
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di akhir tahun 1997 dan di awal tahun 1998 ini perekonomian 

dunia terjadi ketidakstabilan di bidang moneter dan energi yang pada 

dasarnya mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam 

perdagangan dan keuangan lnternasional. Resesi ekonomi di Asia yang 

berlangsung sejak awal bulan Juli 1997, merupakan resesi yang terburuk. 

Negara-negara berkembang pengekspor minyak dan gas bumi banyak 

mengalami penurunan laju pertumbuhan, demikian juga lndonesia. 

Musim panas serta kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan di 

wilayah' Sumatera dan wilayah Kalimantan serta sebagian kepulauan 

wilayah lrian Jaya dan pulau Jawa, menyebabkan pengaruh kondisi 

pangan di lndonesia. Hal ini juga diakibatkan oleh kondisi iklim yang 

berubah karena perubahan Elnino dibelahan bumi dunia. Dilain pihak 

menurunnya mata uang rupiah terhadap US$ telah membawa pengaruh 

yang tidak menggembirakan dunia usaha di lndonesia terhadap 

penerimaan negara, sementara volume kegiatan pembangunan 

meningkat dan membutuhkan dukungan dana yang besar. Berkurangnya 

penerimaan negara akan menyebabkan pelangsingan dana 

pembangunan, yang kemudian diikuti dengan penajaman skala prioritas. 

Demikian pula dengan adanya paket-paket bantuan dan IMF yang 

ditandai dengan likuidasi Perbankan, menghapuskan sistim monopoli dan 

reformasi ekonomi besar-besaran yang mana ini semua tergantung pada 

kemampuan adaptasi yang tepat terhadap lingkungan yang kompleks dan 

selalu berubah-ubah. 

Telah menjadi tekad bersama bahwa kelanjutan pembangunan 

tidak bisa berhenti ditengah jalan. Untuk itu upaya mencari sumber dana 

alternatif yang bertumpu pada kekuatan sendiri harus ditemukan. Pusat 
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perhatian diarahkan pada penggalakan produksi komoditi non migas 

yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dan mempunyai 

peluang ekspor. Hal ini dimaksudkan agar komoditi non migas dapat 

berperan dalam menggantikan penerimaan negara yang berasal dari 

ekspor migas. Perkebunan mempunyai peranan yang penting karena 

produk dan perkebunan dapat menghasilkan devisa tanpa atau sedikit 

sekali membutuhkan input berupa barang impor. 

Dalam kerangka pengembangan strategi, Pimpinan perusahaan 

perlu menganalisis hasil penjualan selama beberapa tahun dan 

mengetahui faktor-fator yang sangat berpengaruh terhadap penjualan 

selama beberapa tahun dan mengetahui faktor-faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap penjualan, untuk dapat dijadikan acuan strategi 

bagi pengembangan pasar. 

Tanaman kelapa sawit di lndonesia merupakan salah satu 

tanaman perkebunan yang dapat diandalkan. Di samping mempunyai 

habitat yang sesuai untuk tumbuh di daerah tropis seperti di lndonesia, 

tanaman kelapa sawit menghasilkan minyak sawit, minyak inti sawit dan 

bungkil atau ampas kelapa sawit. Minyak kelapa sawit diperoleh dan 

pengolahan bagian kulit dan serabut buahnya, sedangkan minyak intinya 

berasal dari bahan inti kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dapat 

digunakan sebagai bahan mentah industri pangan dan non pangan, yaitu 

sebagai bahan baku pembuatan margarine, sabun 

lndustri perkebunan kelapa sawit merupakan industri pengolahan 

dari sektor hulu ke sektor hilir mendapat perhatian dan pemerintah untuk 

dikembangkan karena prospek pemasarannya cerah, baik untuk pasar 

dalam negeri maupun pasar luar negeri mempunyai peluang yang besar. 

Pengembangan industri perkebunan kelapa sawit, sejalan dengan usaha 

pemerintah untuk mengembangkan industri minyak goreng di lndonesia. 

lndustri perkebunan kelapa sawit lndonesia sudah mendapat 

kepercayaan lnternasional, terbukti dengan adanya permintaaan dari 
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beberapa negara untuk mengimpor minyak kelapa sawit dari lndonesia. 

Kepercayaan negara-negara pengimpor minyak kelapa sawit dari 

lndonesia saat ini semakin besar karena kualitas dan harga minyak 

kelapa sawit lndonesia dapat bersaing dengan minyak kelapa sawit 

produksi negara lain. Melihat kenyataaan semakin besarnya 

kepercayaan terhadap komoditi minyak kelapa sawit lndonesia, KPB 

(Kantor Pemasaran Bersama) telah memproyeksikan perkembangan 

konsumsi minyak kelapa sawit. Namun demikian dibandingkan dengan 

Malaysia, kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di lndonesia 

masih tetap tertinggal. lndonesia masih akan berada di bawah negara 

tersebut, baik dalam ha1 pengembangan perkebunan, pengolahannya 

ataupun pemasarannya. Yang mana konsumen dari negara lndia yang 

semula merupakan negara pemakai minyak kelapa sawit terbesar, 

peningkatan pemakaiannya kalah dengan RRC, sedangkan lndonesia 

merupakan konsumen terbesar kedua di dunia setelah India, Nigeria, 

Malaysia dan Cina sebagai 5 negara pemakai terbesar minyak sawit pada 

tahun 1998. 

B. Perurnusan Masalah 

Perekonomian minyak sawit lndonesia selama dua dasa warsa 

telah mengalami pasang surut khususnya ditinjau dari posisinya di pasar 

minyak nabat~ dunia. Sebagai titik balik adalah tahun 1998, dimana sejak 

diberlakukannya kebijaksanaan pemerintah menyangkut pembatasan 

ekspor (yaitu tahun 1997-1998), kegiatan ekspor hanya merupakan 

prioritas kedua setelah kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam 

negeri terpenuhi. 

Dari satu SISI, kebijaksanaan ini mampu menjamin penyediaan 

bahan baku minyak goreng dalam negeri. Namun dari sisi lain lndonesia 

harus mengorbankan posisinya di pasar minyak sawit dunia. 
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Hampir satu dasa warsa usaha memulihkan produksi kopra 

dilakukan, sehingga saat ini masalah pemenuhan kebutuhan bahan baku 

minyak goreng bukan lagi menjadi masalah yang mendesak. Sejalan 

dengan itu, sebagai hasil dari suatu usaha pengembangan kebun yang 

dilakukan, produksi minyak sawit pun mengalami perkembangan yang 

amat pesat, sehinga sejak tahun 1985 kebijaksanaan pasar minyak sawit 

Indonesia kembali diarahkan pada orientasi ekspor. Oleh karena itu 

tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meningkatkan pasar 

minyak sawit Indonesia di pasar minyak nabati dunia. 

Dua hambatan yang dihadapi untuk menjawab tantangan tersebut, 

pertama adalah menyangkut struktur pasar minyak sawit domestik. 

Kedua adalah menyangkut pasar minyak nabati dunia secara menyeluruh. 

Hambatan yang menyangkut struktur minyak sawit domestik 

diantaranya adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pengadaan bahan baku minyak goreng, penetapan harga, dan penetapan 

pajak ekspor maupun impor yang kadang-kadang dalam pelaksanaannya 

mengalami distrosi, yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kegiatan 

ekspor. Di samping itu kebijaksanaan pembatasan ekspor yang pernah 

diterapkan mengakibatkan harus dirintisnya kembali hubungan dagang 

dengan negara-negara konsumen guna membangun kembali pasar yang 

pernah ditinggalkan. 

Ketidakstabilan pada harga minyak sawit dunia seringkali 

berpengaruh terhadap permintaan minyak sawit dalam negeri. 

Kebijaksanaan penetapan harga dan jatah alokasi dalam ha1 ini turut 

berperan. Permintaan minyak sawit oleh industri pengolahan (melalui 

jatah alokasi) akan meningkat apabila harga penetapan dalam negeri 

lebih rendah daripada harga dunia, demikian pula sebaliknya. Dalam ha1 

ini kegiatan ekspor merupakan sisa dari alokasi produksi minyak sawit 

untuk keperluan dalam negeri. Keadaan seperti ini jelas menyulitkan 

posisi ekspor komoditas tersebut. 
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Lebih lanjut, fluktuasi harga minyak sawit dunia bukan hanya 

berpengaruh terhadap permintaan minyak sawit dalam negeri, tetapi juga 

memberikan dampak terhadap kehidupan petani peserta PIR. Karena 

besarnya pendapatan para petani ditentukan melalui harga buah tandan 

segar (TBS) yang diterima, dimana formulasi harga tersebut dibentuk 

berdasarkan harga ekspor minyak sawit dan minyak inti sawit. 

Memperhatikan perkembangan produksi, penjualan domestik, 

maupun ekspor tampaknya industri perkebunan kelapa sawit lndonesia 

akan menghadap~ berbagai permasalahan di masa mendatang. Untuk ini 

diperlukan penanganan yang lebih baik untuk menaikkan jumlah 

penjualan. Masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang sangat 

berpengaruh terhadap penjualan industri perkebunan minyak kelapa sawit 

Indonesia. Selain itu strategi-strategi apa yang dapat digunakan pada 

masa sekarang, serta strategi apa yang paling tepat bagi kondisi 

perekonomian saat ini dan bagaimana implikasinya dalam meningkatkan 

penjualan CPO industri minyak goreng perkebunan minyak kelapa sawit 

lndonesia yang diakibatkan beberapa faktor dari penutupan ekspor dan 

apakah ada keruglannya. Seperti kerugian keuangan, kerugian di pihak 

konsumen, kerugian di sektor produksi dan lain-lain. 

C. Lingkup Geladikarya 

Dalam geladikarya yang cukup luas, batasan lingkup geladikarya 

perlu ditetapkan. Hal ini dimakudkan agar geladikarya tidak mengambang 

dari sasaran yang diinginkan akan tercapai. Penentuan lingkup 

geladikarya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: 

1) Jangka waktu geladikarya 

2) Dana geladikarya 

3) Keterbatasan penellti 

4) Kerangka teori yang digunakan 

5) Maksud dan tujuan geladikarya 

6) Data yang tersedia 

http://www.mb.ipb.ac.id



Bertititik tolak dan kenyataan tersebut, maka dalam geladikarya ini 

dicoba untuk melihat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

penjualan minyak kelapa sawit lndonesia yaitu: kebijaksanaan- 

kebijaksanaan dari pemerintah, distribusi tataniaga CPO yang efisien dan 

efektif, harga dan produksi CPO yang fluktuatif serta strategi digunakan 

perusahaan-perusahaan perkebunan besar negara (PTPN) khususnya 

KPB dan perusahaan-perusahaan perkebunan besar swasta untuk 

dijadikan dasar dalam menyusun strategi pemasaran industri perkebunan 

minyak kelapa sawit lndonesia yang diakibatkan oleh fluktuasi harga yang 

berubah-ubah baik harga domestik yang rendah maupun harga ekspor 

yang tinggi (FOB ) Rotterdam yang mana pemerintah melalui Departemen 

Perindustrian dan perdagangan telah menyebabkan eksportir diharuskan 

menyetop ekspornya. 

D. Tujuan Geladikarya 

Tujuan yang ingin dicapai dalam geladikarya ini adalah: 

1) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan minyak kelapa 

sawit lndonesia. Lebih lanjut akan menganalisa fenomena-fenomena 

yang terjadi saat ini seperti: 

a. Prospek pemasaran Minyak Kelapa Sawit lndonesia ditinjau dari 

perkembangan kebijakan pemerintah (1997-1998). 

b. Distorsi dari kebijaksanaan pemerintah apakah mempengaruhi 

Pemasaran CPO. 

c. Pada saat kritis moneter saat ini sejauh mana pengembangan 

pada sistim penetapan harga di pasaran dalam negeri dan luar 

negeri yang selalu berfluktuasi. 

d. ~ a ~ a i m a n a  perkembangan distribusi ekspor CPO untuk industri 

minyak goreng. 

2) mengetahui strategi yang digunakan perusahaan-perusahaan 

perkebunan besar negara (PTPN), anggota KPB dan perusahaan- 
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perusahaan perkebunan besar swasta khususnya pada komoditi 

kelapa sawit lndonesia. 

3) Berdasarkan hal-ha1 diatas (angka 1 dan 2) maka akan disusun suatu 

analisis strategi untuk pemasaran industri perkebunan minyak kelapa 

sawit Indonesia pada tahun-tahun mendatang. 

E. Manfaat Geladikarya 

Hasil geladikarya ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bagi pemerintah maupun produsen minyak kelapa sawit dalam 

menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan 

pengembangan minyak kelapa sawit. Disamping itu diharapkan pula hasil 

geladikarya ini dapat dijadikan bahan perbandingan ataupun acuan bagi 

penulis lain yang tertarik mengamati perkembangan pemasaran minyak 

kelapa sawit dengan menggunakan peralatan analisis yang sama. 
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