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RESUME 

 

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat dikategorikan sebagai pioner kegiatan ekonomi 
karena mampu menggerakkan daerah degraded land yang berada di pelosok, pinggiran dan daerah 
tertinggal seperti daerah bekas logging menjadi mesin ekonomi yang menghasilkan “kue ekonomi” 
yang dinikmati masyarakat sekitar. 

Tidak hanya itu, pengembangan perkebunan sawit oleh korporasi (negara dan swasta) dan 
petani (plasma maupun swadaya) mampu mendorong tumbuhnya sektor jasa pendukung seperti jasa 
transportasi jasa keuangan/perbankan, jasa suplier barang/jasa perkantoran, jasa perdagangan 
bahan pangan, jasa warung/restoran makan, jasa perdagangan antar kota, dan lain-lain. Aktivitas 
ekonomi antar pelaku perkebunan sawit dengan jasa pendukung mampu membentuk suatu kawasan 
agropolitan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah tersebut.  

Selain menjadi pioner dalam pertumbuhan ekonomi baru di kawasan degraded land, perkebunan 
sawit juga mampu berperan dalam peningkatan pendapatan petani maupun pertumbuhan ekonomi 
daerah (PDRB). Implikasinya adalah mampu merubah daerah yang sebelumnya berupa degraded 
land yang menjadi sumber kemiskinan menjadi lokomotif pengurangan kemiskinan pedesaan dan 
perkotaan. 
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PENDAHULUAN 

Bagi negara-negara yang sudah maju 
perekonomiannya, sulit menemukan 
bagaimana kegiatan ekonomi dimulai atau 
titik nol perekonomian. Bagaimana roda 
ekonomi mulai berputar yang dikenal 
sebagai Say’s Law yakni “supply creates its 
own demand” hanya ditemukan pada 
textbook dan tidak lagi ditemukan dalam 
dunia nyata.  

Berbeda dengan negara-negara 
berkembang seperti Indonesia, tidak sulit 
menemukan titik nol perekonomian karena 
masih banyak daerah-daerah yang baru 
memulai putaran roda kegiatan ekonominya. 
Daerah-daerah yang dimaksud tentu bukan 
diperkotaan tetapi di kawasan pedesaan.  

Pengembangan perkebunan kelapa 
sawit dapat dikategorikan sebagai pioner 
kegiatan ekonomi di suatu daerah. Pada 
awalnya, perkebunan kelapa sawit 
umumnya dikembangkan di daerah-daerah 
pelosok, pinggiran, daerah tertinggal, dan 
degraded land, dimana belum ada kegiatan 
ekonomi yang dikembangkan di daerah 
tersebut. Bahkan daerah tersebut juga dapat 
dikatakan sebagai “kota mati” karena tidak 
berpenghuni atau penduduknya sedikit. 

Perkebunan kelapa sawit merupakan 
mesin ekonomi pertama di daerah degraded 
land tersebut dan menghasilkan “kue 
ekonomi” yang dapat dinikmati oleh 
masyarakat sekitar berupa kesempatan 
kerja dan pendapatan. Kesempatan kerja 
dan penciptaan pendapatan ini selanjutnya 
memutar roda sektor ekonomi lainnya 
sehingga dampaknya lebih luas dan 
beragam.  

Artikel ini akan mendiskusikan 
bagaimana suatu pengembangan 
perkebunan kelapa sawit dapat menjadi 
pioner dan lokomotif ekonomi daerah 
berkembang. Selanjutanya juga akan 
mendiskusikan bagaimana munculnya 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di 
daerah-daerah sentra sawit di Indonesia.  

 

RESTORASI DEGRADED LAND 

Degraded land atau degraded region 
yang dimaksudkan dalam tulisan ini merujuk 
pada suatu daerah pelosok, pinggiran, 
terisolasi, semak belukar, hinter land, jarang 
bahkan belum berpenduduk, dan 
infrastruktur belum tersedia. Daerah ini juga 
bukan hanya terdegradasi secara ekologis, 
tetapi juga terdegradasi secara sosial dan 
ekonomi. Dengan kata lain, degraded land 
tersebut belum terjangkau pembangunan 
secara alamiah sehingga pengembangannya 
sangat terbelakang. Daerah bekas logging 
dan bekas tambang dapat menjadi salah satu 
contoh daerah yang dapat menggambarkan 
degraded land dan dalam ilmu ekonomi 
regional dikenal juga sebagai ghost town.  

Akibat logging yang massif antara tahun 
1960-1990 di pulau Sumatera, Kalimantan 
dan Sulawesi (Forest Watch Indonesia, 
2001) telah banyak meninggalkan degraded 
land tersebut. Degraded land eks logging 
(HPH) biasanya berupa semak belukar, sisa-
sisa barak logging tak berpenghuni, akses 
jalan sulit karena umumnya jalan bekas 
lahan logging, bekas pelabuhan logging, dan 
kegiatan ekonomi terhenti.  

Degraded land tersebut juga merupakan 
sumber utama asal muasal lahan untuk 
pengembangan perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia. Hal ini terkonfirmasi dari studi 
Gunarso et al. (2013) yang mengungkapkan 
bahwa sebagian besar lahan perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia berasal dari 
degraded land.  

Proses perkebunan kelapa sawit dalam 
merestorasi degraded land menjadi pusat 
pertumbuhan ekonomi baru di berbagai 
daerah di Indonesia, dapat dibagi atas tiga 
fase proses pembangunan (Gambar 1). 
Ketiga fase yang dimaksud adalah fase 
perintisan, fase percepatan dan fase pusat 
pertumbuhan ekonomi baru.  
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Gambar 1.  Fase-Fase Restorasi Degraded land menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 

Berbasis Kelapa Sawit (Sumber: PASPI, 2014). 
 
Fase Perintisan (A dan B) merupakan 

fase awal dimana calon lokasi (degraded 
land) yang ditetapkan pemerintah sebagai 
wilayah pengembangan perkebunan kelapa 
sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat 
(PIR). Model PIR yang mewajibkan petani 
sawit rakyat dimitrakan dengan korporasi 
dalam pembangunan perkebunan kelapa 
sawit di degraded land. Kebijakan ini 
menjadi kebijakan pemerintah yang tepat 
untuk mendukung pembangunan degraded 
land sekaligus menggerakkan perekonomian 
rakyat (petani sawit).  

Sejak tahun 1980, perkembangan PIR di 
motori oleh Badan Usaha Milik Negara 
Perkebunan (PTPN) sebagai inti dan petani 
dari masyarakat sekitar sebagai plasma baik 
pada era PIR Lokal, PIR Kredit Koperasi Para 
Anggota (KPPA) maupun PIR Transmigrasi 
(Badrun, 2010; Sipayung, 2018; Apresian et 
al., 2020). Eks-pola PIR saat ini dapat 
dijumpai di Sumatera Utara, Riau, Sumatera 
Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan 
Barat. Kemudian, pola PIR tersebut juga 
diadopsi oleh perkebunan swasta diberbagai 
daerah. 

Kegiatan pembangunan perkebunan 
kelapa sawit pada daerah degraded land 
merupakan kegiatan pioner dalam 
pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan 
pertama yang dilakukan adalah membangun 
infrastruktur jalan dan jembatan untuk jalan 
masuk (access road) dan jalan antar blok-
blok usaha tani (farm road). Sekitar 35 
persen investasi awal pembagunan 
perkebunan sawit pada degraded land 
adalah untuk infrastruktur, perumahan, dan 

fasilitas sosial atau fasilitas umum (PASPI, 
2014). Setelah itu, dana investasi tersebut 
untuk melakukan land clearing, penanaman 
kebun, pembangunan perumahan karyawan, 
fasilitas sosial dan kemudian membangun 
Pabrik Kelapa Sawit (PKS).  

Seiring dengan bertumbuhnya 
perkebunan kelapa sawit maka roda 
restorasi degraded land juga mulai berputar 
dan putarannya makin lama makin cepat dan 
meluas. Aktivitas ekonomi antara degraded 
land dengan daerah lain mulai terjadi.  

 Fase kedua yakni Fase Percepatan 
(bagian C pada Gambar 1). Berkembangnya 
perkebunan inti dan/atau korporasi yang 
melibatkan petani plasma pada daerah 
degraded land yang akan mengundang 
makin banyak imvestasi perkebunan kelapa 
sawit baik petani sawit mandiri (swadaya), 
usaha kecil-menengah hingga korporasi 
swasta. Terbukanya akses jalan masuk, 
adanya jaminan pasar Tandan Buah Segar 
(TBS) pada PKS dan keberhasilan petani 
terdahulu, telah menjadi magnet bagi pelaku 
usaha lain yaitu petani sawit swadaya, 
UMKM maupun korporasi sawit baru untuk 
masuk dan berinvestasi di wilayah sekitar 
perkebunan kelapa sawit (PASPI, 2014).  

Pada fase ini setidaknya ada dua model 
perkebunan sawit yang berkembang yakni 
perkebunan inti-plasma beserta petani sawit 
swadaya disekitarnya, dan korporasi 
perkebunan sawit dengan petani sawit 
swadaya disekitarnya. Selain itu, bentuk 
investasi lainnya adalah pembangunan 
pelabuhan CPO yang dilengkapi dengan 
fasilitas tanki timbun dan bongkar muat. 
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Pengembangan perkebunan sawit 
dengan menggunakan kedua pola tersebut 
juga terus tumbung secara meluas dengan 
tidak hanya memanfaatkan degraded land 
yang ada di Sumatera Utara, tetapi telah 
meluas ke Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 
Sulawesi dan Papua. Perkembangan 
perkebunan kelapa sawit di daerah juga 
semakin dipercepat dengan adanya 
dukungan kebijakan desentralisasi sejak 
tahun 2000 (Vikkey, 2012).  

Selain melibatkan masyarakat lokal, 
perluasan perkebunan sawit tersebut juga 
diikuti program transmigrasi dan migrasi 
dari daerah-daerah lain ke daerah-daerah 
sentra perkebunan sawit yang sedang 
berkembang. Misalnya pada era pelaksanaan 
PIR di Riau, pemerintah juga 
mentransmigrasikan masyarakat dari Pulau 
Jawa ke Riau (Appresian et al, 2020). 

 
 

PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI 
BARU 

Pada fase ketiga yakni fase Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi Baru Daerah (Bagian 
D Gambar 1). Seiring dengan makin 
berkembangnya kegiatan perkebunan sawit 
diberbagai daerah maka turut 
menggerakkan sektor ekonomi lainnya 
seperti sektor jasa seperti jasa transportasi 
pengangkutan TBS dari kebun ke PKS, jasa 
transportasi CPO dari PKS ke pelabuhan 
CPO, jasa keuangan/perbankan, jasa suplier 
barang/jasa perkantoran, jasa perdagangan 
bahan pangan, jasa warung/restoran makan, 
jasa perdagangan antar kota, dan lain-lain.  

Aglomerasi dari dua pola perkebunan 
kelapa sawit (pola BUMN-Plasma-Swadaya 
dan pola Korporasi swasta-Swadaya) dengan 
sektor-sektor jasa pendukung yang 
berkembang mampu membentuk suatu 
kawasan agropolitan yang menjadi pusat 
pertumbuhan ekonomi baru di daerah 
tersebut. Hingga tahun 2013, setidaknya 
terdapat 50 kawasan pedesaan 
terbelakang/terisolir yang telah 
berkembang menjadi kawasan pertumbuhan 
baru dengan basis ekonomi sawit (Tabel 1).  

Makin banyaknya masyarakat yang 
berada di kawasan perkebunan sawit juga 
menunjukkan besarnya pasar bagi hasil 
pertanian, peternakan dan perikanan yang 
berasal dari daerah sekitar. Sehingga 
perdagangan hasil pertanian, peternakan, 
perikanan ke pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru berbasis sawit mengalami 
perkembangan yang pesat. Selain itu, sektor 
ekonomi perkotaan juga ikut menikmati 
perkembangan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru berbasis sawit melalui 
transaksi perdagangan hasil industri/kota ke 
masyarakat yang hidup dari perkebunan 
sawit.  

Hasil studi PASPI (2017) 
mengungkapkan nilai transaksi antara 
masyarakat yang bekerja secara langsung 
dan tak langsung pada perkebunan kelapa 
sawit dengan sektor perkotaan mencapai 
sekitar Rp. 336 triliun per tahun. Sementara 
itu, nilai transaksi antara sentra-sentra 
produksi bahan pangan pedesaan dengan 
masyarakat yang hidup di perkebunan 
kelapa sawit mencapai Rp. 92 Triliun per 
tahun.  

 
Tabel 1. Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Daerah yang Berbasis Industri Sawit.  

Provinsi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 

 Aceh  
 Nagan Raya, Aceh Singkil, Aceh Timur, Subulussalam, 
Aceh Barat Daya, Aceh Utara Dan Lainnya  

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

 Sumatera Barat  
 Pasaman Barat, Dharmas Raya, Agam, Pesisir Selatan, 
Sijunjung Dan Lainnya  

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



Perkebunan Sawit Mampu Merestorasi Degraded Land menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 401 

@PASPI2021 

Provinsi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 

 Riau  
 Pasir Pengaraian, Bangkinang, Siak Sri Indrapura, 
Rengat, Tembilahan, Bengkalis, Bagan Siapi-Api, Teluk 
Kuantan, Dumai, Pekanbaru Dan Lain-Lain  

 Jambi  
 Sarolangun, Sungai Bahar, Sengeti, Kuala Tungkal Dan 
Lainnya.  

 Bengkulu  
 Bengkulu Selatan, Mukomuko, Seluma, Bengkulu Utara, 
Bengkulu Selatan,  Bengkulu Tengah Dan Lainnya  

 Kalimantan Barat  
 Sanggau, Bengkayang, Ketapang, Sintang, Kubu  Raya 
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  

 Papua & Papua Barat  
 Keerom, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk 
Bintuni, Fak-Fak, Merauke Dan Lainnya  

 
 
Daerah-daerah yang sebelumnya yang 

tergolong degraded land baik secara 
ekonomi, sosial dan ekologi kemudian 
direstorasi menjadi pusat pertumbuhan 
ekonomi baru kaena pengembangan 
perkebunan sawit. Studi PASPI (2014) juga 
mengungkapkan bahwa kabupaten-
kabupaten sentra sawit memiliki 
pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang lebih 
cepat dibandingkan kabupaten non sentra 
sawit.  

Pada level desa dan rumahtangga, studi 
Budidarsono et al. (2012) juga 
mengungkapkan bahwa kesejahteraan desa-
desa yang mayoritas penduduknya berkebun 
sawit lebih baik dibandingkan desa-desa 
lainya. Tingkat pendapatan rumahtangga 
petani sawit lebih tinggi daripada 
rumahtangga petani non sawit (Riffin, 2012; 
PASPI, 2014; Krisna, 2017; Budidarsono et 
al., 2012). Perkebunan kelapa sawit juga 
berperan signifikan dalam pembangunan 
ekonomi daerah pedesaan (World Growth, 
2011). 

 Daerah sentra perkebunan kelapa sawit 
yang sebelumnya digolongkan sebagai 
degraded land juga terbukti berkembang 
menjadi lokomotif dalam pengurangan 
kemiskinan di pedesaan. Peningkatan 
produksi perkebunan sawit mampu 

mengurangi kemiskinan pedesaan dan 
perkotaan (Susila, 2004; Susila dan 
Setiawan, 2007; PASPI, 2014). Bahkan 
penurunan tingkat kemiskinan di daerah 
sentra sawit lebih cepat dibandingkan 
daerah non sentra sawit (Edwards, 2019).  
 
 

KESIMPULAN 

 Perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
yang sebagian besar dibangun pada daerah-
daerah degraded land telah berkembang 
menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 
baru. Daerah kabupaten yang menjadi sentra 
perkebunan kelapa sawit telah berkembang 
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di 
provinsi tersebut.  

 Perkebunan kelapa sawit sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi baru juga mampu 
berperan signifikan baik dalam 
pertumbuhan pendapatan petani maupun 
pertumbuhan ekonomi daerah. Akibat 
pengembangan perkebunan sawit mampu 
merubah daerah yang sebelumnya berupa 
degraded land yang menjadi sumber 
kemiskinan untuk mampu berkembang dan 
tumbuh menjadi lokomotif pengurangan 
kemiskinan pedesaan dan perkotaan. 
 



402  Palm Oil Journal, Vol II No. 20/05/2021 

@PASPI2021 

DAFTAR PUSTAKA 

Apresian SR, A Tyson, H Varkkey, SB 
Choiruzzad, R Indraswari. 2020. Palm 
Oil Development in Riau, Indonesia: 
Balancing Economic Growth and 
Environmental Protection. International 
Journal of Humanities and Social 
Sciences. 2(1): 1-29. 

Badrun M. 2010. Lintasan 30 Tahun 
Pengembangan Kelapa Sawit. Direktorat 
Jenderal Perkebunan. Kementeriah 
Pertanian Republik Indonesia. 

Budidarsono S, Dewi S, Sofiyuddin M, 
Rahmanulloh A. 2012. Socioeconomic 
Impact Assessment of Palm Oil 
Production. Technical Brief No. 27: Palm 
Oil Series. World Agroforestry Centre -
(ICRAF), SEA Regional Office.  

Edward R. 2019. Export Agriculture and 
Rural Poverty: Evidence from Indonesian 
Palm Oil. Darthmouth College. 
Hannover.  

Forest Watch Indonesia. 2001. Keadaan 
Hutan Indonesia. Bogor.  

Gunarso P, Hartoyo ME, Fahmudin A, Killeen 
TJ. 2013. Oil Palm and Land Use Change 
in Indonesia, Malaysia And Papua New 
Guinea [internet]. Tersedia pada : 
https://www.tropenbos.org/resources/pu
blications/oil+palm+and+land+use+chang
e+in+indonesia%2C+malaysia+and+papua
+new+guinea 

Krisna V. 2017. Oil Palm and Regional 
Economic Development. University of 
Goettingen, Germany. 

[PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic 
Policy Insitute. 2014. The Sustainability 
of Indonesian Palm Oil Industry: Its role 
in Economic Growth, Rural Development, 
Poverty Reduction, and Environmental 
Sustainability. Bogor: IPB Press. 

[PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic 
Policy Insitute. 2017. Mitos dan Fakta: 
Industri Minyak Sawit Indonesia dalam 
Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. 
Bogor: IPB Press. 

Riffin A. 2012. The Contribution of palm oil 
industry to Indonesia Economy. Input-
Output Analysis. 20(1): 72-83. 

Sipayung T. 2012. Ekonomi Agribisnis Minyak 
Sawit. Bogor: IPB Press. 

Sipayung T. 2018. Politik Ekonomi 
Perkelapasawitan Indonesia. Bogor: IPB 
Press. 

Susila WR. 2004. Contribution of Oil Palm 
Industry to Economic Growth and 
Poverty Alleviation in Indonesia. Jurnal 
Litbang Pertanian. 23(3):107–114 

Susila WR, IDM Darma Setiawan. 2007. The 
Role of Estate Crop-Based Industries on 
Economic Growth and Equity: Social 
Accounting Matrix Approach. Jurnal 
Agro Ekonomi. 25(2):125–14.  

Varkkey H. 2012. The Growth and Prospect 
for the Oil Palm Plantation Industry in 
Indonesia. Oil Palm Industry Economic 
Jurnal. 12(2): 1-13.  

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

 

https://www.tropenbos.org/resources/publications/oil+palm+and+land+use+change+in+indonesia%2C+malaysia+and+papua+new+guinea
https://www.tropenbos.org/resources/publications/oil+palm+and+land+use+change+in+indonesia%2C+malaysia+and+papua+new+guinea
https://www.tropenbos.org/resources/publications/oil+palm+and+land+use+change+in+indonesia%2C+malaysia+and+papua+new+guinea
https://www.tropenbos.org/resources/publications/oil+palm+and+land+use+change+in+indonesia%2C+malaysia+and+papua+new+guinea

