
1. Theoretical overview

§ Tiga peluang kondisi struktur pasar yang mempengaruhi pembentukan harga input produksi, khususnya untuk 
produk pertanian yang dipasok ke perusahaan pengolahan, yaitu:

  - Struktur pasar yang lebih mengarah kepada terciptanya harga monopsonis: posisi tawar pembeli input 

produksi (perusahaan pengolahan) lebih kuat dibanding penjual (pekebun).

  - Struktur pasar yang lebih mengarah kepada  terciptanya harga monopoli: posisi  tawar penjual input produksi 

(pekebun) lebih kuat dibanding pembeli (perusahaan pengolahan)

  - Struktur pasar monopoli bilateral: kesetimbangan harga yang mencerminkan kekuatan tawar menawar yang 

seimbang antara kedua belah pihak.
1§ Rhodes (1973) dalam Mulyana (2004 ) menyatakan bahwa untuk menghadapi kendali perusahaan pengolahan 

yang monopsonis, petani (pekebun) perlu bergabung dalam suatu koperasi atau kelembagaan lainnya untuk 
memperkuat atau menyeimbangkan posisi tawar mereka, sehingga tercipta struktur pasar monopoli bilateral. 

2. Intervensi penetapan harga TBS pekebun: 

§ Diperkenalkan mulai tahun 1998 (SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 627) untuk pola kemitraan inti-
plasma. Revisi terakhir: Permentan No. 14 tahun 2013 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan 
buah segar kelapa sawit produksi pekebun. Tujuannya adalah menjamin perolehan harga TBS petani yang wajar 
dan mencegah persaingan tidak sehat antar pabrik kelapa sawit (PKS). 

1§ Mulyana (2004 ): harga TBS ketetapan pemerintah daerah telah melindungi petani plasma dari kemungkinan 
penerapan harga pasar monopsoni yang dapat terjadi tanpa 
intervensi kebijakan tersebut. Namun, tingkat harga TBS masih 
cenderung lebih dekat ke harga monopsonis. Diperlukan 
komitmen dan upaya yang lebih serius oleh kedua pihak untuk 
meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka mendapatkan 
harga TBS yang lebih adil. 

3. Dengan mengesampingkan perdebatan tuntutan transparasi biaya 
maupun akurasi nilai rendemen yang digunakan dalam formulasi 
penetapan harga TBS pekebun, setidaknya intervensi tersebut 
menjadi sangat diperlukan oleh pekebun mengingat kondisi aktual 
yang dihadapi pekebun terkait elemen-elemen pembentuk struktur 
pasar TBS, antara lain: 

§ Faktor alami kelapa sawit: karakteristik TBS yang perishable dan 
adanya pola distribusi bulanan produksi TBS.

§ Covered area kebun konsesi yang cukup luas untuk setiap pabrik 
pengolahan vs kepemilkan lahan pekebun dan/atau koperasi. 

§ Di Indonesia, fluktuasi harga dunia minyak sawit dan inti sawit 
ditransformasikan ke harga TBS domestik.

§ Paradoks rantai nilai industri kelapa sawit Indonesia: pekebun 
sebatas produsen TBS dan masih sulit untuk turut andil lebih 
besar di dalam industri, setidaknya pabrik pengolahan TBS. 
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