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PENDAHULUAN 

Minyak Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas eksport 

non m1gas yang banyak diusahakan oleh pernsahaan kecil dan 

perusahaan besar baik milik negara tnaupun milik swasta. Produksi 

m inyak k elapa sawit lndonesia terns meningkat baik bernpa minyak 

kelapa sawit crude palm oil (C17H35COOH) maupun minyak inti sawit 

atau Palm Kernel Oil (C11H32COOH). 

Tujuan eksport minyak kelapa sawit Ind inesia antara lain 

k enegara-negara sebaga i beri kut : 

J epang , Perancis, Belanda, Pakistan, lrak, Kenya, Amerika Serikat, 

Kanada, Inggris, Jerman, Italia dan lain-lain (BPS), 1990). 

Pabrik kelapa sawit Kebun Pasit Mandoge merupakan salah 

satu dari beberapa pabrik yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara 

IV yang diproduksi oleh pabrik kelapa sawit Pasir Mandoge masih 

meme.dukan pengolahan lebih lanj ut pada industri-industri hilir seperti 

misalnya retening. Pengolahan ini d imaksud agar produk dapat 
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dimanfaatkan,sebagai contoh : miyak goreng. Margarine, sabun, 

koemetik, patty alkohol dan berbagai produksi hilir lainya. 

1. 1 SE.lARAH SINGKAT PERUSAHAAN DAN GAMBARAN 

Ul\1UM PERUSAHAN 

Kebun pasir mandoge merupakan kebun pengembangan dari PT 

perkebunan Nusantara yang berpusat di Bah Jambi Kabupaten 

Simalungun, dibuka sejak tanggal 1 4  Januari 1976 untuk lebih 

jelasnya secara singkat riwayat berdirinya kebun pasirnya 

mandoge diterangkan sebagai berikut : 

Bulan Mei 1 974 dilakuakn rapat kerja PNP I 

PIP sel uruh Indonesia dimana 

PTPN mengajuka rencana 

perluasan areal seluas lebih 

kurang 10.000 Ha, salah satu 

Daerah yang dilakuakn adalah 

Kabupaten asahan dan Labuhan 

Batu. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



10 - 23 Maret 1975 

14 Januari 1976 

17 Januari 1976 

4 Januari 1979 
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Tim invertarisasi tanaman I 

pcrusahaan mulai mcngadakan 

cekking lapangan 

Mulai dilakukan penebangan 

hutan pertama cl i daerah 

perbatasan PT Kisaran di Km 

198. 

Dilakukan penanaman kelapa 

sawit di Afdeling l Blok l 

Peresmian proyek pas1r 

Mandoge menjad i kebun pasir 

Mandoge 

Pertanian 

tanaman: 

oleh Menteri 

dengan situasi 

- Tanaman menghasilkan 881 

Ha 

- Tanaman belum menghasilkan 

54911 Ha. 
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