
I.PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Selain sektor pajak, salah satu tulang punggung penerimaan negara

untuk membiayai pembangunan adalah ekspor nonmigas, yang mulai diarahkan

untuk menggantikan pemasukan dari sektor migas yang nilainya tidak stabil.

Menurut Biro Pusat Statistik (1995), peranan migas terhadap penerimaan devisa

negara dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang menurun, yaitu mulai dari

73,2% dari total penerimaan devisa negara pada tahun 1984 menjadi 23,0%

pada tahun 1995. Perkembangan peranan migas terhadap penerimaan devisa

negara dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 itu ditunjukkan pada Tabel

1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Alam 1991-1995

Tahun Minyak Bumi dan Gas Alam Total % Migas
Ekspor Terhadap

Minyak HasH Gas Total Total
Mentah Minyak Alam

NiJai dalam Juta US $

1991 5.695,7 1.018,7 4.180,5 10.894,9 29.142,4 37,4
1992 5.397,7 1.221,2 4.052,0 10.670,9 33.967,0 31,4
1993 4.778,4 914,7 4.052,7 9.745,8 36.823,0 26,5
1994 5.071.6 932.9 3.689, I 9.693,6 40.053,4 24.2
1995 5.145.7 1.296.9 4.022,0 10.464,6 45.418,0 23,0

SUl11ber: Biro Pusat Statistik (1995).

Salah satu primadona penerimaan negara dari ekspor nonmigas adalah

sektor perkebunan, yang nilainya cenderung terus meningkat. Kelapa sawit

merupakan salah satu hasil perkebunan yang mempunyai potensi besar untuk
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meningkatkan pendapatan negara dari sektor non migas ini. Nilai ekspor hasil

pertanian terpenting dari tahun'1991-1995 tersebut disajikan pada Tabel 1.2.

TabeI1.2. Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Pertanian Terpenting 1991-1995.

No. Jenis Produksi 1991 1992 1993 1994 1995

Nilai dalam Juta US S

1. Kayu Lapis 2.868,4 3,270,2 4.7457 3.716.4 3.462.0
2. Udang, 1kan dan

Hasil Hewan LailU1ya 1.350,3 1.266,2 1.499,3 372,9 428,6
,

Karet 932,4 1.053.7 1.003.1 1.391,3 2.190,7J.

4. Minyak Sawit dan
Biji Kelapa Sawit 348,9 495,2 518.4 717,8 747,4

5. Kop i 361,9 264,1 392,1 696.6 575.7
6. Teh 145,0 143,1 155,8 89.4 85,4

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 1995.

Dibandingkan dengan komoditas perkebunan unggulan untuk ekspor

yang lainnya seperti kopi dan karet olahan, kelapa sawit mempunyai potensi

atau prospek yang lebih cerah (Tim Penulis Penebar Swadaya, 1992) karena:

1. Kondisi lahan di Indonesia sangat cocok untuk kelapa sawit dan lahan

yang tersedia masih sangat luas.

2. Pangsa pasar produk olahan kelapa sawit, baik di dalam negeri maupun di

luar negeri, senantiasa terbuka.

3. Sosok tanamannya cukup tangguh terhadap pergantian musim dibanding

tanaman penghasil minyak nabati lainnya yang umumnya merupakan

tanaman semusim .

4. Produktivitas minyak per hektar lebih tinggi dibandingkan tanaman

penghasil minyak nabati lainnya seperti kedelai, lobak, bunga matahari,

kapas, dan kelapa.
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5. Keluwesan dan keluasan dalam keragaman kegunaan baik bidang pangan

maupun nonpangan.

Pengolahan hasil panenan kelapa sawit dimulai dari proses pemanenan

itu sendiri, yang meliputi pemotongan tandan buah masak dan memungut

branda/an (buah kelapa sawit yang lepas dari tandannya). Hasil panenan dari

unit-unit perkebunan yang tersebar di sekitarnya, dikumpulkan di Tempat

Pengumpulan Hasil (TPH) selanjutnya dibawa ke pabrik untuk diolah lebih

lanjut. Proses pengolahan ini berlangsung cukup panjang dan memerlukan

kantrol yang cermat agar dihasilkan minyak kelapa sawit dan produk

sampingannya yang berkualitas baik.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam upaya meningkatkan produk

perkebunan kelapa sawit adalah melaksanakan pengembangan dengan pola

Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, atau

disingkat PIR-TRANS. Kebijaksanaan ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun

1986. Sampai dengan akhir 1995, perkebunan kelapa sawit pola PIR Trans

yang dibina sebanyak 173 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dengan areal

seluas 122.502,65 hektar. Jumlah ini jauh lebih banyak dari perkebunan kelapa,

karet, maupun kakao (Pusat Data dan Infarmasi Departemen Transmigrasi dan

PPH, Desember 1995). Pola PIR ini adalah pola pelaksanaan pengembangan

perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang

membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma

dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan

berkesinambungan.
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Lokasi Merlung adalah salah satu lokasi pemukiman transmigrasi dengan

pola perkebunan kelapa sawit (PIR-TRANS) yang pengelolaannya telah bekerja

sama dengan PT Inti Indosawit Subur (liS), yaitu pelaku ekonomi yang bergerak

dalam bidang pengelolaan Crude Palm Oil (CPO). liS mempunyai satu pabrik

pengolahan CPO dengan kapasitas 30 ton/jam yang dapat menampung

produksi kelapa sawit seluas kurang lebih 6000 Ha. Lokasi Merlung mempunyai

kebun inti seluas 5.500 Ha dan plasma seluas 9.200 Ha, terdiri dari 9 unit kebun

yang letaknya menyebar. Dengan adanya produksi Kebun Sawit yang tidak

tertampung, menyebabkan kapasitas pabrik pengolahan yang sudah ada tidak

mampu lagi untuk mengelolanya. Dengan adanya permasalahan tersebut di

atas, maka perlu diadakan peningkatan kapasitas pabrik pengolahan tersebut .

Dalam perencanaan suatu industri atau pabrik perlu dilakukan suatu

analisis terhadap aspek pasar, bahan baku, manajemen, finansial, dan teknis

teknologi. Pada penelitian ini, faktor-faktor di atas pada umumnya akan

memberikan kontribusi atau pengaruh yang sama besarnya terhadap analisis

letak atau lokasi pembangunan pabrik CPO. Hanya faktor biaya transportasi dari

TPH ke lokasi pabrik yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap

analisis tersebut.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Salah satu masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dari

sejumlah masalah dalam proses pengolahan produk kelapa sawit, adalah

masalah biaya transportasi dari perkebunan menuju tempat pengolahan CPO.

Penelitian akan dilakukan dengan mengambil studi kasus di suatu daerah
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perkebunan kelapa sawit yang mempunyai permasalahan dalam peningkatan

kapasitas pabrik pengolahan CPO.

Sehubungan dengan adanya kelebihan produksi perkebunan kelapa

sawit, seperti yang telah disinggung pada subbab terdahulu, adalah bahwa

pabrik pengolahan CPO yang sudah ada tidak mampu menampung hasil

produksi dari unit-unit perkebunan-perkebunan di sekitarnya, sehingga

kapasitas pabrik ini harus ditingkatkan untuk menampung produksi kelapa sawit

dari perkebunan tersebut. Letak pabrik peningkatan kapasitas produksi CPO

dapat dilakukan pada lokasi pabrik yang sudah ada atau di lokasi yang baru.

Sementara itu unit-unit perkebunan yang ada mempunyai areal cukup luas dan

tersebar di beberapa lokasi yang cukup berjauhan. Kondisi ini mengakibatkan

tingginya biaya transportasi untuk pengangkutan hasil panenan dari perkebunan

menuju ke lokasi pabrik pengolahan CPO yang sudah ada.

Masalah lain yang dihadapi sehubungan dengan produksi TBS adalah

bahwa hasil panenan TBS harus segera diolah di pabrik paling lambat 8 jam

sejak saat pemanenan guna memperoleh produksi yang berkualitas tinggi.

Karena itu, masalah transportasi TBS menjadi sangat penting. Untuk menekan

biaya transportasi tersebut, perlu analisis di mana lokasi pabrik peningkatan

pengolahan CPO agar efisiensi transportasi pada masa yang akan datang dapat

dicapai.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan pola transportasi yang
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Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan pola transportasi yang

efisien dan efektif pada proses pengolahan produk perkebunan kelapa sawit

setelah ditingkatkannya kapasitas pabrik. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan

1. Menentukan besarnya peningkatan kapasitas pabrik CPO, sehubungan

dengan kelebihan produksi Kelapa Sawit.

2. Menentukan lokasi pabrik pengolahan CPO yang baru untuk menampung

kelebihan produksi dari unit-unit perkebunan yang menjadi pasokan pabrik

yang bersangkutan.

3. Menentukan unit-unit perkebunan mana saja yang memasok pabrik

pengolahan CPO yang lama dan unit-unit perkebunan mana saja yang

harus memasok rencana pabrik yang akan ditingkatkan (pabrik "baru").

1.4 RUANG LINGKUP

Penelitian hanya dibatasi pada penentuan biaya transportasi yang

minimum sehubungan rencana peningkatan kapasitas produksi pabrik

pengolahan CPO untuk menampung hasil produksi TBS dari kebun-kebun di

sekitarnya. Pembatasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa pendirian pabrik di

wilayah tersebut sama besarnya. Perawatan tanaman, kegiatan pemanenan,

kegiatan pengolahan TBS di dalam pabrik CPO, serta pengolahan CPO menjadi

bahan jadi tidak dibahas dalam penelitian ini.

Ruang lingkup penelitian meliputi kegiatan:

1. Kegiatan perawatan tanaman, pemanenan, pengolahan TBS di dalam

pabrik pengolahan CPO serta pengolahan CPO menjadi bahan jadi tidak
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2. Pengkajian area perkebunan kelapa sawit dibatasi pada perkebunan yang

menjadi pasokan bahan baku pabrik pengolahan CPO yang telah dipilih

sebagai lokasi penelitian.

3. Kapasitas produksi pabrik pengolahan CPO yang ada saat ini tetap

diperhitungkan dalam analisis peningkatan kapasitas produksi CPO.

4. Penelitian hanya dibatasi pada penentuan model transportasi yang

memberikan biaya minimum sehubungan rencana peningkatan kapasitas

produksi CPO untuk menampung hasil produksi TBS dari kebun-kebun

yang menjadi wilayah perusahaan yang dipilih sebagai obyek penelitian.

5. Periode analisis sehubungan dengan peningkatan kapasitas produksi

pengolahan CPO didasarkan pada hasil rata-rata produksi TBS terbesar.

6. Tarif angkutan per satuan jarak dan per satuan berat dihitung berdasarkan

nilai biaya yang berlaku pada tahun penelitian.
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