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KATA PENGANTAR 

 

Ekspansi kebun kelapa sawit merupakan sesuatu yang tidak terbendung, 
terutama dengan terbukanya pasar yang luas bagi komoditas ini.  Bagi negara-
negara tropis yang cocok untuk tanaman kelapa sawit, termasuk Indonesia, 
kelapa sawit menjadi salah satu alternatif utama penggerak perekonomian di 
samping sektor migas.  Namun demikian, ekspansi kebun kelapa sawit juga 
menuai kontraversi sebagai penyebab deforesati dan degradasi lingkungan 
termasuk berbagai konflik agraria serta perubahan sosial di pedesaan. Kegiatan 
Oil Palm Adaptive Landscape (OPAL) secara umum dilakukan untuk mensikapi 
isu tersebut.  Kegiatan ini mencoba untuk meningkatkan pengelolaan lanskap 
kelapa sawit di seluruh Asia, Afrika dan Amerika Latin dengan melibatkan para 
pemangku kepentingan dan mitra terkait di tingkat regional, nasional, dan lokal 
melalui skenario yang masuk akal.  Skenario tersebut dikembangkan melalui 
platform terintegrasi yang menggabungkan driver sosial, ekonomi, dan ekologi 
sehingga membentuk pengembangan kelapa sawit, dan menilai implikasinya 
pada keanekaragaman hayati dan ekosistem.  

Di Indonesia, kegiatan OPAL yang dimotori oleh Pusat Studi Pembangunan 
Pertanian dan Pedesaan (PSP3-LPPM dan CIFOR Indonesia memfokuskan 
kegiatan penelitian pada tiga bidang terkait dengan pengembangan perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia, yaitu:  (1) perubahan agraria dan transformasi sistem 
nafkah di pedesaan;  (2) perubahan lansekap ekologi di kawasan perkebunan 
sawit, dan (3) pengembangan kebun kelapa sawit dan dampaknya terhadap 
perekonomian daerah. Penelitian yang dilaksanakan dalam jangka panjang ini 
menggunakan berbagai pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif termasuk 
memperkenalkan metode Companion Modeling (ComMod).  Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi studi kasus untuk 
mendapatkan data dan informasi primer di tingkat tapak. 

Working paper ini merupakan salah satu bagian dari upaya mempublikasikan 
hasil kegiatan-kegiatan OPAL Indoensia yang bernilai akademik maupun 
temuan-temuan di lapangan lainnya yang dilakukan selama kegiatan 
berlangsung.  Working Paper ini dipublikasikan secara berseri selama kegiatan 
dilaksanakan (2015-2021).  Dalam kegiatan ini, Tim OPAL PSP3-LPPM IPB 
melibatkan berbagai instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, 
swasta maupun masyarakat secara berlangsung.  Dalam kesempatan ini kami 
mengucapkan terima kasih terutama kepada Swiss National Science 
Foundations (SNSF), ETH Zurich, CIFOR Indoensia dan Pemerintah Kabupaten 
Kutai Kartanegara yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat 
dilaksanakan.   

Akhir kata, semoga Project Working Paper Series OPAL No.01/2016 ini 
menambah wawasan bagi pembaca terutama mengenai hubungan ekspansi 
kebun kelapa sawit dengan perubahan di pedesaan Indonesia.  Kritik dan saran 
yang membangun sangat diharapkan untuk kemajuan kegiatan OPAL ini. 

Hormat kami, 

 

Tim Penulis 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 
Komoditas kelapa sawit berdasarkan data luas lahan yang ada pada Direktorat 
Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian-RI  hadir di Indonesia sejak tahun 
1968.  Pada masa tersebut komoditas ini diusahakan dalam skala besar oleh 
perkebunan besar negara seluas 79.209 hektar dan perkebunan besar swasta 
seluas 40.451 hektar.  Sebagai komoditas baru yang memerlukan perhatian 
ekstra (intensif), petani -ekebun belum mengenal komoditas ini.   Namun dalam 
jangka waktu 11 tahun, dari data tahun 1979 terlihat bahwa petani-pekebun  
mulai membudidayakan tanaman kelapa sawit dengan total luas lahan yang 
dibudidayakan 3.125 hektar. Pada masa ini luas lahan petani kecil jauh lebih 
sedikit dibandingkan luas lahan perkebunan negara maupun swasta, diman 
negara masih menguasai sebagian besar luas lahan perkebunan sawit 68 persen 
dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.  Namun semakin tahun, 
luas lahan perkebunan kelapa sawit milik swasta dan petani-pekebun semakin 
mendominasi dibandingkan luas areal perkebunan sawit swasta.  Bahkan pada 
tahun 2013, luas perkebunan swasta sudah menguasai 51 persen dari seluruh 
luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan 42 persen lahan dikuasai 
oleh petani-pekebun.  Dalam 34 tahun, areal kebun kelapa sawit yang dikuasai 
oleh petani-pekebun bertambah lebih dari 1000 persen (Tabel 1).   

Tabel 1 Luas areal kelapa sawit menurut status pengusahaan Tahun 1968 - 2015 

Tahun 

Luas Lahan (Hektar) 

PR 
(Smallholder) 

PBN 
(Government) 

PBS           
(Private) 

TOTAL 

1968 - 
79.209            
(66%) 

40.451              
(34%) 

119.660 

1979 
3.125               
(1%) 

176.408 
(68%) 

81.406           
(31%) 

260.939 

2013 
4.456.087 

(42%) 
727.767          

(7%) 
5.381.166 

(51%) 
10.565.020 

2015 
(Estimasi) 

4.739.986 
(41%) 

769.357         
(7%) 

5.936.465 
(52%) 

11.445.808 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan- Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2014 

Trend meningkatnya luas kebun kelapa sawit pada tingkat petani-pekebun juga 
terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebun kelapa sawit dengan pola usaha 
perkebunan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 18 kecamatan. 
Pertambahan luas areal kebun kelapa sawit dengan pola usaha perkebunan 
rakyat dari kurun waktu tahun 2007-2011 rata-rata meningkat lebih dari 30% per 
tahun meskipun luas sesungguhnya areal kebun kelapa sawit ini tidak dapat 
diketahui dengan pasti.  Sementara itu, luas areal kebun kelapa sawit yang 
dikuasai oleh Perkebunan Besar Swasta pada tahun 2011 (PBS) adalah 189.094 
hektar. Jumlah PBS yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit di Kabupaten 
Kutai Kartanegara sebanyak 41 PBS yang aktif dan memiliki HGU dan IUP 
dengan 31 PBS sudah melakukan penanaman dan terdapat 13 PBS sudah 
berproduksi (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 
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2012).  Peningkatan cukup besar terjadi pada tahun 2016, dimana jumlah PBS 
mencapai 50 perusahaan dengan 36 PBS aktif dan 14 PBS kurang aktif.  Dari 
data per bulan April 2016, luas izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit adalah 
668.668 ha berupa IUP seluas 644.158 ha dan HGU seluas 261,522 ha 
(Syahrumsyah 2016).    

Peningkatan jumlah luas lahan kebun kelapa sawit pada petani-pekebun 
(smallholder) tidak terlepas dari berkembangnya PBS yang menggunakan pola 
kemitraan antara pengusaha dan petani yang menjadi salah satu prasyarat 
pembukaan kebun baru.  Bermacam-macam skema kemitraan yang dibangun 
antara perusahaan dan petani-pekebun, namun pola Perkebunan Inti Rakyat 
(PIR) melalui kemitraan Inti (perusahaan) – Plasma (petani-pekebun) merupakan 
pola yang paling umum digunakan. Selain bermitra dengan perusahaan, 
pengalaman sebagai plasma dan keuntungan ekonomi dari hasil kebun kelapa 
sawit mendorong petani-pekebun maupun pemilik modal secara perorangan 
mengembangkan kebun kelapa sawit secara mandiri.  Tingginya minat swasta 
maupun smallholder farmer dan dukungan pemerintah dalam mengembangkan 
perkebunan kelapa sawit bukan hanya berdampak positif bagi perekonomian di 
tingkat daerah maupun desa, namun juga menimbulkan dampak negatif.  Hal ini 
terutama terkait dengan perluasan lahan yang bukan hanya menggantikan lahan 
pertanian pangan dan komoditas perkebunan lain, namun juga membuka lahan 
baru yang sebelumnya berupa hutan.   

Bukan hanya ancaman deforestasi dan degradasi lingkungan, pengembangan 
kebun kelapa sawit juga menimbulkan perubahan yang luar biasa besar dalam 
sistem nafkah rumahtangga petani-pekebun di pedesaan.  Bukan hanya karena 
perubahan ekologi pedesaan namun pola organisasi produksi di pedesaan 
berkembang sesuai dengan pola organisasi produksi baru yang dibawa seiring 
dengan pola kemitraan antara pengusaha dan petani-pekebun.  Karena itulah, 
tulisan ini mencoba untuk menggambarkan tipe organisasi produksi yang 
berkembang di pedesaan dalam rangka pengembangan kebun kelapa sawit oleh 
petani-pekebun dan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosioekonomi 
dan ekologi di pedesaan.  Tulisan ini merupakan temuan awal dari kegiatan riset 
jangka panjang untuk melihat perubahan sistem nafkah dan agraria di kawasan 
perkebunan sawit terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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BAB 2 TIPOLOGI ORGANISASI PRODUKSI  PERKEBUNAN 
KELAPA SAWIT 

 

Kelapa sawit bukanlah tanaman perkebunan khas Indonesia.  Komoditas ini 
mulai dikembangkan oleh petani-pekebun sebagai salah satu prasyarat yang 
harus dipenuhi oleh perusahaan untuk membuka perkebunan dalam skala besar.  
Perusahaan harus menyediakan 20 persen dari luas lahannya untuk masyarakat 
yang ada di kawasan perkebunan.  Di Indonesia pola yang paling umum 
digunakan dalam kemitraan pengembangan kebun kelapa sawit dan perusahaan 
adalah pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Proyek PIR dilakukan oleh negara lain 
dengan nama Nucleus Estate Small-holders Scheme (NESS), diperkenalkan 
pertamakali di Indonesia oleh Bank Dunia dan berdasarkan pengalaman FELDA 
di Malaysia. Pola PIR dari proyek awal yang dikembangkan telah mengalami 
banyak perbaikan terutama berdasarkan sumber dana yang digunakan sehingga 
jenisnya beragam; yaitu: pola PIR Berbantuan dari dana World Bank (PIR-Bun 
atau NESS), pola PIR Swadana dengan dana dari APBN/APBD, pola PIR 
Khusus (PIR-Sus) dan PIR-Lokal. Pola PIR melibatkan semua penduduk baik 
penduduk lokal maupun pendatang (transmigran) sehingga dibedakan juga 
antara PIR-Lokal dan PIR-Transmigrasi/PIR-Trans. Pola PIR ini dimulai pada 
tahun 1980-an dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Sumatera 
(Bakir 2007). Seperti halnya di Sumatera, di Kalimantan Barat pembangunan 
perkebunan kelapa sawit sudah dimulai sejak tahun 1980-an dengan model yang 
paling umum adalah PIR-BUN / PIR / PIR-Trans (Nucleus Estate Smallholders 
System).  Model lain yang dikembangkan di Kalimantan Barat berupa Koperasi 
Kredit Primer Aanggota (KKPA), Pola Kemitraan dengan bagi hasil, dan Pola 
Akuan.  Namun pola-pola tersebut sering menimbulkan kebingungan di petani-
pekebun karena ketidak jelasan akan hak-haknya (Julia & White 2012). 

Ketidakjelasan hak-hak petani pekebun dalam hubungan perusahaan dan petani 
pada dasarnya karena kurangnya sosialisasi dan minimnya informasi yang 
diberikan kepada petani-pekebun. Padahal, kejelasan mengenai pola-pola dalam 
pengembangan perkebunan sawit pada dasarnya sudah dituangkan dalam 
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Perkebunan.  Pada Pasal 8 ayat 2 bahkan sudah terinci jenis 
pola tipe ekonomi produksi dalam pengembangan kebun kepala sawit yaitu: 

a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal 
usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.  

b. Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pengembangan yang 
sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan.  

c. Pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang 
sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki 
koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.  

d. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan 
dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh 
investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya 
dialihkan kepada koperasi.  

e. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana 
investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan 
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hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik 
yang tergabung dalam koperasi.  

f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, 
memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan 
perkebunan.  

Pada ayat 3 dari Keputusan Menteri Pertanian tersebut, pola pengembangan 
dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat.  Karena itulah, pola pengembangan 
perkebunan kelapa sawit bermacam-macam untuk setiap daerah. 

Terkait tipe ekonomi produksi kelapa sawit, di Serawak-Malaysia hampir sama 
dengan Indoensia terus melakukan ekspansi kebun kelapa sawit dengan 
berbagai pola.  Jika pola kemitraan inti-plasma lebih mendominasi perluasan 
kebun kelapa sawit di Indonesia, menurut Cramb & Sujang (2013) di Sarawak 
petani-pekebun lebih mandiri dan mengelola perkebunan kelapa sawit melalui 
hubungan kontraktual dengan perusahaan sebatas sebagai pembeli 
tandan/buah. Meskipun disebut sebagai hubungan kerjasama 'inti' (perusahaan) 
dan 'plasma' (petani petani kecil), perusahaan tidak memberikan aliran modal 
dan dukungan teknis. Demikian pula, pemerintah, selain memberikan dukungan 
infrastruktur jalan, dukungan untuk petani-pekebun sangat kecil. Kondisi ini 
terjadi karena alasan politik, pola kemitraan inti-plasma tidak pernah diadopsi di 
Serawak, terutama oleh etnis Cina dan hanya sedikit dari etnis Dayak Iban yang 
mengambil kesempatan dalam program kemitraan yang didorong oleh 
pemerintah. Berdasarkan penelitian di lima kawasan perkebunan di Serawak, 
Cramb & Sujang (2013) membagi tipe ekonomi produksi kebun kelapa sawit oleh 
petani-pekebun (smallholder) dan dukungan pemerintah menjadi tiga, yaitu: 

1. Independent smallhoders yaitu petani-pekebun yang menanam kelapa sawit 
di lahan milik sendiri dengan tenaga kerja sendiri (buruh yang diupah sendiri) 
dan modal pribadi.  Pada tipe ini tidak ada dukungan dari pemerintah. 

2. Supported smallholders (disubsidi) merupakan tipe petani-pekebun yang 
menanam di lahan milik sendiri namun mendapatkan dukungan atau subsidi 
dalam beberapa hal dari pemerintah. Pada tipe ini berbegai program 
dikembangkan oleh pemerintah berdasarkan jenis subsidi yang diberikan.  
Diantaranya adalah (a) Smallholder Oil Palm Planting Program yang 
memberikan subsidi berupa input dan bantuan teknis kepada petani-
pekebun secara individu; (b) Oil Palm Mini Estates yang dikembangkan 
dalam satu kawasan oleh satu kelompok pemilik lahan diberikan subsidi 
secara keseluruhan sampai tanaman dewasa; (c) Oil Plam Smallholder 
Support Program yang memberikan subsidi berupa input kepada individu 
petani-pekebun; dan (d) Smallholder Buying Groups yang memberikan 
bantuan input berupa kredit dan bantuan output berupa fasilitas penjualan ke 
pabrik pengolahan kelapa sawit. 

3. Managed smallholder merupakan tipe produksi untuk pengelolaan lahan 
antara 1000-5000 hektar yang merupak kumpulan dari pemilik lahan dalam 
satu manajemen pengelolaan (land pooled) namun kepemilikan lahan oleh 
perorangan tetap dipertahankan.  Lahan dikelola seperti pengelolaan 
perkebunan skala besar (large scale estate) dengan tenaga kerja lokal 
maupun buruh dari luar negeri. 

Dengan tipe-tipe yang ada tersebut, jumlah petani-pekebun di Serawak semakin 
meningkat yang menunjukkan kehadiran kebun kelapa sawit meningkatkan 
ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Cramb & Sujang 2013). Kondisi di 
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Kabupaten Kutai Kartanegara meskipun tidak sama dengan di Serawak, namun 
tipe ekonomi produksi pengelolaan kebun kelapa sawit mencirikan independent 
smallholder yang mulai berkembang.  Sekalipun pola organisasi produksi 
perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap didominasi oleh pola 
kemitraan inti-plasma (PIR), disamping perkebunan rakyat mandiri.  Hal ini 
terlihat dari IUP (Izin Usaha Perkebunan) di Kabupaten Kutai Kartanegara 
dengan luas 644.158 hektar pada umumnya menggunakan pola kemitraan inti 
plasma dengan  total realisasi kebun seluas kurang lebih 175.744,88 (28,18% 
dari IUP) yang melibatkan petani peserta (plasma) sebanyak 15.447 kepala 
keluarga (KK) yang tergabung dalam 44 koperasi (Syahrumsyah 2016).  Pola 
kemitraan inti-plasma hanya merupakan salah satu tipe organisasi produksi yang 
dikembangkan  dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Saat ini di 
Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya terdapat tiga tipe organisasi produksi 
yang berkembang dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yaitu: 

1. Perkebunan Skala Besar (Large Scale Plantation)  

Perkebunan skala besar dikembangkan oleh pemerintah dengan PBN dan 
swasta yang dikenal dengan PBS. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pertanian No. 357/KMS/HK.350/5/2002, usaha budidaya perkebunan skala 
besar, yaitu usaha perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih. 
Usaha skala besar ini harus mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP) 
sesuai dengan pasal 4 (1).  Luas lahan usaha budidaya perkebunan skala 
besar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan ditetapkan sebagi 
berikut : a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan adalah 20.000 hekatar 
dalam satu Propinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia, kecuali 
usaha perkebunan tebu.  

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, luas areal perkebunan kelapa sawit 
menurut pola pekebunan besar dibagi menjadi dua, yaitu PBN dan PBS.  
Pola PBN dikelola oleh PTPN XIII hanya memiliki luas 25 hektar, jauh 
dibawah PBS. PBS berdasarkan data pada tahun 2012 menguasai lahan 
perkebunan di kabupaten ini seluas 144.363 hektar 
(http://www.kaltimprov.go.id/hal-potensi-perkebunan.html). Luas tersebut 
meingkat cukup pesat, bahkan data terakhir April 2016 luas izin lokasi untuk 
perkebunan kelapa sawit adalah 668.668 ha dengan IUP seluas 644.158 ha 
dan HGU seluas 261,522 ha (Syahrumsyah 2016). Permasalahan 
pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar berkaitan dengan 
penyediaan lahan yang cukup luas dalam satu hamparan.  Lahan yang luas 
ini seringkali berasal dari pengalihan fungsi lahan terutama dari hutan yang 
kemudian diubah peruntukannya menjadi Area Peruntukan Lain (APL) atau 
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).  Hal ini sering kali menimbulkan 
konflik tenurial terutama ketika hutan yang di konversi menjadi kawasan APL 
diklaim sebagai hutan adat. Di kabupaten ini konflik terjadi dalam 
pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. PMM yang mencakup 
wilayah desa-desa Muara Kaman Ulu, Muara Kaman Ilir dan Bukit Jering. 
Konflik juga terjadi dalam pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. RKP di 
Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara. 

2. Pola PIR-Bun (Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan)  

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 357/KMS/HK.350/5/2002 
mensyaratkan agar setiap pengembangan usaha perkebunan harus 
mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan (dapat dilihat pada Pasal 8 
Ayat 1 Surat Keputusan Menteri tersebut).  Pola ekonomi produksi hubungan 

http://www.kaltimprov.go.id/hal-potensi-perkebunan.html


6 

antara pengembang usaha perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat 
seperti tercantum pada pasal 8 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Pertanian di 
atas. Pola PIR-Bun (Inti-Plasma) merupakan bentuk pelaksanaan Pola 
Patungan Investor Koperasi. Koperasi dalam hal ini merupakan wadah bagi 
plasma dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Permasalahan yang sering 
kali terjadi dalam pola hubungan  ekonomi produksi ini adalah dominasi inti 
terhadap plasma sehingga plasma seringkali berada pada pihak yang lemah 
dan dirugikan.  

Di Kabupaten Kutai Kartanegara konflik antara inti yang dalam hal ini adalah 
perusahaan dengan plasma (petani-pekebun) terutama terkait dengan 
permasalahan ketidakjelasan property rights lahan kebun kelapa sawit yang 
diperuntukkan bagi plasma.  Plasma sesuai dengan peraturan yang berlaku 
berhak atas luasan lahan kebun sebesar minimal 20% dari total luas kebun 
yang dikelola oleh inti.  Namun demikian, seringkali bagian plasma adalah 
lahan-lahan kebun yang cenderung marginal.  Beberapa konflik terkait 
dengan permaalahan ini terjadi pada pembangunan kebun sawit oleh PT. 
PMM  di Muara Kaman Ilir dan PT. RKP  di Kecamatan Kembang Janggut 
dengan masyarakat setempat. 

3. Pola Petani-Pekebun Mandiri (independent smallholder) 

Pola ini sangat jarang ada di Indonesia namun umum dilakukan oleh petani-
pekebun di Serawak, Malaysia yang umumnya berasal dari etnis Cina dan 
Dayak Iban (Cramb & Sujang 2013).  Sistem budidaya kelapa sawit yang 
memerlukan modal sangat besar sangat tidak memungkinkan petani-
pekebun untuk mengembangkan usaha secara mandiri oleh masing-masing 
individu terutama dketerbatsan luasan lahan dan modal.  Terlebih lagi pasar 
bagi penjualan Tandan Buah Segar (TBS) tidak sebebas komoditi 
perkebunan lain sehingga kemitraan dengan perusahaan pengolah kelapa 
sawit sangat diperlukan. Munculnya pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa 
kebun memberikan peluang tersendiri bagi petani-pekebun untuk beralih 
menanam kelapa sawit, terutama setelah berpengalaman menjadi plasma 
dari pola PIR Bun yang dijalani.  Namun demikian, posisi tawar terhadap 
harga TBS bagi petani ini sangat rendah.  

Di Kabupaten Kutai Kartanegara muncul pola baru yang mengkombinasikan 
pengembangan kebun kelapa sawit skala kecil dengan kemitraan 
perusahaan dalam penjualan TBS.  Di Desa Muara Kaman Ulu, petani-
pekebun lokal yang memiliki lahan secara individu bergabung dalam 
koperasi dan menyaatukan kebun-kebunnya dalam satu pengelolaan untuk 
ditanami kelapa sawit.  Koperasi mengelola kebun mulai dari perssipan 
tanam, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Buruh yang digunakan 
dalam pengelolaan kebun adalah anggota koperasi yang juga dibayar oleh 
koperasi. Kemitraan antara koperasi dan perusahaan hanya dalam prnjualan 
TBS.  Untuk menjaga kualitas TBS, perusahaan memberikan pembinaan 
dalam teknis budidaya kelapa sawit.    

Pembangunan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut 
persepsi masyarakat berdasarkan persentase dan posisi lahan petani-pekebun 
dapat dibagi menjadi tiga tipe (Gambar 1), yaitu: 

a) Tipe pertama sesuai dengan konsep Pola Patungan Investor Koperasi  
dimana 80 perssen lahan perusahaan dan 20 persen lahan plasma di 
dalam IUP atau HGU.  Dalam konsep ini, kebun plasma merupakan irisan 
dari kebun inti.  Penentuan lokasi kebun plasma didominasi oleh 
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keputusan perusahaan/inti dan plasma cenderung sebagai penerima 
keputusan dan tidak memiliki posisi tawar untuk menentukan lokasi kebun 
yang dimiliki.  Tipe ini pada umumnya muncul ketika HGU berasal dari 
APL yang sebelumnya adalah kawasan hutan negara. 

b) Tipe kedua seperti halnya tipe pertama namun kebun plasma seluas 20 
persen dibangun di luar IUP atau HGU perusahaan (inti), sehingga kebun 
inti tetap 100 persen luasannya dari IUP atau HGU. Konsep ini lebih 
menguntungkan perusahaan dan mempersempit APL di suatu wilayah, 
bahkan secara tidak langsung produktivitas TBS secara otomatis menjadi 
bertambah 20 persen. Tipe ini pada umumnya dikembangkan dalam pola 
PIR-Bun Trans, dimana 20 persen lahan plasma pada umumnya 
merupakan lahan LU2 yang menjadi hak setiap keluarga transmigran. 

c) Tipe ketiga merupakan bentuk pembangunan kebun kelapa sawit yang 
dilakukan oleh petani-pekebun secara mandiri. Oleh masyarakat lokal, 
tipe ini sering disebut sebagai Kebun Plasma Mandiri (tanpa inti). 
Pembangunan kebun ini dikakukan secara kolektif dalam wadah koperasi 
tingkat desa yang  bekerjasama dengan PBS sebagai pembeli dan pihak 
perbankan yang memberikan pinjaman permodalan. Pada tipe ini petani-
pekebun lebih berdaulat terhadap pengelolaan lahan. 

 

 

Gambar 1. Tipe pembangunan kebun kelapa sawit berdasarkan persepsi masyarakat di 
Kabupaten Kutai Kartanegara 
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BAB 3 PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI DAN EKOLOGI 
PEDESAAN SEKITAR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

 
Perkebunan skala besar dan berorientasi ekspor bagi Indonesia sudah 
dikembangkan sejak zaman kolonial.  Keberadaan perkebunan skala besar ini 
merupakan salah satu pendorong terjadinya perubahan di pedesaan Jawa 
seperti hasil penelitian Booke (1966) dengan teori dualisme dan Geerzt.(1983) 
dengan involusi pertanian-nya. Meskipun tidak selama the, temu dan karet; 
perkebunan kelapa sawit yang baru dimulai sekitar tahun 1970-an berkembang 
sangat pesat saat ini bahkan mengalahkan komoditas perkebunan yang lain. 
Terutama di Pulau Kalimantan (Indonesia dan Malaysia), tanaman perkebunan 
berorientasi ekspor juga sudah dikenal sejak masa kolonial sehingga 
kecenderungan masyarakat untuk mengikuti tren pasar sangat tinggi, seperti 
pada masa karet dan merica booming (Li, 2014; Cramb & Sujang 2013;. Merzt et 
al 2012). Karena pada masa ini, kelapa sawit juga menunjukkan trend booming, 
hampir sebagian masyarakatat juga terlibat dalam pengembangan kebun kelapa 
sawit yang pada umunya dibuka di kawasan pedesaan. Oleh karena itu tidak 
mengherankan jika keberadaan perkebunan kelapa sawit juga medorong terjadi 
perubahan di kawasan pedesaan.  Perubahan tersebut bukan hanya sekedar 
perubahan komoditas pertanian dan ekologi dari hutan atau lahan pertanian 
pangan menjadi perkebunan monokultur.  Perubahan tersebut juga terkait kondisi 
sosial dan ekonomi karena keberadaan kebun kelapa sawit mendorong 
terjadinya pergeseran dalam strategi mata pencaharian dari pertanian (ladang 
berpindah) ke perkebunan yang menetap, bahkan dijadikan sumber nafgkah 
utama rumahtangga (Cramb & Sujang 2013). 

Perkebunan kelapa sawit tidak hanya menawarkan komoditas baru bagi petani-
pekebun namun juga menawarkan sistem organisasi produksi baru dalam 
pengelolaan usaha pertanian.  Selain kebutuhan akan lahan yang sangat luas, 
perkebunan kelapa sawit sangat padat modal, input usaha perkebunan (pupuk, 
bibit, obat-obatan dan lain sebagainya) dan tenaga kerja yang sulit dipenuhi oleh 
petani-pekebun yang serba terbatas dalam kesemuanya.  Namun demikian, 
untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di kawasan perkebunan, pemerintah 
mewajibkan perusahaan skala besar yang membangun perkebunan kelapa sawit 
untuk mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai bentuk tipe ekonomi 
produksi.  Ini merupakan sebuah sistem baru bagi masyarakat lokal, terutama 
yang sebelumnya melihat usaha pertanian maupun perkebunan sebatas kegiatan 
untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya.  Karena itulah, pengembangan 
perkebunan kelapa sawit memberikan dampak yang cukup luas bagi masyarakat 
pedesaan tidak terkecuali masyarakat pedesaan di Kabupaten Kutai 
Kartanegara.   

 

Perubahan Ekologi Desa 

Konversi hutan produksi menjadi lahan perkebunan sawit menjadi realitas terkini 
sebagai penyebab deforestasi hutan di Indonesia yang sejak tahun 1990-an 
menjadi  perdebatan antara berbagai pihak (NGO international, LSM, peneliti, 
pemerintah maupun akademisi).  Pedebatan tersebut muncul ketika pada tahun 
1990 World Bank dan FAO menyatakan penyebab utama deforestasi adalah 
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perladangan berpindah (Sunderlin dan Resosudarmo 1997). Pernyataan tersebut 
bergeser pada tahun 1994  berdasarkan hasil penelitian Dick (1991) dalam 
Sunderlin dan Resosudarmo (1997) yang menyatakan bahwa program-program 
yang disponsori pemerintah (transmigrasi, perkebunan, kegiatan pembalakan) 
menyebabkan 67% dari semua deforestasi. Kelapa sawit patut mendapatkan 
perhatian khusus dalam konteks perubahan tataguna lahan, karena laju 
pertumbuhannya yang mencolok. Berdasarkan data yang ada sampai tahun 
1994 luas areal perkebunan kelapa sawit sudah meningkat 12 kali lipat 
dibandingkan tahun 1967 (Sunderlin dan Resosudarmo 1997). Dengan 
peningkatan areal kebun kelapa sawit  saat ini yang lebih dari dua kali lipat kali 
lipat luas areal pada tahun 1997, tidak diragukan lagi bahwa perubahan ekologi 
terjadi di pedesaan. 

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pengembangan kebun kelapa sawit setidaknya 
dilakukan di dua tipe lanskap ekosistem yang dibedakan antara kawasan gambut 
dan kawasan non-gambut. Kawasan gambut mewakili tipe kawasan perkebunan 
dengan jenis lahan yang relatif fragile dan rentan secara ekologis.  Pada lahan ini 
tidak hanya lahannya yang marginal yang menyebakan produktivitas hasil 
pertanian ataupun perkebunan rendah, masyarakatnya pun pada umunya relatif 
miskin.  Hal ini terjadi karena sistem nafkah yang terbangun pada kawasan 
gambut penuh ketidakpastian karena ketidakpastian hasil pertanian-perkebunan 
yang diproduksi di lahan gambut. Sementara kawasan non-gambut mewakili 
daerah tingkat fragilitas dan kerentanan relatif lebih rendah daripada daerah 
gambut.  Kondisi lahan yang relatif cukup baik (subur) memberikan jaminan 
kepastian produksi sehingga keterjaminan nafkah rumahtangga masyarakat 
relatif aman dan stabil. 

Kecamatan Muara Kaman merupakan salah satu kawasan pengembangan 
perkebunan kelapa sawit, baik oleh perusahaan dalam pola kemitraan inti-
plasma maupun pengembangan kebun secara mandiri oleh masyarakat.  Lokasi 
kecamatan ini berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam 
sehingga sungai menjadi urat nadi kehidupan sosial ekonomi masyakatnya.  
Berdasarkan penuturan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Muara 
Kaman, kondisi sungai dan danau di wilayah Kecamatan Muara Kaman 
mengalami perubahan dengan meluasnya arel perkebunan.  Beberapa danau 
yang berada di kawasan kebun atau hutan menjadi kering.  Selain itu, kondisi 
sungai juga semakin memburuk yang terlihat dari air sungai yang selalu keruh 
dan biota sungai semakin berkurang.  Meskipun belum ada penelitian ilmiah 
mengenai kondisi air sungai, menurut masyarakat, penggunaan pupuk dan obat-
obatan kimia untuk tanaman sawit menambah beban pencemaran pada air 
sungai selain lumpur yang tergerus air hujan maupun aktivitas kegiatan 
pertambangan yang menggunakan sungai sebagai jalur transportasi. 

Pada areal perkebunan yang didominasi lahan gambut juga memperlihatkan 
terjadinya perubahan ekologi. Pengelolaan sistem pengairan pada lahan gambut 
belum dilakukan secara baik sehingga satu kawasan pengairan cukup baik 
namun kondisi areal yang lain mengalami kekeringan sehingga pertumbuhan 
tanaman tidak  maksimal.  Pada Gambar 2 memperlihatkan sistem pengairan 
pada areal perkebunsn kelapa sawit dengan jenis lahan gambut dan kondisi 
sungai di sub DAS Mahakam di Desa Muara Kaman Ulu. 
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Gambar 2. Kondisi ekologi di lahan gambut pada areal perkebunan kelapa sawit dan 
sungai di perkampungan masyarakat di Desa Muara Kaman Ulu 

 

Perubahan Ekonomi Pedesaan 

Pengembangan kebun kelapa sawit diharapakan menjadi pendorong ekonomi 
daerah, termasuk untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan.  Sayer et.al. 
(2012) menyatakan dengan tata kelola yang baik (good governance) 
pengembangan kebun kelapa sawit dapat memberikan kontribusi dalam 
pembangunan dan menghasilakan kesejahteraan.  Seperti kasus yang terjadi di 
Sarawak-Malaysia, jumlah petani-pekebun memiliki kebun kelapa sawit secara 
mandiri semakin meningkat. Hal ini membuktikan kehadiran perkebunan kelapa 
sawit meningkatkan ekonomi bagi masyarakat di daerah pedesaan (Cramb & 
Sujang 2013;  Merzt et al. 2012). Pembangunan infrastruktur jalan yang baik 
mendorong pengembangan kebun kelapa sawit sangat pesat. Kasus di dua 
kawasan kebun kelapa sawit di Sarawak menunjukkan, jika pada tahun 2002-
2003 hanya 36% dari petani-pekebun yang memiliki kebun kelapa sawit, pada 
2010-2011 rumah tangga memiliki perkebunan kelapa sawit meningkat menjadi 
82% (Merzt et al. 2012). Booming pasar minyak sawit telah mendorong 
perubahan penggunaan lahan di daerah pedesaan yang berdampak pada 
perubahan aktivitas ekonomi dari kegiatan subsisten ke ekonomi yang 
berorientasi pasar komersial. Meskipun secara historis, komoditas perkebunan 
komersial sudah sejak lama dikenal oleh petani-pekebun (Li, 2014; Cramb & 
Sujang 2013;. Merzt et al. 2012) sehingga tingkat keberhasilan dalam 
mengembangkan kebun kelapa sawit relatif tinggi dan terus berekspansi.Kondisi 
ini juga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, meskipun baru menguntungkan 
secara ekonomi bagi sebagian kecil masyarakatnya.  Meskipun tidak dapat 
dielakkan sistem ekonomi pedesaan mengalami perubahan yang cukup 
signifikan. 

Penduduk asli Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari dua suku, yaitu Dayak 
dan Kutai.  Suku Dayak pada umumnya menggantungkan sistem nafkahnya dari 
hutan dan berladang.  Sementara Suku Kutai lebih menggantungkan sistem 
penghidupannya dari sungai.  Berdasarkan pemaparan salah satu tokoh 
masyarakat di Desa Muara Kaman Ulu, orang Kutai pada dasarnya adalah 
nelayan yang menggantungkan pendapatannya dari menangkap ikan di sungai 
atau danau yang ada di wilayahnya.  Bahkan tempat tinggal masyarakat ini 
sebagian besar di sepanjang sisi sungai.  Pada masa lalu sebelum perkebunan 
kelapa sawit mendominasi kawasan Muara Kaman, hampir 90 persen 
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rumahtangga bekerja sebagai nelayan tangkap dan pembudidaya ikan dengan 
sistem keramba apung di sungai.  Kegiatan penangkan ikan pada umumnya 
dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuan bekerja dalam sektor pengolahan 
ikan menjadi ikan asin, terutama pada masa panen raya. 

Perubahan ekologi dengan semakin sedikitnya jumlah danau yang berair dan 
pencemaran sungai yang semakin tinggi, kondisi ekonomi masyarakat Kutai yang 
sebelumnya bekerja dari mencari ikan berubah dratis.  Jika sebelumnya 90 
persen rumahtangga adalah nelayan, saat ini hanya sekitar 10 persen 
rumahtangga yang masih bermata pencaharian sebagai nelayan.  Demikian juga 
dengan usaha pengolahan ikan yang sebelumnya di Desa Muara Kaman Ulu ada 
sekitar 10 pengusaha ikan asin, saat ini hanya tinggal satu.  Dengan sendirinya, 
semakin sedikit perempuan yang tertampung dalam usaha pengolahan ikan.  
Untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga, sebagian besar masyarakat di Desa 
Muara Kaman Ulu beralih mata pencaharian sebagai buruh perkebunan kelapa 
sawit atau usaha perdagangan lain dengan membuka warung.  Kegiatan 
pertanian yang dulunya bukan merupakan usaha utama rumahtangga 
masyarakat Kutai, saat ini menjadi penopang utama pendapatan rumahtangga 
dengan menjadikan lahan-lahan tersebut sebagai bagian dari plasma 
perkebunan kelapa sawit yang berkembang di sekitar desa.  Bahkan di Desa 
Muara Kaman Ulu, masyarakat membentu koperasi dan mengelola sendiri 
perkebunan kelapa sawit pada lahan-lahan milik anggota koperasi.  
Pengembangan perkebunan sawit ini yang dikenal dengan plasma mandiri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Aktivitas nafkah yang saat ini masih dijalankan oleh masyarakat di kawasan 
perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman 
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Perubahan kondisi ekonomi juga terjadi pada masyarakat transmigran seperti 
yang terjadi di Desa Muara Kaman Hilir.  Para transmigran yang sebelumnya 
membudidayakan tanaman pangan dan sayur-mayur, saat ini lebih 
mengandalkan komoditi kelapa sawit sebagai sumber pendapatnnya.  Selaian 
sebagai plasma dari perusahaan kelapa sawit, sebagain transmigran juga 
bekerja sebagai buruh di perkebunan. Dengan kata laian, pengembangan kebun 
kelapa sawit saat ini dapat dikatakan sebagai penggerak ekonomi bagi 
masyarakat di Kecamatan Muara Kaman menggantikan sektor perikanan 
tangkap maupun pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 

Kasus yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan awal dari banyak 
kasus di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tidak seperti di Sarawak, dimana 
pengembangan kebun kelapa sawit memberikan peningkatan ekonomi bagi 
petani-pekebun skala kecil, hasil dari penelitian Julia & White (2012) di 
Kalimantan Barat menunjukkan sebaliknya. Pembangunan perkebunan kelapa 
sawit di Kalimantan Barat sejak tahun 1980-an yang umunya menggunakan 
skema PIR-BUN/PIR/PIR-Trans menghasilkan berbagai ketidak puasan bagi 
petani-pekebun. Petani-pekebun tidak hanya kehilangan tanah sebagai sumber 
penghidupan tetapi juga sulit untuk mendapatkan alternatif sumber mata 
pencaharian lain, sedangkan hasil yang dijanjikan dari kebun kelapa sawit 
sebagai plasma tidak seperti yang diharapkan. Dalam hal ini petani-pekebun 
harus menanggung risiko yang sangat berat, dimana sistem mata 
pencahariannya menjadi semakin rentan. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Li 
(2014) yang menyimpulkan masyarakat adat sebagai korban dari kegiatan 
ekonomi skala besar dan ‘pembangunan’ padat modal yang mengakibatkan 
penggusuran, hilangnya kedaulatan teritorial, dan hilangnya akses ke sumber 
daya penting bagi mata pencaharian rumahtangga. 

 

Perubahan Sosial 

Perluasan kebun kelapa sawit bukanlah isu baru sebagai penyebab konflik 
antara perusahaan dan masyarakat.  Kondisi ini terjadi karena posisi masyarakat 
selalu pada pihak yang ‘terkalahkan’ dan menerima resiko terbesar dari proses 
ekspansi yang terjadi. Gejala ini sudah sangat umum terjadi pada lahan 
kehutanan terutama bekas HTI (Hutan Tanaman Industri) yang kemudian dengan 
proses-proses sosial dibawah tangan beralih menjadi lahan perkebunan. Kasus-
kasus sengketa lahan juga menjadi semakin marak seperti kasus yang terjadi di 
beberapa daerah berikut (Kartodihardjo dan Supriono 2000): 

1) Pembangunan perkebunan di Sumatera Selatan, dalam pelaksanaannya 
telah menggusur kebun rakyat. Sedikitnya 41.155,5 ha lahan perkebunan 
rakyat milik 4.101 kepala keluarga di delapan kabupaten di Propinsi 
Sumatera Selatan telah diambil paksa oleh 13 perusahaan perkebunan 
daerah.  

2) Dari 81 perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang ada di Propinsi 
Sumatera Selatan, yang luas pencadangan arealnya 554.000 ha, seluruhnya 
terdapat masalah sengketa lahan dengan penduduk setempat. Lahan yang 
menjadi sengketa dalam perkebunan kelapa sawit mencapai 83 ribu ha atau 
11% dari luas seluruhnya. 

3) Sejak tahun 2004 di Kalimantan Barat telah terjadi  sejumlah konflik di 
masyarakat yang  terus mengalami peningkatan signifikan dari 26 menjadi 
104 kasus. Bahkan 70 warga desa dan aktivis telah ditahan dengan tuduhan 
menolak ekspansi perkebunan kelapa sawit yang disokong  oleh kebijakan 
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yang menargetkan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1,5 juta hektar  
(https://hutanrakyatinstitute.wordpress.com/). 

Selain ketiga kasus diatas, banyak sekali kasus yang terkait perluasan kebun 
kelapa sawit. Bahkan Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat 
Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat 
Natawidjaja (2012), menyampaikan data dalam satu rapat koordinasi perkebunan 
berkelanjutan di kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 25 Januari 2012 
yang menyebutkan bahwa sekitar 59% dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di 
seluruh daerah Indonesia terlibat konflik dengan masyarakat terkait lahan. Tim 
dari Ditjen Perkebunan sudah mengidentifikasi konflik itu di 22 provinsi dan 143 
kabupaten. Totalnya ada sekitar 591 konflik, dengan urutan pertama banyaknya 
konflik ditempati Kalimantan Tengah dengan 250 kasus, disusul Sumatera Utara 
101 kasus, Kalimantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 kasus, dan 
Kalimantan Selatan 34 kasus (Fachrizal et al. 2014).   

Kasus-kasus konflik lahan juga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 
sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sulit diatasi oleh pemerintah 
daerah.  Menurut Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai 
Karatnegara (Syahrumsyah 2016), sampai saat ini masih ditemukan konflik 
kepentingan antar berbagai pihak yang dipicu permasalahan pemanfaatan lahan.  
Hal ini terutama berupa tuntutan masyarakat terhadap tanah di dalam izin 
perkebunan dan tumpang tindih kepemilikan lahan masyarakat.  Konflik agraria 
ini menyebabkan kondisi di masyarakat seringkali memanas dan terjadi 
ketegangan fisik antara masyarakat dan perusahaan.  Banyaknya pihak yang 
memiliki kepentingan berbeda terkadang menyebabkan rasa ketidakpercayaan 
terutama kepada pemerintah meningkat sehingga upaya-upaya meredakan 
konflik sering kali menemui jalan buntu dan berkepanjangan. 

Selain konflik antara masyarakat dan perusahaan, konflik antar masyarakat juga 
terjadi.  Sebagaimana disampaikan sebelumnya, setidaknya terdapat dua tipe 
etnis di komunitas pedesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Etnis asli adalah 
komunitas Dayak yang hidup di hulu Mahakam dekat dengan hutan dan etnis asli 
Kutai yang merupakan riverbank community yang menempati sepanjang sisi 
DAS Mahakam.  Di sisi lain banyak etnis pendatang yang masuk melalui program 
transmigrasi (terutama dari etnis Jawa dan Sunda) maupun sebagai buruh 
perkebunan, pertambangan dan pedagang.  Bahkan menurut informasi dari staf 
pemerintahan Kabuapten Kutai Kartanegara, jumlah penduduk asli lebih sedikit 
dibandingkan pendatang.  Kondisi ekonomi penduduk pendatang terkadang lebih 
baik dibandingkan penduduk asli sehingga menyebabkan rasa ini dan berujung 
dengan adanya ketegangan antar etnis.  

Salah satu kasus terjadi di Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir.  
Masuknya perkebunan kelapa sawit memberikan kesempatan ekonomi yang 
lebih baik bagi transmigran yang memanfaatkan lahan LU 2 sebagai lahan 
plasma perusahaan.  Nilai ekonomi lahan yang semula ‘rendah’ dengan menjadi 
kebun kelapa sawit menjadi ‘tinggi’.  Masyarakat asli yang sebelumnya tidak 
bermasalah dengan keberadaan transmigran kemudian mengklaim bahwa lahan 
LU 2 yang dibagikan pemerintah kepada transmigran adalah lahan adat yang hak 
sebagai kebun plasma menjadi hak masyarakat asli.  Klaim tersebut muncul 
bersamaan dengan rencana pembangunan kebun kelapa sawit sebagai bagian 
dari wilayah perkebunan PT. PMM di Muara Kaman Ilir.  Tentu saja hal ini 
menyebabkan ketegangan dan masalah sosial antar etnis yang sampai saat ini 
belum dapat terselesaikan. 

https://hutanrakyatinstitute.wordpress.com/
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BAB 4    PENUTUP 

 

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat cepat, tidak 
terkecuali di Kabupaten Kutai Karatnegara. Di kabupaten ini perkebunan kelapa 
sawit bersaing dengan pertambangan batu bara, yang tidak hanya 
menggerakkan ekonomi daerah namun juga menyebabkan perubahan sosial, 
ekonomi dan ekologi di kawasan pedesaan.  Perubahan kondisi ekologi 
mendorong perubahan aktivitas ekonomi sebagian besar masyarakat dari 
ekstraksi sumberdaya alam ke sektor jasa tenaga kerja sebagai buruh 
perkebunan.  Ketimpangan ekonomi juga menimbulkan munculnya konflik di 
tingkat masyarakat yang memperumit konflik antara masyarakat dan pemerintah 
dalam perebutan akses terhadap sumberdaya lahan. 

Perubahan sosial, ekonomi dan ekologi di pedesaan Kabupaten Kutai 
Kartanegara sangat cepat dan kompleks sebagai dampak pengembangan 
perkebunan kelapa sawit. Working paper ini baru sekedar temuan awal dari 
perubahan yang terjadi sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
sejauh mana perubahan tersebut telah terjadi. 
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