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OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN 
Oleh: GPPI Kalbar 

 
 

A. LATAR BELAKANG 

Tulisan ini patut didahului dengan sebuah ungkapan bijak “bumi beserta 

isinya bukanlah warisan nenek moyang kita, melainkan titipan dari anak cucu kita”. 

Ungkapan ini mengandung makna yang sangat dalam, secara tersirat diingatkan 

bahwa kita mempunyai kewajiban untuk mengelola, memanfaatkan dan memelihara 

bumi khususnya lahan yang selama ini kita gunakan sebagai tempat berpijak, 

tempat berusahatani dan tempat mencari nafkah, dengan sebijaksana mungkin agar 

sumber daya lahan yang tersedia dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya dan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keberlanjutan kehidupan. Jika 

paradigma ini dapat kita terapkan dengan baik, maka kita sudah masuk dalam ranah 

pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks “pembangunan berkelanjutan” 

Pembahasan tentang “Pembangunan Berkelanjutan” atau “suistainable 

development” sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik lihat secara global 

maupun nasional.  pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses 

pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya 

manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam 

pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dijalankan dengan baik, 

sehingga masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan 

pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau 

pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan 

mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan 

“mempertimbangkan” dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi 

topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human 

Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan 

dengan memperhatikan faktor lingkungan. Dilaksanakannya konferensi tersebut 

adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki 

kerusakan lingkungan yang terjadi dalam beberapa dekade belakangan ini. 



2 
 

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses 

pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dengan menyerasikan sumberdaya lahan dengan pembangunan. 

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam 

pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai 

subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar 

dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan 

memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas 

penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin 

terbatas. 

 

B. PENGELOLAAN LAHAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN 

LINGKUNGAN 

Optimalisasi pemanfaatan lahan antara lain mengandung makna bahwa 

pengelolaan lahan itu harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. Lantas bagaimana cara-cara pengelolaan sumberdaya lahan yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan 

dalam pengelolaan lahan tersebut, yaitu: 

a. Pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingungan 

Pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan adalah usaha sadar 

untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian 

suatu lokasi dengan potensi produktivitas lingkungannya. Pengelolaan lahan 

berwawasan lingkungan bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam agar 

lingkungan tidak cepat rusak. Selain itu bertujuan untuk menghindarkan manusia 

dari bencana lingkungan seperti banjir, longsor, pencemaran lingkungan dan 

berkurangnya keragaman flora dan fauna. Pelestarian lingkungan harus 

senantiasa dijaga agar terjadi keseimbangan lingkungan,  keselarasan, 

keseimbangan lingkungan dan mempertahankan daya dukung lingkungan serta 

memberikan manfaat secara tetap dari waktu ke waktu. Contoh penerapan 

pengelolaan lahan berwawasan lingkungan antara lain adalah: 

1. Menggunakan pupuk alami atau organik 
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2. Penggunaan pestisida sesuai kebutuhan 

3. Penggunaan peralatan yang tepat dalam pembukaan tanah agar top soil 

tidak hilang 

4. Tidak membuang zat pencemar dan beracun kedalam air, sungai dan laut 

5. Setiap pabrik industri harus membuat cerobong asap yang tinggi dan 

melakukan penyaringan asap. 

6. Tidak membangun perumahan atau industri di wilayah resapan air. 

b. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan 

Pengelolaan sumber daya lama berkelanjutan adalah upaya sadar dan 

berencana mennggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di masa sekarang dan di masa 

depan. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan  didasarkan pada dua 

prinsip yaitu  bahwa sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui memiliki 

persediaan yang terbatas sehingga harus dijaga ketersediaanya dan digunakan 

secara bertanggung jawab. Kedua pertambahan penduduk setiap tahun 

meningkat maka kebutuhan hidup akan meningkat pula oleh karena itu potensi 

sumber daya alam harus mendukung kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa 

depan. 

Contoh penerapan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan: 

1. Mengurangi ekploitasi berlebihan terhadap alam 

2. Menggunakan sumberdaya alam secara efisien 

3. Pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan 

4. Pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan prinsip ekofiensi ( prinsip yang 

menggunakan sumberdaya alam dengan biaya yang murah dan 

meminimalkan dapak negatif terhadap lingkungan.  Ekofiensi mempunyai 2 

prinsip  yaitu prinsip mengoptimalkan daya dukung lingkungan dan prinsip 

meningkatkan efiensi bahan baku. 

Contohnya, menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan listrik dll 

Berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari 

daya dukung lingkungan. Analisis daya dukung berkaitan erat dengan konsep 

pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi 
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kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wacana ini dapat dibuktikan melalui berbagai 

hasil kajian dan penelitian yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan penyediaan 

bahan makanan jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan laju pertambahan 

penduduk artinya populasi manusia cenderung tumbuh secara eksponensial 

sementara produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia tumbuh mengikuti 

hukum aritmatik. Jadi tanpa memahami kemampuan daya dukung lahan, mustahil 

konsep pembangunan berkelanjutan terlaksana. 

Berbagai informasi negatif tentang kondisi lahan perkebunan saat ini telah 

menjadi issu strategis nasional yang pantas diperhatikan bersama mulai dari 

degradasi lahan, konversi lahan, alih fungsi lahan, penurunan daya dukung lahan, 

pemanfaatan lahan yang kurang sesuai peruntukannya, pencemaran lahan akibat 

penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan, pengolahan lahan secara 

berlebihan yang berakibat menggerus unsur hara yang tersedia, erosi, longsor, 

aliran permukaan yang tinggi dan lain sebagainya. Semua itu tidak bisa dilepaskan 

dari persoalan daya dukung lahan. 

Daya dukung (carrying capacity) diartikan sebagai kapasitas atau 

kemampuan lahan yang berupa lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia 

dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung lahan perkebunan memiliki 

keanekaragaman yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan (baik tanah, air, udara, 

suhu, ketinggian tempat, dan cahaya) dan faktor jenis tanaman yang dibudidayakan 

pada lahan tersebut. Daya dukung lahan perkebunan bukan merupakan besaran 

yang tetap akan tetapi cenderung berubah ubah menurut waktu akibat dari adanya 

perubahan teknologi dan kebudayaan. Teknologi akan mempengaruhi produktivitas 

lahan, sedangkan kebudayaan akan menentukan kebutuhan hidup setiap individu. 

Oleh karena itu, perhitungan daya dukung lahan seharusnya dihitung dari data yang 

dikumpulkan cukup lama sehingga dapat menggambarkan keadaan daerah yang 

sebenarnya. 

Daya dukung lahan merupakan gabungan kemampuan dan kesesuaian 

lahan. Sebagai catatan bahwa daya dukung yang dimaskud di sini adalah daya 
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dukung yang alami bukan karena rekayasa teknologi, namun demikian daya dukung 

lahan dapat ditingkatkan dengan teknologi akan tetapi ada batas maksimalnya. 

Siapakah sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya 

penurunan daya dukung lahan? Apakah pemerintah sebagai penentu kebijakan, 

atau petani sebagai pemanfaat langsung sumber daya lahan ataukah pihak-pihak 

diluar pemerintah dan petani sebagai pemanfaat lahan dengan berbagai 

kepentingan? 

Sudah saatnya kita saling introspeksi diri dan bergandengan tangan untuk 

sama-sama bertanggungjawab karena keberlangsungan perkebunan merupakan 

tanggung jawab kita bersama. Demikian juga dengan lahan yang digunakan sejak 

dahulu kala hingga kini harus diupayakan tetap produktif dan terhindar dari ancaman 

degradasi akibat berbagai kegiatan pembangunan yang tidak terkendali dan tidak 

ramah lingkungan, sehingga nantinya lahan yang akan diwariskan masih 

mempunyai daya dukung yang optimal. 

Dalam usaha perkebunan terdapat dua faktor penting yang potensial 

menimbulkan dampak pada sumberdaya lahan baik dampak positif maupun dampak 

negatif, yaitu tanaman dan manusia (sosio kultural) sebagai penggerak berbagai 

kegiatan pertanian di atas lahan. Diantara kedua faktor tersebut, faktor manusialah 

yang menjadi penentu apakah akan berdampak positif atau negatif pada lahan, 

tergantung bagaimana cara menjalankan perkebunannya. Apabila dalam 

menjalankan usaha perkebunan mengikuti rambu-rambu yang benar maka akan 

berdampak positif, namun apabila cara menjalankan usaha perkebunannya keliru, 

maka akan berdampak negatif, seperti dalam hal pengolahan tanah, penggunaan 

sarana produksi yang tidak ramah lingkungan (pupuk kimia dan pestisida) serta 

sistem budidaya termasuk pola tanam yang digunakan. 

 

C. PENGUSAHAAN LAHAN 

Pengertian pengusahaan lahan secara umum dapat dinyatakan sebagai 

segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan nilai ekonomis dari lahan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Ditinjau dari pengertiannya, pihak yang terlibat di 

dalam pengusahaan lahan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, maupun 
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individu atau sektor swasta. Alasan diadakannya pengusahaan lahan bermacam 

macam diantaranya: 

 memperoleh pendapatan atas lahan 

 menata kembali daerah perkotaan 

 meningkatkan penampilan fisik dari lahan 

 meningkatkan nilai lahan 

 menertibkan dan pendayagunaan tanah terlantar 

 mencegah tercabutnya hak atas lahan akibat tidak diusahakan 

Pengusahaan lahan untuk dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan kelapa 

sawit di pada mulanya sukses dilakukan di wilayah semenanjung Malaysia. Dalam 

perkembangan berikutnya baru merambah ke wilayah Indonesia. Pengusahaan 

lahan perkebunan sawit mempunyai keterkaitan yang erat dengan beberapa asas 

tersebut diatas, yaitu bundles of rights, police power, dan spending power. 

1. Bundles of Rights, hak-hak atas tanah menjadi landasan bagi pelaksanaan 

pengusahaan lahan. Hak tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pengelolaan, hak membuka tanah, hak 

memungut hasil hutan, dan hak-hak lain (hak tanggungan). 

2. Police Power, berdasarkan pasal 2 UUPA bahwa pemerintah mempunyai 

kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan lahan. Sehingga police power menjadi landasan 

pelaksanaan kegiatan pengusahaan lahan kelapa sawit. Penggunaan police 

power tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya 

bagi masyarakat umum, melindungi kepentingan umum serta  menjamin 

tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

3. Spending Power, berdasarkan kewenangan membelanjakan dana publik, maka 

pemerintah dapat menggunakannya untuk mengarahkan pembangunan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan, serta dapat mengatasi dampak yang 

mungkin timbul dari kegiatan pembangunan, melalui kegiatan pengusahaan 

lahan perkebunan sawit. Dengan membelanjakan dana publik untuk kegiatan 

pengusahaan lahan, maka pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan 
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ekonomi, memperbaiki performa lahan dan ruang publik, dan mengurangi 

ongkos dari harga lahan yang terlalu tinggi. 

4. Kebijakan negara dalam menempatkan pemanfaatan lahan perkebunan sawit 

sebagai salah satu sumber pemasukan negara penting untuk dianalisis guna 

melihat hubungan‐hubungan antara kepentingan individu, masyarakat, negara, 

dan keberlanjutan pembangunan. Pemanfaatan lahan bagi kepentingan 

pembangunan harus mampu menyeimbangkan tujuan negara, pemenuhan 

hidup individu, masyarakat, dan adanya jaminan keselamatan fungsi 

lingkungan hidup.  

Dalam konteks optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan di Kalimantan 

Barat, dengan kapasitas dan daya dukung lahan yang ada saat ini optimalisasi 

bermakna memanfaatkan lahan perkebunan yang sudah ada ijinnya secara optimal. 

Saat ini pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat masih 

belum optimal karena cukup banyak lahan yang ijinnya sudah dikeluarkan 

Pemerintah untuk perkebunan kelapa sawit tapi tidak direalisasikan hingga jangka 

waktu yang cukup lama. Konon kabarnya, ada beberapa perusahaan yang 

mendapatkan ijin usaha perkebunan kelapa sawit tersebut sebenarnya masih belum 

mampu untuk merealisasikannya. Terhadap kasus seperti ini, optimalisasi 

pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit membawa konsekwensi ijin usaha, ijin 

lokasi bahkan HGU jika sudah melampaui batas waktunya maka harus segera 

dicabut dan tidak diperpanjang lagi. Skema lainnya yang dapat ditempuh dalam 

rangka optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit adalah dengan 

mencari perusahaan lain yang bersedia untuk :take over” atau mengambil alih 

perusahaan yang tidak aktif atau tidak mampu merealisasikan rencana investasinya 

di perkebunan kelapa sawit. 

Khusus untuk perkebunan kelapa sawit milik rakyat skala kecil yang secara 

sporadis tersebar di wilayah Kalimantan Barat, saat ini mengalami persoalan yang 

juga tidak kalah pentingnya. Lahan yang telah mereka kuasai banyak yang sudah 

dijual kepada orang lain yang memiliki kemampuan finansial, namun tinggal di 

perkotaan. Fenomena menjual lahan seperti ini sungguh tidak sehat dalam 

mengembangkan perekonomian masyarakat lokal. Terlebih lagi jika pembelinya 
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adalah warga Negara asing yang berkedok WNI. Hal ini sulit untuk dideteksi, namun 

melalui survey mendalam dapat diidentifikasi. 

Solusi strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan tidak 

memberikan HGU kepada indidivu petani pemilik lahan. Para petani pemilik lahan 

harus bergabung dalam wadah koperasi dan HGU harus diberikan kepada badan 

hukum koperasi, sehingga lahan perkebunan yang akan diusahakan menjadi hak 

komunal. Filosofinya adalah penduduk lokal perlu diyakinkan dan dikondisikan untuk 

tidak melakukan pemindahan status kepemilikan lahannya dengan mudah, karena 

itulah asset mereka untuk mencapai kesejahteraan. Asset tersebut harus 

dioptimalkan pemanfaatannya untuk perkebunan secara bersama-sama dalam 

wadah ekonomi yang lebih merakyat. 

 

D. KEMITRAAN PERKEBUNAN SAWIT DI KALIMANTAN BARAT 

Salah satu sektor usaha yang paling populer di Indonesia saat ini adalah 

usaha pekebunan besar kelapa sawit. Menurut Srikujam (2015) saat ini Indonesia 

sudah merealisasikan lebih dari 7 ha perkebunan sawit. Khusus untuk Pemerintah 

Provinsi Kalbar sudah mengalokasikan sekitar 1,5 juta ha untuk perkebunan sawit. 

Kebijakan pemanfaatan lahan dengan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat 

dimulai tahun 1975 dengan surat Gubernur Kalbar Kadarusno kepada Menteri 

Pertanian RI, cq. Dirjen Perkebunan No.01/A-1/X/13 tanggal 27 September 1974 

dan surat No.46/A-1/IV/13 tanggal 22 April 1975.  

Pembangunan perkebunan pada dasarnya ditempuh melalui empat pola 

pengembangan yaitu:  

(1) Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR);  

(2) Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP);  

(3) Pola Swadaya (PS);  

(4) Pola Perkebunan Besar (PB). 

Pola pengembangan tersebut, maksud untuk menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat seperti: 

 Petani yang tidak mempunyai sumber daya (Iahan dan modal) dibantu melalui 

pola PIR. 
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 Petani yang mempunyai lahan saja ditangani dengan pola UPP. 

 Petani yang sudah punya potensi untuk berkembang ditangani melalui pola 

swadaya dengan kegiatan yang dibantu pemerintah hanya bersifat parsial, 

sehingga swadaya dari pada petani dapat tergugah. 

 Para pengusaha yang mempunyai modal dan kemampuan didorong untuk 

berpartisipasi di dalam pengembangan perkebunan besar baik dengan pola PIR 

maupun bukan pola PIR. 

Dalam penerapannya, program perkebunan besar kelapa sawit dilakukan 

dengan pola kemitraan antara perusahaan besar dengan petani. Program tersebut 

dikenal pula dengan istilah kebijakan plasma-inti. Kebijakan plasma mulai 

diperkenalkan di indonesia dengan nama PIR (perusahaan inti rakyat) khusus sejak 

tahun 1977, dengan nama Nucleus Estate Small Holding (NES), yang diujicobakan 

pertama kali di daerah Alue merah (D.I. Aceh) dan Tabalong (Sumatera Selatan). 

Kemudian pada tahun 1986 mengalami perkembangan menjadi PIR- transmigrasi, 

dan terus berlanjut sampai dengan KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) pada 

tahun 1995. Semua pola PIR tersebut merupakan proyek yang didanai dari 

pinjaman Bank Dunia, yang mencontoh dari program kemitraan yang diterapkan di 

Amerika Selatan. 

Program pembangunan perkebunan melalui pola PIR-TRANS didasarkan 

pada Kepres No. 1 tahun 1986, sedangkan pola KKPA didasarkan atas keputusan 

Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil 

No.73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98 yang masa kedua pola ini 

bertujuan sama yaitu meningkatkan produksi non migas, meningkatkan pendapatan 

petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang pengembangan 

perkebunan, meningkatkan serta memberdayakan KUD di wilayah plasma. 

Pemerintah menetapkan bahwa konversi kebun plasma pada petani setelah 

tanaman menghasilkan (empat tahun), luasan kebun 2 ha/kk dan sekarang 

diperbarui jadi 4 ha/kk, kebun plasma harus sama standar teknisnya dengan kebun 

inti. Pada kenyataannya cenderung terjadi pelanggaran terhadap regulasi 

pemerintah. Konversi dilakukan setelah lewat umur antara 6-7 tahun bahkan ada 

yang belasan tahun. 
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Pada tingkat lokal, Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengeluarkan Perda 

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perkebunan Inti Rakyat. Masing-masing 

kabupaten/kota mengeluarkan Perda yang mengatur kemitraan dalam perkebunan 

besar, misalnya Kabupaten Sanggau mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 

tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan. Perda tersebut 

mengatur: 

1. Pola Koperasi Usaha Perkebunan (100%); 

2. Pola Patungan 65% : 35%; 

3. Pola Patungan 80% : 20%; 

4. Pola Built Operate and Transfer (BOT); 

5. Pola Bank Tabungan Negara (BTN); 

6. Pola-pola lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan 

antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan. 

Apabila pola patungan yang disepakati oleh stakeholder, maka dengan tegas telah 

ditetapkan hak-hak petani peserta program perkebunan tersebut sebagai berikut: 

1. Memperoleh bimbingan teknis budidaya tanaman dan non teknis dari Dinas 

yang membidangi perkebunan dan perusahaan sebagai perusahaan inti. 

Bimbingan dapat teknis budidaya tanaman kelapa sawit dan non teknis 

organisasi (kelembagaan) sampai dengan manajemen ekonomi rumah tangga 

petani.  

2. Memperoleh kredit investasi perkebunan pengembangan kebun plasma dan 

subsidi bunga kredit dari pemerintah (apabila pendanaan dari pemerintah sudah 

ada, apabila belum dengan bunga komersiil). 

3. Dalam membuat FS untuk plasma, ada perhitungan bunga yang harus 

dimasukkan dalam project cost (bunga komersiil dalam permohonan bank) 

selama 2 tahun atau lebih subject to loan disbursement by goverment.       

4. Mendapatkan kesempatan bekerja di kebun inti dan kebun plasma, sebagai 

tenaga kerja dengan status PTT, sesuai dengan formasi. Apabila yang 

bersangkutan promosi sebagai karyawan tetap s/d staf tidak dibenarkan lagi 

sebagai petani peserta plasma (sesuai peraturan perusahaan, karyawan tetap 

tidak dibenarkan memiliki plasma).  
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5. Memperoleh sertifikat lahan kebun plasma secara bersama-sama dalam satu 

desa atau kelompok tani dalam bentuk sertifikat HGU. Petani juga mendapatkan 

jaminan pemasaran produksi TBS dari PKS perusahaan inti, untuk seluruh 

petani peserta kebun plasma. 

6. Membentuk kelompok tani, yang selanjutnya berkembang menjadi lembaga 

koperasi (KUD/KSU), dengan dibimbing perusahaan inti. Koperasi dapat 

melakukan pengawasan pembangunan dan perawatan  kebun, produksi 

(panen), perlakukan grading TBS di PKS, pemupukan, dan pengawasan 

pekerjaan lainnya di lapangan.  

7. Mendapatkan hasil atau pendapatan yang besarnya (produksi x harga TBS) – 

(biaya operasional + bunga + angsuran kredit + talangan kredit + hutang TM). 

Potongan angsuran kredit + bunga minimal 30 % dari pendapatan kotor.    

Selain itu, petani peserta program perkebunan kelapa sawit juga memiliki 

sejumlah kewajiban, yaitu: 

1. Menguasakan penyaluran kredit investasi pembangunan kebun plasma kepada 

Inti melalui koperasi yang telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan 

perusahaan. 

2. Menguasakan pengelolaan kebun plasma kepada perusahaan inti sampai 

dengan minimal satu siklus tanaman kelapa sawit (sampai peremajaan). 

3. Membayar biaya pengembangan kebun plasma dan jasa manajemen (man fee) 

5%, termasuk bunganya setelah masa tenggang (Grace period). 

4. Menjual produksi (TBS) seluruhnya hanya kepada perusahaan inti  sebagai 

perusahaan yang membangun dan mengelola kebun plasma. 

5. Ikut menjaga suasana yang kondusif untuk terselenggaranya proses kemitraan 

inti – plasma dari gangguan pihak luar yang tidak bertanggung-jawab. 

6. Ikut menjaga kelangsungan usaha perusahaan inti, khususnya dalam pasokan 

bahan baku TBS, sehingga kapasitas olah PKS dapat terpenuhi. 

7. Ikut menjaga ketertiban administrasi dan keuangan plasma, khususnya dalam 

pembayaran angsuran kredit dan manfee kepada perusahaan inti. 
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8. Ikut menjaga kualitas buah (TBS) yang dikirim ke PKS kebun inti, sehingga tidak 

terjadi pengiriman buah mentah dan atau kelewat matang (mengikuti ketetapan 

grading, sesuai SK Mentan Nomor 395/Kpts/OT. 140/11/2005).  

9. Ikut menjaga dan mengawasi adanya pembeli buah dari pihak luar, sehingga 

100 % produksi TBS plasma masuk ke PKS kebun inti. 

10. Tidak memindah-tangankan kepesertaan petani plasma, sehingga tidak terjadi 

beralihnya kepemilikan kapling kebun plasma kepada yang tidak berhak. 

 
E. PERKEBUNAN SAWIT DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI 

KALIMANTAN BARAT 

Secara ideal berkelanjutannya pembangunan membutuhkan pencapaian 

dalam berbagai dimensi, yaitu: 

1. Dimensi ekologis, yakni akan menjamin berkelanjutan eksistensi bumi. Hal-hal 

yang perlu diupayakan antara lain, 

a. memelihara (mempertahankan) integrasi tatanan lingkungan, dan 

keanekaragaman hayati; 

b. memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang 

kehidupan bumi ini tetap terjamin; 

c. memelihara keanekaragaman hayati, meliputi aspek keanekaragaman 

genetika, keanekaragaman species dan keanekaragaman tatanan 

lingkungan. 

Dari dimensi inilah banyak pihak asing dan NGO yang mengkritisi keberadaan 

perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia. Mereka mengklaim bahwa 

perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan dampak negatif, bahkan tidak 

sedikit yang menyerukan boikot. Sesungguhnya, setiap aktivitas perkebunan 

yang mengkonversi hutan tropis, apapun komoditasnya pasti akan memiliki 

dampak negatif, namun sesuai dengan dokumen AMDAL maka dampak tersebut 

masih berada dibawah kendali daya dukung lingkungan. Akan tetapi jika lahan 

perkebunan sawit tersebut berasal dari konversi lahan kritis, maka bisa saja 

berdampak positif bagi lingkungan. 
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Ada masalah krusial yang dihadapi beberapa perkebunan kelapa sawit di 

Kalimantan Barat akibat dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor. SK 

739/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 beberapa areal perkebunan yang 

sebelumnya sudah diberikan Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati ternyata di 

kemudian hari ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Jika pada areal tersebut 

sudah terlanjur ditanam, maka dapat dianggap telah terjadi pelanggaran 

peraturan perundang-undangan.  

2. Dimensi ekonomi, dalam perpektif ini pembangunan memiliki dua hal utama, 

yakni : berkelanjutan ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Berkelanjutan 

ekonomi makro yakni menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong 

efesiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Berkelanjutan 

ekonomi sektoral untuk mencapainya  sumber daya alam dimana nilai 

ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang “tangible” 

dalam rangka akunting ekonomi;  koreksi terhadap harga barang dan jasa perlu 

diintroduksikan. Secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksikan 

biaya ekstraksi/pengiriman, ditambah biaya lingkungan dan biaya. 

Dari dimensi ini sulit untuk disangkal bahwa keberadaan perkebunan kelapa 

sawit telah memberikan dampak positif bagi perekonomian regional dan 

perekonomian rakyat. Hal ini terlihat secara kasat mata dari meningkatkan 

kondisi perumahan rakyat, daya beli, tingkat pendidikan, kesehatan, kesempatan 

kerja, peluang bisnis UMKM dan berbagai aspek lainnya yang peningkatannya 

terjadi parallel dengan peningkatan jumlah uang yang beredar di wilayah 

tersebut. Dampak negatif yang patut menjadi perhatian dan perlu dieliminir 

dalam dimensi ini adalah adanya kebocoran regional karena sebagian dari 

keuntungan atau nilai tambah yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit 

dibelanjakan oleh pemilik modal atau pegawai eksekutif perusahaan untuk 

belanja tidak di wilayah perkebunan itu berada. 

3. Dimensi sosial budaya; berkelanjutan sosial budaya, meliputi: 

a. stabilitas penduduk, 

b. pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 

c. mempertahankan keanekaragaman budaya dan 
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d. mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. 

Dampak sosial budaya yang paling banyak terlihat pada dasarnya merupakan 

rangkaian dari dampak ekonomi dari keberadaan perkebunan sawit. Namun 

beberapa kegiatan yang bersumber dari dana CSR dan Sumbangan Pihak 

Ketiga juga telah memberikan dampak langsung pada dimensi ini. Dampak 

negatif yang terjadi dari dimensi ini biasanya adalah konflik sosial yang berakar 

pada kepemilikan lahan. 

4. Dimensi politik; tujuan yang akan dicapai adalah: 

a. respek pada human rights, kebebasan individu dan sosial untuk 

berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik, dan 

b. demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secara transparan dan 

bertanggung jawab. 

Meskipun tidak terlihat secara langsung, keberadaan perkebunan kelapa sawit 

telah memberikan dampak pada dimensi ini secara signifikan. Tingkat partisipasi 

politik masyarakat di wilayah dimana ada perkebunan kelapa sawit 

memperlihatkan persentase yang relatif tinggi. Masalah yang dihadapi dari 

dimensi ini adalah ketika ada upaya-upaya untuk memanfaatkan kluster 

masyarakat di areal perkebunan untuk memberikan suaranya kepada politisi 

tertentu pada saat pilkada dan pemilu dengan cara-cara yang tidak baik. 

5. Dimensi pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan kemampuan menghadapi 

dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari 

luar yang langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan 

integrasi, identitas, kelangsungan bangsa dan negara. Keberadaan perkebunan 

kelapa sawit di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak saat ini 

dapat dikatakan memberikan kontribusi positif karena seolah-olah ada pagar 

betis yang diperankan oleh WNI yang bekerja di perkebunan sawit wilayah 

perbatasan Kalimantan Barat. Namun di sisi lain, perkebunan sawit yang 

investornya adalah warga Negara Malaysia, berpotensi untuk memberikan 

ancaman stabilitas nasional NKRI. Selain itu, hasil overlay pemetaan yang  

dilakukan oleh Ditopad menunjukkan bahwa ada beberapa Izin Usaha 

Perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati ternyata wilayahnya “merambah” ke 
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teritorial Negara Malaysia (Sarawak). Jika ini tidak diantisipasi dengan baik, bisa 

menimbulkan masalah konflik antar Negara. 

 

Kelima dimensi tersebut selalu menjadi bahan analisis kelayakan usaha 

perkebunan besar yang tertuang dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan atau AMDAL. Namun, meskipun demikian, antisipasi terhadap dampak 

lingkungan terkadang gagal untuk diterapkan secara sempurna. Sonny Keraf 

menyebutkan ada dua penyebab kegagalan penerapan konsep pembangunan yang 

berkelanjutan. Menurut pendapatnya: salah satu sebab dari kegagalan 

mengimplementasikan paradigma tersebut adalah, paradigma tersebut kurang 

dipahami sebagai memuat prinsip-prinsip kerja yang menentukan dan menjiwai 

seluruh proses pembangunan. Paradigma ini tidak dipahami sebagai bentuk prinsip 

pokok politik pembangunan itu sendiri. Pada akhir cita-cita yang dituju dan ingin 

diwujudkan dibalik paradigma tersebut tidak tercapai. Karena, prinsip politik 

pembangunan yang seharusnya menuntut pemerintah dan semua pihak lainnya 

dalam rancang dan mengimplementasikan pembangunan tidak dipatuhi, dengan 

kata lain paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika 

politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya 

pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan 

dengan itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukti sebuah konsep tentang 

pembangunan lingkungan hidup.  Paradigma pembangunan berkelanjutan juga 

bukan tentang pembangunan ekonomi. Ini sebuah etika politik pembangunan 

mengenai pembangunan secara keseluruhan dan bagaimana pembangunan itu 

seharusnya dijalankan. Dalam arti ini, selama paradigma pembangunan 

berkelanjutan tersebut tidak dipahami, atau dipahami secara luas, cita-cita moral 

yang terkandung di dalamnya tidak akan terwujud (Keraf, 2002). 

Alasan kedua, menurut Sonny Keraf mengapa paradigma itu tidak jalan, 

khususnya mengapa krisis ekologi tetap saja terjadi, karena paradigma tersebut 

kembali menegaskan ideologi developmentalisme. Apa yang dicapai di KTT Bumi di 

Rio de Janeiro sepuluh tahun lalu, tidak lain adalah sebuah kompromi mengusulkan 

kembali pembangunan, dengan fokus utama berupa pertumbuhan ekonomi. 
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Akibatnya, selama sepuluh tahun terakhir ini, tidak banyak perubahan yang dialami 

semua negara di dunia dalam rangka mengoreksi pembangunan ekonominya yang 

tetap saja sama, yaitu penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam dengan 

segala dampak negatifnya bagi lingkungan hidup, baik kerusakan sumber daya alam 

maupun pencemaran lingkungan hidup (Keraf, 2002). 

 
F. PENUTUP 

Optimalisasi pemanfaatan lahan di Kalimantan Barat untuk diusahakan 

dengan perkebunan besar kelapa sawit sudah berkembang cukup pesat. Beberapa 

permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan perkebunan sawit saat ini masih 

dapat dikelola dan diatasi, meskipun belum tuntas seluruhnya. Beberapa pendapat 

miring seputar dampak lingkungan hidup, patut diduga karena desakan dari pesaing 

bisnis internasional yang merasa terancam dengan keberadaan downstream kelapa 

sawit. Sebab, meskipun perkebunan kelapa sawit memang memiliki dampak pada 

lingkungan hidup, namun sepanjang masih dalam ambang daya dukung lingkungan, 

maka masalah tersebut akan teratasi sesuai dengan kemampuan alam untuk 

memulihkan diri. 

Masalah sosial ekonomi yang terkadang juga terjadi dalam pemanfaatan 

lahan perkebunan sawit secara optimal, penyelesaiannya harus dilakukan dengan 

bijaksana dan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dengan dampak 

penyebarannya di Kalimantan Barat dapat diraih pada saat yang bersamaan. 
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