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RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah salah satu kabupaten di wilayah Sumatera

Selatan yang memiliki lahan rawa/ gambut dalam jumlah yang luas. Perkebunan

merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan lahan tersebut. Melalui

perkebunan, lahan gambut tersebut akan lebih produktif dan menguntungkan penduduk

lokal disamping mengurangi frekuensi kebakaran yang dapat mengganggu kesehatan

manusia yang sering terjadi di atas lahan gambut tersebut.

Laporan ini merupakan hasil studi yang bertujuan mengetahui alternatif perkebunan apa

yang secara finansial layak untuk dikembangkan di lahan rawa/ gambut. Ada 2 (dua)

jenis komoditas perkebunan yang menjadi bahan perbandingan dalam laporan ini yaitu

kelapa sawit dan karet. Metode yang dilakukan untuk melakukan studi ini terutama

adalah pengumpulan data sekunder dan kunjungan langsung ke perusahaan yang telah

atau akan berinvestasi di bidang perkebunan. Hasil yang diperoleh melalui studi ini

adalah studi kelayakan finansial komoditas perkebunan dan karena keterbatasan

informasi yang diperoleh maka banyak asumsi-asumsi dan model pengembangan

perkebunan yang dipakai dalam penyusunan laporan ini. Kriteria yang digunakan

dalam penilaian kelayakan keuangan yang digunakan adalah perbandingan nilai Internal

Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV).

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka dapat diberikan rekomendasi untuk

lebih memilih perkebunan karet untuk dikembangkan di lahan gambut tersebut, karena

secara finansial nilai imbal hasil (IRR) dan NPV perkebunan karet lebih tinggi dari

pada perkebunan sawit, walaupun kedua alternatif tersebut sama-sama menghasilkan

nilai IRR yang melebihi tingkat bunga kredit dan NPV yang positif. Namun hasil

analisa juga menunjukkan bahwa perkebunan karet memiliki tingkat sensitifitas yang

lebih tinggi dari pada perkebunan kelapa sawit terhadap adanya perubahan dalam

variabel penghasilan dan biaya.
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A. PENDAHULUAN

Sebagian besar daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) didominasi oleh

rawa-rawa, yakni meliputi hampir 75% dari keseluruhan areal seluas + 1,9 juta ha.

Daerah rawa tersebut berada pada hamparan lahan gambut yang memiliki potensi

cukup besar untuk dimanfaatkan. Hasil penelitian Wetlands International tahun

2000-2002 menunjukkan bahwa 54,21% lahan gambut di Propinsi Sumatera Selatan

berada di Kabupaten OKI yakni seluas 768,501 ha dengan kandungan karbon (CO2)

sebesar + 687,44 juta ton.

Lahan gambut adalah lahan marjinal yang bila dieksploitasi akan

meningkatkan kandungan keasaman tanah dan air dengan ph yang rendah.

Pemanfaatan lahan gambut memerlukan proses reklamasi lahan berupa proses

pencucian dan penjemuran secara berulang-ulang dengan tujuan agar proses oksidasi

dan mineralisasi berjalan cepat dan sempurna. Oleh karenanya reklamasi lahan

gambut membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang relatif lama sesuai dengan

potensi lahan gambut itu sendiri. Saat ini lahan gambut di Kabupaten OKI masih

merupakan lahan tidur. Umumnya berupa hamparan rawa dengan ekosistem yang

memungkin tumbuh dan berkembang biaknya biota perairan berupa ikan. Untuk

lahan perkebunan, baru termanfaatkan seluas 13 ribu ha dari potensi lahan yang

tersedia seluas 163 ribu ha. Sebagian besar lahan gambut berada di kecamatan Air

Sugihan, Pematang Panggang, Cengal, Pampangan dan Tulung Selapan.

Belum banyak perusahaan yang memanfaatkan lahan gambut sebagai lahan

perkebunannya. Di daerah OKI baru ada satu perusahaan yang memanfaatkan lahan

gambut tersebut yaitu PT. Selapan Jaya Permai dan PT. London Sumatera. PT.
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Selapan Jaya Permai baru membuka lahan kebun kelapa Sawit di Kecamatan Cengal.

Namun perkebunanan ini masih dalam tahap penanaman belum menghasilkan tandan

buah segar. Sedangkan perusahaan perkebunan lain masih memanfaatkan lahan

kering seperti PT. Tania Selatan, PT. Buluh Cawang, dan lainnya. Dari semua

perusahaan yang membuka lahan perkebunan, rata-rata komoditasnya adalah karet,

kelapa sawit, kelapa dan kopi.

Penulisan laporan penelitian ini terutama didasarkan kepada studi literatur

dan analisis data sekunder yang berasal dari berbagai publikasi dan hasil penelitian

ilmiah mengenai bisnis dan investasi perkebunan kelapa sawit. Di samping itu, juga

dilakukan penelitian lapangan dan wawancara dengan berbagai sumber mengenai

konversi lahan gambut untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Penyajian

laporan teknis ini dimulai dengan pemaparan metode dan pendekatan studi,

pemaparan data, pemaparan asumsi-asumsi dasar yang digunakan, kemudian

dilanjutkan dengan penyajian hasil analisis valuasi ekonomi investasi perkebunan

kelapa sawit, diskusi dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan.

1. Tujuan

Tujuan studi analisis valuasi ekonomi investasi perkebunan ini adalah:

1) Memeriksa kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi investasi perkebunan

sebagai salah satu alternatif pilihan penggunaan lahan.

2) Mengidentifikasi dan menilai asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam

analisis ekonomi yang dilakukan.

3) Mengevaluasi proses dan dasar pengambilan keputusan investor swasta dalam

melakukan investasi perkebunan.
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4) Membandingkannya dengan proses keputusan yang berdasarkan pertimbangan

finansial dengan turut memperhitungkan (internalize) semua biaya yang terkait

dalam investasi perkebunan, termasuk biaya lingkungan dan biaya sosial.

2. Metode dan Pendekatan

Analisis valuasi ekonomi investasi perkebunan kelapa sawit dilakukan

melalui pendekatan sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi berbagai faktor dan variabel utama yang berpengaruh

terhadap investasi perkebunan. Berdasarkan data yang telah dipublikasikan dan

perkembangan pergerakan (trend) nilai suatu variabel, dilakukan pemeriksaan

terhadap nilai-nilai serta kisaran nilai yang dapat diterima. Misalnya, tingkat

produksi tandan buah segar (TBS) pada berbagai kelas lahan (tingkat produksi

lahan : rendah, sedang, dan tinggi), berbagai harga masukan yang harus dibayar

untuk investasi tanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pengolahan

TBS menjadi CPO dan KPO, harga hasil produk (CPO dan KPO), berbagai

dampak eksternal (negatif) terhadap lingkungan, alternatif sumber pendapatan

berdasarkan pilihan penggunaan lahan, keanekaragaman hayati, dan nilai-nilai

yang tidak dapat dihitung (intangible values).

2) Mengembangkan perhitungan dalam suatu lembaran kerja (spreadsheet dengan

menggunakan MS-Excel) sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk

melakukan penyesuaian variabel-variabel secara fleksibel. Semua perhitungan

nilai variabel biaya dan manfaat proyek dilakukan dalam satuan per unit (per

hektar). Hal ini dimaksudkan untuk dapat memungkinkan perbandingan di

antara kategori manfaat dan biaya. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai
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variabel indikator pembanding, misalnya nilai kini bersih (NPV, net present

value).

3) Mengidentifikasi kasus ‘dasar’ (‘base’ case) yang mendeskripsikan kondisi

(situasi) rata-rata proyek investasi perkebunan swasta.

4) Melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dampak eksternalitas lingkungan

(menilai biaya lingkungan yang mungkin terjadi), dan nilai-nilai (dari suatu

keberadaan sumberdaya alam hutan) yang tidak dapat dihitung (intangible

values).

5) Melakukan analisis perkiraan terhadap biaya potensial yang mungkin dapat

terjadi sebagai akibat kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

6) Membandingkan NPV yang dihasilkan dari alternatif penggunaan lahan lainnya

B. ALTERNATIF PERKEBUNAN YANG DAPAT DIKEMBANGKAN

1. Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak kelapa sawit (CPO-crude

palm oil) dan inti kelapa sawit (KPO) merupakan salah satu primadona tanaman

perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia.

Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati

dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal

perkebunan kelapa sawit.

Komoditas minyak sawit (CPO) telah menjadi komoditas unggulan dan

merupakan andalan ekspor Indonesia. Sekitar US $ 1 – 1,5 milyar per tahun

diperoleh devisa dari ekspor produk ini. Data Oil World tahun 2003 menunjukkan
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bahwa konsumsi minyak sawit dunia dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata

8,02%. Pada tahun 2001 konsumsi minyak sawit dunia 23,20 juta ton, tahun 2002

meningkat menjadi 24,22 juta ton dan tahun 2003 konsumsi meningkat lagi menjadi

26,16 juta ton. Konsumsi tersebut akan terus meningkat seiring dengan peningkatan

jumlah penduduk dunia.

Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang

semula dipenuhi dari minyak kelapa, sejak tahun 1970 mulai disubstitusi dengan

minyak sawit. Dengan tingkat konsumsi minyak goreng penduduk Indonesia saat ini

sekitar 15 kg per tahun/ kapita dibutuhkan sekitar 3,5 juta ton CPO pertahun.

Melihat prospek pasar baik dalam negeri maupun luar negeri serta bisnis

industri kelapa sawit yang menjanjikan profit, maka perkembangan usaha kelapa

sawit di Indonesia telah berkembang dengan pesat sejak tahun 1980 melalui berbagai

pengembangan baik yang dilakukan oleh perkebunan besar, proyek-proyek

pembangunan maupun swadaya masyarakat. Tidak hanya meningkatkan luas areal

dan produksi, tetapi secara mendasar telah mengubah pola pengusahaannya yang

awalnya hanya diusahakan oleh perkebunan besar, maka saat ini kelapa sawit sudah

merupakan bagian dari usaha perkebunan rakyat. Pada tahun 2001 dari total areal

kelapa sawit Indonesia 3,4 juta hektar, 1,094 juta hektar (32,2%) di antaranya

merupakan perkebunan rakyat.

Seiring dengan era otonomi daerah, yang digulirkan sejak tahun 2001,

pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya Bapak Bupati Ir. Ishak

Mekki, MM., pada tahun 2004 telah merencanakan mendirikan perusahaan daerah di

bidang perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit, setelah melihat prospek pasar

dan bisnis industri kelapa sawit yang sangat menguntungkan. Luas areal yang



6

direncanakan seluas 10.000 hektar, dengan pembagian 5.000 hektar kebun inti milik

perusahaan daerah dan seluas 5.000 hektar kebun plasma. Sedangkan yang telah

berjalan selama ini untuk perusahaan besar, pembagiannya adalah 90% untuk

perusahaan (inti) dan 10% untuk petani (plasma).

2. Perkebunan Karet

Karet merupakan salah satu komoditi terbesar di Kabupaten OKI sampai saat

ini. Hasil dari karet adalah slabs karet, lump kebun, lump mangkok dan scraps yang

bermutu rendah atau dikenal sebagai bahan olah karet rakyat (BOKAR). Luas areal

perkebunan kaet di OKI mengalami penurunan selama 3 tahun belakangan ini.

Menurut Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan luas areal pengusahaan

perkebunan karet sebesar 23.456 Ha sedangkan menurut BPS pada tahun 2003, luas

pengusahaan perkebunan besar untuk komoditi karet adalah sebesar 20.510 ha. Di

lain pihak Luas areal tanaman karet yang didominasi oleh kebun rakyat sebesar

115.723 ha.

Terdapat peningkatan dalam trend konsumsi karet dunia dari tahun 1980

sampai 2003. dari 3,377 ton menjadi 7,86 ton per tahunnya. Pangsa pasar karet

terbesar diduduki oleh Eropa, Amerika, Cina dan Jepang. Gambaran produksi karet

di dunia terjadi peningkatan produksi dari 3,85 juta ton menjadi 7,92 juta ton pada

tahun 2003 dimana Indonoesia berada di urutan ke dua sebagai penghasil karet

dengan produksi 23% dari produksi dunia. Pada tahun 2003, produksi karet

Indonesia mencapai kurang lebih 1,8 juta ton dimana Kabupaten OKI memberikan

kontribusi sekitar 65.752 ton. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi produksi

karet OKI belum mencapai 1% dari produksi karet nasional.
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Prospek perkebunan karet ke depan masih cerah. Beberapa jenis industri

menggunakan bahan dasar karet yang berupa lateks seperti industri minyak

kasar/makan dan nabati, pengupasan dan pembersihan kopi, pengupasan biji-biji, dan

kopra. Sementara itu jika dilihat dari harga karet dunia, terjadi fluktuasi harga dari

tahun 1980 - 2003 antara US$ 80 dengan US$180 dan dalam lima tahun tearkhir ini

harga karet cenderung meningkat. Pada tahun 2003 harga karet mencapai US$120

per ton.

Di samping keuntungan yang akan didapatkan dari pengembangan lahan

gambut ini, pengolahan lahan gambut juga akan berdampak terhadap habitat

manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi selain ada keuntungan dalam aspek ekonomi

namun pengusahan perkebunan juga harus memperhatikan aspek sosial dan aspek

lingkungan yang biasanya berdampak negatif. Pembangunan kebun karet plasma

dengan berbagai kegiatan antara lain pembukaan lahan sekunder, penyiapan lahan,

dan pembangunan infrastruktur, akan membawa dampak terhadap sifat fisik dan

kimia, terutama terhadap kesuburan tanah. Terbukanya lahan akan menyebabkan

tercucinya hara tanah, penurunan ph tanah dan peningkatan terhadap kadar

kejenuhan basa (KB). Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlakuan terhadap

tanah melalui penanaman cover crops dan pemupukan dapat memperpendek dampak

tersebut dan berubah menjadi dampak positif.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kebun plasma dan

kebun Inti, pasti terjadi dampak terhadap kesehatan lingkungan (sanitasi) maupun

kesehatan masyarakat. Guna mengelola dampak yang mungkin timbul, perlu

dilakukan penyuluhan bagi generasi muda dan ibu tani khususnya mengenai sanitasi

lingkungan dan kesehatan. Beberapa hal yang sangat penting diperhatikan dalam



8

proyek kemitraan ini adalah kesediaan dari pihak perkebunan Inti untuk memberikan

dan penyediaan fasilitas umum yang memadai. Beberapa fasilitas penting antara lain

adalah : sarana dan prasarana pengobatan tenaga medis dan para medis, prasarana

pendidikan dan tempat ibadah yang memadai. Selain itu perlu upaya untuk

menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat dan harmonis, sehingga dapat

mendorong produktivitas kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

produktivitas kebun dan kesejahteraan masyarakat.

C. KEBIJAKAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Perusahaan yang ingin bergerak dalam bidang perkebunan adalah perusahaan-

perusahaan yang harus memiliki modal yang relatif besar. Modal yang besar tersebut

terutama sangat dibutuhkan untuk pembebasan lahan yang akan dijadikan areal

perkebunan, persiapan lahan sehingga siap ditanami, biaya penanaman serta

pemeliharaan tanaman yang belum menghasilkan yang biasanya berkisar 3 sampai 5

tahun. Kebutuhan akan modal yang besar tersebut mengakibatkan banyak

perusahaan-perusahaan perkebunan yang tergabung dalam suatu kelompok atau grup

perusahaan sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan keuangan dan

jaminan yang lebih besar apabila mengajukan kredit ke pemerintah atau lembaga

keuangan.

Dengan adanya kelompok atau grup perusahaan perkebunan tersebut

perusahaan perkebunan juga dapat bekerjasama dalam hal pengolahan hasil

perkebunan, pengiriman hasil panen, sampai dengan kesepakatan mengenai

penentuan harga jual komoditas perkebunan. Perusahaan-perusahaan perkebunan
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juga membentuk asosiasi-asosiasi sesuai kelompok komoditas masing-masing,

seperti APKINDO yang menaungi perusahaan perkebunan karet.

Pola kemitraaan dengan rakyat yang lebih dikenal dengan nama Perkebunan

Inti Rakyat (PIR), yaitu kerjasama antara perusahaan sebagai perusahaan inti dengan

rakyat sebagai plasma juga digunakan sebagai salah satu alternatif mengurangi biaya

investasi karena perusahaan tidak melakukan pembebasan lahan dalam jumlah luas,

melainkan bekerja sama dengan perkebunan yang dimiliki rakyat. Pola itu juga

sekaligus berfungsi sebagai stimulus memperoleh kredit dengan bunga yang rendah,

karena adanya kebijakan pemerintah memberikan keringanan tingkat bunga bagi

pembangunan perkebunan yang melibatkan masyarakat sekitar. Pemerintah tentu

mengharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan kehadiran

perusahaan perkebunan, yang membimbing petani dalam hal penanaman samapai

pemanenan hasil perkebunan.. Dalam pola tersebut dibuat kesepakatan atau

perjanjian yang pada intinya perusahaan akan membantu petani dalam masalah

penanaman dan pemeliharaan tanaman perkebunan dan sebagai imbal baliknya

petani menjual hasil panennya kepada perusahaan inti.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap keberadaan masyarakat atau penduduk di

sekitar lokasi perkebunan, beberapa perusahaan perkebunan telah menganggarkan

sebagian dana yang khusus diperuntukkan demi kegiatan masyarakat sekitar baik

berupa pembangunan atau pemeliharaan bangunan fisik seperti jalan, rumah ibadah,

balai kesehatan atau fasilitas sekolah atau kegiatan non fisik seperti partisipasi dalam

peringatan hari besar keagamaan atau kenegaraan. Seperti halnya yang dilakukan

oleh PT Tania Selatan yang menganggarkan sekitar 3% dari pendapatan bersihnya

untuk melayani permintaan bantuan keuangan yang diajukan oleh masyarakat.
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D. STUDI FINANSIAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Dalam melakukan studi finansial atas pengembangan perkebunan kelapa sawit

perlu didefinisikan terlebih dahulu biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan sumber

penghasilan (revenues) yang akan diperoleh perusahaan yang akan mengembangkan

komoditas ini. Biaya-biaya tersebut secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian

yaitu: biaya investasi awal dan biaya operasional, sedangkan penghasilan berasal dari

penjualan CPO dan produk turunannya.

1. Biaya Investasi Awal

Biaya investasi awal merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu

perusahaan perkebunan dalam mempersiapkan suatu lahan perkebunan siap tanam

termasuk semua perangkat penunjang yang diperlukan agar kegiatan perkebunan

dapat dilakukan sampai siap berproduksi. Biaya investasi awal ini terbagi menjadi:

a) Biaya Pra investasi, adalah biaya untuk mengurus status kepemilikan lahan yang

akan digunakan. Yang termasuk ke dalam jenis biaya ini antara lain adalah:

 Biaya pra survey (termasuk biaya studi kelayakan dan ijin usaha)

 Biaya pemetaan dan kadastral

 Biaya sertifikat tanah (termasuk biaya pembebasan tanah)
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b) Biaya investasi tanaman, adalah biaya yang terkait dengan pengolahan lahan

untuk siap ditanam serta pengadaan dan pemeliharaan tanaman sampai siap

menghasilkan. Biaya ini terbagi menjadi:

 Biaya pembukaan lahan (terdiri dari kegiatan penebangan pohon dan

pembersihan alang-alang)

 Biaya persiapan lahan (kegiatan mengeringkan air rawa sehingga lahan

gambut bisa ditanami, terdiri dari pembuatan kanal-kanal untuk mengalirkan

air rawa)

 Biaya penanaman (terdiri dari kegiatan mempersipkan lahan untuk menanam

bibit dan pembelian bibit tanaman)

 Biaya pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM) (biaya yang

dikeluarkan untuk menjaga agar tanaman tumbuh dengan baik termasuk di

dalamnya adalah mengganti pembuatan jalan kebun, tanaman yang mati,

penyiangan tanaman penutup tanah, pemangkasan daun-daun tua,

pengendalian hama dan pemupukan tanaman)

Pemeliharaan dilakukan selama masa sebelum menghasilkan yaitu 3 tahun.

c) Biaya investasi non tanaman, atau disebut juga biaya infrastruktur, adalah semua

biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perkebunan yang tidak

termasuk biaya investasi tanaman dan biaya sosial. Biaya ini dikeluarkan untuk

pembangunan :

 Bangunan kantor

 Bangunan perumahan (rumah unruk pimpinan dam karyawan termasuk barak

atau mess)
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 Unit pengolahan kelapa sawit (PKS) (termasuk bangunan pabrik, gudang dan

garasi)

 Infrastruktur (termasuk di dalamnya adalah jalan, jembatan, gorong-gorong,

drainase)

 Alat transportasi dan pertanian (termasuk truk, mobil, motor, mesin, alat-alat

berat sampai dengan pompa air)

 Alat komunikasi dan penerangan

d) Investasi community development, adalah biaya yang dikeluarkan untuk

memelihara hubungan antara perusahaaan dengan lingungan dan perusahaan

dengan masyarakat sekitar. Biaya ini dikeluarkan untuk membangun:

 Tempat ibadah

 Balai pengobatan

 Bangunan sekolah

e) Management fee , sebesar 5 % dari total investasi awal

f) Biaya tidak terduga (contigencies), sebesar 10% dari total investasi

2. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah biaya yang terjadi akibat berjalannya kegiatan suatu

perusahaan. Biaya operasional ini terbagi menjadi:

a) Biaya operasional perkebunan, antara lain berupa:

 Pemupukan

 Pemeliharaan jalan kebun, lahan dan peralatan

 Gaji dan upah
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 Transportasi

 Lain-lain

b) Biaya operasional kantor, antara lain berupa:

 Gaji pimpinan

 Gaji karyawan kantor

 Biaya administrasi kantor

 Biaya pemeliharaan kendaran, peralatan dan bangunan kantor

 Lain-lain

c) Biaya operasional pabrik, antara lain berupa:

 Pemeliharaan mesin, kendaraan, peralatan dan bangunan pabrik

 Biaya pengolahan (termasuk gaji dan upah karyawan pabrik dan pembelian

TBS)

 Lain-lain (termasuk bahan bakar, listrik, dll)

d) Biaya community development, antara lain berupa:

 Biaya pemeliharaan bangunan

 Biaya pengolahan limbah

 Lain-lain

e) Biaya depresiasi non tanaman (mesin, bangunan, peralatan, kendaraan) dan

tanaman

f) Biaya Bunga
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3. Penghasilan

Penghasilan adalah aliran kas masuk yang berasal dari kegiatan utama suatu

perusahaan. Untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, komponen penghasilannya

terutama berasal dari penjualan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit kasar dan

Kernel Palm Oil (KPO) atau minyak inti sawit.

4. Asumsi-Asumsi

Terdapat 2 model yang digunakan dalam pembuatan studi kelayakan

perkebunan kelapa sawit yang disajikan dibawah ini. Berikut ini asumsi-asumsi

yang digunakan dalam model pertama studi kelayakan investasi perkebunan kelapa

sawit di lahan gambut, yaitu:

1. Seluruh sumber pembiayaan proyek perkebunan menggunakan dana sendiri.

2. Pola pengembangan kebun adalah perkebun inti 100%

3. Luas areal lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 10.000 hektar yang

berupa lahan gambut

4. Penanaman dilakukan secara bertahap selama 5 tahun dengan penanaman per

tahun seluas 2.000 hektar.

5. Perusahaan memiliki unit pengolahan kelapa sawit (PKS) sendiri.

6. Harga jual CPO sebesar US$400 CIF Rotterdam dan harga jual KPO sebesar

US$480 CIF Rotterdam dengan kurs untuk US$1 sebesar Rp8.000.

7. Umur proyek 28 tahun

8. Pajak penghasilan diperhitungkan sebesar 15%
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Untuk model kedua menggunakan asumsi yang sama seperti model pertama kecuali

pada nomor 1 sumber pembiayaan menggunakan dana sendiri 50% dan dana

pinjaman sebesar 50% dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 17%

5. Analisis Finansial Perkebunan Kelapa sawit

Berikut ini dirincikan usulan proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit

dalam model pertama seluas 10.000 hektar tersebut.

Biaya Investasi Awal:

1. Biaya Pra Investasi

a) Biaya Pra Survey 45,000,000Rp

b) Inventarisasi dan Pemetaan Kadastral 225,000,000Rp
c) Sertifikat Tanah 450,000,000Rp

720,000,000Rp

2. Biaya Investasi Tanaman

a) Biaya Pembukaan Lahan 27,950,000,000Rp

b) Biaya Persiapan Lahan 28,675,000,000Rp

c) Biaya Penanaman 33,425,000,000Rp

d) Biaya Pemeliharaan TBM Tahun ke 1 33,425,000,000Rp

e) Biaya Pemeliharaan TBM Tahun ke 2 38,200,000,000Rp
f) Biaya Pemeliharaan TBM Tahun ke 3 40,300,000,000Rp

201,975,000,000Rp

3. Investasi Non Tanaman

a) Bangunan Kantor 1,668,000,000Rp

b) Bangunan Perumahan 1,236,000,000Rp

c) Sarana Jalan, Jembatan, gorong-gorong, drainase 4,599,000,000Rp

d) Unit pengolahan (PKS) 15,000,000,000Rp

e) Alat Transportasi dan Pertanian 2,139,200,000Rp
f) Alat Komunikasi dan penerangan 150,000,000Rp

24,792,200,000Rp

4. Investasi Community Development

a) Tempat Ibadah 120,000,000Rp

b) Balai Pengobatan 24,000,000Rp

c) Bangunan Sekolah 420,000,000Rp

564,000,000Rp

5. Management Fee (5%) 11,402,560,000Rp

6. Biaya Tak Terduga (contingency fee) (10%) 22,805,120,000Rp

Jumlah 262,258,880,000Rp
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Penghasilan yang diterima berasal dari penjualan CPO dan KPO dengan harga

sebesar $400 per ton untuk CPO dan $480 per ton untuk KPO. Estimasi jumlah

produksi TBS, CPO dan KPO serta hasil penjualannya dapat dilihat pada lampiran 1

Tabel No. 2, sedangkan untuk perincian biaya operasional dapat dilihat pada

lampiran 1 Tabel no. 3. pada laporan ini

Proyeksi aliran kas dari proyek pengembangan perkebunan dapat diringkas

sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun Kas Masuk Kas Keluar

Biaya

Depresiasi Aliran Kas Bersih

0 - 60,596 - (60,596)
1 - 25,007 - (25,007)
2 - 32,647 - (32,647)

3 - 40,707 - (40,707)
4 15,360 43,358 1,195 (26,803)
5 38,400 46,878 1,468 (7,010)
6 71,040 33,156 1,800 39,684
7 111,360 37,271 2,132 76,221
8 157,440 42,447 2,465 117,458
9 190,080 50,547 2,594 142,127

10 218,880 57,627 2,653 163,905

11 238,080 62,354 2,653 178,379
12 249,600 65,189 2,653 187,063
13 255,360 66,607 2,653 191,406
14 259,200 67,552 2,653 194,300
15 259,200 67,552 2,653 194,300
16 257,280 67,080 2,653 192,853
17 253,440 66,134 2,653 189,958
18 249,600 65,189 2,653 187,063

19 243,840 63,771 2,653 182,721
20 238,080 62,354 2,653 178,379
21 230,400 60,463 2,653 172,590
22 220,800 58,100 2,653 165,353
23 211,200 55,737 2,653 158,116

24 197,760 52,428 2,653 147,984
25 184,320 49,120 2,653 137,853
26 174,720 46,757 2,653 130,616
27 165,120 44,394 2,653 123,379
28 155,520 42,031 2,653 116,142
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Dengan mempergunakan informasi aliran kas bersih seperti yang terlihat pada

tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai tahun kelima aliran kas masih bernilai

negatif namun setelah itu aliran kas mulai bernilai positif dan terus menaik, sehingga

bila dihitung nilai IRR proyek tersebut adalah sebesar 27%, sedangkan dengan

menggunakan tingkat bunga 17% didapatkan nilai NPV yang positif sebesar Rp

174.010 juta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proyek perkebunan kelapa sawit

diatas secara keuangan layak untuk dijalankan.

Analisa sensitifitas juga digunakan untuk melihat perubahan nilai IRR dan

NPV bila terjadi perubahan dalam penghasilan yang diterima dan biaya yang harus

dikeluarkan. Terlihat bahwa proyek ini tidak terlalu sensitif atas perubahan variabel

penting tersebut, yaitu bahwa perubahan pendapatan atau biaya sebesar 10% hanya

mengakibatkan perubahan nilai IRR sebesar 2% saja.

IRR NPV (dalam jutaan

Rupiah)

Penghasilan meningkat 10% 29% Rp 217.954

Biaya meningkat 10% 25% Rp 130.066

Bila model kedua diterapkan maka perbedaan akan nampak terlihat pada

bagaimana biaya yang dikeluarkan dalam investasi awal akan didanai. Disini

diasumsikan bahwa biaya tersebut akan dibiayai 50% oleh dana sendiri dan 50%

melalui pinjaman dengan tingkat bunga 17%. Periode pengembalian pokok pinjaman

adalah 10 tahun dengan masa tenggang (grace periods) 5 tahun. Dengan demikian

pokok pinjaman ditambah biaya bunga akan dibayar mulai tahun ke-6 sampai dengan

tahun ke-15.



18

Berikut ini disajikan ringkasan proyeksi aliran kas dari model kedua tersebut:

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun Kas Masuk Kas Keluar

Biaya

Depresiasi Aliran Kas Bersih

0 - 60,596 - (60,596)
1 - 25,007 - (25,007)
2 - 32,647 - (32,647)

3 - 40,707 - (40,707)
4 15,360 43,358 1,195 (26,803)
5 38,400 46,878 1,468 (7,010)
6 71,040 63,250 1,800 9,590
7 111,360 63,575 2,132 49,917
8 157,440 66,856 2,465 93,048
9 190,080 73,062 2,594 119,612

10 218,880 78,247 2,653 143,285

11 238,080 81,079 2,653 159,654
12 249,600 82,020 2,653 170,233
13 255,360 81,543 2,653 176,470
14 259,200 80,593 2,653 181,260
15 259,200 78,698 2,653 183,154
16 257,280 67,080 2,653 192,853
17 253,440 66,134 2,653 189,958
18 249,600 65,189 2,653 187,063

19 243,840 63,771 2,653 182,721
20 238,080 62,354 2,653 178,379
21 230,400 60,463 2,653 172,590
22 220,800 58,100 2,653 165,353
23 211,200 55,737 2,653 158,116

24 197,760 52,428 2,653 147,984
25 184,320 49,120 2,653 137,853
26 174,720 46,757 2,653 130,616
27 165,120 44,394 2,653 123,379
28 155,520 42,031 2,653 116,142

Dengan melihat proyeksi aliran kas dari model kedua seperti yang terlihat

diatas dapat dihitung bahwa nilai IRR proyek tersebut adalah sebesar 25%,

sedangkan nilai NPV dengan tingkat bunga sebesar 17% didapatkan sebesar positif

Rp 133.368 juta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan proyek

perkebunan kelapa sawit dengan model kedua secara finansial juga layak untuk

dijalankan.
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Analisis sensitifitas juga dilakukan pada model kedua, yang dapat dilihat

dibawah ini:

IRR NPV (dalam jutaan Rupiah)

Penghasilan meningkat 10% 27% Rp 177.313

Biaya meningkat 10% 23% Rp 89.424

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam model kedua pun proyek

pengembangan perkebunan kelapa sawit ini juga tidak sensitif terhadap perubahan

variabel-variabel penting. Terlihat bahwa perubahan dalam penghasilan atau biaya

sebesar 10% hanya mengubah nilai IRR dan NPV sebesar 2% saja.

E. STUDI FINANSIAL PERKEBUNAN KARET

Sama seperti halnya dalam studi finansial dalam proyek pengembangan

perkebunan kelapa sawit, maka dalam studi finansial perkebunan karet ini perlu

dijelaskan juga terlebih dahulu biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan sumber

penghasilan (revenues) yang akan diperoleh perusahaan yang akan mengembangkan

komoditas ini. Biaya-biaya tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua)

bagian yaitu: biaya investasi awal dan biaya operasional, sedangkan penghasilan

berasal dari penjualan karet kering dan lateks.

Beberapa definisi mengenai jenis biaya dapat dirujuk kembali pada studi

finansial perkebunan kelapa sawit. Secara umum tidak terdapat perbedaan yang

mencolok dalam definisi yang digunakan serta besaran nilai uang yang dikeluarkan

dalam perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Hal yang akan secara
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signifikan membedakan besarnya biaya pada kedua alternatif perkebunan ini nampak

pada besarnya biaya investasi awal, yaitu pada pos biaya pemeliharaan Tanaman

Belum Menghasilkan (TBM). Apabila pada perkebunan kelapa sawit besarnya biaya

pemeliharaan TBM akan dikeluarkan selama masa 3 tahun, maka dalam perkebunan

karet besarnya biaya pemeliharaan TBM dikeluarkan selama 5 tahun. Sedangkan

pada pos biaya operasional perkebunan juga terdapat sedikit perbedaan mengingat

perbedaan perlakuan terhadap kedua jenis komoditi tersebut.

1. Biaya Investasi Awal

Biaya investasi awal merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu

perusahaan perkebunan dalam mempersiapkan suatu lahan perkebunan siap tanam

termasuk semua perangkat penunjang yang diperlukan agar kegiatan perkebunan

dapat dilakukan sampai siap berproduksi. Biaya investasi awal ini terbagi menjadi:

a) Biaya Pra investasi, adalah biaya untuk mengurus status kepemilikan lahan yang

akan digunakan. Yang termasuk ke dalam jenis biaya ini antara lain adalah:

 Biaya pra survey (termasuk biaya studi kelayakan dan ijin usaha)

 Biaya pemetaan dan kadastral

 Biaya sertifikat tanah (termasuk biaya pembebasan tanah)

b) Biaya investasi tanaman, adalah biaya yang terkait dengan pengolahan lahan

untuk siap ditanam serta pengadaan dan pemeliharaan tanaman sampai siap

menghasilkan. Biaya ini terbagi menjadi:

 Biaya pembukaan lahan (terdiri dari kegiatan penebangan pohon dan

pembersihan alang-alang)
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 Biaya persiapan lahan (kegiatan mengeringkan air rawa sehingga lahan

gambut bisa ditanami, terdiri dari pembuatan kanal-kanal untuk mengalirkan

air rawa)

 Biaya penanaman (terdiri dari kegiatan mempersipkan lahan untuk menanam

bibit dan pembelian bibit tanaman)

 Biaya pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM) (biaya yang

dikeluarkan untuk menjaga agar tanaman tumbuh dengan baik termasuk di

dalamnya adalah mengganti pembuatan jalan kebun, tanaman yang mati,

penyiangan tanaman penutup tanah, pemangkasan daun-daun tua,

pengendalian hama dan pemupukan tanaman). Biaya Pemeliharaan ini akan

dilkeluarkan selama masa karet belum menghasilkan yaitu 5 tahun.

c) Biaya investasi non tanaman, atau disebut juga biaya infrastruktur, adalah semua

biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perkebunan yang tidak

termasuk biaya investasi tanaman dan biaya sosial. Biaya ini dikeluarkan untuk

pembangunan :

 Bangunan kantor

 Bangunan perumahan (rumah untuk pimpinan dam karyawan termasuk barak

atau mess)

 Infrastruktur (termasuk di dalamnya adalah jalan, jembatan, gorong-gorong,

drainase)

 Alat transportasi dan pertanian (termasuk truk, mobil, motor, mesin, alat-alat

berat sampai dengan pompa air)

 Alat komunikasi dan penerangan
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d) Investasi community development, adalah biaya yang dikeluarkan untuk

memelihara hubungan antara perusahaaan dengan lingkungan dan perusahaan

dengan masyarakat sekitar. Biaya ini dikeluarkan antara lain untuk membangun:

 Tempat ibadah

 Balai pengobatan

 Bangunan sekolah

e) Management fee , sebesar 5 % dari total investasi awal

f) Biaya tidak terduga (contingencies), sebesar 10% dari total investasi

2. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah biaya yang terjadi akibat berjalannya kegiatan suatu

perusahaan. Biaya operasional ini terbagi menjadi:

a) Biaya operasional perkebunan, antara lain berupa:

 Pemupukan

 Pemeliharaan jalan kebun, lahan dan peralatan

 Gaji dan upah

 Transportasi

 Lain-lain

b) Biaya operasional kantor, antara lain berupa:

 Gaji pimpinan

 Gaji karyawan kantor

 Biaya administrasi kantor

 Biaya pemeliharaan kendaran, peralatan dan bangunan kantor
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 Lain-lain

c) Biaya operasional pabrik, antara lain berupa:

 Pemeliharaan mesin, kendaraan, peralatan dan bangunan pabrik

 Biaya pengolahan (termasuk gaji dan upah karyawan pabrik dan pembelian

karet kering)

 Lain-lain (termasuk bahan bakar, listrik, dll)

d) Biaya community development, antara lain berupa:

 Biaya pemeliharaan bangunan

 Biaya pengolahan limbah

 Lain-lain

e) Biaya depresiasi non tanaman (mesin, bangunan, peralatan, kendaraan) dan

tanaman

f) Biaya Bunga

3. Penghasilan

Penghasilan adalah aliran kas masuk yang berasal dari kegiatan utama suatu

perusahaan. Untuk perusahaan perkebunan karet, komponen penghasilannya bisa

berupa penjualan karet kering atau lateks dan crumb rubber.

4. Asumsi-Asumsi

Terdapat 2 model yang dikembangkan dalam proyek pengembangan

perkebunan karet. Berikut ini asumsi-asumsi yang digunakan dalam pembuatan studi

kelayakan investasi perkebunan karet di lahan gambut dalam model yang pertama

yaitu:
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1. Seluruh sumber pembiayaan proyek perkebunan menggunakan dana sendiri.

2. Pola pengembangan kebun adalah perkebun inti 100%

3. Luas areal lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 10.000 hektar yang

berupa lahan gambut

4. Penanaman dilakukan secara bertahap selama 5 tahun dengan penanaman per

tahun seluas 2.000 hektar.

5. Harga jual lateks sebesar Rp2.500 per kilogram dan harga jual crumb rubber

sebesar Rp7.500 per kilogram.

6. Umur proyek 30 tahun

7. Pajak penghasilan diperhitungkan sebesar 15%

Dalam model kedua, semua asumsi yang ada pada model pertama tetap dipakai,

kecuali pada asumsi 1. Pada model kedua ini pendanaan untuk investasi perkebunan

sebagian berasal dari pinjaman, dengan tingkat bunga sebesar 17%, dengan masa

tenggang pembayaran pokok pinjaman dan bunga selama 5 tahun. Hal lain yang

membedakan model kedua dengan model pertama adalah produk akhir yang dijual.

Dalam model kedua penghasilan tidak lagi berupa lateks melainkan crumb rubber

dengan demikian disamping memiliki perkebunan karet maka perusahaan juga akan

memiliki pabrik pengolahan lateks menjadi crumb rubber tersebut.

5. Analisis Finansial Perkebunan Karet

Berikut ini disajikan rincian biaya yang harus dikeluarkan sebagai investasi

awal pengembangan perkebunan karet seluas 10.000 hektar dalam model yang

pertama.
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Biaya Investasi Awal:

1. Biaya Pra Investasi

a) Biaya Pra Survey 45,000,000Rp
b) Inventarisasi dan Pemetaan Kadastral 225,000,000Rp
c) Sertifikat Tanah 450,000,000Rp

720,000,000Rp
2. Biaya Investasi Tanaman

a) Biaya Pembukaan Lahan 27,950,000,000Rp
b) Biaya Persiapan Lahan 38,675,000,000Rp

c) Biaya Penanaman 55,574,000,000Rp
d) Biaya Pemeliharaan TBM Tahun ke 1 45,772,840,000Rp
e) Biaya Pemeliharaan TBM Tahun ke 2 47,272,130,000Rp

f) Biaya Pemeliharaan TBM Tahun ke 3 49,880,000,000Rp
d) Biaya Pemeliharaan TBM Tahun ke 4 51,520,000,000Rp
e) Biaya Pemeliharaan TBM Tahun ke 5 53,360,000,000Rp

370,003,970,000Rp
3. Investasi Non Tanaman

a) Bangunan Kantor 1,668,000,000Rp
b) Bangunan Perumahan 1,200,000,000Rp

c) Infrastuktur (jalan, jembatan, gorong-gorong, drainase) 4,098,000,000Rp
d) Alat Transportasi dan Pertanian 2,039,200,000Rp
e) Alat Komunikasi dan Penerangan 150,000,000Rp

9,155,200,000Rp
4. Investasi Community Development

a) Tempat Ibadah 120,000,000Rp
b) Balai Pengobatan 24,000,000Rp
c) Bangunan Sekolah 420,000,000Rp

564,000,000Rp

5. Management Fee (5%) 19,022,158,500Rp

6. Biaya Tak Terduga (contingencies) (10%) 38,044,317,000Rp

Jumlah 437,509,645,500Rp

Penghasilan yang diterima perusahaan perkebunan berasal dari penjualan lateks

dengan harga Rp 2.500 per kg atau Rp2,5 juta per ton. Estimasi produksi karet dapat

dilihat pada lampiran 2 tabel no. 2, Sedangkan data mengenai biaya operasional

perkebunan dapat dilihat pada lampiran 2 tabel no. 3.

Ringkasan aliran kas dari rencana pengembangan perkebunan karet dapat dilihat

pada tabel berikut ini:
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(dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Aliran Kas

Masuk

Aliran Kas

Keluar

Biaya

Depresiasi
Aliran Kas Bersih

0 - 67,505 - (67,505)
1 - 34,014 - (34,014)
2 - 43,469 - (43,469)
3 - 53,445 - (53,445)
4 - 63,749 - (63,749)
5 - 74,421 - (74,421)
6 625,000 507,479 1,120 118,641
7 2,062,500 1,579,593 2,555 485,462
8 3,812,500 2,877,883 4,322 938,939
9 5,812,500 4,368,268 6,433 1,450,665

10 8,000,000 5,995,934 8,900 2,012,966
11 9,687,500 7,252,973 10,247 2,444,774
12 11,000,000 8,230,675 11,279 2,780,604
13 12,125,000 9,068,724 11,978 3,068,254
14 13,062,500 9,767,120 12,333 3,307,713
15 13,750,000 10,279,308 12,333 3,483,026
16 14,125,000 10,558,683 12,333 3,578,651
17 14,000,000 10,465,558 12,333 3,546,776
18 13,625,000 10,186,183 12,333 3,451,151
19 13,062,500 9,767,120 12,333 3,307,713
20 12,437,500 9,301,495 12,333 3,148,338
21 11,812,500 8,835,870 12,333 2,988,963
22 11,125,000 8,323,683 12,333 2,813,651
23 10,437,500 7,811,495 12,333 2,638,338
24 9,812,500 7,345,870 12,333 2,478,963
25 9,250,000 6,926,808 12,333 2,335,526
26 8,687,500 6,507,745 12,333 2,192,088
27 8,000,000 5,995,558 12,333 2,016,776
28 7,625,000 5,716,183 12,333 1,921,151
29 6,937,500 5,203,995 12,333 1,745,838
30 6,250,000 4,691,808 12,333 1,570,526

Berdasarkan proyeksi aliran kas diatas terlihat bahwa sebelum tahun ke-5 yaitu

pada saat perkebunan belum menghasilkan aliran kas masih bernilai negatif, namun

mulai tahun ke-6 dan seterusnya aliran kas bersih bernilai positif dan terus

meningkat. Hasil perhitungan IRR untuk proyek perkebunan dapat dihitung sebesar

59% sedangkan nilai NPV pada tingkat bunga sebesar 17% didapatkan nilai sebesar
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positif Rp 3.857..481 juta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proyek

perkebunan ini secara keuangaan sangat layak untuk direalisasikan.

Analisis sensitifitas juga dilakukan untuk melihat perubahan dalam nilai IRR

dan NPV apabila terdapat perubahan variabel penghasilan dan biaya. Hasil analisis

sensitifitas tersebut dapat dilihat dibawah ini:

IRR NPV (dalam jutaan Rupiah)

Penghasilan meningkat

10%

66% Rp 5.474.083

Biaya meningkat 10% 51% Rp 2.624.202

Dari tabel diatas terlihat bahwa perubahan sebesar 10% atas penghasilan atau

biaya mengakibatkan perubahan sekitar 7-8% dalam nilai IRR dan NPV.

Untuk model pengembangan perkebunan karet yang kedua, perbedaan tampak

pada nilai investasi awal pada pos investasi non tanaman. Penambahan investasi itu

berupa pembangunan pabrik pengolahan crumb rubber dengan biaya sebesar Rp

29.150 juta, sehingga total investasi awal berubah menjadi Rp 471.032 juta.

Konsekuensi dari pendirian pabrik untuk mengolah karet menjadi crumb rubber

tersebut maka timbul pos biaya operasional pabrik yang sebelumnya tidak ada pada

model pertama.

Estimasi aliran kas dari model kedua dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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(dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Aliran Kas

Masuk

Aliran Kas

Keluar

Biaya

Depresiasi

Aliran Kas

Bersih

0 - 100,260 - (100,260)
1 - 32,054 - (32,054)
2 - 41,509 - (41,509)
3 - 51,485 - (51,485)
4 - 61,789 - (61,789)
5 - 72,461 - (72,461)
6 1,406,250 1,261,742 1,120 145,628
7 4,640,625 3,944,124 2,555 699,056

8 8,578,125 7,203,464 4,322 1,378,983
9 13,078,125 10,935,523 6,433 2,149,035

10 18,000,000 15,015,332 8,900 2,993,568
11 21,796,875 18,163,265 10,247 3,643,857
12 24,750,000 20,610,923 11,279 4,150,356
13 27,281,250 22,708,459 11,978 4,584,769
14 29,390,625 24,455,873 12,333 4,947,085

15 30,937,500 25,736,454 12,333 5,213,379
16 31,781,250 26,413,880 12,333 5,379,703
17 31,500,000 26,180,443 12,333 5,331,891
18 30,656,250 25,480,130 12,333 5,188,453
19 29,390,625 24,429,661 12,333 4,973,297
20 27,984,375 23,262,474 12,333 4,734,235
21 26,578,125 22,095,286 12,333 4,495,172
22 25,031,250 20,811,380 12,333 4,232,203

23 23,484,375 19,527,474 12,333 3,969,235
24 22,078,125 18,360,286 12,333 3,730,172
25 20,812,500 17,309,818 12,333 3,515,016
26 19,546,875 16,259,349 12,333 3,299,860
27 18,000,000 14,975,443 12,333 3,036,891
28 17,156,250 14,275,130 12,333 2,893,453
29 15,609,375 12,991,224 12,333 2,630,485
30 14,062,500 11,707,318 12,333 2,367,516

Dengan melihat poyeksi aliran kas seperti diatas dapat dilihat seperti model

yang pertama, sampai tahun ke-5 aliran kas masih bernilai negatif, namun secara

cepat menaik mulai pada tahun ke-6 dan seterusnya. Dari hasil perhitungan

didapatkan bahwa nilai IRR pada model kedua ini adalah sebesar 63%, sedangkan
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nilai NPV pada tingkat bunga 17% didapatkan sebesar Rp 5.822.131 juta. Dengan

demikian model kedua ini pun secara finansial layak untuk direalisasikan.

Analisis sensitifitas juga dilakukan untuk melihat perubahan dalam nilai IRR

dan NPV apabila terdapat perubahan variabel penghasilan dan biaya. Hasil analisis

sensitifitas tersebut dapat dilihat dibawah ini:

IRR NPV (dalam jutaan

Rupiah)

Penghasilan meningkat 10% 72% Rp 9.456.012

Biaya meningkat 10% 48% Rp 2.762.153

Dari tabel diatas terlihat bahwa perubahan sebesar 10% atas penghasilan dan

biaya mengakibatkan perubahan sekitar 10-12% atas nilai IRR dan NPV. Hal ini

menunjukkan bahwa model kedua ini lebih sensitif terhadap adanya perubahan

variabel penting dari pada model pertama.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Setelah melakukan studi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Walaupun Wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir yang sebagian besar terdiri

atas wilayah rawa-rawa, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk

dikembangkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan
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memanfaatkan lahan tersebut menjadi areal perkebunan seperti perkebunan

kelapa sawit dan karet.

2. Pemanfaatan lahan gambut tersebut menjadi areal perkebunan memiliki beberapa

efek positif bagi masyarakat sekitar dan pemerintah diantaranya : peningkatan

kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program pengembangan komunitas dan

penciptaan lapangan kerja baru, sumber pendapatan daerah (PAD) bagi

pemerintah daerah, serta mengurangi potensi kebakaran terutama di musim

kemarau akibat pembakaran areal hutan dan lahan gambut.

2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan berikut ini didasarkan pada perhitungan kelayakan

secara keuangan atas kedua jenis perkebunan yang dapat dijadikan alternatif

pengembangan lahan gambut, yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet yang telah

diuraikan pada bagian sebelumnya. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan kriteria nilai

IRR dan NPV yang menjadi suatu tolok ukur untuk memilih alternatif investasi yang

paling menguntungkan dilihat dari sisi keuangan.

Berikut diringkaskan kembali hasil perhitungan IRR dan NPV untuk kedua

alternatif perkebunan yang diusulkan:

Kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Karet

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

Total investasi Rp 262.258

juta

Rp 262.258

juta

Rp 437.509

juta

Rp 471.032

juta

IRR 27% 25% 59% 63%

NPV (dalam jutaan ) Rp174.010 Rp133.369 Rp3.857.481 5.822.131
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Berdasarkan kriteria IRR dan NPV tersebut terlihat bahwa pemanfaatan lahan

gambut dengan mengembangkan perkebunan karet terlihat lebih menguntungkan

karena menghasilkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dari pada perkebunan

kelapa sawit. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan dalam laporan ini adalah

untuk mengembangkan perkebunan karet untuk memanfaatkan lahan gambut yang

ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa

sensitifitas perubahan imbal hasil perkebunan karet lebih tinggi dari pada perkebunan

kelapa sawit, hal itu diperkirakan berasal dari kemampuan berproduksi dan harga

jual komoditas karet yang tinggi dalam penghitungan kelayakan finansial yang

digunakan dalam laporan ini.

Ada beberapa faktor yang mungkin akan mempengaruhi hasil perhitungan

keuangan yang telah dibuat. Faktor tersebut mungkin perlu juga dipertimbangkan

selain melihat kepada hasil perhitungan finansial semata. Pertama, dilihat dari pangsa

pasar ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan

investasi mana yang mempunyai prospek jangka panjang yang lebih menguntungkan.

Dari sisi konsumsinya ada perbedaan antara trend konsumsi karet dan trend

konsumsi kelapa sawit. Jika dilihat dari data tahun 1990 sampai 2003 terlihat bahwa

konsumsi untuk karet berfluktuatif untuk setiap negara sedangkan trend kelapa sawit

punya kecenderungan meningkat stabil walaupun peningkatan setiap tahun tidak

begitu besar. Begitu juga dengan trend harganya, harga karet dari tahun ke tahun

menunjukkan pola fluktuatif sedangkan kelapa sawit mempunyai trend yang

meningkat sejak tahun 1990. Peningkatan trend kelapa sawit yang stabil ini

dikarenakan produk-produk yang berasal dari kelapa sawit semakin beragam, seperti

pengembangan hasil olahan kelapa sawit menjadi oli dan produk turunan makanan
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lainnya. Sedangkan sebagian besar karet digunakan untuk memproduksi ban, hal ini

membuat konsumsi karet menjadi sangat tergantung dengan produksi ban. Selain itu

mulai banyaknya penggunaan karet sintetis membuat pengembangan produk

berbahan karet menjadi kurang diminati.

Kedua, perlu dilihat kesesuaian tanaman dengan tanah. Jika dilihat dari jenis

tanamannya maka jenis palem-paleman lebih tahan terhadap keasaman lahan

gambut. Namun perlu penelitian lebih dalam agar mendapatkan hasil yang lebih

akurat. Kecocokan jenis tanaman dengan lahan gambut ini menjadi salah satu kunci

kelangsungan produksi, dan itu jelas akan mempengaruhi hasil perhitungan finansial.


