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I. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Kelapa sawit termasuk salah satu komoditi andalan lndonesia di

sektor lndustri Agribisnis, karena kelapa sawit merupakan bahan baku
minyak nabati untuk memenuhi konsurnsi masyarakat, penghasil devisa
dan merupakan surnber pendapatan rnasyarakat lndonesia. Dalam upaya
mengantisipasi perkembangan pasar dan perkembangan di negaranegara penghasil minyak sawit dan produk turunannya, maka Pemerintah
dan Swasta lndonesia rnelalui PT Perusahaan Nusantara (PTPN) dan
Perkebunan

Besar

Swasta

Nasional

(PBSN)

bersama-sama

mengembangkan perkebunan komoditi ini dan pabrik pengolahannya.
Kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di lndonesia
saat ini rnasih jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, narnun
diproyeksikan sekitar tahun 2005 lndonesia akan dapat menyamai
Malaysia terutama dalam hektare produksi minyak sawit (ICBS, 1997).
PT Suryabumi Agrolanggeng termasuk satu diantara sekian
banyak Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN) yang turut
rnengambil bagian dalam pengembangan agribisnis Kelapa Sawit. PT
Suryabumi Agrolanggeng sedang rnembangun perkebunan kelapa sawit
seluas 10.000 hektare dengan pencadangan lahan 15.000 hektare di
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim. Surnatera Selatan.
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Total Biaya Proyek pada saat pernbangunan dirnulai dianggarkan
sebesar Rp. 114,5 Milyar terrnasuk pabrik pengolahan CPO dan Kernel
(Inti Sawit) berkapasitas 60 ton TBSIjarn sebesar Rp 25,7 rnilyar (Studi
Kelayakan Konsultan PT Mega Appraisindo, 1995). Kernajuan realisasi
pembangunan tanarnan baru rnencapai seluas " 5.529 hektare yang terdiri
dari tahun tanam 199511996 seluas 2.442 hektare, tahun tanarn 1997
seluas 2.040 hektare, dan tahun tanarn 1998 seluas 1.047 hektare.
Sedangkan Pabrik CPO dan Inti Sawit, pernbangunannya belurn dirnulai
(Laporan Konsultan PT Mega Appraisindo, Desernber 1998).
Sehubungan dengan kondisi ekonorni akibat krisis moneter yang
berkepanjangan, biaya-biaya bahan, mesin-mesin dan peralatan serta
biaya pernbangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), rneningkat
lebih dari 100%. Anggaran biaya proyek yang dibuat pada tahun 1995
tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga-harga
pada saat ini, sehingga diperlukan suatu evaluasi yang menyeluruh
terhadap sisa pekerjaan pembangunan kebun dan terutama Pabrik
Pengolahan Kelapa Sawit yang belurn dilaksanakan.
Penyelesaian proyek ini bergantung pada sumber dana baik dari
shareholder

maupun dari kreditor (bank). Dengan kenaikan harga

barang-barang dan biaya modal (bunga per Nopember 1998 " 40% per
tahun) yang dernikian tinggi, apakah proyek ini masih dapat
dilanjutkanldiselesaikan sesuai rencana sernula, ataukah dihentikan

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

hanya sampai dengan pembangunan kebun saja sesuai kemampuan
sumber dana yang tersedia.
Namun kenyataan menunjukkan bahwa pada semua perkebunan
skala besar (5.000 ha keatas), memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit
menjadi CPO dan lnti Sawit (kernel), sebagai bagian dari proyek yang
seharusnya dilaksanakan, untuk memperoleh kontribusi laba yang lebih
besar dibanding hanya mernproduksi tandan buah segar (TBS). Bahkan
sebaliknya ada perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit
tanpa memiliki kebun sendiri, hanya membeli TBS dari petanilmasyarakat,
tetapi memperoleh laba yang memadai. Ini disebabkan harga TBS
bergantung pada harga minyak sawit mentah (CPO=crude palm oil) dan
lnti Sawit (Kernel) karena TBS tidak dapat disimpan lama.
Sementara itu lokasi kebun PT Suryabumi Agrolanggeng
berdekatan dengan PT Cipta ~utura'danPTPN IV yang masing-masing
memiliki Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang hingga saat ini
penggunaan kapasitasnya masih belum optimal. Dengan demikian PT
e n g memiliki pilihan atau peluang untuk
Suryabumi ~ ~ r o l a n ~ ~masih
menjual TBS sampai jangka waktu tertentu atau segera membangun
Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit sendiri dengan kapasitas yang sesuai
dengan kemajuan kebunltanaman produktif.
Hal ini mernerlukan kaji ulang dan analisis kelayakannya berkaitan
dengan kendala-kendala :
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a.

Kenaikan biaya proyek yang relatif tinggi.

b.

Keterbatasan sumber dana sendiri (self financing) dari pemegang
saham (shareholder).

c.

Penyelesaian pembangunan kebunltanarnan lebih diprioritaskan,
karena telah memperoleh pembiayaan dari Bank s.d 10.000
hektare.

d.

Sumber dana mahal (bunga tinggi).

e.

Kurs tinggi dan masih beffluktuasi.

B.

ldentifikasi Masalah
Sehubungan dengan perubahan berbagai faktor yang diperburuk

dengan terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan, PT Suryabumi
Agrolanggeng saat ini menghadapi masalah dalarn pelaksanaan proyek
pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektare dengan
Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit-nya berkapasitas 60 ton TBSljam.
Perrnasalahan-permasalahan

dimaksud

dapat

diidentifikasi

sebagai berikut:
a.

Biaya proyeklinvestasi meningkat lebih dari 100%.

b.

Sumber dana sebagian besar berasal dari pinjaman bank, dimana
bunga telah naik dari semula 19% menjadi " 40% per November
1998 dan pemegang saham (shareholder), narnun kernarnpuannya
sangat terbatas.
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c.

Kernajuan realisasi pernbangunan kebun (tanarnan dan prasarana)
sudah tidak sesuai dengan rencana (jadwal) yang

'mana

realisasinya baru mencapai 5.529 hektare.
d.

Kreditor (Bank) telah mernutuskan restrukturisasi pinjaman
sebagai berikut:
Pernbiayaan Bank lebih diutarnakan untuk penyelesaiaan
kebun dengan pernberian tarnbahan pinjaman.
Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) akan
dipertirnbangkan dan dievaluasi kernbali setalah jurnlah
tanaman produktif telah mernungkinkan.

e.

Usia produktif tanaman dan luasljurnlah tanarnan rnernpengaruhi
atau menentukan besarnya kapasitas Pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit yang akan dibangun. Minimal 6.000 hektare tanaman
rnenghasilkan untuk Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit kapasitas 30
Ton TBSIJarn.

Rumusan Masalah
lnvestasi pembangunan Pabrik

Pengolahan Kelapa Sawit

rnerupakan keputusan yang strategis dan oleh karena itu diperlukan
kajian dan analisa rnengenai kapan dan berapa kapasitas Pabrik
Pengolahan Kelapa Sawit yang lebih layak dibangun agar dapat
rnengingkatkan laba perusahaan secara keseluruhan.
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Untuk menjelaskan rumusan masalah tersebut perlu dikembangkan
dalam pertanyaan-pertanyaansebagai berikut :
a.

Bagaimana merencanakan pembangunan Pabrik Pengolahan
Kelapa Sawit yang lebih layak dan efisien dengan keterbatasan
dana dan tingginya biaya modal.

b.

Bagaimana kelayakan investasi tersebut.

c.

Faktor apakah yang haws diperhatikan untuk menilai kelayakan
investasi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.

d.

Kapan waktu yang tepat dan berapa kapasitas Pabrik Pengolahan
Kelapa Sawit yang sesuai dengan luas kebun dan produksi tandan
buah segar (TBS) yang dihasilkan.

D.

Tujuan
Tujuan penelitian atau geladi'karya ini adalah untuk melakukan

kajian dan analisa mengenai rencana pembangunan Pabrik Kelapa Sawit
sebagi bagian dari proyek pembangunan perkebunan Kelapa Sawit PT
Suryabumi ~grolanggengyang sedang dilaksanakan, yang meliputi :
a.

Mengkaji kondisi perusahaan dan perkernbangan pembangunan
proyek (kebun).

b.

Mengevaluasi nilai investasi pembangunan Pabrik Pengolahan
Kelapa Sawit (PKS), sumber dana dan biaya modal.
Menghitung pengaruh investasi pembangunan PKS terhadap

