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RESUME 

 

Kelapa sawit telah menjadi komoditas strategis bagi Indonesia. Manfaat ekonomi yang Indonesia peroleh 
dengan adanya perkebunan kelapa sawit tidak dapat dibantah. Ekspor minyak sawit dan produk turunannya 
juga telah diakui sebagai sumber devisa untuk kelompok produk non migas. Bahkan kontribusi industri sawit 
beserta produk turunannya sebagai penyumbang devisa juga semakin diakui di tengah pandemi, yakni dengan 
menghasilkan akumulasi nilai ekspor sebesar USD 8.43 miliar selama Januari-Mei 2020 (BPS, 2020). 

Kontribusi perkebunan kelapa sawit juga turut dirasakan oleh 235 kabupaten di Indonesia yang menjadi 
kabupaten sentra produksi minyak sawit melalui peningkatan penerimaan daerah hingga penurunan 
kemiskinan. Kehadiran perusahaan – perusaan swasta di daerah pedesaan memberikan dampak pada 
peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan. Namun hingga kini, masih ada anggapan masyarakat 
khususnya pihak anti sawit yang mengatakan bahwa industri kelapa sawit hanya dikuasai dan dinikmati oleh 
perusahan skala besar dan tidak memberikan kontribusi pada perekonomian daerah sentra produksi.  

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit terbukti memberikan 
dampak pada peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada daerah – daerah sentra kelapa 
sawit. Peningkatan produksi CPO (misalnya akibat konsumsi, investasi hilir, ekspor) maka akan menciptakan 
manfaat ekonomi yang tidak hanya dirasakan pada perkebunan kelapa sawit itu sendiri, namun manfaat 
tersebut terjadi di luar perkebunan kelapa sawit (sektor perekonomian daerah) seperti lembaga keuangan, 
perdagangan/restoran, hotel, transportasi, infrastruktur, dan sektor-sektor lain. Bukti nyatanya adalah 
terciptanya pusat ekonomi baru sebagai suatu agropolitan (kota-kota baru pertanian) berbasis perkebunan 
sawit di daerah pelosok. Selain meningkatkan PDRB, perkembangan perkebunan sawit di pedesaan juga mampu 
menghasilkan manfaat ekonomi lainnya yakni penurunan kemiskinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa 
perkebunan sawit telah secara aktif menjadi aktor dan mengambil bagian sebagai solusi dalam rangka 
mencapai SDGs-1 yakni penurunan kemiskinan. 
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PENDAHULUAN 

Kelapa sawit telah menjadi komoditas 
strategis bagi Indonesia. Manfaat ekonomi 
yang Indonesia peroleh dengan adanya 
perkebunan kelapa sawit tidak dapat 
dibantah. Berdasarkan update data terbaru 
Ditjenbun (2020), luas perkebunan kelapa 
sawit yang telah mencapai 14.32 juta hektar 
pada tahun 2018 dan mampu memproduksi 
minyak sawit (CPO) sebesar 42.88 juta ton 
dan minyak inti sawit (CPKO) sebesar 8.58 
juta ton. Ekspor minyak sawit dan produk 
turunannya juga telah diakui sebagai sumber 
devisa untuk kelompok produk non migas. 
Bahkan kontribusi industri sawit beserta 
produk turunannya sebagai penyumbang 
devisa juga semakin diakui di tengah 
pandemi, yakni dengan menghasilkan 
akumulasi nilai ekspor sebesar USD 8.43 
miliar selama Januari-Mei 2020 (BPS, 2020). 

Kontribusi perkebunan kelapa sawit 
juga turut dirasakan oleh 235 kabupaten di 
Indonesia yang menjadi kabupaten sentra 
produksi minyak sawit melalui peningkatan 
penerimaan daerah hingga penurunan 
kemiskinan. Kehadiran perusahaan – 
perusaan swasta di daerah pedesaan 
memberikan dampak pada peningkatan 
kesejahteraan petani di pedesaan. Melalui 
program kemitraan petani dan pihak swasta 
yang dimulai sejak periode 1980 telah 
melahirkan revolusi pada agribisnis kelapa 
sawit Indonesia. Perkembangan perkebunan 
sawit yang cukup revolusioner tersebut 
hingga mampu menciptakan pusat 
pertumbuhan ekonomi baru di pelosok 
daerah. 

Namun hingga kini, masih ada anggapan 
masyarakat khususnya pihak anti sawit yang 
mengatakan bahwa industri kelapa sawit 
hanya dikuasai dan dinikmati oleh 
perusahan skala besar dan tidak 
memberikan kontribusi pada perekonomian 
daerah sentra produksi. Oleh karena itu, 
tulisan ini bertujuan untuk menyajikan 
informasi mengenai kontribusi kebun sawit 
dalam perekonomian daerah. 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. 

 

KELAPA SAWIT LOKOMOTIF 
EKONOMI YANG BERPERAN DALAM 

PENINGKATAN PDRB 

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. 

Komoditas kelapa sawit yang semakin 
prospektif dibanding komoditas perkebunan 
lainnya menyebabkan banyak petani di 
pedesaan yang mengkonversi kebun 
miliknya menjadi kebun kelapa sawit. 
Konversi ini mengakibatkan peningkatan 
pendapatan petani. Hal ini terkonfirmasi 
dari hasil penelitian Utami et al. (2017) yang 
melakukan penelitian di Desa Penyabungan. 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
petani melakukan konversi sebagian 
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maupun seluruh kebun karetnya menjadi 
kebun kelapa sawit. Konversi tersebut 
menghasilkan peningkatan pendapatan 
petani sebesar 33.42 persen.  

Siradjuddin (2015) juga menjelaskan 
bahwa petani menanam kelapa sawit karena 
beberapa alasan diantaranya alasan 
pemasaran yang lebih mudah, keperluan 
sarana produksi yang mudah diperoleh, 
pengusahaan kelapa sawit yang mudah, 
serta harga jual dan pendapatan petani yang 
tinggi. Hasil pendapatan usahatani kelapa 
sawit diprioritaskan petani untuk 
pendidikan anak, perluasan dan perbaikan 
rumah, pembelian kendaraan bermotor, dan 
perluasan kebun sawitnya.  

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 
triliun/tahun, sedangkan transaksi dengan 
masyarakat perkotaan mencapai Rp. 336 
triliun/tahun (Gambar 1). Sehingga total 
transaksi antara masyarakat kebun sawit 
dengan masyarakat di luar kebun sawit 
secara nasional mencapai Rp. 428 
triliun/tahun. 

 
 
Gambar 1.  Nilai Transaksi antara Masyarakat Kebun Sawit dengan Ekonomi Pedesaan dan 

Perkotaan 
 
Temuan tersebut juga sejalan dengan 

berbagai kajian empiris telah menunjukkan 
bukti bahwa kehadiran perkebunan kelapa 
sawit di daerah – daerah pedesaan 
memberikan manfaat yang nyata pada 
perekonomian pedesaan. Supriadi (2013) 
menyatakan bahwa pembangunan 
perkebunan kelapa sawit telah 
menimbulkan mobilitas penduduk yang 
tinggi sehingga daerah-daerah sekitar 
pembangunan perkebunan muncul pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. 
Kondisi ini menyebabkan meningkatnya 
daya beli masyarakat pedesaan, terutama 
terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan 
kebutuhan sarana produksi perkebunan 
kelapa sawit. Perputaran uang yang terjadi 
di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan 
dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di 
wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan 
dan jasa. 

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). 

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 

Rp. 336 triliun/tahun Rp. 92 triliun/tahun 
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tambang; (6) transportasi; (7) infrastruktur; 
(8) pengolahan makanan; (9) peralatan 
listrik; dan (10) sektor lainnya.  

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. 

 
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. 
Sumber: Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2014) 

 
Pengembangan perkebunan kelapa 

sawit yang menarik investasi baru ke daerah 
terisolir di pedesaan sehingga dapat 
mengubah daerah terbelakang menjadi 
pusat pertumbuhan baru. Hal tersebut juga 
terkonfirmasi oleh studi World Growth 
(2011) yang mengatakan bahwa perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia adalah bagian 
penting dari pembangunan pedesaan.  

Hasil studi PASPI (2014) juga 
menunjukan bahwa pertumbuhan produksi 

minyak sawit (CPO) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah-
daerah sentra sawit. Pertumbuhan ekonomi 
daerah bahkan sangat responsif terhadap 
peningkatan produksi minyak sawit. Hal ini 
menunjukkan bahwa peningkatan produksi 
minyak sawit menarik pertumbuhan 
ekonomi daerah yang lebih besar dari 
peningkatan produksi CPO (Gambar 2). 
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Gambar 2.   Pengaruh Produksi CPO terhadap Produk Domestik Regional Bruto  (Sumber: PASPI, 

2014) 
 
Dengan demikian, pertumbuhan 

perkebunan kelapa sawit di kawasan 
pedesaan meningkatkan kapasitas 
perekonomian daerah dalam menghasilkan 
output, pendapatan, dan kesempatan kerja 
baik pada perkebunan kelapa sawit maupun 
pada sektor lain (rural non-farm) di kawasan 
daerah tersebut. Bahkan dampak multiplier 
pembangunan perkebunan kelapa sawit, 
melainkan juga dinikmati sektor modern lain 
seperti lembaga keuangan, restoran dan 
hotel, food processing dan electric equipment 
and manufacturing sector. Hal ini 
menunjukkan pembangunan yang dihasilkan 
oleh perkebunan kelapa sawit memiliki 
implikasi yang lebih luas terhadap 
perekonomian daerah. 

 
 

KONTRIBUSI PERKEBUNAN SAWIT 
DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN 

DAERAH 

Selama periode tahun 2005-2016, 
terjadi penurunan jumlah kemiskinan di 
Indonesia dan kemiskinan yang mengalami 
penurunan tersebut sebagian besar terjadi di 
pedesaan yakni sekitar 6 juta orang (PASPI, 
2018). Sementara kemiskinan perkotaan 
dalam periode yang sama turun sekitar 2.8 
juta orang. Artinya pembangunan pedesaan 
lebih berhasil mengurangi kemiskinan 
dibandingkan dengan perkotaan. Hal 
tersebut diduga menjadi dampak akibat 
pembangunan perkebunan sawit yang 
dilakukan di pelosok-pelosok daerah. 

Kontribusi industri sawit dalam 
menurunkan kemiskinan didukung oleh 
hasil penelitian Syahza (2011) di Provinsi 
Riau yang merupakan daerah dengan 
produksi minyak sawit terbesar di 
Indonesia. Pembangunan perkebunan kelapa 
sawit di Daerah Riau memberikan dampak 
terhadap aktivitas ekonomi di daerah 
pedesaan. Tingkat pertumbuhan indeks 
kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau 
pada tahun 1995 sebesar 0.49 yang berarti 
tingkat pertumbuhan kesejahteraan 
meningkat sebesar 49 persen. Tahun 2003 
indeks pertumbuhan kesejahteraan petani 
kelapa sawit meningkat menjadi 1.72. 
Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani 
kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 
172 persen. Kegiatan perkebunan kelapa 
sawit di perdesaan menciptakan angka 
multiplier effect sebesar 2.48, terutama 
dalam lapangan pekerjaan dan peluang 
berusaha (Syahza 2004). Hal ini menjadi 
bukti pembangunan perkebunan kelapa 
sawit telah memberikan dampak terhadap 
percepatan pembangunan ekonomi 
masyarakat Riau sehingga berkontribusi 
dalam upaya mengentaskan kemiskinan di 
daerah pedesaan. 

Menurut Bank Dunia, perkembangan 
kebun sawit yang cepat di Indonesia 
ternyata memberi kontribusi penting dalam 
penurunan kemiskinan. PASPI (2014) telah 
membuktikan bahwa peningkatan produksi 
minyak sawit di sentra-sentra perkebunan 
sawit berkaitan erat dengan penurunan 
kemiskinan. Peningkatan produksi minyak 
sawit menurunkan kemiskinan pedesaan 
secara signifikan (Gambar 3). 

PDRB = -194 + 231.66 CPO 
R-square = 0.91 
Elastisitas = 2.46 
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Gambar 3.  Pengaruh Produksi CPO Terhadap Kemiskinan Pedesaan (Sumber: PASPI, 2014) 

 
Berbagai penelitian juga membuktikan 

bahwa perkebunan kelapa sawit bagian 
penting dari pengurangan kemiskinan di 
Indonesia. Susila dan Munadi (2008) 
maupun Joni et al. (2012) menunjukkan 
bahwa peningkatan produksi minyak sawit 
nasional mengurangi kemiskinan. Goenadi 
(2008) mengemukakan bahwa lebih dari 6 
juta orang yang terlibat dalam perkebunan 
kelapa sawit Indonesia keluar dari 
kemiskinan. World Growth (2011) 
mengemukakan bahwa perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia bagian penting dan 
signifikan dalam mengurangi kemiskinan. 
Bahkan selain meningkatkan pendapatan, 
kehadiran perkebunan sawit juga 
memperbaiki ketimpangan pendapatan 
(Syahza, 2007). 

Bukti – bukti empiris diatas memiliki 
suara yang sama yakni kontribusi industri 
sawit Indonesia dalam menurunkan 
kemiskinan daerah. Jika dikaitkan dengan 
Sustainable Development Goals (SDGs) yang 
merupakan platform pembangunan global, 
menunjukkan bahwa industri sawit dapat 
diposisikan sebagai aktor yang mengambil 
bagian dari solusi pencapaian tujuan SDGs 
yang pertama yaitu penghapusan 
kemiskinan.  

 
 

KESIMPULAN 

Kelapa sawit sebagai komoditas 
strategis telah memberikan kontribusi yang 
besar bagi perekonomian Indonesia. 
Keberadaan perkebunan kelapa sawit 
terbukti memberikan dampak pada 
peningkatan Pendapatan Domestik Regional 
Bruto (PDRB) pada daerah – daerah sentra 
kelapa sawit. Peningkatan produksi CPO 

(misalnya akibat konsumsi, investasi hilir, 
ekspor) maka akan menciptakan manfaat 
ekonomi yang tidak hanya dirasakan pada 
perkebunan kelapa sawit itu sendiri, namun 
manfaat tersebut terjadi di luar perkebunan 
kelapa sawit (sektor perekonomian daerah) 
seperti lembaga keuangan, perdagangan/ 
restoran, hotel, transportasi, infrastruktur, 
dan sektor-sektor lain. Bukti nyatanya 
adalah terciptanya pusat ekonomi baru 
sebagai suatu agropolitan (kota-kota baru 
pertanian) berbasis perkebunan sawit di 
daerah pelosok. 

Selain meningkatkan PDRB, 
perkembangan perkebunan sawit di 
pedesaan juga mampu menghasilkan 
manfaat ekonomi lainnya yakni penurunan 
kemiskinan. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa perkebunan sawit telah secara aktif 
menjadi aktor dan mengambil bagian 
sebagai solusi dalam rangka mencapai SDGs-
1 yakni penurunan kemiskinan.  
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