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RESUME 
 

 

 

Sebagaimana dikemukakan World Bank (2012) dalam publikasinya yang berjudul : Inclusive 
Green Growth : The Pathway to Sustainable Development, mengungkapkan bahwa keberlanjutan 
tidak cukup hanya bertumbuh "hijau" (green growth) tetapi juga haruslah bersifat inklusif. Oleh 
karena itu, untuk mengukur sustainability memerlukan indikator inklusifitas baik secara ekonomi, 
sosial maupun ekologi. Indikator-indikator inklusifitas masing-masing sektor mungkin berbeda 
namun memiliki prinsip yang sama. 

Pembangunan industri sawit termasuk perkebunan sawit sebagai salah satu industri/sektor 
strategis di Indonesia, juga diamanatkan harus memegang teguh prinsip inklusifitas dalam ketiga 
bidang/aspek tersebut. Secara built in, kehadiran perkebunan sawit juga telah memberikan dampak 
dan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi  yang tidak hanya dinikmati oleh mereka yang terlibat 
langsung dalam perkebunan sawit sebagai petani atau tenaga kerja perusahaan perkebunan, tetapi 
juga dinikmati oleh masyarakat umum yang tidak terlibat secara langsung dengan kebun sawit. Hal 
ini menunjukkan bahwa inklusifitas perkebunan sawit dan mengukuhkan dirinya sebagai bagian 
solusi dari pencapaian SDGs. Selain itu, fakta yang menunjukkan inklusifitas perkebunan sawit dapat 
juga dijadikan sebagai counter issue atas maraknya black campaign yang menyerang sawit. 
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PENDAHULUAN 

Sejak tahun 2015, masyarakat dunia 
melalui United Nations telah menetapkan 
platform pembangunan global periode tahun 
2015-2030 yakni pembangunan 
berkelanjutan atau dengan Sustainable 
Development Goals (SDGs). Pembangunan 
berkelanjutan memiliki tiga dimensi yakni 
keberlanjutan secara ekonomi (economic 
sustainability), sosial (social sustainability) 
dan lingkungan (environment sustainability). 
Ketiga dimensi tersebut memiliki proporsi 
yang seimbang dalam menyumbang kualitas 
sustainability.  

Sebagaimana dikemukakan World Bank 
(2012) dalam publikasinya yang berjudul : 
Inclusive Green Growth : The Pathway to 
Sustainable Development, 
mengungkapkan bahwa keberlanjutan tidak 
cukup hanya bertumbuh "hijau" (green 
growth) tetapi juga haruslah bersifat 
inklusif. Oleh karena itu, untuk mengukur 
sustainability memerlukan indikator 
inklusifitas baik secara ekonomi, sosial 
maupun ekologi. Indikator-indikator 
inklusifitas masing-masing sektor mungkin 
berbeda namun memiliki prinsip yang sama. 

Sebagai platform global, konsep inklusi-
fitas ini juga menjadi dasar pembangunan 
dan pengembangan sektor/industri yang 
dilakukan oleh suatu negara. Indonesia se-
bagai salah satu negara anggota PBB yang 
turut juga meratifikasi SDGs beserta konsep 
inklusifitasnya telah mengamanatkan 
seluruh sektor mengusung konsep inklusifi-
tas terhadap aktivitas industri/sektornya, 
termasuk industri sawit baik pada sektor 
hulu (perkebunan dan PKS) hingga sektor 
hilir (end-user industry). 

Di sisi lain, perkebunan sawit sebagai 
sektor hulu di industri sawit nasional yang 
menjadi sektor strategis pada perekonomian 
nasional, selalu menjadi target serangan 
black campaign dari pihak anti-sawit. Kam-
panye negatif memang bukan hal yang baru 
bagi perkebunan sawit dan industri kelapa 
sawit secara kesuluruhan, namun semakin 
intensif dalam satu dekade terakhir. Bahkan, 
baru-baru ini muncul kampanye negatif me-
nyerang perkebunan sawit Indonesia yang 
dianggap aktor dari pembakaran lahan dan 
hutan di Papua dan pelecehan seksual. Pa-
dahal isu-isu kampanye hitam tersebut tidak 

sesuai dengan data aktual, fakta dan belum 
terbukti kebenarannya, namun karena sudah 
dipublikasikan dengan luas maka isu 
tersebut dianggap benar sehingga hal ini 
sangat merusak citra industri sawit dan 
menimbulkan persepsi yang keliru terhadap 
minyak sawit di mata konsumen global. 

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan 
didiskusikan inklusifitas perkebunan sawit 
baik secara ekonomi, sosial maupun ekologis 
dengan batasan konsep inklusifitas yang 
didiskusikan dalam tulisan ini masih bersifat 
gambaran umum dengan menggunakan 
berbagai indikator. Diharapkan tulisan ini 
dapat menjadi pengantar untuk diskusi lebih 
lanjut dalam merumuskan indikator-
indikator inklusifitas perkebunan sawit. 

 
 

INKLUSIFITAS EKONOMI KEBUN 
SAWIT 

Sejak awalnya di tahun 1980-an, pengem-

bangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia 

baik sebagai bagian dari pembangunan per-

tanian maupun pengembangan daerah (trans-

migrasi) yang dinisiasi oleh Pemerintah Indo-

nesia, ditujukan untuk membuka dan mem-

bangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru 

di kawasan pedesaan. Daerah terbelakang, 

pinggiran, pelosok, terisolir, hinter land dikem-

bangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ba-

ru. Program pemerintah tersebut tidak hanya 

dilakukan daerah pelosok, tetapi juga me-

manfaatkan lahan semak belukar terlantar ex-

logging yang banyak ditemukan di Pulau Su-

matera, Kalimantan dan Sulawesi (PASPI, 

2020
a
).  Pembangunan perkebunan kelapa sawit 

dalam konteks pembangunan kawasan 

pedesaan merupakan kegiatan ekonomi pioner 

sekaligus juga menjadi kegiatan reforestasi 

yang menghijaukan kembali ekonomi masyara-

kat di wilayah yang rusak akibat logging pada 

masa sebelumnya. 

Daerah pedesaan yang umumnya masih 
kosong, terisolasi, terbelakang atau lahan 
terdegradasi dalam bentuk semak belukar 
yang ditetapkan pemerintah untuk kawasan 
pembangunan perkebunan kelapa sawit, 
dikembangkan oleh perusahaan perkebunan 
negara/BUMN dan/atau swasta sebagai inti 
dan masyarakat lokal sebagai plasma dalam 
suatu kerjasama PIR atau bentuk kemitraan 
yang lain. Mengingat daerah yang 
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bersangkutan masih terisolasi, maka 
perkebunan swasta/BUMN harus membuka 
jalan/jembatan masuk (acces road), 
pembangunan jalan usaha tani (farm road), 
pembangunan kebun inti dan plasma, 
pembangunan perumahan karyawan, 
fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas 
sosial/umum dan pemeliharaan tanaman 
belum menghasilkan. 

Berkembangnya perkebunan baru inti 
plasma menarik investasi petani lokal untuk 
ikut menanam kelapa sawit sebagai 
perkebunan rakyat mandiri. Umumnya 
jumlah perkebunan rakyat ini bertumbuh 
cepat dalam suatu wilayah sehingga luas 
kebun perkebunan rakyat mandiri secara 
total lebih luas dari kebun plasma (PIR). Hal 
ini dikarenakan komoditas ini memiliki 
prospektif keuntungan yang cukup tinggi 
dibanding komoditas perkebunan lainnya 
menyebabkan banyak petani di pedesaan 
yang mengkonversi kebun miliknya menjadi 

kebun kelapa sawit. Sejalan dengan 
penelitian Siradjuddin (2015) yang 
menjelaskan bahwa petani menanam kelapa 
sawit karena beberapa alasan diantaranya 
alasan pemasaran yang lebih mudah, sarana 
produksi yang mudah diperoleh, serta harga 
jual dan pendapatan petani yang tinggi. 

Kemitraan perkebunan kelapa sawit di 
daerah pedesaan yang sebelumnya hanya 
antara perkebunan sawit swasta dan BUMN 
dengan perkebunan sawit rakyat (plasma 
dan mandiri) juga telah menarik 
perkembangan sektor ekonomi lain di 
pedesaan seperti mendorong 
berkembangnya usaha kecil-menengah-
koperasi (UKMK) yang bergerak pada 
supplier barang/jasa industri perkotaan, 
maupun pedagang hasil-hasil 
pertanian/perikanan/peternakan untuk 
kebutuhan pangan masyarakat perkebunan 
kelapa sawit (Gambar 1).  

 
 
Gambar 1. Dari Kemitraan Sawit Menjadi Kemitraan Ekonomi Serta Menjadi Kawasan 

Pertumbuhan Ekonomi Baru di Pedesaan. 
 
Hasil studi PASPI menunjukkan 

transaksi (sales) antara produk-produk 
pertanian pedesaan (yang dihasilkan oleh 
petani pangan/peternak/ nelayan) yang 
dipasarkan ke masyarakat kebun sawit 
mencapai Rp. 92 triliun/tahun. Terdiri dari 
penjualan petani pangan Rp. 54.6 
triliun/tahun, penjualan peternak Rp. 24.1 
triliun/tahun, dan penjualan nelayan Rp. 
13.7 triliun/tahun. Dalam bahasa ekonomi, 
kemitraan sawit tersebut menciptakan 
multiplier effect, dimana peningkatan pen-
dapatan masyarakat perkebunan akan 

meningkatkan konsumsi produk pangan 
yang dihasilkan oleh petani 
pangan/peternak/ nelayan sehingga secara 
tidak langsung juga akan meningkatkan 
pendapatan dari kelompok masyarakat lokal 
yang menyuplai produk pangan tersebut. 

Pada tahap selanjutnya, pertumbuhan 
perkebunan sawit khususnya setelah 
menghasilkan minyak sawit (CPO) di 
kawasan tersebut berkembang menjadi 
pusat-pusat pemukiman, perkantoran, pasar, 
dan lain-lain sedemikian rupa sehingga 
secara keseluruhan menjadi suatu 

 Perkebunan Swasta dan BUMN 

 Kebun Sawit Rakyat Plasma dan Mandiri 

  Usaha Jasa Transportasi TBS dan CPO, 

Usaha Supplier Pupuk/Pestisida, Usaha 

Supplier Peralatan dan Mesin Kebun, 

Usaha Tani Pangan/Ternak/Ikan, 

Toko/Warung Sembako, 

Restoran/Warung Makan, Supplier 

Pakaian/Perabotan, Supplier Alat-Alat 

Kantor, Rental Kendaraan, dan lain-lain.  
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agropolitan (kota-kota baru pertanian). 
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. 

Temuan tersebut juga sejalan dengan 
berbagai kajian empiris telah menunjukkan 
bukti bahwa kehadiran perkebunan kelapa 
sawit di pedesaan memberikan manfaat 
pada perekonomian pedesaan. Supriadi 
(2013) menyatakan bahwa pembangunan 
perkebunan sawit telah menimbulkan 
mobilitas penduduk yang tinggi sehingga 
daerah sekitar muncul pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi 
ini menyebabkan meningkatnya daya beli 
masyarakat pedesaan, terutama terhadap 
kebutuhan rumah tangga dan sarana 

produksi perkebunan kelapa sawit. 
Perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam 
jangka panjang diperkirakan dapat 
merangsang pertumbuhan ekonomi di 
wilayah dengan tumbuhnya sektor 
perdagangan dan jasa. 

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 1. 

 
Tabel 1. 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) 

 
Hal ini berarti manfaat ekonomi yang 

diciptakan akibat pertumbuhan perkebunan 
kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh 
masyarakat pelaku/bekerja pada 
perkebunan kelapa sawit (tenaga kerja pe-
rusahaan dan petani), namun juga dinikmati 
oleh masyarakat yang bekerja khususnya di 
pedesaan sebagai suplier produk pangan.  
Kondisi ini menunjukkan perkebunan sawit 

adalah sektor ekonomi yang inklusif. World 
Bank (2012) juga sepakat dengan fakta ter-
sebut dengan menyebutkan perkebunan 
sawit yang inklusif sebagai bagian dari 
pembangunan/pertumbuhan inklusif 
(inclusive growth). 

 
 

INKLUSIFITAS SOSIAL KEBUN SAWIT 
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Indikator inklusif yang umum 
digunakan untuk mengukur social 
sustainability antara lain adalah dampaknya 
pada pembangunan pedesaan (rural 
development) dan pengurangan kemiskinan 
(poverty eradication). Dua indikator sosial 
yang inklusif tersebut sangat penting 
khususnya pada negara-negara yang sedang 
bertumbuh seperti Indonesia. Kedua 
indikator sosial tersebut juga dapat dilihat 
dalam perkebunan kelapa sawit.  

Untuk kedua indikator tersebut sudah 
banyak studi-studi empiris yang 
mengungkapkannya. Teknologi perkebunan 
kelapa sawit yang padat karya (labor 
intensive) tentu saja menyerap banyak 
tenaga kerja dengan berbagai latar belakang 
keahlian. Studi PASPI (2017) menemukan 
bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap 
pada perusahaan perkebunan sawit sekitar 
67 persen merupakan tenaga kerja 
berpendidikan SLTP kebawah dan sisanya 
merupakan lulusan SLTA ke atas (diplo-
ma/sarjana). Namun, saat ini latar belakang 
pendidikan tenaga kerja perusahaan perke-
bunan sawit maupun petani cukup beragam 
jenjangnya dan terus mengalami pening-
katan, seperti banyaknya sarjana/magister 
yang bekerja di perusahaan perkebunan 
atau menjadi petani sawit yang dikenal 
dengan petani sawit generasi kedua yang 
melek teknologi dan pendidikan. 

Perkebunan sawit berkontribusi pada 
penciptaan kesempatan kerja. Data Ditjebun 
(2020) menyebutkan terdapat sekitar 5.6 
juta petani sawit. Selain itu mampu me-
nyerap jutaan tenaga kerja tidak langsung 
akibat dari terciptanya aktivitas ekonomi di 
sektor lain non kebun sawit seperti sektor 
perdagangan, sektor jasa, sektor trans-
portasi dan sektor lainnya yang berada di 
daerah tersebut. Jumlah transaksi 
perdagangan atau supplier barang dan jasa 
yang diperlukan perkebunan kelapa sawit 
bertumbuh seiring pertumbuhan kebun 
sawit. Demikian juga pertumbuhan kebun 
sawit juga menarik pertumbuhan usaha 
produksi bahan pangan (tanaman pangan, 
peternakan, perikanan) di sekitarnya. 

Untuk indikator sosial inklusif berbagai 
studi juga membuktikan bahwa dampak 
multiplier pertumbuhan perkebunan kelapa 
sawit juga cukup besar bagi pembangunan 
wilayah pedesaan. Efek total dari 

pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di 
setiap wilayah mempercepat pertumbuhan 
kemajuan daerah pedesaan (World Growth, 
2011). Pertumbuhan ekonomi daerah sentra 
sawit lebih cepat dari daerah non sentra 
sawit, dibuktikan dengan studi PASPI (2014) 
yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi 
daerah sangat responsif terhadap 
peningkatan produksi minyak sawit, sehing-
ga peningkatan produksi minyak sawit 
menarik pertumbuhan ekonomi daerah yang 
lebih besar dari peningkatan produksi CPO. 
Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru di daerah pedesaan, daerah 
yang sebelumnya terisolasi dan pelosok 
(Tabel 1), juga terbukti dihela oleh 
pertumbuhan kebun sawit.  

Indikator lainnya yang menunjukkan 
tingkat inklusifitas perkebunan sawit secara 
sosial adalah tingkat pengurangan kemiski-
nan. Peranan industri sawit dalam 
pengurangan kemiskinan telah 
terkonfirmasi dari berbagai studi empiris. 
Salah satu studi empiris yang menunjukkan 
hal tersebut adalah penelitian Syahza (2011) 
yang menunjukkan pembangunan perke-
bunan sawit di Provinsi Riau telah 
memberikan dampak terhadap percepatan 
pembangunan ekonomi masyarakat Riau 
dan berkontribusi dalam upaya 
mengentaskan kemiskinan di daerah 
pedesaan.  

Penelitian Susila dan Munadi (2008) 
maupun Joni et al. (2012) juga menunjukkan 
bahwa peningkatan produksi minyak sawit 
nasional dapat 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. 

Penelitian BPDPKS yang terdapat dalam 
studi Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Kebijakan Multilateral, Kementerian Luar 
Negeri (2019) menyebutkan bahwa perke-
bunan sawit berkontribusi besar terhadap 
PDRB Provinsi Riau juga menjadikan provin-
si ini memiliki Indeks Pembangunan Manu-
sia (IPM) yang paling tinggi di Sumatera dan 
menempati posisi keenam terbesar di Indo-
nesia.  
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INKLUSIFITAS EKOLOGIS KEBUN 
SAWIT 

Dalam atmosfir planet bumi, hal yang 
sama juga terjadi pada tubuh manusia. 
Setiap detik atmosfir bumi dijejali 
karbondioksida dari kegiatan manusia. 
Manusia, hewan, kendaraan bermotor serta 
pabrik-pabrik di seluruh dunia membuang 
(emisi) karbondioksida ke atmosfir bumi 
yang kita kenal saat ini sebagai gas rumah 
kaca. Menurut IEA (2016), sumber emisi 
karbondioksida terbesar adalah kegiatan 
yang menggunakan bahan bakar minyak 
bumi atau energi fosil baik seperti 
kendaraan bermotor, pabrik-pabrik dan 
lainnya. Emitter karbondioksida ke atmosfir 
bumi adalah negara-negara maju yang sudah 
sejak lama menggunakan bahan bakar 
minyak bumi dengan jumlah yang sangat 
besar erta negara-negara yang memiliki 
jumlah penduduk tinggi (PASPI, 2020b). 
Akibatnya, udara bumi menjadi semakin 
panas yang kita kenal dengan istilah 
pemanasan global (global warming). Hal ini 
yang menyebabkan terjadinya perubahan 
iklim dunia (global climate change) seperti 
kekeringan, badai, banjir dan lain-lain.  

Oleh karena itu dalam konteks 
ekosistem dunia, peranan suatu sektor 
pembangunan dalam mengurangi emisi dan 
menyerap emisi karbon dari atmosfer bumi 
merupakan indikator yang sangat penting 

dalam inklusifitas ekologi. Suatu kegiatan 
ekonomi yang mampu menyerap 
karbondioksida dari atmosfer bumi dan atau 
mengurangi emisi karbondioksida ke 
atmosfer bumi, lebih inklusif dari segi 
ekologi dibandingkan dengan sektor-sektor 
yang mengeluarkan emisi karbon ke 
atmosfer bumi.   

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan 
tanaman kelapa sawit (termasuk semua 
tumbuhan) di bumi sebagai “paru-paru 
ekosistem” (Gambar 2). Melalui fotosintesa 
yang dilakukan tanaman, karbon dioksida 
yang ada di atmosfer bumi diserap tanaman. 
Melalui metabolisme tanaman tersebut, 
karbon dioksida dipecah menjadi karbon 
dan oksigen. Karbon kemudian diproses dan 
dirubah menjadi tubuh tanaman (akar, 
batang, daun) atau biomassa/biomaterial 
dan produk yang dihasilkan tanaman untuk 
memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan, 
oksigen dikeluarkan ke atmosfer/udara 
bumi untuk dihirup manusia ketika bernafas. 

Kelapa sawit juga merupakan tumbuhan 
hijau yang memiliki kemampuan menyerap 
karbon dioksida dari atmosfer bumi dan 
menghasilkan oksigen ke atmosfer bumi. 
Perbandingan kemampuan kebun sawit dan 
hutan dalam menyerap karbon dioksida dan 
menghasilkan oksigen ditunjukkan pada 
Tabel 2.  

 

 

 
Gambar 2. Kebun Sawit Paru-Paru Dunia 

 
Tabel 2. Penyerapan Karbon Dioksida dan Produksi Oksigen antara Perkebunan Kelapa Sawit 

dan Hutan Tropis 



Inklusifitas Perkebunan Sawit 255 

@PASPI2020 

Indikator Hutan Tropis Perkebunan Kelapa Sawit 

Asimilasi kotor (ton CO2/ha/tahun) 163.5 161.0 

Total respirasi (ton CO2/ha/tahun) 121.1 96.5 
Asimilasi neto (ton CO2/ha/tahun) 42.4 64.5 
Produksi oksigen (O2) (ton O2/ha/tahun) 7.1 18.7 
Sumber: Henson (1999) 

 
Secara netto, satu hektar kebun sawit 

mampu menyerap sekitar 64.5 ton karbon 
dioksida dan menghasilkan oksigen sekitar 
18.7 ton setiap tahunnya. Sementara itu, satu 
hektar hutan secara netto hanya mampu 
menyerap sekitar 42.4 ton karbon dioksida 
dan menghasilkan oksigen sekitar 7.1 ton. 
Berdasarkan kemampuan dalam menyerap 
karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, 
menyebabkan tingkat efisiensi fotosintesis 
kebun sawit sebesar 3.2 persen atau lebih 
tinggi dibandingkan efisiensi fotosintesis 
hutan yang hanya sebesar 1.7 persen. 

Hal ini menunjukkan bahwa 
perkebunan kelapa sawit lebih unggul 
daripada hutan dalam fungsi penyerapan 
karbon dioksida dan produksi oksigen. 
Dengan luas kebun sawit hasil rekonsiliasi 
data tutupan lahan sebesar 16.38 juta 
hektar, kebun sawit mampu menyerap 1 giga 
ton karbon dioksida dan menghasilkan 307 
juta ton oksigen. Melihat data dan fakta 
tersebut, dapat dilihat peran kebun sawit 
sebagai paru-paru ekosistem dunia yang 
memiliki kontribusi yang inklusif dari segi 
ekologi/lingkungan. 

Inklusifitas lingkungan juga dapat 
dilihat dari sejarah perkembangan perke-
bunan kelapa sawit Indonesia yang berasal 
dari lahan ex-logging juga menunjukkan 
perannya dalam reforestasi lingkungan. 
Selain itu, tanaman kelapa sawit yang ren-
dah water footprint sehingga tidak mengan-
cam sumberdaya air (PASPI, 2020d) dan ke-
mampuannya dalam memproduksi bahan 
organik untuk menambah unsur hara pada 
tanah juga berperan dalam melestarikan 
kesuburan lahan (PASPI, 2020c), semakin 
menambah fakta bahwa perkebunan sawit 
adalah adalah sektor yang inklusif dari segi 
lingkungan. 
 
 
 

KESIMPULAN 

Inklusifitas ekonomi dari kebun sawit 
selain kontribusinya dalam devisa juga 
tercermin dari peranan/kontribusinya 
dalam: pembangunan kawasan pedesaan, 
menciptakan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru di kawasan pedesaan dan 
dampak multiplier ekonomi perkebunan 
sawit. Demikian juga inklusifitas sosial 
kebun sawit tercermin dari: penyerapan 
tenaga kerja pedesaan dan mengurangi 
kemiskinan. Sedangkan inklusifitas ekologi 
kebun sawit antara lain ditunjukan oleh 
peranannya sebagai “paru-parunya” 
ekosistem yang menyerap dan mengurangi 
karbondioksida serta menghasilkan oksigen 
ke atmosfer bumi, dan juga peranannya da-
lam melestarikan sumber daya air dan 
kesuburan lahan. 

Dengan inklusifitas ekonomi, sosial dan 
ekologis perkebunan sawit maka manfaat 
ekonomi, sosial, dan ekologi kebun sawit 
tidak hanya dinikmati oleh mereka yang 
terlibat langsung dalam kegiatan kebun 
sawit tetapi juga dinikmati oleh masyarakat 
umum yang tidak terlibat secara langsung 
dengan kebun sawit. Lebih lanjut lagi, hal ini 
juga menunjukkan bahwa kontribusi perke-
bunan sawit sebagai bagian solusi dari pen-
capaian SDGs. 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

[Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan 
Kementerian Pertanian. 2020. Statistik 
Perkebunan Indonesia 2018-2020 
:Kelapa Sawit. Jakarta (ID): 
Kementerian Pertanian.  

Goenadi. 2008. Prospective on Indonesian 
Palm Oil Production. Paper Presented on 
The International Food and Agriculture 
Policy Council. Spring 2008 Meeting. 
Bogor 

Henson I. 1999. Comparative Ecophysiology 
of Palm Oil and Tropical Rainforest. Oil 
Palm and Environment A Malaysian 



256  Palm Oil Journal, Vol I No. 36/11/2020 

@PASPI2020 

Perspective. Malaysian Oil Palm Brower 
Council. Kuala Lumpur. 

[IEA] International Energy Agency. 2016. 
Emissions from Fuel Combustion 
[internet]. Tersedia pada: http:// 
www.iea.org/publications/  

Joni R. 2012. Dampak Pengembangan 
Biodiesel dari Kelapa Sawit Terhadap 
Kemiskinan, Pengangguran dan 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 
Disertasi. IPB: Bogor. 

PASPI [Palm Oil Agribusiness Startegic 
Policy Institute]. 2014. Industri Minyak 
Sawit Indonesia Berkelanjutan : Peranan 
Industri Minyak Sawit dalam 
Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan 
Pedesaan, Pengurangan Kemiskinan dan 
Pelestarian Lingkungan. Bogor.  

PASPI [Palm Oil Agribusiness Startegic 
Policy Institute].  2017. Mitos vs Fakta 
Industri Minyak Sawit Indonesia dalam 
Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan 
Global. Bogor.  

PASPI [Palm Oil Agribusiness Startegic 
Policy Institute]. 2020a. Kebun Sawit In-
donesia Bukan Penyebab Deforestasi, 
Justru Menghijaukan Kembali Ekonomi, 
Sosial Dan Ekologi Lahan Terlantar. 
Monitor. 1(5): 25-29. 

PASPI [Palm Oil Agribusiness Startegic 
Policy Institute]. 2020b. Mematahkan 
Tuduhan Indonesia Sebagai Negara 
Emitter Utama Dunia. Monitor. 1(7): 37-
42 

[PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic 
Policy Institute. 2020c. Kebun Sawit 
Meningkatkan Bahan Organik Lahan 
[internet]. Tersedia pada: 
https://palmoilina.asia/palm_oil_news/
oil-palm-improve-land-
organic/#bahasa-indonesia  

[PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic 
Policy Institute. 2020d. Water 
Footprint-nya Paling Rendah 
Menunjukkan Kelapa Sawit Bukan 
Ancaman bagi Sumber Air [internet]. 
Tersedia pada: 
https://palmoilina.asia/palm_oil_news/
oil-palm-has-lowest-water-
footprint/#bahasa-indonesia 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ke-
bijakan Multilateral, Kementerian Luar 
Negeri. 2019. Peran Diplomasi dalam 
Mendukung Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan: Tinjauan terhadap 
Pengelolaan Industri Minyak Nabati. Ja-
karta 

Siradjuddin I. 2015. Dampak Perkebunan 
Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian 
Wilayah Di Kabupaten Rokan Hulu. 
Jurnal Agroteknologi. 5(2): 7 – 14. 

Supriadi W. 2013. Perkebunan Kelapa 
Sawit Dan Kesejahteraan 
Masyarakat Di Kabupaten Sambas. 
Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA). 1(1): 1 
– 15. 

Susila WR, Munadi E. 2008. Dampak 
Pengembangan Biodiesel Berbasis CPO 
Terhadap Kemiskinan di Indonesia. 
Infomatika Pertanian. 17 (2): 1173 – 
1194. 

Syahza A. 2011. Percepatan Ekonomi 
Pedesaan Melalui Pembangunan 
Perkebunan Kelapa Sawit. Jurnal 
Ekonomi Pembangunan. 12(2): 297 - 
310. 

World Growth. 2011: The Economic Benefit 
of Palm Oil to Indonesia. World 
Growth. 

World Bank. 2012. Inclusive Green Growth: 
The Pathway to Sustainable 
Development. World Bank. Washington 
DC 

http://www.iea.org/publications/
https://palmoilina.asia/palm_oil_news/oil-palm-has-lowest-water-footprint/#bahasa-indonesia
https://palmoilina.asia/palm_oil_news/oil-palm-has-lowest-water-footprint/#bahasa-indonesia
https://palmoilina.asia/palm_oil_news/oil-palm-has-lowest-water-footprint/#bahasa-indonesia

