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BABI
PENDAHULUAN

A Latar Belalcang
Komoditi kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang penling bagi Indonesia, baik
dilihat dari devisa Y8Il8 dihasilkan maupun bagi pemenuhan kebutuhan akan minyak nabati di

dalam negeri. Devisa yang dihasiIkan olch komoditi ekspor ini pads tahun 1996 IaIu mencapai
sekitar USS 950 juta. menempati urutan kelima daIam ekspor non migas seteIah kayu. karet.
kopi dan udang (International Contact Business System, Inc. 1997)
Pads saat ini dimana bangsa dan negara Indonesia sedang dilanda krisis moneter dan
ekonomi, maka peranan yang dipegaug oleh komoditi kelapa sawit menjadi semakin penting
lagi sebagai sumber penghasil devisa bagi negara. Hal ini karena pennintaan pasaran dunia
terhadap minyak nabati kelapa sawit khusumya c1im e·e yang akan datang sangat besar. Peluang

pasar minyak keIapB sawit sangBt besar, terutama untuk industri minyak goreng hal ini
disebabkan berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa minyak kelapa sawit mempunyai banyak
keunggulan antara lain kayB vitamin A, waktu penyimpanan lebm baik, kualitas bahan baku
yang rclatifhomogen, serta kemampuan untuk substitusi. dengan minyak nabati Iainnya.
Selain itu beSRmyB konsumsi minyak sawit dunia juga disebabkan olch banyaknya
manfaat. dan kegunaan dari minyak kelapB sawit yang antara lain diglmakan sebagai bahan
baku minyak atau lemak paugan (edible oil and fat), seperti minyak goreng dan margarine ;
serta untuk memenuhi kebutuhan bidang industri 1ainnya

seperti industri bahan mak an ,

kosmetika, obBt-obatau serta indnstri ringan dan berat lainnya.

Seeara lebih terperinci macam - macam kegunsan minyak keIapa sawit dipaparlcan
sebagai berikut :

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

!!) Bahan Makmum

Minyak kelapa sawit dapat dlouat untuk bahan TDakanRD seperti mentega, lemak untuk

masak (shortening), bahan additif cokelat, pembuatan es krim, TDakaDaD ternak, pembuatan
858m

lemak lainnya, vBDaSpati dan industri m!!kmum ringan lainnya. Sebagai bahan TDakanaD,

kadar kolesterol minyak kelapa sawit hanya sekitar 12 - 19 ppm, rata-rata 16 ppm atau lebm

rendah dari kandungan kolesterol minyak kedele sebesar 20 - 35 ppm, minyak rape sebesar 25 30 ppm, minyak jagung 10 - 95 ppm dan lemak daging 800 - 1.400 ppm. Minyak kelapa sawit
yang dimumikan (refine) menjadi minyak goreng kandungan kolesterolnya akan menjadi lebm
rendah lagi (International Contact Business System, Inc. 1997).
Minyak kelapa sawit juga terbukti cendenmg mengurangi terjadinya thrombiotic pads
urat nadi, tidak meningkatkan tekanan darah tinggi dan tidak menimbulkan konker.
b) FBml8/li

Cream, shampo, lotion, pomade dan produk sejenis lainnya banyak menggunakan bahan

dari ~ak kellp>a sawi'- demikian.nula deqpn vitamin A

~vak

kellp>a sawit SlIQ¥lI1 mudah

diabsomsi oleh kulit dloandingkan minyak lainnya. Minyak kelapa sawit sangat kaya dengan
kandlmgan vitamin E yang disebut sebagai tocopherol dan tocotrienol dan mencapai total 1.081
ppm. Pads kedelai kandungan tersebut adalah 958 ppm, sedangkan pads bungs matahari 546
ppm, dan kelapa 362 ppm. Se1ain menunjang fertilitas, vitamin E juga diketahui sebagai anti
oksidan yang bertindak sebagai protektif. Minyak kelapa sawit juga mengandung beta karotin
yang berguna sebagai bahan pembuat vitamin A
c) Industri Ringan dan Berat
Pads industri kulit, minyak kelapa sawit sawit dipakai sebagai bahan pembalut yang
fleksibel Pads industri tekstil juga dipakai karens mudah dihiJangkaD Sebagai pelumas minyak
kelapa sawit cukup baik karens tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi. cold rolling danfluxing
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agent pada industri kawat, industri perak, dan sebagai bahan flotasi pada pemisa b • D biji
tembaga dan cobalt. Pada industri ringan dipakai sebagai sabun, semir sepatu, 1ilin, diteIjen,
tinta cetak dan lainnya.
Produk pangan umumnya dihasilkan melalui pemrosesan minyak kelapa sawit dan
minyak inti sawit deogan fraksinasi, refinasi dan hidrogenisasi. Produk non pangan dihasilkan
melalui hidrolisa. Dati proses hidrolisa akan dihasilkan asam lemak dan glycerine yang
kemudian diproses lebih Ianjut 1Ultuk mendapatkan derivat asam lain yang dapat diglmak!lll
sebagai bahan dasar produk barn seperti bahan dasar cat, bahan pencetak, pasta gigi, minyak
diesel, karosene dan gasoline.
SCpetti diketahui bahwa minyak kelapa sawit adaIah minyak yang ramah Iingkungan dan

sampai dengan saat ini para ahli terus me1akukan penelitian

guna mengembangkaD Iagi

kegunaan minyak kelapa sawit ini.
Luasnya spektrum pemakajan minyak kelapa sawit ini telah mendorong cepatnya
peningkatan konsumsi CPO dan PKO, dalam hal ini sejalan dengan peningkatan komsumsi
produk-produk diatas. Dibawah ini disajikan total konsumsi dan produksi minyak sawit
Indonesia dan dunia sebagai berikut :
Tsbell Total Konsumsi & Produksi Minyak Sawit Indonesia Selama Periode Tah1UlI991-1996

Tahun
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Total Konsumsi (000 Ton)
1.679,6
1.925,5
1.976,7
2.310,0
2.607,1
2.932,7

Sumber: Oil World Annual 1996, diolsh oleh leBS (1997)

Total Produksi (000 Ton)
2.657,6
3.266,2
3.421,5
4.008,0
4.350,1
4.746,8
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Tabel 2 Total Konsumsi & Produlcsi Minyak Sawit Donia Selama Periode Tahun 1991-1996
Tahun
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Total Konsumsi (000 Ton)
11.602,5
12.243,7
13.258,8
14.530,8
14.711,6
15.492,4

Total Produksi (000 Ton)
11.475,6
12.125,6
13.806,2
14.136,9
15.500,9
15.749,8

Sumber : Oil World Annual 1996, diolah olch ICBS (1997)

Tabe13 Proyeksi Konsumsi & Produksi Minyak Sawit Indonesia Selama Periode Tahoo 19972005
Tabun
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Total I<onsumsi (000 Ton)
3.106,5
3.492,6
3.492,1
3.706,2
3.936,1
4.183,3
4.449,2
4.735,5
5.044,1

Total Produksi (000 Ton)
5.992,6
6.565,2
1.131,1
7.710,3
8.282,8
8.855,4
9.421,9
10.000,5
10.573,0

Sumber: Oil World Annual 1996, dioIah olch ICBS (1997)

Tabe14 Proycksi Konsumsi & Produksi Minyak Sawit Dunia Selama Periode Tabun 1997-2005
Tabun
1991
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Total Konsumsi (000 Ton)
16.335
11.224
18.161
19.149
20.291
21.512
22.806
24.175
25.625

Sumber : Oil World Annual 1996, diolab olch ICBS (1997)

Total Produksi (000 Ton)
17.003
18.214
19.511
20.900
22.388
23.982
25.689
27.519
29.418
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Tabel 5 Potensi Ekspor Minyak Sawi! Indonesia Pads Periode Tahun 1997 - 2005
Tahun
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Proyeksi Produksi
(000 Ton)
5.992,6
6.565,2
7.137,7
7.710,3
8.2828
8.855,4
9.427,9
10.000,5
10.573,0

Proyeksi PemakaiaD
Industri (000 ton)
3.106,4
3.292,5
3.492,1
3.706,2
3.9361
4.183,2
4.449,1
4.735,4
5.044,0

Potensi Ekspor
(000 ton)
2.886,2
3.272,6
3.645,6
4.007,1
4.3467
4.672,1
4.987,8
5.265,0
5.529,0

Sumber: ICBS (1997)

Besarnya komsnmsj dan produksi minyak kelapa sawit dan adanya peluang untuk
mengekspor ke pasar Internasional menunjukkan bahwa potensi yang tersedia eli sekto£
perkebunan khususnya kelapa sawit sangat besar. Dan ini mempakan peluang bagi negara kita
karena memiliki keunggulan Kompeialif (Comperative advantage) tersendiri jika dibandingkan
dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari luasnya lahan yang belum dimanfaatkan secara
optimal apalagi e1itunjang oleh iklim yang sangat sesuai bagi budidaya tanaman kelapa sawit,
tersedianya tenaga ketja yang besar merupakan salah satu faktor penentu utama dalam
menunjang suksesnya usaha dibidang ini. Demikian pula halnya dengan perkembangan harga
minyak kelapa sawit yang dari tahun ke tahun cenderong terus meningkat seperti terlihat pads
Tabel 6. Seisin itu usaha pembukaan ataupun pengembangan areal perkebunan kelapa sawit
masih e1iberikan prioritas, bahkan pemerintah terus berusaha mendorong pengusaha swasta

untuk ikut serta menaDamkan modalnya eli sektor petkebunan kelapa sawit
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Tabel6 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit Dalam Negeri & CIF Rotterdam

Tahoo

Hargal\cg Dim Negeri

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

518
576
728
694
988
1.336,7
1.136

fRD)

Harga!ton CIF Rotterdam
(US$)
289
339
393
378
528
628
523

Sumber: Oil World Annual (1996)

Kesempatan yBDg diberikan oleh pemerintah ootuk ikut serta menanamlran moda\nya di
sektor perkebunan keiapa sawit sangat besar, baik dengan bentuk perkebunan besar maupllD
dengan pola PIR. Pola PlR ini diantaranya bertujll8ll ootuk mengikut sertakan petani dalam
proyek perkebunan dan petani disini bertindak sebagai plasma dan pemsabaan besar sebagai
intinya. Dimana pemsabaan besar berkewajiban membantu dan membimbing perkebunan rakyat

(Plasma) dalam suatu sistem kejasama yang saling mengllDtlmgkan Pembangunan keboo inti
ataupun dalam kebun plasma ini dilaksanakan seluruhnya oleh perusahaan besar dengan
mengikut sertakan para petani peserta sebagai tenaga peiaksana, sehingga alih teknologi

(transfer oftechnology) dari pemsahaan pelaksana dapat berlangsung secara otomatis.
Adanya kesempatan diatas dan

dalam rangka ikut berperan secara aktif di dalam

mengembangkan program pemerintah tersebut, maka sebagai salah satu perusahaan swasta
nasional yang bergerak dibidang perkebunan, PT .. X .. bermaksud berperan serta di dalam
pengembangan usahanya. Untuk itu telah direncanakan membuka dan mengembangkan serta
mengusahakan perkebunan kelapa sawit dengan pola PlR-TRANS KKPA seluas kurang lebih
10.000 hektar di Propinsi Kaljmantan Barat dengan komposisi kebun inti seluas 2.000 hektar
dan kebun plasma seluas 8.000 hektar.
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Sehubungan dengan rencana tersebut penulis mendapat kesempatan dari perusahan
untuk melakukan pengkajian atas rencana yang akan dijalankan oleh pemsahaan tersebut.

B. Perumusan Masalah
Pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit tidak mudah karens merupakan investasi
jangka panjang dan hasilnya barn akan dicapai dalam beberapa tabun kemudian. Maka apahila
tidak direncanakan., diperhibmgkan dipertimbangkan sem diana1jsis dengan baik dan sllllggllhsungguh, maka di dalam peJaksanaannya akan banyak ditemukan kendala-kendala yang dapat
beraIo."bat fatal bagi perusahaan Untuk dapat menjawab permasalaban tersebut diatas maka
peneliti bermaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :
1. Perencanaan kegiatan pembangunan proyek perkebunan kelapa sawit yang bagaimana yang
hams disusun stau dt"buat olch pemsahaan ?
2. Berapa besar biaya (anggaran) yang diperlukan untuk investasi pembangunan perkebunan
kelapa sawit tersebut ?
3. Apakah perencanaan dan besar biaya anggllf1lll tersebut layak untuk dilaksanakan apabila
tidak maka usaha-usaha atau langkah-Jangkah apa yang perlu di1aksan akan agar
pembangunan tersebut layak untuk dijalankan ?

C. Maksud dan Tujuan
Secara umum, rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk mencapai tujuan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan produktivitas laban perkebunan kelapa sawit sebagai asset perusahaan untuk

lebih meningkatkan 1c.arya dan kineIja pemsahaan
2. Membantu

program

pemerintah

dalam

rangka

merealisasikan

program-program

pembangunan di sektor pertanian pads umumnya dan di sektor perkebunan pads khususnya.
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3. Mendukung program pemerintah daJam rangka mencapai kecukupan pangan dan pengadaan
baban baku industri serta perolehan devisa.
4. Meneiptakan lapangan kelja bam dan memberikan kesempatan kelja yang lebih luas kepada
masyarakat daJam rangka pengentasan kemiskinan
5. Ikut serta mengembangkan dan membudidayakan sumberdaya nabati dengan menerapkan
teknologi budidllya dan penanganan pasca panen muktahir daJam rangka mempereepat
proses ahli telmologi.

SecaI1l khusus dimaksudkan untuk :

1. Memberikan masukan kepads perllsahaan dalam rangka implementasi minat pemsahaan
untuk membangun dan mengembangkan usaha perkebunan pads saat dan pasca gejolak
moneter dan ekonomi.
2. Merupakan kesempatan yang baik bagi peneliti untuk menerapkan dan menggunakan
konsep-konsep serta ketrampilan yang diperoleh selama proses belajar.
3. Menyajikan suatu reneana pembangunan, reneana pembiayaan dan penghasilan yang dapat
dipertanggung jawabkan secara

ekonomis dan finansial

serta rencana jadwal

pe!aksanaannya.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
Dalam kajian ini pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola Pemsahaan Inti
Rakyat (FIR.) dipandang sebagai sebuah usaha yang bertujuan untuk dapat mendatangkan
keuntungan. Banyak sekali faktor-faktor atau aspek-aspek

yang mempengaruhi berhasil

tidaknya rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola Pemsabaan Inti Rakyat
(PIR.) meliputi aspek-aspek kesesuaian laban, sosial budaya,

legalitas usaha, orgamsssl,

administrasi, keuangan dan manajemen seeara umum dan sebagainya.
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Mengingat terbatasnya waktu, pengetahuan, dana dan sebagainya dalam kajian ini
peneliti membatasi penelitian secara khusus menyangkut

aspek

finansial meliputi

pembangunan perkeb\Dl8D inti & pabrik beserta seluruh sarana dan prasarananya dan penelitian
atas pembangunan kebun plasma dan jalan yang ada di kebun plasma. Sedangkan untuk sarana
dan prasarana kebun plasma misalnya penunahan trllnsmigrasi, fasilitas sosial dan fasilitas

umum dan sebagainya tidal< dibahas.
Aspek finansial yang dlbahas khusus meliputi :
1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan meliputi :

a) Penyusunan rencana kegiatan dan biaya tan aman , sarana dan prasarana, serta pabrik
b) Penyusunan rencana biaya umum, yang mencakup biaya gaji pegawai, karyawan tetap
sesuai dengan rencana dan kebutuhan tenaga keIja, biaya pengelolaan kantor dan biaya
pemeliharaan sarana dan prasarana
c) Penyus= rencana dan biaya lain-lain, seperti biaya penyusutan, bunga pinjaman bank
dan kewajiban membayar pajak dan lain-lain.

2. Perencanaan Produksi dan Penghasi1an meliputi :
a) Penyusunan proyeksi produksi tanaman yang diusahakan
b) Penyusunan proyeksi harga satuan penjualan basil antar waktu
c) Penyusunan proyeksi pengbasilan atau basil penjua1an total antar waktu

3. Pengkajian Kelayakan Proyek meliputi :
a) Penyajian Proyeksi Arus Dana (Cash Flow)
b) Penyajian Proyeksi Laba - Rugi
c) Penyajian Proyeksi Neraca
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d) Penyajian Analisis fRR (Internal IWte of Return), Gross Benefit/Cost Ratio, Net
Benefit/Cost IWtio, NPV (Net Present Value), Payback Periods dan Analisis Sensitivitas

e) Penyajian Analisis : Lilcuidity Ratio, Leverage Ratio dan Profitability Ratio

