baru dalam industri 
minyak sawit secara keseluruhan. Kegiatan 
industri perbenihan menghasilkan benih 
kelapa sawit dengan produktivitas minyak 
yang terus meningkat.  

Sejak tahun 1940 hingga tahun 2017, 
industri perbenihan Indonesia telah berhasil 
mengembangkan benih kelapa sawit dengan 
potensi produktivitas minyak yang makin 
meningkat (Gambar 1). Potensi 
produktivitas minyak dari benih yang 
dihasilkan tahun 1940 masih sekitar 2.2 ton 
per hektar, meningkat menjadi 6.4 ton 
minyak per hektar tahun 1980 dan terus 
meningkat menjadi sekitar 10.5 ton minyak 
per hektar pada tahun 2017. 
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Gambar 1. Breeding Performance (Produktivitas) pada Tanaman Kelapa Sawit Periode Tahun 

1940-2017 (Sumber : PPKS, 2017; Asmono, 2021). 
 
Peningkatan potensi produksi minyak 

dari variaetas unggul baru tersebut dan 
implementasi Good Agriculture Practices 
(GAP) akan menambah manfaat baru berupa 
manfaat ekonomi dan manfaat ekologis. 
Manfaat ekonomi yang dimaksud adalah 
nilai tambahan produktivitas minyak sawit, 
biomaterial dan by product dari perkebunan 
sawit yang dihasilkan dari penggunaan 
benih varietas yang lebih unggul serta nilai 
ekonomi dari produk akhir industri minyak 
sawit. 

Manfaat ekologis yang dimaksud 
khususnya dari pemanenan energi surya, 
peningkatan penyerapan karbondioksida 
dan produksi oksigen (Henson, 1999). 
Semakin meningkat produktivitas TBS per 
hektar akibat penggunaan varietas unggul 
baru, juga akan meningkatkan penyerapan 
karbondioksida yang diserap tanaman 
kelapa sawit dari udara/atmosfir bumi dan 
meningkatkan produksi oksigen dari 
perkebunan kelapa sawit.  

 Dengan demikian, peran industri 
perbenihan yang selalu melahirkan inovasi- 
inovasi baru berupa benih unggul baru akan 
menghemat penggunaan lahan dalam 
produksi minyak sawit. Selain itu inovasi 
benih unggul tersebut juga memperbesar 
pemanenan manfaat multifungsi 
perkebunan sawit dan membagi 
multimanfaat sawit keseluruh masyarakat.  

Ketiga, Pelestarian Plasma Nutfah dan 
Multifungsionalitas secara Lintas Generasi. 
Selain proses pembentukan blueprint, proses 
industri perbenihan kelapa sawit tersebut 
juga merupakan mekanisme pelestarian 
plasma nutfah beserta multifungsi ekonomi 
dan ekologis yang melekat di dalamnya 

secara lintas generasi. Dapat dibayangkan, 
seandainyanya kelapa sawit di Kebun Raya 
Bogor tahun 1848 hanya dibiarkan sebagai 
koleksi plasma nutfah (pelestarian in situ), 
maka tanaman sawit terancam punah dan 
manfaat ekonomi serta ekologisnya tidak 
akan pernah dinikmati masyarakat saat ini. 
Oleh karena itu, peran industri perbenihan 
sebagai aktor pelestarian plasma nutfah 
kelapa sawit sangat penting. 

Perkembangan industri perbenihan 
sawit di Indonesia tidak dapat dipisahkan 
dengan sejarah Pusat Penelitian Kelapa 
Sawit (PPKS). PPKS memiliki sejarah 
panjang, awal pembentukkannya tahun 1916 
bernama Algemene Proefstation der 
Algemeene Vereninging van Rubber Planters 
ter Oosikust van Sumatera (APA-AVROS), 
kemudian (setelah diambil alih pemerintah) 
menjadi Research Institute of The Sumatera 
Planters Association (RISPA) tahun 1957, 
kemudian kembali berganti nama menjadi 
menjadi BPPM (Balai Penelitian Perkebunan 
Medan) tahun 1968, kemudian berubah 
menjadi Pusat Penelitian Perkebunan pada 
tahun 1987.  

Selain RISPA, awal tahun 1960-an, 
pemerintah juga mengembangkan Pusat 
Penelitian Aneka Tanaman Sumatera 
(khusus pembibitan kelapa sawit) di 
Pematang Siantar/Marihat (Simalungun). 
Pada tahun 1968, pusat penelitian tersebut 
berubah menjadi Marihat Research Station 
(MRS). Selain itu pemerintah juga 
membangun Pusat Penelitian Kelapa di Deli 
Serdang. Kemudian pada tahun 1993, RISPA, 
PPM dan Pusat Penelitian Kelapa di merger 
dan berubah nama menjadi Pusat Penelitian 
Kelapa Sawit (PPKS) hingga hari ini.  
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Selain PPKS, aktor industri perbenihan 
juga makin bertambah. Dari semula hanya 
PPKS, kemudian tahun 1990 meningkat 
menjadi 3 perusahaan, lalu bertambah lagi 
menjadi 11 perusahaan tahun 2010 dan 
tahun 2020 telah berjumlah 18 perusahaan. 
Masing-masing perusahaan benih sawit 
(breeder) tersebut memelihara plasma 
nutfah sebagai pohon induk kelapa sawit 
yang beragam. Memiliki breeding program 
yang bervariasi untuk mengumpulkan sifat-
sifat unggul ekonomi dan ekologi sehingga 
dapat menghasilkan benih kecambah. 
Meningkatnya jumlah varietas yang 
dihasilkan dari industri perbenihan kelapa 
sawit telah mencapai 58 varietas pada tahun 
2020. Hal ini membuktikan bahwa 
pelestarian plasma nutfah berjalan dengan 
baik.  

Cara pelestarian plasma nutfah dengan 
cara pembudidayaan seperti pada kelapa 
sawit juga merupakan emperical evidence 
yang berhasil melestarikan dari empat 
varietas sawit menjadi lebih dari 58 varietas 
sawit. Hal seperti ini tidak dijumpai pada 
cara pelestarian plasma nutfah/biodiversity 
yang lain seperti In Situ maupun Ex Situ. 
 
 
PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBENIHAN 

SAWIT 

Sebelum tahun 2000, terjadi excess 
demand atau kekurangan benih sawit di 
dalam negeri yang dibutuhkan untuk 
ekspansi maupun replanting perkebunan 
sawit. Adanya kekurangan produksi benih 
domestik ini mendorong masuknya benih 
impor dari Papua Nugini, Malaysia dan Costa 
Rica (Liwang et al., 2012). Pangsa benih 
sawit impor di Indonesia mencapai sekitar 

27 persen pada tahun 1997, namun terus 
berfluktuasi dengan tren yang semakin 
turun. Impor benih tidak dilakukan lagi sejak 
tahun 2010. 

Di sisi lain, kekurangan benih sawit 
domestik tersebut juga memberi insentif 
bagi pelaku sawit domestik untuk memasuki 
industri benih sawit sehingga jumlah 
produsen dan kapasitas industri benih sawit 
domestik meningkat signifikan. Dalam 
periode tahun 2000-2020, jumlah, kapasitas 
dan volume produksi industri perbenihan 
kelapa sawit telah berkembang pesat. 
Jumlah produsen benih kelapa sawit masih 
pada tahun 2000 masih sekitar 3 perusahaan 
(breeder) dan kemudian meningkat menjadi 
11 perusahaan tahun 2010 dan telah 
berjumlah 18 perusahaan pada tahun 2020. 

Kapasitas produksi benih juga 
mengalami peningkatan dari hanya sekitar 
120 juta benih tahun 2000 meningkat 
menjadi 250 juta benih tahun 2020. 
Demikian juga varietas benih yang 
dihasilkan dari hanya sekitar 10 varietas 
(DxP) awal tahun 2000-an meningkat 
menjadi 58 vaietas (DxP) pada tahun 2020.  

Peningkatan jumlah produsen dan 
kapasitas industri perbenihan kelapa sawit 
yang relatif cepat tersebut membuat 
terjadinya excess supply benih di dalam 
negeri (Liwang et al., 2012). Selain itu, 
adanya kebijakan moratorium izin baru 
perkebunan kelapa sawit yang berimplikasi 
pada penghentian ekspansi perkebunan 
sawit korporasi di Indonesia menyebabkan 
penjualan benih (kecambah) mengalami 
penurunan yang tajam dalam kurun waktu 
tahun 2012-2020 (Gambar 2). 

 

 

 
Gambar 2. Volume Penjualan Benih Sawit dari Industri Perbenihan Sawit Nasional Periode 

Tahun 2012-2020 (Asmono, 2021).  
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Volume penjualan industri benih sawit 
domestik mencapai sekitar 161.5 juta 
kecambah pada tahun 2012 dan kemudian 
mengalami penurunan menjadi 95 juta 
kecambah tahun 2015 dan terus menurun 
hingga di volume terendah yaitu 56.4 juta 
kecambah pada tahun 2019. Namun tahun 
2020, volume penjualan benih sawit kembali 
meningkat menjadi sekitar 87 juta 
kecambah.  

Selain dinamika penjualan kecambah, 
industri benih sawit juga diwarnai oleh 
persaingan yang makin ketat. Produsen 
benih sawit di Indonesia pada tahun 2000-

an hanya ada tiga perusahaan yakni PPKS, 
Lonsum dan Socfin, dimana pangsa PPKS 
mencapai sekitar 50 persen. Masuknya 
breeder baru pada industri perbenihan sawit 
menyebabkan pangsa PPKS dalam pasar 
benih sawit dalam negeri mengalami 
penurunan, karena sebagian pangsa pasar 
tersebut diambil oleh new breeder.  

Pada tahun 2020 market share PPKS 
telah menurun menjadi 36 persen 
(Gambar3). Kemudian disusul oleh Bina 
Sawit Makmur, Tunggal Yunus Estate dan 
Socfin.  

 
Gambar 3. Pangsa Pasar Produsen Benih Sawit di Indonesia tahun 2020 (Asmono, 2021) 

 
Salah satu variabel yang mempengaruhi 

perubahan volume penjualan atau pangsa 
pasar industri benih sawit di Indonesia 
adalah kepuasan konsumen (Liwang et al., 
2011). Struktur pasar benih sawit di 
Indonesia lebih mengarah pada struktur 
pasar persaingan monopolistik, dimana 
dasar persaingan bukan didominasi harga 
tetapi juga variabel diluar harga (non-price 
competition) seperti mutu, promosi, 
networking dan sistem pembayaran.  

 
 

KESIMPULAN 

Tiga peran penting dari industri 
perbenihan kelapa sawit yakni penciptaan 
varietas unggul, produksi teknologi 
(embodied technology) dan pelestarian 
plasma nutfah kelapa sawit. Ketiga peran 
tersebut dilakukan industri perbenihan 
secara simultan dan berkesinambungan.  

Kehadiran industri perbenihan kelapa 
sawit di Indonesia telah berhasil 
melestarikan dan mengembangkan 4 
varietas tahun 1848 menjadi 58 varietas 
yang dihasilkan oleh 18 perusahaan 
pembibitan sawit di Indonesia pada tahun 

2020. Kapasitas produksi benih/kecambah 
di indonesia juga mengalami peningkatan 
dari sekitar 120 juta kecambah menjadi 
sekitar 250 juta kecambah selama periode 
tahun 2000-2020.  

Pelestarian plasma nutfah (biodiversity) 
melalui pembudidayaan dengan dukungan 
industri perbenihan seperti pada kelapa 
sawit bukan hanya berhasil melestarikan 
plasma nutfah yang ada tetapi juga 
menghasilkan benefit sosial, ekonomi dan 
ekologi bagi masyarakat secara lintas 
generasi.  
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