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RESUME 

 

Perekonomian Riau sejak era Kolonial dibangun dengan andalan non-renewable resources 

berbasiskan minyak bumi dengan aktor utama korporasi multinasional yaitu Caltex (California Texas 

Oil Corporation). Produksi minyak bumi Riau tertinggi yang pernah tercapai sebesar satu juta barel 

per hari tahun 1976, namun produksinya terus menurun menjadi hanya 222 ribu barrel per hari 

tahun 2000 dan 76 ribu barel per hari pada tahun 2019. Penurunan peran sektor migas dalam 

ekonomi Riau juga terlihat pada pangsanya dalam struktur PDRB (dari 62 persen menjadi 14 persen) 

dan struktur ekspor (dari 86 persen menjadi 4 persen) dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. 

Di sisi lain, Riau berhasil mengembangkan ekonomi berbasiskan sumberdaya yang lebihi 

renewable yakni perkebunan sawit dengan aktor utama sinergitas perkebunan sawit rakyat, swasta 

dan BUMN (PTPN). Perkebunan sawit juga telah berperan menjadi penggerak ekonomi Riau baik 

dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten, pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Bahkan 

dalam ekspor Riau, industri sawit berhasil menggantikan posisi migas dengan pangsa ekspornya 

meningkat dari hanya 0.34 persen menjadi 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa industri sawit 

telah mentransformasi ekonomi Riau dari non-renewable economy dan eksklusif kepada renewable 

economy dan inklusif.  

Peran perkebunan sawit di Riau juga tidak hanya mentransformasi perekonomiannya saja tetapi 

menciptakan nilai baru yakni nilai lingkungan, mengingat perannya sebagai carbon sink dan carbon 

stock. Pada era minyak bumi, Riau menghasilkan emisi karbon yang cukup besar ke atmosfir bumi, 

sebaliknya perkebunan sawit justru menyerap karbon dioksida dari atmosfir bumi. Melalui 

perkebunan sawit membersihkan kembali udara bumi, yang dikotori ekonomi migas. Artinya 
terjadinya juga transformasi ekonomi Riau dari unsustainable economy ke sustainable economy. 
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PENDAHULUAN 

 Provinsi Riau yang dahulu juga dikenal 

sebagai Sumatera Tengah, memiliki sejarah 

ekonomi daerah yang cukup unik. Riau 

pernah menjadi kilang minyak bumi 

terbesar di Indonesia dengan puncak 

produksi sekitar 1 juta barrel per hari pada 

tahun 1976. Aktor yang menguasai era 

minyak bumi Riau merupakan korporasi 

besar multinasional seperti PT. Caltex Pacific 

International dan kemudian bernama PT. 

Cevron Pacific International. 

Namun, aktivitas lifting minyak bumi di 

Riau terus menurun. Di sisi lain, Riau juga 

berhasil mengembangkan perkebunan 

kelapa sawit. Sejak tahun 2006, Riau juga 

berhasil menjadi sentra utama minyak sawit 

Indonesia yang produksinya meningkat dari 

tahun ke tahun (Dirjenbun, 2007). Aktor 

utama era minyak sawit di Riau adalah 

petani dengan perkebunan sawit rakyat.  

Hal ini menunjukkan adanya perubahan 

ekonomi Riau dari sebelumnya sebagai 

sentra minyak bumi berubah menjadi sentra 

utama minyak sawit. Model transformasi ekonomi Riau dari basis “minyak yang dibawah” yang non-renewable beralih 

dengan relatif mulus ke “minyak yang diatas” yang lebih renewable. Selain itu, hal 

yang juga menarik adalah jika aktor utama 

era minyak bumi adalah korporasi besar 

multinasional, pada era minyak sawit aktor 

utama justru adalah perkebunan sawit 

rakyat. Ekonomi Riau juga menjadi contoh 

menarik terkait bagaimana transformasi 

ekonomi daerah baik dari segi basis maupun 

aktornya dari non-renewable economy dan 

eksklusif menjadi renewable economy dan 

inklusif.  

Artikel ini akan mendiskusikan 

fenomena transformasi ekonomi Riau 

tersebut. Selain itu juga akan didiskusikan 

bagaimana industri sawit menjadi sektor 

yang penting dalam proses transformasi 

ekonomi Riau. 

 

 

 

 

 

 

EKONOMI MINYAK BUMI DI RIAU 

TERUS MENURUN 

Era minyak bumi di Provinsi Riau 

dimulai sejak tahun 1952, ketika produksi 

komersial pertama dilakukan pada Sumur 

Minas. Aktor utamanya adalah Caltex 

(California Texas Oil Corporation) yang 

bekerja sama dengan PT. Pertamina secara 

production sharing. Produksi tertinggi yang 

pernah tercapai sebesar satu juta barel per 

hari tahun 1976. Namun, produksi minyak 

bumi di Riau terus menurun menjadi hanya 

222 ribu barrel per hari tahun 2000 dan 76 

ribu barel per hari tahun 2019 

Dahulu, ekonomi Riau merupakan 

ekonomi berbasis sumber daya tak terbarui 

(Non-Renewable Resources Economy-NREs) 

karena sektor utama ekonominya adalah 

minyak bumi (sektor migas) yang tergolong 

sebagai sumberdaya tidak dapat 

diperbaharui. Karakteristik minyak bumi 

sebagai sumberdaya yang tidak dapat 

diperbarui yaitu akan habis (depletion) pada 

suatu waktu sehingga kegiatan ekonomi 

yang terkait atau yang dihasilkan dari 

sumber daya tersebut juga akan menurun 

atau terhenti dan hanya menyisakan ghost 

town.  

Berdasarkan data BPS seiring dengan 

menurunnya lifting minyak bumi Riau, 

kontribusi minyak bumi dalam Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau juga 

mengalami penurunan yang signifikan 

(Gambar 1). Jika pada tahun 2000, sektor 

minyak dan gas (migas) masih menyumbang 

sekitar 62 persen dalam PDRB Riau, namun 

pangsa migas tersebut mengalami 

penurunan yang cukup signifikan pada 

tahun 2020 hanya sebesar 14 persen.  

Penurunan kontribusi sektor migas 

tersebut selain mengikuti laju depletion dari 

suatu NREs, juga mengindikasikan tidak 

terjadi reinvestasi surplus hasil sumber daya 

minyak bumi di daerah Riau. Fenomena 

dimana tidak ada reinvestasi surplus dalam 

bentuk diversifikasi sektor-sektor ekonomi 

di daerah/negara berbasiskan NREs 

memang banyak terjadi (Battaile dan Mishra, 

2015). Bahkan kaitan antara NREs dengan 

pertumbuhan ekonomi juga tidak selalu 

menggembirakan (Arifin dan Syahruddin, 

2011).  
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 Gambar 1. Perkembangan Pangsa Industri Minyak Bumi Pada PDRB Riau (Sumber: BPS) 

 

Selain minimumnya reinvestasi surplus, 

sektor minyak bumi Riau juga sangat 

ekskusif. Berbagai bentuk eksklusifme 

perusahaan minyak bumi di Riau baik dari 

segi teknologi, kesempatan berusaha, 

kesempatan kerja maupun supplier 

kebutuhan perusahaan (Harun, 2009). 

Keterlibatan perusahaan-perusahaan lokal, 

penggunaan tenaga kerja lokal dan produk 

lokal sangat terbatas, sementara 

eksternalitas negatif dari kegiatan 

pertambangan baik secara sosial, ekonomi 

dan lingkungan ikut ditanggung masyarakat 

lokal (Prarce dan Turner, 1990; Harun, 

2009).  

 

 

ERA SAWIT DI RIAU 

 Perkebunan sawit di Provinsi Riau 

dimulai sekitar tahun 1982 melalui 

pengembangan perkebunan inti rakyat (PIR) 

antara BUMN (saat ini bernama PTPN V) 

dengan petani sekitar yang berperan sebagai 

plasma (Sipayung, 2012). Perkebunan sawit 

di Riau semakin berkembang dengan cepat 

ketika pemerintah menjadikan Riau sebagai 

salah satu tujuan transmigrasi (Appresian et 

al., 2020) dan pertumbuhannya semakin 

signifikan akibat desentralisasi 

pembangunan dengan strategi agribusiness-

led development (Vikkey, 2012).  

 Luas areal kebun sawit Riau meningkat 

dari 300 ribu hektar pada tahun 1990 dan 

mengalami peningkatan menjadi 2.8 juta 

hektar tahun 2020. Produksi minyak sawit 

Riau juga meningkat dari 200.6 ribu ton 

menjadi 9.7 juta ton pada periode tersebut 

(Gambar 2).  

Hal yang menarik dibalik 

perkembangan perkebunan sawit di Riau 

adalah aktornya yang terdiri dari 

perusahaan perkebunan negara, perusahaan 

perkebunan swasta dan petani sawit rakyat. 

Selama periode tahun 1990-2019, pangsa 

sawit rakyat meningkat dari 55 persen 

menjadi 65 persen. Demikian juga dengan 

perusahaan perkebunan swasta yang 

pangsanya meningkat dari 22 persen 

menjadi 33 persen pada periode yang sama. 

Sementara itu, pangsa perusahaan 

perkebunan negara justru menurun drastis 

dari sekitar 22 persen menjadi 2 persen 

tahun 2020.  

Dapat disimpulkan berdasarkan data 

tersebut bahwa aktor utama dari 

perkebunan sawit Riau adalah petani sawit 

rakyat yang jumlahnya sekitar 678.6 ribu 

rumah tangga. Meningkatnya jumlah petani 

yang memilih sektor kebun sawit 

disebabkan pendapatan dari kebun sawit 

lebih besar dibandingkan dari tanaman lain 

(PASPI, 2014, Krishna, 2017). Hal ini 

berbeda dengan sektor minyak bumi Riau 

yang aktor utama hanya korporasi 

internasional dan sama sekali tidak 

melibatkan rakyat.  
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 Gambar 2. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Pangsa Perkebun Sawit Riau Berdasarkan 

Status Pengusahannya (Sumber: Statistik Kelapa Sawit 

 

Perkebunan sawit tersebut tersebar di 

seluruh kabupaten/kota sehingga proses 

produksinya bukan hanya melibatkan rakyat 

tetapi juga melibatkan hampir seluruh 

daerah. Hal ini juga berbeda dengan sektor 

minyak bumi yang tidak melibatkan rakyat 

maupun daerah-daerah di Riau.  

Dengan perkembangan perkebunan 

sawit yang demikian, maka pertumbuhan 

ekonomi Riau juga meningkat secara 

bersamaan. Pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten Riau yang menjadi sentra sawit 

lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten 

yang kebun sawitnya relatif sedikit (PASPI, 

2014). Pertumbuhan ekonomi kabupaten 

sentra sawit yang digerakkan oleh 

perkebunan sawit akan berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan petani sekaligus 

memperbaiki ketimpangan ekonomi di Riau 

(Syahza, 2005). 

Perkebunan sawit Riau juga mampu 

menyerap sekitar 3.2 juta orang tenaga kerja 

langsung dan tak langsung, menghidupi 

ratusan ribu UKM dan mengurangi 

kemiskinan. Laju penurunan kemiskinan 

pada kabupaten sentra sawit Riau juga lebih 

cepat dibandingkan kabupaten non-sentra 

sawit (PASPI, 2014; Sipayung, 2021). 

Pertumbuhan sektor perkebunan kelapa 

sawit dapat menarik pertumbuhan sektor-

sektor lain dalam perekonomian Riau 

(PASPI, 2014; Hasanah et al., 2015).  

Peningkatan produksi perkebunan 

sawit juga disertai dengan hilirisasi sawit di 

Riau yang juga telah turut merubah struktur 

ekspor Riau. Dominasi produk migas dalam 

struktur ekspor Riau semakin menurun dan 

digantikan oleh produk sawit (Gambar 3).  

 
Gambar 3.  Perubahan Struktur Ekspor Riau (Sumber: BPS) 
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Kontribusi migas dalam ekspor Riau 

masih sekitar 86 persen pada tahun 1990 

dan terus menurun dengan signifikan 

menjadi sebesar 4.13 persen tahun 2020. 

Sebaliknya, pangsa ekspor minyak sawit 

(CPO) dan produk turunannya mengalami 

peningkatan dari hanya 0.34 persen menjadi 

60 persen pada periode tahun yang sama. 

Perubahan struktur ekspor Riau 

(Gambar 3) maupun struktur PDRB Riau 

(Gambar 1) menunjukkan bahwa sektor 

migas sebagai basis ekonomi semakin 

ditinggalkan seiring dengan semakin 

menipisnya cadangan migas. Perubahan 

tersebut juga menunjukkan bahwa telah 

terjadi transformasi sektor ekonomi Riau 

dari migas ke sawit, dari industri berbasis 

non-renewable resources ke industri berbasis 

renewable resources, serta dari 

perekonomian yang non-renewable ke 

perekonomian yang lebih renewable. Dalam 

proses transformasi tersebut, industri 

minyak sawit menjadi driver utama.  

Transformasi perekonomian Riau 

tersebut juga disertai pada penciptaan nilai 

baru yakni nilai lingkungan. Perkebunan 

sawit dalam proses produksinya bersifat 

carbon sink yakni menyerap karbon secara 

neto dan menyimpannya dalam bentuk 

biomas atau carbon stock (Henson, 1999; 

Chan, 1990).  

Pada era minyak bumi, Riau 

menghasilkan emisi karbon yang cukup 

besar ke atmosfir bumi, sebaliknya 

perkebunan sawit justru menyerap karbon 

dioksida dari atmosfir bumi. Melalui 

perkebunan sawit membersihkan kembali 

udara bumi, yang dikotori ekonomi sektor 

migas. Sehingga secara keseluruhan 

perkebunan sawit Riau bukan hanya 

berhasil melakukan transformasi ekonomi 

Riau dari non-renewable ke renewable, tetapi 

juga mentransformasi ekonomi Riau dari 

unsustainable ke sustainable economy.  

  

 

KESIMPULAN 

 Perekonomian Riau sejak era Kolonial 

dibangun dengan andalan non-renewable 

resources berbasiskan minyak bumi dengan 

aktor utama korporasi multinasional. 

Namun dalam 20 tahun terakhir, pangsa 

minyak bumi pada PDRB Riau terus 

mengalami penurunan dari 62 persen 

menjadi 14 persen tahun 2020. Penurunan 

peran migas juga terlihat pada struktur 

ekspor Riau yang menurun dari sekitar 86 

persen menjadi hanya tinggal sekitar 4 

persen pada periode yang sama. 

Di sisi lain, Riau berhasil 

mengembangkan ekonomi berbasiskan 

sumberdaya yang lebih renewable yakni 

perkebunan sawit dengan aktor utama 

sinergitas perkebunan sawit rakyat, swasta 

dan BUMN (PTPN). Perkebunan sawit juga 

telah berperan menjadi penggerak ekonomi 

Riau baik dalam pertumbuhan ekonomi 

kabupaten, pengurangan pengangguran dan 

kemiskinan. Bahkan dalam ekspor Riau, 

industri sawit berhasil menggantikan posisi 

migas dengan pangsa ekspornya meningkat 

dari hanya 0.34 persen menjadi 60 persen. 

Hal ini menunjukkan bahwa industri sawit 

telah mentransformasi ekonomi Riau dari 

non-renewable economy kepada renewable 

economy sekaligus juga merubah dari 

ekonomi unsustainable economy ke 

sustainable economy.  
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