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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG PROYEK 

Kelapa sawit merupakan tanaman industri penghasil 

Tandan Buah Segar (TBS) yang jika diolah akan menghasilkan 

minyak yang disebut dengan minyak kelapa sawit. Tanaman ini 

tumbuh baik pada iklim tropis. Indonesia merupakan negara 

dengan luas kebun kelapa sawit terbesar di dunia.Kelapa sawit 

merupakan hasil ekspor terbesar di Indonesia dan merupakan 

salah satu kunci perekonomian Indonesia yang telah 

mendominasi pasar minyak nabati dunia,. 

Dewasa ini industri kelapa sawit di Indonesia sedang 

gencar memaksimalkan olahan produk kelapa sawit berupa 

CPO (Crude Palm Oil)  untuk memenuhi permintaan global 

yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan angka 

peningkatan 5 juta ton/tahun. Namun pada kenyataannya di 

Indonesia, pabrik pengolahan kelapa sawit masih terbatas.  Hal 

ini tidak sebanding pula dengan peningkatan luas lahan 

perkebunan kelapa sawit yang diprediksi mencapai 13 juta 

hektar pada tahun 2020. 

Melihat potensi dari industri kelapa sawit ini, pemerintah 

tidak tinggal diam. Sesuai dengan UU No. 39 tahun 2009, 

direncanakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang salah 

satunya berlokasi di Sei Mangkei, Sumatera Utara.  
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Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangkei bergerak 

dalam bidang kelapa sawit dan karet sesuai dengan ketetapan 

PP No. 29 Tahun 2012, dengan infrastruktur yang menunjang 

seperti aliran listrik, air bersih, gas, telekomunikasi, mess, dll. 

Lokasi KEK ini berada ditengah perkebunan kelapa sawit milik 

PT. Perkebunan Nusantara III  dan terletak di jalur distribusi, 

dekat dengan Bandara Internasional Kuala Namu, jalur Kereta 

Api, pelabuhan multi-purpose Kuala Tanjung serta tol air yang 

sedang dalam proses pembangunan. Selain fasilitas fisik, 

terdapat fasilitas non-fisik berupa intensif yaitu intensif fiskal 

seperti Pengurangan Pph (Pajak Penghasilan), Kemudahan 

PPN, kepabeanan, kepemilikan property dan intensif non fiskal 

seperti kemudahan ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan 

dan perizinan dengan sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu). Hal ini merupakan nilai positif yang mendukung 

berdirinya pabrik pengolahan kelapa sawit di Sei Mangkei. 

Maka perlu dibangun Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

tingkat Hulu di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang 

diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit berupa 

CPO (Crude Palm Oil). 

Berikut ini alasan & motivasi yang mempengaruhi 

perancangan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit ini: 

 



3 | P A A 7 1  
 

• Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Peningkatan permintaan global akan hasil olahan kelapa 

sawit berupa CPO (Crude Palm Oil) mendesak industri 

kelapa sawit untuk membuat pabrik pengolahan kelapa 

sawit. Adanya pabrik pengolahan kelapa sawit ini yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan akan hasil olahan kelapa 

sawit. 

• Kebutuhan (Needs) 

Adanya Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit  yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan dunia akan pasokan kelapa sawit 

dalam bentuk hasil olahan kelapa sawit yaitu Crude Palm 

Oil (CPO). 

• Keterkaitan (Relevancy) 

Industri kelapa sawit sedang berkembang pesat 

beriringan dengan naiknya permintaan global akan 

minyak kelapa sawit. Pasokan terbesar minyak kelapa 

sawit sendiri berasal dari Indonesia, sehingga 

dibutuhkan pabrik pengolahan kelapa sawit baru. 

Dengan adanya fasilitas dari pemerintah berupa KEK 

maka hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit. 
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1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

1.2.1. Tujuan 

Membangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk 

meningkatkan nilai kuantitas dan kualitas produksi CPO (Crude 

Palm Oil) Indonesia dalam rangka memenuhi permintaan global 

akan minyak sawit yang meningkat setiap tahunnya. Dalam 

desainnya, bangunan pabrik ini menerapkan sistem “Green 

Building” dengan “Zero Energy Building System” dan “Zero Waste 

Management” sehingga ramah lingkungan dengan mengurangi 

penggunaan energi komersial dan mengolah kembali limbah-

limbah yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit sehingga 

dapat digunakan kembali.  

1.2.2. Sasaran 

Sasaran dalam proyek ini adalah membuat sebuah bangunan 

pabrik pengolahan kelapa sawit yang ramah lingkungan dengan 

efisiensi energi yang tinggi, sesuai dengan standar keamanan 

pabrik, pengolahan limbah sehingga dapat digunakan kembali, 

pencahayaan, penghawaan dan sirkulasi yang tepat sehingga 

dapat meningkatkan kualitas CPO (Crude Palm Oil) yang 

dihasilkan. Selain itu, dengan adanya pabrik pengolahan kelapa 

sawit, dapat memberikan efek positif bagi masyarakat sekitar 

kawasan Sei Mangkei dengan membuka lapangan pekerjaan 

baru.  
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1.3. LINGKUP PEMBAHASAN 

Pada proyek ini dilakukan perancangan bangunan baru pabrik 

pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kawasan Ekonomi 

Khusus Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. Lingkup 

pembahasan pada proyek ini adalah bangunan industri dengan 

bangunan-bangunan pendukung.  

Program-program berupa analisis arsitektural yang mencakup 

studi aktifitas, studi fasilitas, studi sistem struktur hingga 

pemanfaatan teknologi diselesaikan secara ilmiah sesuai kaidah-

kaidah ilmu arsitektur. Lingkup pembahasan proyek ini mencakup 

hal-hal sebagai berikut:  

• Penerapan “Green Industrial Building” dengan sistem “Zero 

Energy Building System”, 

• Perencanaan bangunan ini mempertimbangkan persyaratan 

ruang-ruangnya seperti pencahayaan dan penghawaan 

sehingga tercapai peningkatan kualitas pada CPO (Crude 

Palm Oil) yang dihasilkan, 

• Penataan ruang-ruang yang sesuai dengan alur produksi 

serta sirkulasi yang optimal sehingga tercapai efisiensi energi, 

• Penerapan sistem “Zero Waste Management” sehingga tidak 

ada limbah yang terbuang sia-sia. Seluruh jenis limbah yang 

dihasilkan dapat bermanfaat dan digunakan kembali sebagai 

bahan bakar turbin,pupuk, dan sebagainya. 
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1.4. METODA PEMBAHASAN 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data primer dan data sekunder adalah: 

Data Primer 

Data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli. Metoda yang digunakan untuk 

memperoleh jenis data ini adalah: 

a. Pengamatan 

Dilakukan peninjauan dan pengamatan terhadap data-data 

primer yang lalu di lakukan pencatatan, yaitu: 

• Kondisi lingkungan tapak di Sei Mangkei, Simalungun, 

Sumatera Utara, 

• Kondisi infrastruktur pada tapak seperti jaringan jalan, 

air, listrik, telekomunikasi, transportasi dan hal-hal lain 

yang akan mempengaruhi pembangunan pabrik, 

• Kondisi penyediaan bahan baku pabrik yang berasal 

dari Perkebunan Kelapa Sawit, 

• Studi bangunan sejenis yaitu Pabrik Pengolahan 

Kelapa Sawit dengan mengamati proses produksi, 

sirkulasi, karateristik masing-masing ruang dan 

kinerja bangunan hingga TBS (Tandan Buah Segar) 
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selesai di proses menjadi CPO (Crude Palm Oil) dan 

PKO (Palm Kernel Oil), dan 

• Pengamatan terhadap permasalahan-permasalahan 

yang terjadi pada bangunan sejenis 

b. Dokumentasi 

Metoda dokumentasi ini dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu kamera, dan sketsa. yang berupa: 

• Keadaan lingkungan sekitar tapak di Sei Mangkei, 

Simalungun, Sumatera Utara, 

• Alur dan sirkulasi produksi pada bangunan sejenis, 

• Keadaan lingkungan pada bangunan sejenis, 

• Kondisi bangunan pada bangunan sejenis, dan 

• Informasi-informasi visual lain yang mempengaruhi 

perancangan bangunan Pabrik Pengolahan Kelapa 

Sawit 

c. Wawancara 

Dilakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan: 

• Eksekutif pabrik sejenis 

• Shareholder pabrik sejenis 

• Staff terkait 

• Pengelola KEK Sei Mangkei 
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Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang 

telah ada, dengan kata lain data ini diperoleh secara tidak 

langsung. Sumber-sumber data dapat berasal dari buku, jurnal, 

arsip-arsip, ataupun penelitian terdahulu. Data sekunder yang 

diperlukan berupa: 

• Data dimensi standar mesin-mesin yang berkaitan 

dengan pengolahan TBS (Tandan Buah Segar) 

menjadi CPO dan PKO, 

• Data mengenai standar-standar bangunan Pabrik 

Pengolahan Kelapa Sawit, 

• Literatur mengenai sistem Struktur pada bangunan 

pabrik, 

• Literatur mengenai proses pengolahan TBS menjadi 

CPO dan PKO yang berkualitas, 

• Grafik-grafik dan literatur mengenai penyedia bahan 

baku pabrik berupa TBS, 

• Data-data regulasi tapak Sei Mangkei berupa KDB, 

KLB, GSB, RDTRK, dan regulasi lain yang 

berhubungan dengan tapak, dan 

• Data-data peraturan pembangunan pabrik, khususnya 

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 
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1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Skema Metoda Penyusunan dan Analisa. 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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1.4.3. Metoda Pemrograman 

Uraian metoda pemrograman yang meliputi 4 tahap yaitu 

pengumpulan data, analisis, sintesa serta program & evaluasi 

perancangan 

Pengumpulan Data 

Merupakan tahap pertama dalam proses penyusunan program. 

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data primer dan 

sekunder yang menunjang program dan dapat berpengaruh 

terhadap rancangan pada bangunan pabrik pengolahan kelapa 

sawit. Data diperoleh berdasarkan fakta yang ada dan dijadikan 

bahan pertimbangan dalam merancang. 

Analisa 

Analisa dilakukan pada fakta-fakta yang diperoleh dari kondisi 

eksisting di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei serta faktor-

faktor pendukung lainnya seperti potensi-potensi lingkungan dan 

tapak, sehingga didapatkan poin-poin berupa kebutuhan, 

persyaratan dan pendekatan-pendekatan pada proyek ini: 

• Kebutuhan akan ruang-ruang mencakup besaran dan 

kapasitas ruang pengolahan pada pabrik pengolahan 

kelapa sawit dari bahan baku TBS (Tandan Buah 

Segar) menjadi CPO (Crude Palm Oil), 
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• Kebutuhan akan ruang-ruang mencakup besaran dan 

kapasitas ruang pada bangunan penunjang pabrik 

pengolahan kelapa sawit seperti gudang peralatan, 

workshop, kantor pengelola, musholla, kantin, dan 

tempat parkir, 

• Kebutuhan akan mesin-mesin yang digunakan dalam 

produksi CPO (Crude Palm Oil) dari TBS (Tandan 

Buah Segar),  

• Kebutuhan akan ruang-ruang pengolahan limbah 

(Waste Water Treatment Plant), 

• Kebutuhan akan sirkulasi ruang produksi untuk 

mencapai kualitas produksi yang baik dan stabil, 

• Persyaratan ruang mencakup pengahawaan, 

pencahayaan, kebisingan, dll yang berpengaruh pada 

kualitas produksi, 

• Hubungan antar ruang-ruang sehingga tercapai 

efisiensi, 

• Standar keamanan dalam hal penggunaan material 

sehingga tidak membahayakan pekerja, 

• Pendekatan terhadap utilitas, struktur bangunan dan 

konstruksi yang digunakan pada bangunan 

industri/pabrik, 

• Dan pendekatan terhadap konteks lingkungan. 
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Sintesa 

Data-data yang diperoleh pada tahap analisis tersebut lalu 

digunakan sebagai acuan dalam mendesain serta menjadi 

alternatif dalam penyelesaian masalah-masalah yang 

berhubungan dengan proses pemrograman bangunan pabrik 

pengolahan kelapa sawit di Sei Mangkei dan diimplementasikan 

dalam konsep bangunan, ruang, dan tapak. 

Program & Evaluasi Perancangan 

Merupakan tahap evaluasi yang dimaksudkan untuk sebagai 

pengecekan terhadap standar-standar, tujuan dan sasaran. 
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1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 2. Skema Metoda Perancangan Arsitektur. 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Berikut ini adalah sistematika pembahasan pada 

Landasan Teori dan Program ini: 

BAB I Pendahuluan 

Merupakan bab pengantar yang berisi tentang pendahuluan 

dan pengenalan seluruh materi LTP. Bab ini mencakup latar 

belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, dan metoda pembahasan. 

BAB II Tinjauan Proyek 

Merupakan bab yang berisi deskripsi umum yang menjadi 

pengantar pada permasalahan pada proyek ini. Bab ini 

mencakup tinjauan umum berupa latar belakang dan sasaran 

yang akan dicapai, tinjauan khusus berupa terminologi, 

kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain serta kesimpulan, 

batasan dan anggapan. 

BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Merupakan bab yang berisi uraian pendekatan program 

arsitektur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bab ini 

mencakup analisa pendekaran arsitektur, analisa pendekatan 

sistem bangunan dan analisa pendekatan konteks lingkungan. 
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BAB IV Program Arsitektur 

Merupakan bab yang berisi sintesa dari analisis pendekatan 

pada bab sebelumnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Bab ini mencakup konsep program, tujuan perancangan (faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan) dan 

program arsitektur. 

BAB V Kajian Teori 

Merupakan bab yang berisi uraian tema kajian dan studi 

preseden. Bab ini mencakup kajian teori penekanan/tema 

desain dan kajian teori permasalahan dominan. 

BAB VI Lampiran 

Merupakan bab yang berisi uraian atau pendukung dalam 

menjelaskan isi pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 


