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POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT1 
Oleh: Almasdi Syahza 
Peneliti dan Pengamat Ekonomi Pedesaan 
Lembaga Penelitian Universitas Riau 
 
A. Kemampuan Daya Dukung Wilayah (DDW) Terhadap Pengembangan 

Industri Hilir Kelapa Sawit 
 
 Tingginya minat masyarakat pedesaan di Daerah Riau terhadap 

usahatani kelapa sawit telah menjadikan Daerah Riau sebagai penghasil kelapa 

sawit terluas di Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan data  

tahun 2010 telah mencapai 2.103.175  ha dan produksi tandan buah segar 

(TBS) sebanyak 36.809.252 ton per tahun dengan produktivitas 22,8 ton per 

tahun per hektar. Berdasarkan kondisi lahan dan tingkat kesuburan tanah di 

Riau produktivitas CPO sebesar 3,9 ton per tahun per hektar. Sementara itu 

jumlah pabrik kelapa sawit di Riau sebanyak 146 buah dengan kapasitas 

produksi sebesar 6.254 ton per jam. Kapasitas olah PKS yang terpasang di 

Riau sebesar 6.254 ton per jam. Distribusi produksi TBS dan CPO serta 

penyebaran PKS disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Produksi TBS, CPO, Produktivitas Lahan Kelapa Sawit dan Kapasitas 
PKS di Daerah Riau Tahun 2011 

 

Kabupaten/kota 
Produksi TBS 

(ton/thn) 
Produksi  

(ton CPO) 
PKS/Kapasitas 
Unit Ton/jam 

1  Kampar  7.680.797 1.273.944 35 1.425 
2  Rokan Hulu  6.150.819 989.041 22 984 
3  Pelalawan  3.737.648 648.197 17 715 
4  Indragiri Hulu  2.185.196 389.113 8 285 
5  Kuantan Singingi  2.392.285 431.385 10 450 
6  Bengkalis  2.303.132 435.688 8 350 
7  Rokan Hilir  4.639.402 797.644 22 915 
8  Dumai  406.727 75.085 1 60 
9  Siak  4.035.206 704.027 15 685 

 10  Indragiri Hilir  3.097.067 518.911 8 385 
11  Pekanbaru  180.973 30.507 - - 
12  Kepulauan Meranti  - - 

Total 36.809.252 6.293.542 146 6.254 
Produktivitas lahan 22,80 3,90 

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Tahun 2011 

                                                 
1 Hasil penelitian MP3EI tahun 2012 di Wilayah Riau 
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 Tingginya keinginan masyarakat untuk memiliki kebun kelapa sawit, 

maka luas kebun kelapa sawit di masa datang diprediksi akan selalu 

bertambah. Seiring dengan pertambahan luas areal akan diikuti dengan 

peningkatan produksi TBS. Kondisi ini juga akan menyebabkan kapasitas 

pengolahan TBS semakin dibutuhkan baik dari segi jumlah maupun dari segi 

kapasitas olahnya. Begitu juga untuk luas yang ada, produksinya akan 

bertambah karena masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. 

Sampai tahun 2010 luas tanaman yang belum menghasilkan sebanyak  

470.713 ha yang tersebar di duabelas daerah kabupaten/kota.  Untuk itu 

diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku  

PKS.  

Hasil analisis perhitungan 

DDW industri kelapa sawit 

disajikan pada Tabel 2. Hasil 

perhitungan didasarkan pada 

asumsi ketersediaan indikator, 

antara lain: luas lahan produktif 

baik menghasilkan maupun yang 

belum menghasilkan, produktivitas 

lahan, kapasitas yang sudah terpasang. Berdasarkan asumsi tersebut diperoleh 

angka indeks DDW sebesar 1,226 (jam operasi PKS 400 jam per bulan dan 

selama 25 hari kerja per bulan).  Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa 

angka DDW lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap 

penyediaan bahan baku PKS cukup besar besar.  Setiap satu satuan 

kemampuan olah PKS didukung oleh bahan baku TBS sebanyak 1,226 satuan. 

Apabila diasumsikan operasi PKS 500 jam per bulan (20 jam per hari selama 

25 hari perbulan) maka DDW sebesar 0.981. Artinya kapasitas mesin terpasang 

masih mencukupi untuk pengelahan bahan baku TBS. Namun dari sisi lain 

kenyataan di lapangan masih ada TBS yang terlambat diolah, hal tersebut lebih 

disebabkan letak lokasi PKS dan kebun tidak berdistribusi secara merata 

sesuai dengan kapasitas olah PKS. 

Untuk masa yang akan datang produksi TBS mengalami peningkatan 

karena masih ada kebun yang belum menghasilkan. Jika diasumsikan semua 
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kebun baik tanaman belum 

menghasilkan (TBM) dan tanaman 

menghasilkan (TM) berproduksi, 

maka DDW meningkat menjadi  

1,584. Perhitungan tersebut 

diasumsikan jam kerja PKS 400 jam 

per bulan.  Jika diasumsikan jam 

kerja PKS per bulan 500 jam (20 

jam per hari, 25 hari per bulan) maka DDW sebesar 1,267. Angka ini juga 

membuktikan bahwa bahan baku untuk PKS masih mengalami kelebihan. 

Untuk lebih jelasnya DDW setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Hasil Perhitungan Daya Dukung Wilayah (DDW) Terhadap Industri 

Kelapa Sawit di Daerah Riau Tahun 2012 
 

Kabupaten/kota 
Luas Lahan 

PKS/ 
Kapasitas 

DDW 
TM TBM Jumlah Unit 

Ton/ 
jam 

1  Kampar  320.466 33.262 353.728 35 1.425 1,123 
2  Rokan Hulu  254.680 161.756 416.436 22 984 1,302 
3  Pelalawan  161.235 21.600 182.835 17 715 1,089 
4  Indragiri Hulu  98.222 19.993 118.215 8 285 1,597 
5  Kuantan Singingi  105.382 16.189 121.571 10 450 1,108 
6  Bengkalis  108.247 62.619 170.866 8 350 1,371 
7  Rokan Hilir  216.134 19.602 235.736 22 915 1,056 
8  Dumai  20.135 12.281 32.416 1 60 1,412 
9  Siak  182.660 50.048 232.708 15 685 1,227 
10  Indragiri Hilir  139.696 72.781 212.477 8 385 1,676 
11  Pekanbaru  7.498 582 8.080 - - 
12  Kepulauan Meranti  - - - 

Total 1.614.355 470.713 2.085.068 146 6.254 1,226 
Jam kerja 500 jam/bulan (20 jam/hari), 25 hari/bulan   0,981 
Termasuk TBM, jika jam kerja 400 jam/bulan     1,584 
Termasuk TBM, jika jam kerja 500 jam/bulan    1,267 

 

Sebagai informasi, dalam ketentuan TBS harus diolah dalam waktu 8 

jam setelah panen. Kalau tidak TBS akan mengalami kandungan asam lemak 

bebasnya meningkat dan ini menyebabkan mutu TBS menjadi turun setelah 
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sampai di PKS. Hal tersebut akan 

berakibat turannya harga jual oleh 

petani. Untuk menjaga mutu TBS, 

maka setiap TBS yang tiba di PKS 

harus langsung diolah. Artinya DDW 

tidak boleh lebih besar dari 1 

(DDW<1). Apabila ini bisa dilakukan 

maka kualitas TBS dan kandungan 

asam lemak bebas dapat ditolerir, dan kandungan CPO dapat ditingkatkan.  

Tingginya angka DDW memperlihatkan melimpahnya bahan baku yang 

tersedia di wilayah  Riau. Kelebihan bahan baku ini akan menyebabkan tidak 

efisiennya proses produksi. Dari sisi lain kelebihan bahan baku yang dipasok 

dari pihak petani akan menyebabkan penurunan harga jual oleh petani itu 

sendiri. Karena kondisi pasar yang dihadapi oleh pihak petani adalah 

monopsonistik, maka petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar, sehingga 

petani hanya sebagai penerima harga dari pihak pedagang (kaki tangan PKS). 

Kondisi ini juga menyebabkan harga TBS ditingkat petani sangat berfluktuasi, 

terutama bagi petani swadaya murni. 

 Hasil perhitungan berdasarkan data yang ada, maka Daerah Riau masih 

kekurangan PKS untuk masa datang. Prediksi ini didasarkan karena luas kebun 

kelapa sawit ada kecenderungan 

meningkat dan masih luasnya 

tanaman yang beklum 

menghasilkan. Untuk itu ke depan 

pembangunan pabrik pengolah 

kelapa sawit (PKS) masih 

dibutuhkan. Sebagai bahan 

pertimbangan hasil prediksi PKS 

untuk masa datang di Riau disajikan 

pada Tabel 3.  

Pertambahan PKS untuk wilayah pedesaan diperlukan sebanyak 16 unit 

dengan kapasitas olah 60 ton TBS/jam atau identik dengan 21 unit PKS dengan 

kapasitas olah 45 ton TBS/jam. Apabila jam kerja PKS 500 jam per bulan maka 
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kekurangan PKS sebanyak 19 unit 

dengan kapasitas olah 60 ton/jam 

(identik dengan 21 unit PKS dengan 

kapasitas olah 45 ton TBS/jam). 

Karena potensi luas lahan masih 

bertambah dimasa datang dan masih 

adanya tanaman yang belum 

menghasilkan (TBM), maka prediksi 

kebutuhan PKS untuk mengolah TBS sebesar 41 unit. Namun pembangunan 

perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan penyebaran kebun petani, 

terutama petani swadaya. Pada aktivitas kelapa sawit jarak panen dengan 

pengolahan di PKS perlu menjadi perhatian. Untuk menjamin kualitas dan 

rendemen minyak sawit, maka dalam waktu 8 jam TBS sudah diolah di PKS. 

Karena itu kondisi jalan dan jarak antara kebun dengan PKS menjadi 

pertimbangan untuk menjamin kualitas. Kelemahan perkebunan petani 

swadaya adalah kebun mereka tersebur secara tidak merata, sedangkan petani 

plasma kebun kelapa sawit berada dalam satu kawasan. Sehingga dalam 

perencanaan pembangunan PKS sangat  mudah menentukan lokasi PKS.  

Tabel 3. Prediksi Kebutuhan Pabrik Pengolah Kelapa Sait di Riau 

Indikator Perkiraan Kuantitas 
Luas Areal (ha) tahun 2011 2.085.068 
Produksi TBS (ton) tahun 2011 36.809.252 
PKS sudah ada (unit) 146 
Kapasitas PKS terpasang (ton/jam 6.254 
Proyeksi Kebutuhan PKS 
Luas lahan yang ada (ha) tahun 2011 2.085.068 
Produksi (ton TBS) tahun 2011 36.809.252 
Kapasitas PKS terpasang (ton TBS/jam) 6.254 
Kemampuan olah (ton TBS/tahun)ntahun 2011 30.019.200 
Kelebihan bahan baku (ton TBS) 6.790.052 
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam)1 16 
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam)2 19 
Prediksi  jika TM dan TBM diperhitungkan 
Kapasitas olah PKS 30.019.200 
Belum terolah (produktivitas 22,8 ton/th)    17.522.309  
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam)1 41 

Catatan: 1) jam kerja 600 jam/bulan, 25 hari/bulan 
 2) jam kerja 500 jam/bulan, 25 hari/bulan 
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B. Potensi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit 
 

Produk minyak kelapa sawit 

mempunyai sifat keterkaitan industri 

ke depan maupun ke belakang yang 

cukup tinggi. Industri hilir minyak 

kelapa sawit yang sangat strategis 

dan menyangkut hajat hidup orang 

banyak adalah industri minyak 

goreng, sehingga pemerintah 

menaruh perhatian yang tinggi terhadap struktur pasar domestik minyak goreng. 

Tetapi serangkaian kebijakan pemerintah tersebut masih terlalu memfokuskan 

pada  CPO dan melupakan seperangkat permasalahan pada struktur industri 

minyak goreng (Bustanul Arifin, 2001).  Prospek pembangunan agroindustri 

kelapa sawit di daerah Riau sangat cerah.  Untuk mewujudkan hal tersebut ada 

beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, meningkatkan produktivitas 

lahan perkebunan kelapa sawit; Kedua, membangun infrastruktur yang 

memadai dan harus terkait dengan unit pengolahannya; Ketiga, 

mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang selama ini 

kurang terfokus; Keempat, menemukan teknologi baru untuk diversifikasi 

produk; dan kelima, harus ada deregulasi dalam industri kelapa sawit.   

 

 

 
 


