
 

I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 
 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran 

penting bagi perekonomian nasional. Selain sebagai sumber utama minyak nabati, kelapa 

sawit juga memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat, 

menciptakan nilai tambah di dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan untuk ekspor 

sebagai penghasil devisa Negara. Luasan lahan perkebunan besar yang mencapai 4 juta 

ha dan 3,3 juta ha perkebunan rakyat, industri kelapa sawit dan industri pendukungnya 

telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 4 juta tenaga kerja (DMSI, 2010). 

Angka penyerapan tenaga kerja di atas akan semakin meningkat karena pada tahun 2015 

ditargetkan areal perkebunan kelapa sawit mencapai 9 juta ha (Manggabarani, 2010 dan 

Badrun, 2010).  

Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang berasal dari buah kelapa sawit, 

digunakan untuk konsumsi makanan maupun non makanan. Produksi CPO di Indonesia 

tumbuh secara signifikan yaitu rata-rata 13,4 persen selama satu dasawarsa terakhir. Hal 

ini disebabkan oleh pertumbuhan areal tanam rata-rata 6,7 persen per tahun seperti 

ditunjukkan pada Tabel 1. Pangsa produksi CPO Indonesia di pasar Internasional terus 

menunjukkan tren peningkatan. Total produksi minyak kelapa sawit (CPO dan CPKO) 

dunia pada tahun 2010 adalah 53,2 juta ton, dengan posisi Indonesia dan Malaysia 

menguasai 80 persen produksi minyak sawit dunia. Pangsa pasar CPO Indonesia adalah 

43,6 persen sedangkan Malaysia sebesar 36,2 persen. Sisanya sebesar 20,2 persen 

merupakan pangsa pasar sejumlah negara-negara lain (Kementerian Perindustrian, 2011). 

Peningkatan pangsa produksi CPO disebabkan oleh bertambahnya luas areal kebun 

kelapa sawit. Beberapa lahan yang masih berpotensi untuk digunakan tersebar di 

beberapa daerah di Indonesia seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1. Potensi lahan 

kelapa sawit Wilayah Papua dan Kalimantan Timur memiliki potensi perluasan tanaman 

yang paling luas.  



 

Tabel 1. Luasan Lahan Berpotensi Tinggi untuk Perkebunan Kelapa 
Sawit di Beberapa Wilayah Indonesia tahun 2010 

Propinsi 
Luas Lahan  

Berpotensi (Ha) 
Sumatera  Utara 1.298.000 
Riau 2.848.200 
Bengkulu 728.479 
Kalimantan Barat 3.671.100 
Kalimantan Tengah 3.638.500 
Kalimantan Timur 4.399.400 
Sulawesi Tengah 146.300 
Sulawesi Selatan 288.000 
Papua 5.896.500 
Total Lahan Berpotensi 22.914.479 

  Sumber: Dewan Minyak Sawit Indonesia (2010) 
 

Semakin meningkatnya luas lahan dan produksi CPO Indonesia diikuti pula dengan 

peningkatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 1. Walaupun demikian, keinginan yang kuat untuk melakukan pengolahan CPO 

masih belum jelas sehingga membuat daya saing produk hilir Indonesia masih jauh 

tertinggal dibandingkan dengan Malaysia yang berada di peringkat ke 26 Global 

Competitiveness Index (WEF, 2009). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk 

meningkatkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia agar dapat bersaing dengan 

Malaysia sebagai pesaing utama dalam bidang industri kelapa sawit global.  

 

 
Gambar 1. Produksi dan ekspor kelapa sawit Indonesia (GAPKI, 2011) 



 

Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia meluncurkan program Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan visi 

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”, yang 

dijabarkan melalui tiga misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu: (1) Peningkatan nilai 

tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset 

dan akses (potensi) sumber daya alam, geografis wilayah, dan sumber daya manusia, 

melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun 

antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, (2) Mendorong terwujudnya 

peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam 

rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional, dan (3) Mendorong 

penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk 

penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju ekonomi dipasar inovasi.  

Strategi pelaksanaan MP3EI di atas dilakukan dengan mengintegrasikan tiga 

elemen utama, yaitu: (1) Mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor 

Ekonomi Indonesia (KEI), (2) Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara 

lokal dan terhubung secara global dan (3) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK 

nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi 

(Kemenko Perekonomian, 2011).  

Terwujudnya klaster industri kelapa sawit diharapkan mampu meningkatkan daya 

saing dan nilai tambah industri kelapa sawit Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan 

Menteri Perindustrian (KMP No. 13/M-IND/PER/I/2010) yang telah menetapkan tiga 

wilayah sebagai lokasi pendirian klaster industri kelapa sawit, yakni: di Sei Mangkei 

(Sumatera Utara), Dumai, dan Kuala Enok (Riau), serta Maloy (Kalimantan Timur). 

Salah satu koridor ekonomi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 

adalah koridor Kalimantan yang memiliki tema pembangunan atau aktivitas utama 

sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.  



 

 

 
Gambar 2. Perencanaan program MP3EI koridor ekonomi Kalimantan                              

(Kemenko Perekonomian, 2011) 

Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di koridor ekonomi Kalimantan terdapat di 

lokus Kutai Timur, Kalimantan Selatan, Barito, Kotawaringin, Kalimantan Tengah, dan 

Kalimantan Barat. Rencana investasi industria kelapa sawit yang akan dilakukan di 

Kalimantan pada periode 2011-2015 berupa proyek-proyek pengembangan dan 

pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan investasi kelapa sawit di koridor 

ekonomi Kalimantan sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta walaupun masih ada 

beberapa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan BUMN 

(Kemenko Perekonomian, 2011).  

Total luas areal perkebunan kelapa sawit di koridor Sumatera (sekitar         5 juta 

Ha) lebih besar daripada luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (sekitar 2 juta 

Ha). Namun, tingkat perkembangan areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (sekitar 



 

13 persen per tahun) tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan areal 

kelapa sawit di Sumatera yang mencapai 5 persen per tahun seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 3 (Ditjen Perkebunan, 2008). 

 
Gambar 3. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2008  (Ditjen 

Perkebunan dalam Kemenko Perekonomian, 2011). 

Produktivitas CPO Kalimantan berada di bawah  rata-rata produktivitas Malaysia 

yang mencapai 4,6 Ton/ha seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4. Walaupun 

demikian potensi signifikan yang dimiliki oleh Kalimantan diharapkan mampu 

memberikan tambahan angka produksi kelapa sawit di Indonesia secara nasional. 

Terdapat potensi peningkatan nilai yang signifikan dari pengembangan kelapa sawit, 

terutama dari pengembangan klaster industri kelapa sawit yang dapat meningkatkan nilai 

tambah produk kelapa sawit Indonesia sehingga dapat bersaing dengan produk hilir yang 

dimiliki Malaysia.  
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Gambar 4. Produktivitas CPO (Indonesian Commercial Newsletter dalam Kemenko 
Perekonomian, 2011) 

Gumbira-Sa’id et al., (2012) mengemukakan Pengembangan klaster industri 

kelapa sawit merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi pembangunan sector ekonomi 

dalam program MP3EI, kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan suatu klaster industri. Adapun  kesiapan klaster industri kelapa 

sawit di Indonesia yang terdiri dari tiga klaster industri kelapa sawit yaitu Sei Mangkei 

(Sumatera Utara), Dumai-Pelintung (Riau), dab Maloy (Kalimantan Timur) seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 5. Menelaah kesiapan dari ketiga klaster industri kelapa sawit 

di Indonesia, maka pengembangan klaster industri kelapa sawit di Kalimantan Timur 

dirasa penting untuk diteliti. 
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Gambar 5. Tingkat Kesiapan Klaster Industri Kelapa Sawit Sei Mangkei, 

Dumai-Pelintung dan Maloy (Gumbira-Sa’id et al., 2012) 
 

1.2.  Rumusan Masalah  

Masalah-masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kesiapan perkembangan pembangunan klaster industri kelapa sawit di 

Kalimantan Timur?  

b. Bagaimana sensitivitas input dan output dari industri yang berada dalam 

perencanaan klaster industri kelapa sawit di Kalimantan Timur? 



 

c. Strategi apa yang harus diprioritaskan dalam pengembangan klaster industri 

kelapa sawit di Kalimantan Timur? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum untuk menyusun strategi 

pengembangan klaster industri kelapa sawit di Kalimantan Timur, sedangkan secara 

khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan identifikasi kesiapan perkembangan pembangunan klaster industri 

kelapa sawit di Kalimantan Timur  

b. Menganalisis sensitivitas input dan output dari industri yang berada dalam 

perencanaan klaster industri kelapa sawit di Kalimantan Timur. 

c. Menganalisis dan menentukan prioritas strategi pengembangan klaster industri 

kelapa sawit di Kalimantan Timur. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai solusi dalam 

mengevaluasi rencana strategis pengembangan klaster industri kelapa sawit di 

Kalimantan Timur. Hasil penilitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan 

lebih lanjut oleh para peneliti dan perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta perusahaan-

perusahaan minyak kelapa sawit dalam membangun klaster industri kelapa sawit yang 

berdaya saing dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Klaster industri kelapa sawit di Kalimantan Timur merupakan kawasan klaster 

industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2010, yaitu berada di 

daerah Maloy, Kabupaten Kutai Timur.  



 

b. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah para pemangku 

kepentingan dari klaster industri kelapa sawit di Kalimantan Timur yang terdiri 

dari pelaku bisnis, pejabat pemerintah, akademisi, dan perwakilan masyarakat 

c. Analisis sensitivitas dilakukan hanya kepada industri yang memiliki persentase 

kebutuhan CPO terbesar dalam klaster industri kelapa sawit di Kalimantan Timur, 

yakni Biodiesel. 
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