
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

DeWaSa ini minyak kelapa sawit mempunyai arti penting 

bagi Indonesia karena perannya sebagai komoditi ekspor andalan 

penghasil devisa bagi negara. Usahatani dafi pengolahan kelapa 

sawit semakin penting sejalan dengan upaya pemerintah untuk 

rnenggalakkan peningkatan ekspor non minyak dan gas bumi. Upaya 

ini berkaitan dengan sediaan minyak dan gas bumi yang telah 

semakin terbatas, sedangkan di lain pihak pemerintah memerlu- 

kan perolehan devisa untuk melaksanakan pembangunan. 

Permintaan terhadap komoditi minyak kelapa sawit menun- 

jukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan 

pertambahan penduduk, baik untuk pasar dalam negeri maupun 

luar negeri. Hal ini disebabkan oleh luasnya penggunaan minyak 

kelapa sawit untuk berbagai keperluan industri, baik sebagai 

bahan makanan (edible oil) maupun sebagai bahan non makanan 

(non edible oil). Minyak kelapa sawit juga dapat menunjang 

kesehatan karena banyak mengandung tokoferol (vitamin E) dan 

betacarotene (vitamin A), disamping kandungan kolesterolnya 

Yang tergolong rendah. 

Keunggulan lainnya adalah dari segi ekonomi yakni produk- 

tivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan minyak kedele, 

minyak bunga matahari, minyak rape dan minyak kelapa hibrida. 

Perbandingan produktivitas berbagai minyak nabati dan lemak 

utama dunia menurut Budiman (1987) yang tertinggi adalah 



Pr 
oduktivitas minyak sawit yakni sebesar 5 ton/ha untuk ha- 

.il umum dan 6 - 8,s ton/ha untuk hasil penelitian, sehingga 
produktivitasnYa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk- 

tivitas minyak matahari sebesar 4 ton/ha, minyak kelapa hibri- 

da sebesar 2,s ton/ha, minyak rape sebesar 1,5 ton/ha dan 

rninyak kedele sebesar 0,4 ton/ha. 1 

Tanaman kelapa sawit merupakan penghasil minyak nabati 

yang paling efisien, sehingga produksinya mampu meningkat 

dengan cepat dan sekarang menduduki posisi nomor dua setelah 

kedele sebagai penghasil utama minyak nabati dunia. Keunggulan 

lainnya menurut Oil World (1987) adalah karena biaya produksi 

minyak sawit relatif lebih rendah dibandingkan dengan minyak 

nabati lainnya. Biaya produksi menghasilkan minyak sawit 

adalah US $ 215 per ton di Malaysia dan US $ 180-200 per ton 

di Indonesia berbanding biaya produksi minyak kedele sebesar 

US $ 315 per ton di Amerika Serkat dan biaya produksi minyak 

rape sebesar US $ 750 per ton di Masyarakat Ekonomi Eropa. 

Berhubung kedele dan rape merupakan tanaman semusim sehingga 

diperkirakan peningkatan biaya produksinya akan lebih tinggi 

dibandingkan kelapa sawit yang merupakan tanaman tahunan. 

Keunggulan lain minyak sawit karena biaya untuk proses hidro- 

genasi lebih hemat dibandingkan biaya hidrogenasi untuk minyak 

nabati lainnya. 

Keberhasilan ~ndonesia dalam-meningkatkan produksi kelapa 

sawit ternyata masih belum sepenuhnya diikuti dengan upaya 

Pengembangan yang diarahkan untuk memperoleh peningkatan nilai 



tamball. ~pabila hanya mengandalkan pada ekspor komoditi produk 

kelapa sawit berada pada posisi yang kurang mengun- 

tungkan bagi Indonesia. Bal tersebut karena perkembangan harga 

prod~k primer yang cenderung menurun dan berfluktuasi. 

~isepakatinya General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 

pada Putaran Uruguay di akhir tahun 1993, mengakibatkan 

perdagangan dunia semakin bebas karena segala hambatan oleh 

masing-ma~ing negara mitra dagang akan dihapuskan. Kesepakatan 

tersebut juga akan mendorong produsen, termasuk produsen 

rninyak sawit agar efisien dalam berproduksi sehingga mampu 

untuk bersaing dalam perdagangan internasional. Hal tersebut 

dapat diantisipasi dengan upaya peningkatkan efisiensi dalam 

berproduksi dan peningkatan nilai tambah dengan melakukan 

pengembangan industri hilir produk kelapa sawit. Efisiensi 

ini pada gilirannya harus diupayakan oleh setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang kelapa sawit. 

I Secara umum tujuan dari suatu perusahaan dapat dibedakan 

atas : (a) Upaya agar mampu untuk bertahan hidup, (b) agar 

perusahaan dapat memperoleh laba, (c) agar kegiatan perusahaan 

dapat memberikan manfaat bagi karyawan dan lingkungan sekitar- 

nya dan (d) agar perusahaan dapat selalu berkembang. Untuk 

dapat mencapai tujuan tersebut maka perusahaan harus mampu 

mengefisienkan sumber daya yang dimilikinya. Adanya persaingan 

membawa kepada konsekuensi berupa tuntutan dalam penetapan 

Pengembangan strategi yang tepat pada tingkat perusahaan 

(corporate level) maupun pada tingkat usaha (business level). 



untuk tinqkat perusahaan strateqi pengembangan didasarkan pada 

daya tarik industri dan posisi kekuatan/keunqgulan yanq dimi- 

likinya, sedanqkan untuk tinqkat usaha yaitu dengan menqem- 

banqkan strateqi bersainqnya, melalui keunqqulan biaya (focus 

yanq rendah atau keunikan dari produk (focus differenti- 

ation). Penqembanqan strategi unit bisnis mempunyai tujuan - 
memaksimalkan produktivitas sumber daya yang dimiliki dan 

dapat dicapai melalui berbaqai strategi fungsional. 

PT.Perkebunan VII (Persero) merupakan salah satu perusa- 

haan Badan Usaha Milik Neqara (BUMN) yanq menqembanqkan misi 

"Tridharma Perkebunanw yaitu berusaha memperoleh laba, mencip- 

I takan dan memperluas lapanqan pekerjaan, memelihara kekayaan 

alam serta kelestarian linqkunqan. Disampinq itu mempunyai 

peranan sebaqai wahana pembanqunan (agent of development). 

PT.Perkebunan VII sebelum mengalami restrukturisasi denqan 

PT-Perkebunan VI dan PT.Perkebunan VIII pada bulan Juni 1994, 

mempunyai keqiatan menqusahakan perkebunan kelapa sawit seba- 

qai tanaman pokok, disampinq memiliki areal tanaman karet dan 

kelapa hibrida denqan areal yang relatif kecil. 

Keqiatan funqsional pemasaran pada saat ini tidak dilaksa- 

nakan lanqsunq oleh pihak PT. Perkebunan VII, melainkan oleh 

SUatu badan yanq dikenal sebagai Kantor Pemasaran Bersama PTP 

(KPB). Pada masa datanq kemunqkinan setiap PT.Perkebunan dapat 

mengambil peran dalam pemasaran produknya. Hal ini sejalan 

denqan penganqkatan Direktur Pemasaran pada jajaran Direksi 

setiap PT.Perkebunan setelah dilaksanakan restrukturisasi, 



akan menangani fungsi pemasarannya masing-masing. 

I B. perumusan Masalah 

I Untuk pemilihan produk yang akan dihasilkan oleh perusa- 

haan apabila menggunakan pendekatan pasar,(market oriented), 

yaitu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsu- 

men, maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan 

membandingkan tingkat keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing produk tersebut. 

produk yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif dapat dianggap akan memiliki daya saing pada pasar. 

Pada saat ini di PT.Perkebunan VII tandan buah segar (TBS) 

yang dihasilkan tanaman kelapa sawit diolah pada pabrik 

minyak sawit (PMS) yang dimiliki perusahaan, yaitu berjumlah 

sepuluh (10) buah dengan kapasitas olah 450 ton per jam. Hasil 

pengolahan tandan buah segar di PMS menghasilkan minyak sawit 

(Crude Palm Oi1,CPO) dan inti sawit (Palm Kerne1,PK). Diversi- 

fikasi vertikal yang telah dilaksanakan yaitu membangun pabrik 

minyak nabati di Belawan sehingga memungkinkan untuk mengolah 

lebih lanjut minyak sawit (CPO) yang menghasilkan Refined 

Bleached Deodorized Olein (RBD Olein), stearin dan asam 

lemak (fatty acid). Kapasitas oleh pabrik minyak nabati adalah 

310 ton minyak sawit (CPO) per hari, sehingga perusahaan hanya 

mampu mengolah sekitar sepertiga minyak sawit yang diproduksi 

PT-Perkebunan VII Daerah Sumatera Utara, dan sisanya dijual ke 



pasar &lam negeri dan pasar luar negeri masih dalam bentuk 

,inyak sawit (CPO). Untuk mengolah inti sawit menjadi minyak 

inti sawit (Palm Kernel Oi1,PKO) dan bungkil inti sawit (Palm 

Kernel Mea1,PKM) dibangun pabrik ekstraksi dengan kapasitas 

olah 200 ton inti sawit per hari. Kapasitas pabrik ekstraksi 

yang telah ada mampu untuk mengolah hampi? seluruh produksi 

inti sawit PT.Perkebunan VII, Daerah Sumatera Utara. 

Salah satu masalah pada bidang produksi yang dihadapi 

p~.Perkebunan VII adalah pemilihan produk yang akan dihasil- 

kan, yaitu antara produk setengah jadi dalam bentuk minyak 

sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) dibandingkan dengan 

produk hilir industri kelapa sawit berupa RBD Olein, stearin, 

fatty acids, PKO dan PKM yaitu produk yang dihasilkan dari CPO 

dan PK yang telah mengalami pengolahan lanjutan. Pemilihan 

produk yang akan dihasilkan menjadi semakin penting apabila 

dikaitkan dengan upaya peningkatan nilai tambah dari produk 

yang akan dihadapkan pada persoalan tentang permintaan pasar 

atas produk tersebut. 

Agar pemilihan produk sejalan dengan perilaku pasar 

(pendekatan "demand driven") maka diperlukan informasi 

Pasar, terutama tentang jumlah permintaan atas produk dan 

Perilaku harga produk tersebut. Informasi pasar tersebut 

selanjutnya sebagai dasar untuk dijabarkan pada penentuan 

strategi pemasaran yang akan ditempuh oleh perusahaan. 

Perumusan masalah utama yang dihadapi pengusahaan produk 

minyak sawit PT.Perkebunan VII adalah sebagai berikut: 



I penekanan orientasi masih lebih menonjol pada produk berupa 

I upaya menghasilkan produk secara efisien dan pencapaian 

I pr~duktivitas yang tinggi dibandingkan dengan orientasi 

I pads pemenuhan kebutuhan konsumen. Kondisi demikian dalam 

era liberalisasi ekonomi pada gilirannya akan menghambat 

keberhasilan memasarkan produk tersebut.* 

2. Tingkat efisiensi dan produktivitas dari sebagian sumber- 

daya yang dimiliki perusahaan masih belum maksimal, sehing- 

ga keuntungan yang diraih perusahaan juga masih belum 

maksimal. 

Kedua permasalahan di atas memerlukan suatu solusi yang tepat 

terutama dalam menghadapi problem jangka panjang, dikaitkan 

dengan sifat dan jenis usaha dari industri kelapa sawit, serta 

untuk mengantisipasi telah disepakatinya Putaran Uruguay yang 

merupakan Perjanjian Perdagangan diantara anggota GATT. 

C .  Tujuan Dan Kegunaan Geladikarya 

Secara umum tujuan geladikarya ini adalah untuk menganali- 

sa keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif produk- 

produk hasil olahan kelapa sawit dalam kaitannya dengan peru- 

musan strategi pemasaran pada PT.Perkebunan VII. 

Tujuan khusus pelaksanaan ~eladikarya di PT.Perkebunan VII 

(Persero) adalah sebagai berikut: 
.. - 

1. Melakukan analisis tingkat keunggulan komparatif (compara- 

tive advantage) dan tingkat keunggulan kompetitif (competi- 

tive advantage) pengusahaan minyak sawit dan inti sawit 



dibandingkan dengan produk agroindustri kelapa sawit lain- 

nya yang telah mengalami proses pengolahan lanjutan menjadi 

RBD Olein, stearin dan asam lemak (fatty acid) dari bahan 

baku minyak sawit (CPO), PKO dan PKM dari bahan baku inti 

sawit. 

2. Merumuskan strategi dan langkah-1angkahYmplementasi pema- 

saran dalam rangka memaksimalkan keuntungan serta agar 

mampu bersaing (kompetitif) di dalam pasar. 

Kegunaan dari Geladikarya ini bagi perusahaan adalah sebagai 

masukan untuk dapat mengetahui tingkat keunggulan komparatif 

dan tingkat keunggulan kompetitif dari produk kelapa sawit, 

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan 

penentuan produk yang akan dihasilkan. Disamping itu dapat 

membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam 

upaya-upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sejalan 

dengan restrukturisasi yang dialami perusahaan pada bulan Mei 

1994, maka geladikarya ini dapat digunakan sebagai salah satu 

masukan dalam perurnusan strategi pemasaran yang diperlukan 

oleh perusahaan. 

D. Ruang Lingkup Geladikarya 

Ruang lingkup geladikarya adalah pada kegiatan produksi 

yang dilaksanakan oleh PT.Perkebunan VII dengan batasan sebe- 

lum mengalami restrukturisasi pada bulan Mei tahun 1994, men- 

cakup kegiatan pengolahan untuk menghasilkan produk primer 

berupa minyak sawit dan inti sawit, serta kegiatan pengolahan 



lanjutan minyak sawit menjadi RBD Olein, stearin, asam lemak 

(fatty acid), dan pengolahan inti sawit menjadi PKO dan PKM. 

untuk membuat analisis situasi yang terdiri dari analisis 

internal dan analisis eksternal perusahaan maka diperlukan 

data primer dan sekunder yang berasal dari PT.Perkebunan VII, 

serta data sekunder yang ada kaitannya dqgan permasalahan, 

misalnya berasal dari Kantor Pemasaran Bersama PTP, BPS, 

pu'sat Penelitian Kelapa Sawit, Departemen Pertanian dan sum- 

ber-sumber lainnya. Setelah dilakukan analisis situasi maka 

kemudian disusun perumusan strategi dan implementasi yang 

diperlukan bagi perusahaan terutama setelah mengalami restruk- 

turisasi. 




