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I .  PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang  

 Berbagai studi menunjukkan bahwa sub-sektor perkebunan memang 

memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia sebagai 

sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan (Susila, 

2003). Disamping itu, sektor industri yang selama ini telah merupakan salah satu 

pendukung utama pembangunan ekonomi nasional, diharapkan mampu 

menyumbangkan output bagi perekonomian dan memberikan sumbangan secara 

berarti dalam penyerapan tenaga kerja.  

Data Departemen Perindustrian menyatakan bahwa satu tahun sebelum 

terjadinya krisis moneter, yaitu tahun 1996, sumbangan industri non-migas 

terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 22,1%. Pada tahun 1998, yakni saat 

puncaknya krisis, industri tumbuh menjadi negatif dan sejak itu kontribusi sektor 

industri belum bisa kembali pulih seperti kinerja pada saat sebelum krisis. 

Bahkan pada tahun 2003, kontribusi industri non-migas lebih kecil dibandingkan 

tahun 1996, yaitu sebesar 20,84%, sementara pada tahun 2000 sebesar 21,7%. 

Cabang industri yang memberikan sumbangan terbesar pada tahun 2003 

adalah industri makanan, minuman, dan tembakau, sehingga sektor ini 

memberikan kontribusi yang besar, yaitu sebesar 11,38% terhadap total 

kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDB. Bila dikaitkan dengan 

nilai output sektor industri pada tahun 2003, maka 60% dari output industri 

adalah hasil dari industri padat tenaga kerja. Sementara itu, laju pertumbuhan 

industri non-migas juga menunjukkan penurunan, bahkan pada tahun 1998 
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menjadi minus 13,1%. Hal ini sangat terkait erat dengan tidak maksimalnya 

pemanfaatan kapasitas yang ada. Namun pada tahun-tahun berikutnya, laju 

pertumbuhan industri non-migas telah mulai menunjukkan sedikit peningkatan, 

yaitu dari 3,68% pada tahun 2002 menjadi 3,83 pada tahun 2003. 

Ditinjau dari struktur industrinya, hampir sekitar 60% output sektor 

industri ternyata didominasi oleh industri makanan, minuman, dan tembakau. 

Meskipun mata rantainya relatif pendek, namun dengan besarnya populasi unit 

usaha, kontribusinya  terhadap perekonomian nasional menjadi sangat penting. 

Mengingat sektor industri selama ini telah menjadi salah satu mesin penggerak 

utama (prime mover) perekonomian nasional sekaligus tulang punggung 

ketahanan ekonomi nasional, maka cabang-cabang industri yang  diprioritaskan 

untuk dikembangkan adalah yang berbasis sumber daya nasional, memiliki 

struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat, serta memiliki daya saing yang 

tangguh di pasar internasional.  

Diantara cabang-cabang yang industri yang dapat diprioritaskan untuk 

dikembangkan berdasarkan kriteria yang tersebut di atas adalah industri agro, 

dengan pertimbangan bahwa Indonesia memiliki kandungan sumber daya alam 

yang cukup melimpah, namun belum ditumbuhkembangkan secara maksimal. 

Sumber daya alam seperti hutan produksi dan tanah yang luas dengan iklim tropis 

yang mendukung, diharapkan akan mampu mendukung penanaman sepanjang 

tahun. Salah satu industri berbasis agro yang ada dan dapat diprioritaskan 

pengembangannya adalah industri pengolahan kelapa sawit yang dapat 

digolongkan sebagai salah satu industri masa depan. Industri pengolahan kelapa 

sawit, antara lain industri CPO, memiliki karakteristik industri berkelanjutan 
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apabila mampu mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan 

trampil, serta berbasis sumber daya alam yang terbarukan dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi.  

Sebagai salah satu negara dengan iklim  humiditas tropis, Indonesia 

menjadi sangat beruntung apabila dapat mengembangkan  industri kelapa sawit. 

Khusus di wilayah sepanjang pantai Sumatera Utara, wilayah tersebut saat ini 

telah menjadi daerah perkebunan yang sangat baik untuk menanam pohon kelapa 

sawit dengan menerapkan program pengairan dan pemupukan yang tepat. Hal ini 

juga pernah diteliti oleh Sucofindo (1996) bahwa Propinsi Sumatera Utara adalah 

lokasi yang potensial bagi penanaman kelapa sawit. 

1.2. Rumusan Masalah 

Proses globalisasi telah mendorong tingkat ketergantungan diantara negara-

negara di dunia dan cenderung memicu terjadinya integrasi ekonomi dunia. Oleh 

karenanya, setiap negara atau wilayah dari suatu negara, dapat menjadi 

bagian dari produksi dan sistem pemasaran global, sepanjang kapasitas yang ada 

mampu meningkatkan efisiensi dasar perekonomiannya sehingga dapat 

menggerakkan produktivitas dan profitabilitas industri inti dan pendukungnya 

secara optimal.   

Dengan demikian diperlukan strategi yang mampu mendorong 

pengembangan industri agar  memiliki tingkat daya saing tinggi di pasar global. 

Sementara itu, di pasar global setiap negara harus memperbaiki kapasitasnya 

untuk bersaing, utamanya dalam bidang produksi,  pendanaan, logistik, 

pemasaran, dan akses pasar yang bebas dari berbagai hambatan.  
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Minyak sawit mentah atau CPO sebagai produk kelapa sawit, telah tumbuh 

menjadi komoditas andalan pertanian dalam negeri karena memiliki andil sebagai 

pemasok devisa negara, dan bahkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah 

yang relatif besar. Disamping itu, luas areal perkebunan kelapa sawit  yang secara 

nasional mencapai hampir 10 juta ha dimana sekitar 35% berada di Propinsi 

Sumatera Utara (selanjutnya disebut Propinsi Sumut),  telah menjadikan 

Indonesia sekaligus menduduki posisi pertama sebagai negara dengan areal 

perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Meski dari segi luas lahan berada di 

puncak, namun untuk produksi CPO, yang merupakan produk unggulan kelapa 

sawit, Indonesia hanya mampu berada di peringkat kedua setelah Malaysia.  

Kondisi tersebut di atas menjadi penting dan sangat mendesak  bagi 

Indonesia, terutama dikaitkan dengan pertumbuhan dan tingkat produktivitas, 

sehingga mengisyaratkan perlunya suatu kebijakan yang mengarah pada 

peningkatan produktivitas minimal 5,51% ton CPO/ha/tahun selama 5 tahun ke 

depan untuk menyamai ekspor Malaysia (Drajat, 2004). Agar dapat menempati 

posisi utama dalam dunia perkelapasawitan, kekalahan dalam produktivitas dapat 

ditutupi dengan kemenangan dalam luas areal produktif, tetapi dengan perolehan 

produksi yang tinggi. Namun demikian, diperlukan juga kebijakan dalam strategi 

pengembangan pasar untuk memperkuat keunggulan kompetitif globalnya. 

Dalam Studi tentang Analisis Strategi Pengembangan Agribisnis Kelapa 

Sawit Indonesia (Irland, 2000), dinyatakan bahwa diperlukan kajian lebih detil 

mengenai pengembangan strategi lebih lanjut dengan menggunakan Malaysia 

sebagai patok duga agar dapat mengembangkan suatu ”model”. Langkah yang 

mungkin dapat digunakan untuk mewujudkan hal tersebut di atas, dapat 
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dilakukan dengan mengimplementasikan ”pendekatan klaster industri” sebagai 

kata kunci dalam memformulasikan strategi dan kebijakan industri pengolahan 

kelapa sawit di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Propinsi Sumut.    

Untuk itu, penelitian mengenai klaster industri pengolahan kelapa sawit di 

Propinsi Sumut memerlukan  pemahaman terhadap tiga faktor utama, yaitu (i) 

posisi daya saing; (ii) karakter industri kelapa sawit; dan (iii) langkah-langkah 

yang mendukung pelaksanaan kebijakan klaster industri. Keadaan ini terkait 

dengan masih terbatasnya informasi mengenai konsep pengembangan industri  

melalui penerapan konsep klaster, sehingga belum ada strategi yang dapat 

dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan.  Dengan demikian, rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Apakah pemahaman dan kemungkinan implementasi mengenai 

pengembangan industri pengolahan kelapa sawit di Propinsi Sumut melalui 

penerapan konsep klaster dapat dilakukan? 

1.2.2. Apa langkah-langkah strategi pendukung untuk melaksanakan kebijakan 

yang masih diperlukan agar lebih mendorong tingkat daya saing industri 

pengolahan kelapa sawit di Propinsi Sumut sesuai elemen-elemen pada klaster 

industri kelapa sawit? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1. Mengkaji faktor lingkungan (internal dan eksternal) yang berdampak pada  

pengembangan industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia, khususnya 

Propinsi Sumut, sehingga diperoleh gambaran mengenai posisinya diantara 

perkembangan industri secara keseluruhan. 



 6 

1.3.2. Menganalisis keterkaitan antarindustri yang memiliki interaksi positif  

sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan daya saing produk pengolahan 

kelapa sawit yang dihasilkan di Propinsi Sumut, di pasar global menggunakan 

konsep klaster industri. 

1.3.3. Menyusun rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk 

meningkatkan daya saing industri pengolahan kelapa sawit  di Propinsi Sumatera 

Utara melalui konsep klaster, dikaitkan dengan langkah-langkah strategis 

pengambilan kebijakan.   

1.4. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Mendapatkan gambaran mengenai karakteristik industri pengolahan kelapa 

sawit di Propinsi Sumut melalui elemen-elemen four diamond untuk  

mempertimbangkan kemungkinan pengembangannya melalui konsep klaster 

industri.  

1.4.2. Selain menganalisis kemungkinan peningkatan kinerja investasi, 

diharapkan pengembangan konsep klaster industri pengolahan kelapa sawit di 

Propinsi Sumut melalui aktivitas ekspor akan menghasilkan dampak ganda bagi 

perekonomian nasional, antara lain seperti revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan *). 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

*) Dalam rangka upaya pemulihan sektor riil, diharapkan langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat 

menghasilkan dampak ganda bagi perekonomian nasional, sebagaimana disampaikan Presiden SBY tentang 

tiga jalur (triple-track strategy) platform pembangunan yang akan ditempuh oleh Kabinet Indonesia Bersatu. 

Strategi tiga jalur tersebut selanjutya akan merupakan manifestasi strategi pembangunan yang harus lebih 

pro-growth, pro-employment dan pro-poor. 
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1.4.3. Merumuskan saran rekomendasi langkah-langkah strategis kemungkinan 

pengembangan kluster industri pengolahan kelapa sawit di Propinsi Sumut (dari 

perspektif pengambil kebijakan di sektor industri) melalui implementasi 

kebijakan untuk mencapai kondisi ideal industri pengolahan kelapa sawit di 

Propinsi Sumut yang berdaya saing..   

1.5. Ruang Lingkup  

Penelitian ini akan ditekankan pada analisis mengenai strategi perumusan 

langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan pengembangan pengolahan industri kelapa sawit melalui konsep 

klaster industri.  Mengingat luasnya cakupan industri CPO (pohon industri 

terlampir, Lampiran I), maka agar analisis yang akan dilakukan dapat lebih 

terfokus, penelitian  lebih dititkberatkan pada faktor-faktor yang lebih terkait 

dengan kewenangan menciptakan regulasi yang dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga kebijakan yang direkomendasikan dapat dioperasionalkan secara 

optimal.  

 




