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RESUME 

 
Perkebunan sawit sebagai ujung tombak dari industri minyak sawit, telah terbukti merupakan lokomotif ekonomi 

yang inklusif. Perkembangan perkebunan sawit menghasilkan multiplier effect atau menciptakan manfaat yang lebih besar 
baik dalam bentuk output, pendapatan, nilai tambah dan penciptaan kesempatan kerja, bukan hanya pada perkebunan 
kelapa sawit tetapi juga dalam perekonomian nasional secara keseluruhan. Penelitian Rifin (2011) mengungkapkan bahwa 
peningkatan produksi minyak sawit di perkebunan sawit akan menghasilkan multiplier effect (output, pendapatan, tenaga 
kerja dan nilai tambah) pada sepuluh sektor-sektor pedesaan di luar perkebunan kelapa sawit (rural non-farm economy.  

Bukti lainnya juga dapat ditunjukkan dengan adanya perkebunan sawit di suatu daerah pelosok akan menghasilkan 
dampak dan mendorong lahirnya sektor-sektor baru sehingga mengubah daerah pelosok yang sepi, terbelakang menjadi 
pusat ekonomi baru sebagai suatu agropolitan (kota-kota baru pertanian). Menurut Kementerian Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja (2014), hinga periode tahun 2013 setidaknya ada 50 kawasan pedesaan terbelakang/terisolir telah berkembang 
menjadi kawasan pertumbuhan baru dengan basis sentra produksi minyak sawit. Hal tersebut juga terkonfirmasi oleh studi 
World Growth (2011) yang mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah bagian penting dari 
pembangunan pedesaan 

Eksistensi industri sawit sebagai lokomotif ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19 juga terjaga. Hal ini 
dikarenakan industri sawit secara alamiah memiliki imunitas yang tinggi seperti letaknya di pelosok, natural physical 
distancing dan menghasilkan produk yang dibutuhkan di masa pandemi sehingga operasional industri baik dari sektor hulu 
hingga hilir tetap berlanjut. Sehingga tidak adanya PHK di industri sawit, produksi minyak sawit tetap stabil dan kinerja 
ekspor yang relatif baik. Nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya secara kumulatif periode Januari-April 2020 
telah berhasil menyumbang devisa ekspor dengan nilai mencapai USD 7 miliar. Devisa ekspor produk sawit Indonesia juga 
turut berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I-2020. 

Ke depan di era New Normal, diperkirakan terjadi peningkatan demand minyak sawit yang digunakan sebagai bahan 
baku produk hilir seperti produk biosurfaktan serta sumber vitamin dan makanan sehat. Industri sawit juga telah 
mempersiapkan dirinya agar tetap produktif memenuhi permintaan industri hilir namun tetap menerapkan protokoler 
kesehatan. Perusahaan perkebunan sawit juga sudah mulai mengimplementasikan paket teknologi Sawit 4.0 dalam 
operasional kebun dan PKS untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas namun tetap menimalisir interaksi antar pegawai 
sebagai bentuk adaptasi terhadap Covid-19. 

Dengan demikian,  besarnya peran industri minyak sawit sebagai lokomotif ekonomi di tengah pandemi Covid-19 
maupun pemulihan di era New Normal diharapkan mampu memutar roda perekonomian desa dan daerah melalui 
multiplier effect yang dihasilkan sehingga dapat menyelamatkan perekonomian nasional di tengah potensi resesi ekonomi 
dunia akibat outbreak Covid-19. 
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PENDAHULUAN 

Selama ini berkembang opini bahwa 
manfaat industri minyak sawit hanya 
dirasakan oleh pelakunya atau bersifat 
eksklusif dan kurang memberi manfaat bagi 
masyarakat luas dan perekonomian 
Indonesia secara keseluruhan (inklusif). 
Meskipun industri minyak sawit telah 
berhasil menempatkan Indonesia sebagai 
produsen CPO terbesar dunia sekaligus 
produsen minyak nabati dunia, banyak 
pertanyaan yang terkait dengan kontribusi 
industri minyak sawit dalam perekonomian 
atau pembangunan ekonomi nasional.  

Dengan menggunakan paradigma yang 
lebih konfrehensif, kita dapat memahami 
bahwa industri sawit khususnya di level 
perkebunan sawit memberikan kontribusi 
yang besar bagi pengembangan ekonomi 
daerah dan nasional. Sehingga dapat 
dikatakan kebun sawit sebagai sektor 
ekonomi yang inklusif. Kebun sawit juga 
memiliki peran sebagai lokomotif ekonomi 
karena mampu mendorong dan menarik 
sektor ekonomi lainnya. Dengan kedua 
peran tersebut, kebun sawit mampu 
berkontribusi menggerakkan perekonomian 
desa, kabupaten, provinsi hingga nasional. 

Begitu pula di masa pandemi Covid-19 
saat ini, kontribusi kebun sawit dan industri 
sawit nasional terhadap perekonomian 
nasional tidak terhenti. Justru sebaliknya, 
industri sawit semakin menunjukkan 
taringnya dalam berkontribusi terhadap 
perekonomian nasional.  

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan 
informasi mengenai kontribusi kebun sawit 
dalam perekonomian daerah dan nasional 
baik secara histori maupun di tengah 
pandemi Covid-19 dan era New Normal. 
Diharapkan informasi berdasarkan data dan 
fakta yang valid mampu menjawab 
pertanyaan sehingga tidak berkembang lagi 
opini yang salah kaprah mengenai 
kontribusi industri sawit terhadap 
perekonomian. 

 
 

 

PERKEBUNAN SAWIT SEBAGAI 
LOKOMOTIF EKONOMI YANG 

INKLUSIF 

Perkebunan sawit sebagai ujung 
tombak industri sawit biasanya berlokasi di 
daerah pelosok, terbelakang, pinggiran dan 
terisolir. Karakteristik lokasi tersebut 
dianggap cocok oleh Pemerintah Indonesia 
zaman Orde Baru di tahun 1980-an dengan 
menjadikan perkebunan sawit sebagai 
bagian dari pembangunan pertanian dan 
pengembangan daerah khususnya daerah 
transmigrasi, yang ditujukan untuk 
membuka dan membangun pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi baru di kawasan 
pedesaan. 

Pembangunan perkebunan sawit oleh 
perusahaan besar baik negara (PBN) 
maupun swasta (PBS) merupakan pioner 
kegiatan ekonomi pioneer di daerah pelosok 
tersebut. Perusahaan perkebunan sawit 
tersebut juga membangun fasilitas dalam 
rangka mendukung aktivitas perkebunan 
seperti jalan/jembatan masuk (acces road), 
pembangunan jalan usaha tani (farm road), 
pembangunan perumahan karyawan, 
fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas 
sosial/umum.  

Perusahaan perkebunan sawit juga 
membangun perkebunan plasma dengan 
melibatkan masyarakat lokal sebagai petani 
plasma dari perusahaan perkebunan inti, 
dalam suatu kerjasama PIR atau bentuk 
kemitraan yang lain. Berkembangnya 
perkebunan sawit inti plasma juga menarik 
investasi petani lokal untuk ikut menanam 
kelapa sawit sebagai perkebunan rakyat 
mandiri/swadaya. Umumnya jumlah 
perkebunan rakyat ini bertumbuh cepat 
dalam suatu wilayah sehingga luas kebun 
perkebunan rakyat mandiri secara total 
lebih luas dari kebun sawit plasma. 

Pertumbuhan perkebunan sawit juga 
mampu mendorong berkembangnya sektor 
ekonomi lainnya. Masyarakat yang bekerja 
pada perkebunan kelapa sawit adalah 
konsumen bagi produk-produk pangan 
maupun non pangan yang dihasilkan oleh 
masyarakat non sawit di pedesaan dan 
perkotaan. Berdasarkan pengeluaran 
penduduk (BPS, 2016) nilai transaksi antara 
masyarakat di kebun sawit dengan 
masyarakat pedesaan sebesar Rp. 92 
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triliun/tahun, sedangkan transaksi dengan 
masyarakat perkotaan mencapai Rp. 336 
triliun/tahun. Sehingga total transaksi 
antara masyarakat kebun sawit dengan 
masyarakat di luar kebun sawit secara 
nasional mencapai Rp. 428 triliun/tahun. 

Hal ini berarti manfaat ekonomi yang 
diciptakan akibat pertumbuhan perkebunan 
kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh 
masyarakat pelaku/bekerja pada 
perkebunan kelapa sawit, namun juga 
dinikmati oleh masyarakat yang bekerja di 
luar perkebunan sawit di pedesaan maupun 
di perkotaan. Kondisi ini menunjukkan 

perkebunan sawit adalah sektor ekonomi 
yang inklusif karena manfaat ekonominya 
dirasakan oleh seluruh pihak, tidak hanya 
pelaku yang terlibat langsung dalam 
perkebunan sawit (perusahaan, tenaga kerja 
perusahaan dan petani). 

Untuk semakin membuktikan bahwa 
perkebunan sawit sebagai bagian dari 
industri minyak sawit bersifat inklusif, dapat 
dilihat dengan indikator multiplier effect 
yang dihasilkan dari analisis Tabel Input-
Output perekonomian Indonesia tahun 2008 
pada sektor perkebunan kelapa sawit (Tabel 
1).  

 
Tabel 1. Indeks Multiplier Effect Perkebunan Kelapa Sawit  

Indeks Multiplier Perkebunan Kelapa Sawit 

Output 1.71 
Pendapatan 1.79 
Tenaga Kerja 2.64 
Nilai Tambah 1.59 
Sumber: Tabel I-O, Statistik Indonesia, (2008) 

 
Indeks multiplier output, pendapatan, 

tenaga kerja dan nilai tambah perkebunan 
sawit lebih besar dari satu. Multiplier effect 
yang dihasilkan perkebunan sawit lebih 
besar daripada rata-rata multiplier effect 
sektor-sektor ekonomi nasional. Hal ini juga 
bermakna bahwa perkembangan 
perkebunan sawit yang disebabkan oleh 
peningkatan konsumsi, investasi maupun 
ekspor akan menciptakan manfaat yang 
lebih besar baik dalam bentuk output, 
pendapatan, nilai tambah dan penciptaan 
kesempatan kerja, bukan hanya pada 
perkebunan kelapa sawit tetapi juga dalam 
perekonomian nasional secara keseluruhan. 

Hasil penelitian Rifin (2011) 
mengungkapkan bahwa peningkatan 
produksi minyak sawit di perkebunan sawit 
akan menghasilkan multiplier effect (output, 
pendapatan, tenaga kerja dan nilai tambah) 
pada sepuluh sektor-sektor pedesaan di luar 
perkebunan kelapa sawit (rural non-farm 
economy). Sepuluh sektor tersebut adalah 
(1) jasa keuangan; (2) jasa lainnya; (3) 
perdagangan, restauran dan hotel; (4) kimia 
dasar dan pupuk; (5) minyak, gas dan 
tambang; (6) transportasi; (7) infrastruktur; 
(8) pengolahan makanan; (9) peralatan 
listrik; dan (10) sektor lainnya.  

Jika terjadi peningkatan ekspor minyak 
sawit selain meningkatkan pendapatan pada 
perkebunan sawit (direct effect) juga terjadi 
peningkatan pendapatan (melalui indirect 
effect dan induced consumption effect) pada 
sektor-sektor perekonomian nasional 
khususnya pada sepuluh sektor ekonomi 
utama. Demikian juga melalui mekanisme 
yang sama penciptaan kesempatan kerja 
baru tidak hanya terjadi pada perkebunan 
sawit tetapi juga terjadi pada sektor-sektor 
ekonomi nasional tersebut.  

Bukti lain yang menunjukkan 
perkebunan sawit sebagai lokomotif 
ekonomi yang inklusif adalah 
berkembangnya daerah pelosok yang sepi, 
terbelakang menjadi pusat ekonomi baru 
sebagai suatu agropolitan (kota-kota baru 
pertanian). Menurut Kementerian 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2014), 
hinga periode tahun 2013 setidaknya ada 50 
kawasan pedesaan terbelakang/terisolir 
telah berkembang menjadi kawasan 
pertumbuhan baru dengan basis sentra 
produksi minyak sawit. Daftar pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi baru di daerah akibat 
pembangunan perkebunan sawit dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Kelapa Sawit 

Provinsi Pusat Pertumbuhan Daerah Berbasis Sawit 

Sumatera Utara 
Stabat, Belarang, Sei Rampah, Limapuluh, Perdagangan, Rantau 
Prapat, Aek Kanopan, Aek Nabara, Kota Pinang, Sosa, Sibuhuan, 
Panyabungan dan lain-lain. 

Riau 
Pasir Pengaraian, Bangkinang, Siak Sri Indrapura, Rengat, 
Tembilahan, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Teluk Kuantan, Dumai, 
Pekanbaru dan lain-lain. 

Sumatera Selatan 
Sungai Lilin, Tugumulyo, Pematang Panggang, Bayung Lencir, Musi 
Rawas, Peninjauan, Muara Enim, Lahat 

Jambi Sarolangun, Sungai Bahar, Sengeti, Kuala Tungkal dan lainnya 

Kalimantan Tengah Sampit, Kuala Pembuang, Pangkalan Bun, Kasongan dan lainnya 

Kalimantan Timur 
Sangatta, Tenggarong, Tana Pase, Tanjung Redeb, Nunukan, 
Sendawar dan lainnya. 

Kalimantan Selatan Batulicin, Kotabaru, Pelaihari dan lainnya. 

Sulawesi Mamuju, Donggala, Bungku, Luwu, Pasangkayu, dan lainnya. 
 
Pengembangan perkebunan kelapa 

sawit yang menarik investasi baru ke daerah 
terisolir di pedesaan sehingga dapat 
mengubah daerah terbelakang menjadi 
pusat pertumbuhan baru terkonfirmasi oleh 
studi World Growth (2011) yang 
mengatakan bahwa perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia adalah bagian penting 
dari pembangunan pedesaan. Hasil studi 
PASPI (2014) menunjukkan bahwa 
pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan PDRB daerah sentra sawit.  

 
 

IMUNITAS KEBUN SAWIT MEMBUAT 
LOKOMOTIF EKONOMI-COVID TERUS 

BERGERAK 

Sejak maret 2020, wabah Covid-19 
sudah dinyatakan sebagai pandemi karena 
penyebaran semakin meluas hampir di 
seluruh negara dan hingga saat ini jumlah 
kasus dunia terus meningkat. Selain 
menyebabkan ratusan ribu korban jiwa yang 
meninggal, Covid-19 dan kebijakan lockdown 
dalam rangka mengurangi transmisi 
penyebaran virus juga berdampak pada 
berhentinya secara sementara aktivitas 
ekonomi. Kondisi ini menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi beberapa negara 
mengalami perlambatan. Beberapa negara 
yang mengalami pertumbuhan ekonomi 
negatif pada triwulan pertama (q-to-q) tahun 

2020 antara lain (OECD, 2020): China (-9.8 
persen), Perancis (-5.8 persen), Spanyol (-
5.2 persen), Italia (-4.7 persen), Jerman (-1.4 
persen), Korea Selatan (-1.4 persen), 
Amerika Serikat (-1.2 persen), dan Jepang (-
0.6 persen).   

Wabah Covid-19 juga berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut 
data BPS (2020), ekonomi Indonesia di 
triwulan pertama tahun 2020 tumbuh 
sebesar 2.97 (YoY), dimana perekonomian 
Indonesia juga melambat jika dibandingkan 
dengan triwulan-I tahun 2019 yang sebesar 
5.07 persen. Sementara itu, ekonomi 
Indonesia pada triwulan I-2020 juga 
mengalami kontraksi terhadap triwulan IV-
2019 (q-to-q) sebesar 2.41 persen. 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
melambat terjadi di sebagian besar lapangan 
usaha. 

Diantara banyak sektor ekonomi dan 
industri yang terkena dampak dari 
penurunan kegiatan ekonomi seperti 
terhentinya kegiatan produksi di masa 
pandemi saat ini, namun hingga saat ini 
dampak tersebut belum terlalu dirasakan 
oleh industri sawit. Bahkan, peran industri 
sawit sebagai lokomotif ekonomi Indonesia 
tetap eksis di tengah ancaman wabah Covid-
19.  

Hal ini  disebabkan karena industri 
sawit memiliki imunitas dan reseliensi untuk 
tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19. 
Kebun sawit sebagai ujung tombak industri 



Industri Sawit: Lokomotif Ekonomi-Covid Indonesia di Masa Pandemi dan New Normal 87 

@PASPI2020 

sawit cukup diuntungkan karena letaknya 
yang berada di pelosok daerah yang jauh 
dari pusat kota. Selain itu, man-land and 
man-space ratio yang rendah serta padat 
otomasi menunjukkan bahwa pola kerja di 
kebun sawit yang sudah berjarak dengan 
interaksi antar manusia yang minimum atau 
telah menerapkan natural physical 
distancing sehingga dapat meminimalisir 
transmisi virus dan telah menerapkan 
himbauan protokoler kesehatan.  

Input yang digunakan pada perkebunan 
sawit juga sebagian besar input lokal, artinya 
tidak terpengaruh pada pasar impor yang 
mengalami hambatan akibat pandemi. 
Perkebunan sawit di daerah pelosok juga 
turut berkontribusi dalam kemandirian 
ekonomi pedesaan atau daerah karena 
adanya simbiosis mutualisme antara 
masyarakat perkebunan sawit dengan 
masyarakat pedesaan yang memproduksi 
kebutuhan pangan, hortikultural dan 
peternakan. 

Industri minyak sawit juga 
menghasilkan produk pangan seperti 
minyak goreng, margarin, biskuit dll serta 
produk higenitas (personal care) seperti 
sabun, deterjen, hand sanitizer hingga 
biodisinfektan, dimana produk-produk 
tersebut dibutuhkan oleh masyarakat di 

masa pandemi seperti saat ini. Kondisi ini 
berimplikasi pada industri sawit baik dari 
hulu hingga hilir merupakan industri yang 
tidak termasuk sektor ekonomi yang di-
lockdown-kan akibat Covid-19. Artinya 
selama matahari masih menyinari bumi 
sehingga tanaman sawit masih dapat 
menghasilkan minyak dan produk biomassa 
lainnya, maka roda perekonomian industri 
sawit akan terus berputar. 

Implikasi dari tingginya imunitas 
industri sawit adalah operasional baik pada 
level hulu hingga hilir masih tetap berjalan 
normal serta tidak ada PHK pekerja baik di 
perusahaan perkebunan sawit maupun 
industri hilir. 

Salah satu indikator operasional 
industri sawit dapat terlihat dari produksi 
minyak sawit Indonesia yang tetap stabil. 
Berdasarkan data GAPKI (2020), produksi 
minyak sawit (CPO+PKO) mengalami 
peningkatan dari 3.81 juta ton pada Januari 
2020 menjadi 4.04 juta ton pada April 2020. 
Meskipun pada Februari dan Maret 
mengalami penurunan produksi berturut-
turut menjadi 3.61 juta ton dan 3.58 juta ton, 
namun penurunan produksi minyak sawit 
tersebut merupakan hal wajar dan terjadi 
setiap tahun (Gambar 1). 

 
Gambar 1. Produksi Minyak Sawit (CPO+PKO) Periode Januari-April 2020 (Sumber: GAPKI, 2020)  
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DUA ANGKA DI BELAKANG KOMA 

Kinerja ekspor minyak sawit dan 
produk turunan Indonesia juga 
menunjukkan kinerja yang cukup baik pada 
kuartal awal di tahun 2020 (Gambar 2). Dari 
segi volume, ekspor minyak sawit dan 
produk turunannya mengalami peningkatan 
yakni dari 2.39 juta ton menjadi 2.65 juta 
ton. Nilai ekspor minyak sawit dan produk 
turunannya juga menunjukkan peningkatan 

dari USD 1.69 miliar menjadi USD 1.82 miliar 
selama periode Januari-Maret 2020. Namun, 
nilai ekspor tersebut mengalami penurunan 
menjadi USD 1.64 miliar pada April 2020. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi 
penurunan nilai ekspor disebabkan karena 
menurunnya harga CPO (CIF Rotterdam) 
dari USD 831 per ton menjadi USD 562 per 
ton pada periode Januari-April 2020 (MPOB, 
2020). 

 
Gambar 2. Nilai dan Volume Ekspor Minyak Sawit dan Produk Turunannya Periode Januari-April 

2020 (Sumber: BPS, 2020 data diolah)  
 
Meskipun terjadi penurunan nilai 

ekspor selama periode tersebut, namun 
secara kumulatif nilai ekspor minyak sawit 
dan produk turunannya berhasil 
menyumbang devisa ekspor dengan nilai 
mencapai USD 7 miliar. Ekspor produk sawit 
juga turut berkontribusi terhadap surplus 
neraca perdagangan Indonesia dengan nilai 
surplus sebesar USD 2.62 miliar pada 
triwulan I-2020. Surplus neraca 
perdagangan Indonesia pada periode 
tersebut disebabkan karena surplus neraca 
perdagangan non migas, dimana kontribusi 
ekspor produk sawit terhadap total ekspor 
produk non migas Indonesia sebesar 17.7 
persen. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor 
produk sawit cukup berkontribusi dalam 
surplus neraca perdagangan Indonesia 
periode Januari-April 2020.   

 
 

POTENSI INDUSTRI SAWIT UNTUK 
PEMULIHAN EKONOMI DI MASA NEW 

NORMAL 

Di masa pandemi dan memasuki era 
New Normal, produk surfaktan/personal 
care berbasis minyak sawit seperti sabun, 
hand wash, deterjen, hand sanitizer dan 
biodisinfektan sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat di seluruh dunia sebgai upaya 
mitigasi untuk mencegah penularan virus 
Covid-19. Beberapa lembaga Market 
Intelegence dunia juga memperkirakan 
terjadinya peningkatan pasar surfaktan dan 
biosurfaktan dunia di masa pandemi ini. Hal 
ini menunjukkan bahwa permintaan minyak 
sawit dan biomaterialnya yang digunakan 
sebagai bahan baku produk-produk 
higenitas tersebut juga diperkirakan akan 
mengalami peningkatan. 

Selain produk oleokimia, minyak sawit 
juga menyimpan potensi sumber vitamin A 
dan E yang besar dan produk pangan yang 
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bergizi dan bernutrisi. Penelitian terbaru 
yang dilakukan Prof. Sri Rahardjo, Guru 
Besar Departemen Teknologi Pangan dan 
Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada 
(UGM) menunjukkan bahwa Virgin Red Palm 
Oil mengandung 42 persen asam palmitat 
(asam lemak jenuh) yang memiliki fungi 
menjaga dan melindungi kesehatan paru-
paru (Raharjo, 2020). Asupan asam palmitat 
berperan untuk memperlancar proses 
pertukaran gas pada pasien Covid-19 yang 
menderita kesulitan bernafas. Hal ini 
dikarenakan asam palmitat merupakan 
komponen utama yakni sekitar 60 persen 
dari senyawa fosfolipida yang melapisi 
dinding bagian dalam rongga alveoli paru-
paru. Fosfolipida ini berfungsi sebagai 
surfaktan yang dapat membantu 
memudahkan pertukaran gas (oksigen dan 
karbondioksida) dari rongga alveoli ke 
pembuluh darah atau sebaliknya.  

Hal ini menunjukkan bahwa pada 
demand side, industri minyak sawit akan 
menghadapi potensi pasar yang cemerlang 
untuk berbagai macam produk hilirnya yang 
dibutuhkan di masa New Normal. Untuk 
memenuhi potensi permintaan pasar baik 
pasar domestik maupun pasar global yang 
diperkirakan akan meningkat, perlu juga 
kesiapan sektor hulu untuk memproduksi 
ketersediaan minyak sawit yang cukup 
untuk memenuhi permintaan industri hilir. 
Produksi minyak sawit di sektor hulu dapat 
dipastikan terus berlanjut, namun agar tetap 
produkif tetapi aman dari Covid-19 maka 
perusahaan perkebunan dan pekebun sawit 
juga tetap menerapkan protokoler 
kesehatan seperti social/physical distancing, 
meminimalisir kontak fisik, menjaga jarak 
dan menjaga higenitas diri dengan sering 
mencuci tangan dan menjaga kebersihan 
diri. 

Adanya wabah Covid-19 ini juga 
mendorong produsen khususnya 
perusahaan perkebunan sawit untuk 
menggunakan inovasi teknologi Sawit 4.0. 
Paket teknologi Sawit 4.0 adalah 
pemanfaatan teknologi seperti Big Data, 
Artificial Intelegence (AI), Internet of Things 
(IoT) dan sensor untuk operasional kebun 
dan PKS sehingga pengelolaannya dapat 
terintegrasi secara digital dan real time. 
Pengunaan teknologi Sawit 4.0 ini selain 
bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi, namun juga 
dapat mengimplementasikan protokoler 
kesehatan Covid-19. Hal ini dikarenakan 
dengan penggunaan teknologi akan 
memaksimumkan otomasi dan 
meminimumkan interaksi antar tenaga 
kerja. Perusahaan perkebunan sawit yang 
dikenal telah menggunakan teknologi Sawit 
4.0 (Agrovaria, 2019) adalah PT. Astra Agro 
Lestari Tbk dengan sistem aplikasi 
digitalnya yaitu DINDA (Daily Indicator of 
Astra Agro), MELLI (Mills Excellence 
Indicator), AMANDA (Aplikasi Mandor 
Astra), AMANTA (Aplikasi Mandor Satu 
Astra) dan TIKA (TBS Kalkulator Astra). 

 
 

KESIMPULAN 

Perkebunan sawit sebagai ujung tombak 
dari industri minyak sawit, telah terbukti 
merupakan lokomotif ekonomi yang inklusif. 
Perkembangan perkebunan sawit 
menghasilkan multiplier effect atau 
menciptakan manfaat yang lebih besar baik 
dalam bentuk output, pendapatan, nilai 
tambah dan penciptaan kesempatan kerja, 
bukan hanya pada perkebunan kelapa sawit 
tetapi juga dalam perekonomian nasional 
secara keseluruhan. Bukti lainnya juga dapat 
ditunjukkan dengan adanya perkebunan 
sawit di suatu daerah pelosok akan 
menghasilkan dampak dan mendorong 
lahirnya sektor-sektor baru sehingga 
mengubah daerah pelosok yang sepi, 
terbelakang menjadi pusat ekonomi baru 
sebagai suatu agropolitan (kota-kota baru 
pertanian). 

Eksistensi industri sawit sebagai 
lokomotif ekonomi Indonesia di masa 
pandemi Covid-19 juga terjaga. Hal ini 
dikarenakan industri sawit secara alamiah 
memiliki imunitas yang tinggi seperti 
letaknya di pelosok, natural physical 
distancing dan menghasilkan produk yang 
dibutuhkan di masa pandemi sehingga 
operasional industri baik dari sektor hulu 
hingga hilir tetap berlanjut. Sehingga tidak 
adanya PHK di industri sawit, produksi 
minyak sawit tetap stabil dan kinerja ekspor 
yang relatif baik. Bahkan ekspor produk 
sawit Indonesia turut berkontribusi 
terhadap surplus neraca perdagangan 
Indonesia pada triwulan I-2020. 
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Ke depan di era New Normal, 
diperkirakan terjadi peningkatan demand 
minyak sawit yang digunakan sebagai bahan 
baku produk hilir seperti produk 
biosurfaktan serta sumber vitamin dan 
makanan sehat. Industri sawit juga telah 
mempersiapkan dirinya agar tetap produktif 
memenuhi permintaan industri hilir namun 
tetap menerapkan protokoler kesehatan. 
Perusahaan perkebunan sawit juga sudah 
mulai mengimplementasikan paket 
teknologi Sawit 4.0 dalam operasional kebun 
dan PKS untuk meningkatkan efisiensi, 
produktivitas namun tetap menimalisir 
interaksi antar pegawai sebagai bentuk 
adaptasi terhadap Covid-19. 

Dengan demikian,  besarnya peran 
industri minyak sawit sebagai lokomotif 
ekonomi di tengah pandemi Covid-19 
maupun pemulihan di era New Normal 
diharapkan mampu memutar roda 
perekonomian desa dan daerah melalui 
multiplier effect yang dihasilkan sehingga 
dapat menyelamatkan perekonomian 
nasional di tengah potensi reseso ekonomi 
dunia akibat outbreak Covid-19. 
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