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Abstract. This study aims to evaluate the  Fresh Fruit Bunches (Tandan Buah Segar/TBS) pricing conducted by the 
Provincial Government of South Kalimantan with a perspective of Fair Value (IAS) 41. Research Method  (1) Field Study 
(2) Literature research. Data Analysis Technique  : (1) Analize the TBS    pricing method based on  Permentan No.14/ 
Permentan/ OT.140/ 2/2013 with   Fair Value (IAS) 41 perspective (2) Analysing the farmers’ TBS price calculation  
based on the cost accounting theory. The TBS purchasing price and the K index are set every month by the 
Governor of South Kalimantan based on the result of agreement by the Tim Penetapan Harga Pembelian TBS. 
The six month data show the average of the CPO increased price is 5,51%; Palm Kernel 9,52%, Indeks K 0,05%  and 
the  TBS price  6,07%.  The TBS Price and Kernel price significantly increase but the Index K is only slightly increase. 
These indicate that the company cost is inefficient. The difference of the Cost of Production theory and the farmers cost 
of production calculation because the farmer excluded the labor cost, therefore the Cost of Production based on theory 
is IDR 1,756.50 while the farmer cost of production is IDR 1,341.73. The selling price of the TBS does not determined 
based on the farmers’ production cost but based on the purchasing price in accordance to  the Ministry of Agriculture 
decree, whereas the pricing is based on the companies’ cost. Therefore pricing is formed based on asymmetric 
information.  Furthermore the farmers are lack of bargaining power. In the light of accounting fair value perspectives the 
TBS pricing system is lack of fairness if used to determine the fair value based on market approach, cost approach as 
well as income approach 
 
Keywords: agriculture, bunch, oil palm, product, price 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Sejak tanggal 1 Januari 2012  Indonesia  secara 
resmi  telah  melakukan konvergensi International 
Financial Reporting Standards (IFRS) kecuali IFRS 
Fisrt time adoption dan International Accounting 
Standard (IAS) 41 Agriculture kedalam PSAK. 
Dalam perkembangannya Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK)  yang dipakai sekarang mulai  
berlaku efektif  tanggal 1 Januari 2015. Sedangkan 
IAS 41  dalam konvergensi menjadi PSAK melalui  
PSAK 69 (Exposure Draft)  yang akan berlaku 
efektif 1 Januari  2017. Jika PSAK 69 telah diadopsi 
maka penilaian persediaan yang terkait dapat  
menggunakan PSAK  68 yaitu Pengukuran Nilai 
wajar (Fair Value). Dengan demikian penilaian 
Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan produk  
agrikultur dapat menggunakan Fair Value.  

Salah satu teknik penilaian nilai wajar (fair 
value) yang digunakan secara luas adalah 
pendekatan biaya.  Dalam perhitungan harga TBS  
berdasarkan  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
14/ Permentan /OT.140 /2/2013,  salah satu unsur  
pembentuk harga TBS adalah Indeks K  yang 
mengandung 8 jenis biaya. Hasil penelitian 
(Mulyana 2009) membuktikan jika Indeks K yang 
kecil berarti harga TBS menjadi rendah, yang pada 
gilirannya akan mempengaruhi harga yang akan 
diterima petani. Keadaan tersebut tentunya menjadi 
permasalahan bagi kelangsungan kemitraan inti-
plasma. Selain itu penelitian (Fatiah, Binti, Hidayat, 
2016)  menyatakan bahwa perhitungan harga pokok 
produksi Tandan Buah Segar (TBS) oleh petani  
meliputi  biaya pra operasi, biaya operasional 
semasa panen (setelah tanaman menghasilkan) 
seperti biaya pemeliharaan lahan, biaya 
pemupukan, dan ongkos angkut, padahal  biaya 
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tenaga kerja langsung seharusnya menjadi 
komponen utama dalam perhitungan harga pokok 
produksi. Kedua peneltian tersebut menunjukan 
biaya-biaya yang diperhitungkan dalam 
pembentukan harga TBS sangat penting dalam 
menentukan harga jual TBS petani. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Sistem Penentuan Harga Tandan Buah 

Segar (TBS) Kelapa Sawit 
 
Harga jual TBS ditentukan melalui  Sistem 

Penentuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Kelapa Sawit yang dibuat berdasarkan Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor : 395/Kpts/OT.140/11/ 
2005 tentang Pedoman Penetapan Harga 
Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 
Produksi Pekebun, sebagaimana telah dirubah 
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman 
Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar 
(TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.  

Rumus harga pembelian TBS  

H TBS = K {Hms x Rms + His x Ris} 
Dalam hal ini 
H TBS = Harga  TBS  yang diterima oleh pekebun  di  

tingkat  pabrik,  dinyatakan dalam  Rp/Kg; 
K   =  Indeks proporsi yang menunjukan bagian yang 

diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam 
persentase (%); 

Hms = Harga rerata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang 
realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-
masing perusahaan pada periode sebelumnya, 
dinyatakan dalam Rp/Kg; 

Rms = Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan 
dalam persentase (%); 

His = Harga  rerata  inti  sawit  (PK)  tertimbang  realisasi  
penjualan  ekspor (FOB) dan lokal masing-masing 
perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan 
dalam Rp/Kg; 

Ris - Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam 
persentase (%). 

 
Harga pembelian TBS ditetapkan paling 

kurang 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan 
harga riil rerata tertimbang minyak sawit kasar 
(Crude Palm Oil/CPO) dan inti sawit (Palm 
Kernel/PK) sesuai realisasi penjualan ekspor 
(FOB) dan lokal masing-masing perusahaan. 
Harga pembelian TBS  merupakan harga franko 
pabrik pengolahan kelapa sawit.  

Besarnya indeks "K" ditetapkan paling kurang 
1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur dalam 
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atas 
nama Gubernur berdasarkan usulan Tim 
Penetapan Harga Pembelian TBS. yang melibatkan 
representasi dari unsur Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten, Instansi terkait, Utusan Kelembagaa 
Petani dan Perusahaan Mitra. 

Ketentuan teknis yang menyertai rumus harga 
tersebut meliputi: tata cara panen, sortasi, 
pengangkutan, penetapan berat TBS, sanksi, 
insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan 
besarnya Indeks serta besarnya rendemen minyak 
sawit kasar (OER = Oil Extraction Ratio) dan inti 
sawit (KER = Kernel Extraction Ratio).   

Indeks K menurut kebijakan pemerintah 
Indonesia adalah indeks prosentase yang di 
tanggung oleh pekebun. Indeks K tersebut 
mengandung 8 jenis biaya yakni; 
a. Biaya umum di pabrik dan biaya pengolahan 

limbah  
b. Gaji dan tunjangan untuk staf pabrik dan non 

pabrik  
c. Biaya langsung meliputi (alat-alat dan perkakas 

kecil, bahan kimia dan perlengkapan untuk 
pengolahan, bahan dan alat analisa, bahan 
bakar dan minyak pelumas, penerangan dan air 
dan pengangkutan dalam pabrik (forklift)  

d. Pemeliharaan yang menyangkut pemeliharaan 
mesin pabrik, pemeliharaan mesin, instalasi 
dan pemeliharaan lainnya.  

e. Pemasaran yang meliputi (sewa tangki timbun, 
pemompaan minyak sawit kasar, asuransi 
barang produksi, provisi bank, ongkos angkut 
dari pabrik ke pelabuhan, serta analisa dan 
sertifikat).  

f. Pengangkutan ke pelabuhan dari pabrik  
g. Penyusutan pabrik  
h. Biaya operasional tidak langsung dalam bentuk  

cost of money (bunga dan biaya bank, asuransi 
keamanan pengiriman uang), penyusutan 
kehilangan CPO dalam pengangkutan, biaya 
bagi Tim Penetapan Harga TBS, overhead 
kebun plasma.  
 

2.2  Kalkulasi Harga Pokok Petani TBS 
 
Biaya dibagi atas dua yaitu biaya dalam arti 

luas dan biaya dalam arti sempit. Dalam arti luas 
biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 
diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan 
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 
Sedangkan dalam arti sempit, biaya diartikan 
sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk 
memperoleh aktiva.”( Mulyadi 24, 2007) 

Harga pokok produksi atau products cost 
merupakan elemen penting untuk menilai 
keberhasilan (performance) dari perusahaan 
dagang maupun manufaktur. Unsur-unsur harga 
pokok produksi terdiri dari  biaya bahan baku, biaya 
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tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 
Menurut Hansen and Mowen (2006), “Harga pokok 
produksi merupakan jumlah biaya barang yang 
diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang 
hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan 
adalah biaya produksi dari bahan baku langsung, 
tenaga kerja langsung dan biaya overhead”.  

Manfaat informasi harga pokok produksi 
menurut Mulyadi (2007:41) : 1. Menentukan harga 
jual produk, 2. Memantau realisasi biaya produksi, 
3. Menghitung laba rugi periodik, 4. Menentukan 
harga pokok persediaan produk jadi dan produk 
dalam proses yang disajikan dalam neraca. 

 

2.3  Standar Akuntansi Keuangan dan Fair 

Value 

PSAK 69 menyatakan bahwa produk 

agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik 

entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk 

menjual pada titik panen. Pengukuran ini adalah 

biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan 

PSAK 14: Persediaan atau Pernyataan lain yang 

berlaku. Berdasarkan PSAK 68, nilai wajar (fair 

value) adalah harga yang akan diterima untuk 

menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar 

untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi 

teratur antara para pelaku pasar pada tanggal 

pengukuran.   

Tiga teknik penilaian nilai wajar  yang 

digunakan secara luas adalah pendekatan pasar, 

pendekatan biaya, dan pendekatan penghasilan.   

Pendekatan pasar (market approach) adalah teknik 

penilaian yang menggunakan harga dan informasi 

relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar 

yang melibatkan aset, liabilitas atau sekelompok 

aset atau liabilitas (seperti suatu bisnis) yang identik 

atau sebanding (yaitu serupa). Pendekatan biaya 

(cost approach) adalah teknik penilaian yang 

mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat 

ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (service 

capacity) aset (sering disebut sebagai biaya 

pengganti saat ini). Pendekatan penghasilan 

(income approach) adalah.teknik penilaian yang 

mengkonversikan jumlah masa depan (contohnya 

arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu 

jumlah tunggal kini (yaitu didiskontokan). 

Pengukuran nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai 

yang diindikasikan oleh harapan pasar saat ini 

mengenai jumlah masa depan tersebut. (PP02 

PSAK68 2015). 

 

3. METODE PENELITIAN 
 

Desain penelitian termasuk penelitian 
deskriptif kualitatif dengan skema Penelitian 
Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) yang lebih 
memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi cara-
cara serta proses penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) dibandingkan dengan cara perhitungan 
yang berbasis fair value sebagaimana dalam  IAS 
41. 

Metode pengumpulan data yang digunakan 
pada penelitian ini terdiri dari : (1) Penelitian 
kepustakaan / dokumenter (library research) dan (2) 
Penelitian lapangan (field research), melalui 
observasi dan wawancara (pengamatan) pada 
proses penetapan harga TBS oleh Pemprov Kalsel.  

Data penelitian yang dikumpulkan pada 
penelitian ini bersifat kualitatif dan  kuantitatif. Data 
dianalisis dengan cara : (1)  Menganalisis harga 
TBS yang ditetapkan Pemrov berdasarkan 
Permentan No.14/Permentan/OT.140/2/2013 (2)  
Menganalisis harga TBS yang dihitung oleh petani 
kelapa sawit dan (3) Mereviu hasil analisis harga 
TBS berdasarkan perhitungan Pemprov dan 
perhitungan oleh petani, kemudian 
menginterpretasikan berdasarkan perspektif  
International Accounting Standard (IAS) 41. 

Obyek penelitian adalah Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan, khususnya instansi teknis yaitu 
Dinas Perkebunan beserta pihak-pihak yang terkait 
dengan proses penetapan harga TBS.  Penentuan 
obyek penelitian ini menggunakan pertimbangkan-
pertimbangan dari peneliti itu sendiri, dalam rangka 
memperoleh ketepatan dan kecukupan informasi 
yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau 
masalah yang dikaji.  Penentuan obyek penelitian 
berdasarkan tujuan, adalah “memilih kasus yang 
kaya informasi untuk diteliti secara mendalam” 
(McMillan & Schumacher, 2001:169). 

Hal ini dapat dipahami karena kekuatan dari 
penelitian kualitatif terletak pada kekayaan informasi 
yang dimiliki oleh responden, dari kasus yang 
diteliti, dan kemampuan analitis peneliti. Sehingga 
penentuan sampel dalam penelitian kualitatif 
disesuaikan dengan tujuan penelitian, masalah 
penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
keberadaan kasus yang kaya akan informasi (atau 
oleh kecukupan informasi yang diperoleh). 

Berdasarkan uraian di atas maka metode 
pengambilan obyek  pada penelitian ini adalah 
berdasarkan tujuan (judgement/purposive 
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sampling), dan pertimbangan atau kriteria yang 
dipakai sebagai persyaratan untuk dapat diambil 
sebagai sampel adalah : 
1. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 
2. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang 

menjadi anggota Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 

3. Petani plasma yang terikat dengan 
perusahaan inti. 

4. Petani mandiri yang tidak terikat dengan PBS. 
 

4. HASIL  DAN  PEMBAHASAN 
4.1  Perhitungan Harga Pembelian TBS 

Menurut SK Permentan 
 

Dalam enam bulan, rerata kenaikan harga 
CPO 5,51%; Inti Sawit  9,52%, Indeks K 0,05% dan 
Harga TBS 6,07%. Meskipun harga naik TBS  
karena kenaikan harga CPO dan kenaikan harga 
Inti Sawit, namun kenaikan indeks K sangat kecil. 
Hal ini mengindikasikan kenaikan unsur biaya 
pembentuk yang dikeluarkan perusahaan belum 
efisien.  

 
Tabel 1. Hasil Perhitungan Harga Pembelian TBS 2016 
      

No Bulan Indeks K Harga CPO Harga IS Harga TBS 

1 Januari 85,99 6.047,38 3.802,80 1315 
2 Februari 85,92 6.161,99 4.337,45 1359 
3 Maret 86,73 7.082,17 4.486,97 1554 
4 April 86,13 7.175,47 5.443,80 1604 

5 Mei 86,46 8.174,41 6.503,80 1847 

6 Juni 86,23 8.255,96 6.426,28 1854 

Sumber: Disbun diolah kembali 

  

4.2  Perhitungan Harga Pokok Produksi 
oleh Petani 
 
Hasil penelitian menunjukkan petani kelapa 

sawit menghitung harga TBS tidak sesuai dengan 
kaidah-kaidah akuntansi biaya dan petani tidak 
mengetahui harga jual dan kontrak penjualannya, 
sedang perusahaan kelapa sawit menghitung 
sesuai dengan kaidah akuntansi biaya. 

Tabel 2 menunjukkan terdapat perbedaan 
harga pokok produksi (HPP) berdasarkan teori 
dengan petani. HPP berdasarkan teori adalah Rp. 
1.756,50 sedangkan HPP menurut petani rendah 
yaitu Rp1.341,73 ada selisih Rp414,76. Perbedaan 
tersebut sebagai akibat biaya yang seharusnya 
diperhitungkan oleh para petani sebagai unsur 
biaya produksi tetapi tidak diperhitungkan.  

Biaya yang tidak diperhitungkan tersebut 
adalah biaya tenaga kerja. Alasan petani rakyat 
tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena 
petani rakyat menganggap semua biaya tersebut 
merupakan biaya yang tidak dimasukan ke dalam 
kategori biaya produksi.  

 
Tabel 2.  Perbandingan Kalkulasi Harga Pokok Produksi TBS 

Tahun 2016 
    

Keterangan 
Menurut 
Petani 

Menurut 
Teori 

Selisih 

Biaya 
Biaya Bahan Baku 4.455.000 445.500 4.009.500 
Biaya Tenaga 
Kerja Langsung 

- 16.127.729 16.127.729 

Biaya overhead  34.746.454 34.746.454 - 

Total 39.201.454 51.319.683 18.243.854 

Produksi TBS 
Produksi ton/ha (29,217 x 1.000 
Kg) 

29.217 29.217 - 

Harga Pokok TBS (Rp/Kg)   1.341,73 1.756,50 414,76 

Sumber: Hasil olahan  

 
Adanya kesalahan dalam klasifikasi dan 

pengumpulan biaya produksi tidak menunjukkan 
keadaan sebenarnya dimana harga pokok produksi 
lebih rendah dan akan menyebabkan informasi 
yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang 
tepat untuk mengambil keputusan.  

Perbandingan Harga Pokok Dengan Harga 
Jual Tandan Buah Segar (TBS) Berdasarkan 
Kebijakan Regulasi Pemerintah dan Perusahaan. 
Selisih perbandingan harga pokok TBS dengan 
harga jual berdasarkan kebijakan regulasi 
pemerintah dan perusahaan. Perbandingan harga 
pokok dengan harga jual tersebut ditabulasi. 
Adapun perbandingan antara harga pokok TBS 
Sawit dengan harga jual dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

 
Tabel 3. Perbandingan harga jual TBS yang diperhitungkan 

umur tanam  9-13 tahun 
   

Periode 

Harga Pokok Produksi 
TBS (Rp/kg) 

Harga Jual TBS (Rp/kg) 

Teori Petani 
Harga 

Penawaran 
Petani 

Pemerinta
h (SK 

Gubernur) 

Januari 1.756,50 1.341,73 2.037,52 1315 
Februari 1.756,50 1.341,73 2.040,50 1359 
Maret 1.756,50 1.341,73 2.131,80 1554 
April 1.756,50 1.341,73 2.214,30 1604 
Mei 1.756,50 1.341,73 2.180,20 1847 
Juni 1.756,50 1.341,73 2.024,00 1854 

 

Berdasarkan tabel diatas perbandingan 

perhitungan harga pokok produksi TBS petani  jika 
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dihitung berdasarkan  teori menunjukan bahwa 

petani menghitung HPP lebih rendah, karena petani 

tidak memasukan biaya gaji dan upah.   Karena itu 

jika membandingkan HPP petani dan harga TBS 

yang ditentukan oleh pemerintah seolah-olah petani 

untung rerata Rp247/kg (18%). Padahal jika HPP 

petani dihitung berdasarkan teori perhitungan harga 

pokok maka keuntungan rerata petani per bulan 

hanya Rp168/kg (9,5%). Kondisi diatas  

menunjukan cara perhitungan petani seolah-olah 

keuntungan cukup memadai (18%) per kg, padahal 

jika berdasarkan teori akuntansi biaya, keuntungan 

petani hanya rerata 9%/kg. Padahal berdasarkan 

harga penawaran petani rerata Rp2.105/kg dimana 

keuntungan mencapai 43%.  

 

4.3 Harga TBS dalam Perspektif Fair Value 

 
Perhitungan diatas (Tabel 3) menunjukan 

posisi  tawar  petani sangat lemah karena mereka 
menerima begitu saja harga yang ditentukan oleh 
pemerintah. Posisi tawar yang lemah ini  juga 
disebabkan oleh  petani tidak dapat menahan TBS 
lebih lama, karena   kualitas TBS sangat rentan 
terhadap penurunan kualitas jika tidak segera dijual 
dalam waktu 2x24 jam. Selain itu juga disebabkan 
oleh beberapa ikatan seperti angsuran kredit dari 
bank dan ikatan kontrak dengan perusahaan inti.  

Seluruh komponen biaya yang dimasukan 

kedalam rumus perhitungan harga TBS adalah 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Dalam rapat penentuan harga TBS para petani tidak 

membawa perhitungan biaya mereka. Mereka juga 

kurang aktif mengoreksi biaya-biaya perusahaan-

perusahaan yang dipaparkan dalam rapat 

penetapan harga TBS. Dengan demikian 

perhitungan harga TBS pada waktu rapat 

merupakan informasi sepihak dari perusahaan.  

Ketika peneliti mengikuti rapat penetapan 

harga TBS wakil petani yang hadir umumnya bukan 

petani mandiri. Mereka adalah para investor yang  

bukan orang lokal. Para investor ini umumnya 

adalah para pemilik modal yang luas lahannya lebih 

dari 10 ha bahkan mencapai ratusan ha.   Hasil 

penjualan  TBS dapat  mencukupi berbagai 

kebutuhan mereka bahkan berlebih.Karena itu 

penentuan harga harga TBS tidak terlalu menjadi 

masalah buat mereka. Hal ini tentu berbeda dengan 

para petani mandiri yang memiliki luas lahan yang 

jauh lebih kecil yang menggantungkan hidupnya 

semata-mata dari hasil kebun sawit yang luasnya di 

bawah 10 ha.  

Meskipun dalam menghitung rerata dalam  

rumus harga pembelian  TBS  harga-harga maupun 

biaya yang selisihnya sangat  tinggi (outlayer)  tidak 

diikutkan, dalam perhitungan  rerata,  namun 

melihat besarnya  per unit masing-masing 

perusahaan sangat bervariasi  maka mungkin saja 

hal itu diakibatkn  oleh  ketidak efisienan 

perusahaan. Komponen biaya-biaya maupun harga 

dalam rumus  harga pembelian  TBS yang berasal 

dari perusahaan sangat mempengaruhi indeks K. 

Semakin besar rerata biaya dan semakin rendah  

harga CPO maka akan semakin kecil indeks K. 

Kondisi tersebut, yaitu terjadinya infomasi 

asimetris dan posisi tawar yang lemah tidak 

memenuhi teknik penilaian dengan pendekatan 

pasar, pendekatan biaya maupun pendekatan 

penghasilan untuk menentukan nilai wajar (fair 

value).  

 

5. SIMPULAN 
 

Perhitungan harga TBS oleh petani kelapa 
sawit tidak berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan 
harga pokok produksi  dalam akuntansi biaya.  
Harga jual TBS oleh petani tidak didasarkan pada 
harga pokok produksi TBS petani melainkan  
berdasarkan harga pembelian TBS oleh 
perusahaan  yang dihitung berdasarkan Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 14/ Permentan /OT.140 
/2/2013. 

Cara perhitungan harga pembelian TBS 
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
14/ Permentan /OT.140 /2/2013 memakai biaya-
biaya perusahaan untuk memproduksi CPO dan 
PK, sehingga terjadi informasi asimetris dan 
lemahnya posisi tawar petani. 

Dalam perspektif fair value perhitungan harga 
TBS oleh petani kelapa sawit  maupun perhitungan 
harga TBS berdasarkan Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 14/ Permentan /OT.140 /2/2013  
kurang adil  jika digunakan untuk  penilaian dengan 
pendekatan pasar, pendekatan biaya maupun 
pendekatan penghasilan. 

 
----- 


