
Kajian Ekonomi Dan   Model Kebijakan Pemgembangan Sawit 

Lahan Rawa Di Kalimantan Selatan. 

Oleh : Ir. Hamdani, MS, Universitas Lambung Mangkurat Indonesia 

Disampaikan pada Seminar Nasional  ISS-1, dengan Tema “ Peran Universitas 

Brawijaya dalam Mengembangkan teknologi Hijau untuk Menyelamatkan Bumi”, 

tanggal 6-7 Januari 2011 di Universitas Brawijaya, Malang. 

 

ABSTRAK 

Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi di bidang perkebunan di 

Kalimantan Selatan yang mulai dan telah dilakukan adalah pengembangan 

tanaman sawit yang tidak hanya di lahan kering tetapi juga sudah meluas sampai 

memanfaatkan laha rawa. 

Seperti diketahui, rawa-rawa, juga disebut "pembersih alamiah", karena 

rawa-rawa itu berfungsi untuk mencegah polusi atau pencemaran lingkungan alam. 

Selain itu rawa juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Dengan alasan itu, 

rawa-rawa memiliki nilai tinggi  dalam segi ekonomi, budaya, lingkungan hidup dan 

lain-lain, sehingga lingkungan rawa harus 

tetap dijaga kelestariannya. 

Pada saat ini dunia menginginkan suatu bentuk pertanian yang lebih ramah 

lingkungan,  banyak peneliti yang mulai berpikir bahwa aspek lingkungan adalah 

aspek penting untuk menunjang kebutuhan manusia seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan penduduk. Pertanian  yang  berkelanjutan merupakan jawaban dari 

pertanyaan tersebut. Dalam dunia pertanian berrkelanjutan" secara mendasar 

berarti upaya memantapkan pertanian tetap menghasilkan (produktif) sembari tetap 

memelihara sumber daya dasarnya. 

Pengembangan perluasan sawit ke lahan-lahan marjinal seperti lahan rawa 

tersebut,  walaupun bukan sebagai pilihan yang patut, tetapi merupakan tuntutan 

masadepan,karena ketersediaan lahan-lahan subur terbatas di daerah ini dan alih 

fungsi lahan dari pertanian   menjadi non pertanian terus meningkat pesat seiring 

dengan perkembangan pembangunan. 

Secara ekonomi produksi dan ekspor hasil perkebunan sawit selama beberapa 

tahun    terakhir terus meningkat, tetapi sejauh mana pengembangan sawit atau 

investasi di sector ini       lebih dapat meningkatkan pendapatan daerah atau dapat 

menciptakan perubahan signifikan pada kehidupan rakyat, ataukah hanya 



menambah beban bagi masyarakat (merangsang       kemiskinan) petani karena 

mereka telah mengubah fungsi lahan pangan menjadi lahan sawit , kemudian sejauh 

mana juga investasi di bidang ini dapat menyerap/ menyediakan peluang          

p e k e r j a a n  s e c a r a  e k o n o m i  p e r l u  d i k a j i  l e b i h      

m e n d a l a m ,  Belum lagi coal izin diberikannya lokasi perkebunan apakah 

sudah sesuai dengan prosedur,       atau apakah pemberian izin penggunaan lahan 

tersebut tidak merambah kawasan hutan yang    rnenurut undang-undang memang 

harus dilindungi. 

Untuk itu peran pemerintah dibutuhkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia 

(SDM), menyebarkan teknologi pertanian, mengajak masyarakat ikut  

melestarikan alam dan mengembangkan    pertanian,  serta  peraturan  tentang   pemanfaatan   

lahan   rawa,   pelaksanaan  atau       pengawasan yang  ketat  terhadap  fungsi penyelenggaraan 

tata - ruang  wilayah  atau  penataan  ruang  kawasan  yang transparan, efektif dan partisipatif 

dan dalam rangka membantu pemerintah membuat kebijakan mengenai hal tersebut maka 

penelitian yang komprehensif dan mendalam tentang persoalan tersebut perlu  dilakukan 

untuk menghindari dampak negative yang mungkin ditimbulkatinya. 

KATA KUNCI: Kebijakan pengembangan rawa umtuk tananam sawit, Sosial Ekonami, 

dan lingkungan 

 

 

                PENDAHULUAN 

 

Pengembangan komoditas kelapa sawit di Indonesia telah semakin meluas tidak  

hanya di Sumatera tetapi juga telah berkembang pesat di Pulau Kalimantan termasuk Propinsi 

Kalimantan Selatan, sampai tahun 2009 luas areal pengembangan tanaman ini mencapai 

312.719 hektar dengan produksi CPO 424.309 ton, sebagian besar luas areal tersebut berada 

di Kabupaten Tanah laut, Tanah Bumbu, dan kotabaru.  Dalam beberapa tahun terakhir 

pengembangan tanaman ini sudah meluas hingga memanfaatkan lahan rawa. Usaha 

meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman kelapa sawit ke lahan-lahan marjinal, 

seperti lahan rawa, hal bukanlah sebagai pilihan yang patut, tetapi merupakan 

tuntutan masa depan, karena ketersediaan Iahan-lahan subur terbatas dan alih 

fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian terus meningkat pesat seiring 

dengan perkembangan pembangunan. 

Dilihat dari struktur tanahnya, seluruh lahan rawa di Kalsel kedalamannya 

sekitar 1-1,5 meter. Hal tersebut dapat memenuhi syarat yang ditentukan oleh 



pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sawit. Syarat lahan 

rawa boleh ditanami sawit, diantaranya adalah kedalaman lahan rawa tidak lebih dari 

3 meter, gambut harus matang dan memiliki tingkat kesuburan tinggi. Saat ini, 

kabupaten yang telah mengembangkan potensi sawit rawa tersebut diantaranya 

adalah Kabupaten.Hula Sungai Selatan (HSS) dengan cadangan sekitar 100 ribu 

hektar. 

Pengembangan perluasan yang terus menerus tanpa batas dengan 

memanfaatkan lahan rawa perlu diwaspadai, jangan sampai terjadi seperti program 

revolusi hijau, dimana untuk menaikan produksi dan memenuhi kebutuhan pangan 

dan industry, walaupun berhasil tetapi dalam beberapa tatun  berikutnya menghadapi 

masalah/ persoalan baru terutama pada segi sumberdaya dan lingkungan (dampak 

ekologi) 

. 

PENGERTIAN RAWA 

Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus 

atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus 

secara fisika, kimiawi dan biologis. 

Definisi yang lain dari rawa adalah semua macam tanah berlumpur yang terbuat 

secara alami, atau buatan manusia dengan mencampurkan air tawar dan air laut, 

secara permanen atau sementara, termasuk daerah laut yang dalam airnya kurang 

dart 6 m pada saat air surut yakni rawa dan tanah pasang surut. Rawa-rawa , yang 

memiliki penuh nutrisi, adalah gudang harta ekologis untuk kehidupan berbagai 

macam makhluk hidup. Rawa-rawa juga disebut "pembersih alamiah", karena 

rawa-rawa itu berfungsi untuk mencegah polusi atau pencemaran lingkungan 

alam. Selain itu rawa juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Dengan alasan 

itu, rawa-rawa memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi, budaya, lingkungan hidup 

dan lain-lain, sehingga lingkungan rawa harus tetap dijaga kelestariannya. 

 

 

 



TUJUAN 

Tujuan RISET ini untuk mengevaluasi tentang kebijakan pembangunan khususnya 

pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan rawa dan analisisnya terhadap kemajuan 

kehidupan masyarakatkat, dan sejauh mana kebijakan tersebut dilihat dari aspek 

ekonomi sosial, budaya dan lingkungan. 

 

ASPEK EKONOMI PEMBANGUNAN SAWIT  DI RAWA 

Secara ekonomi seyogyanya proyek/ program pembangunan 

perkebunan berbasis/berfokos pada rnenghidupi masyarakat banyak serta akan menambah 

kesejahteraan masyarakat sekitar (pedesaan), jangan hanya sekedar angan-angan 

belaka, adanya perluasan kelapa sawit harus berbanding lurus dengan adanya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar areal perkebunan sawit. 

Perkebunan sawit jelas akan menambah angka PDRB, setidaknya dari jumlah 

produksinya. Perkebunan sawit memang akan menyerap banyak tenaga kerja, 

tapi apakah tenaga kerja berasal dari luar wilayah (bukan tenaga kerja 

setempat), belum lagi system plasma seperti apa yang digunakan perusahaan. Hasil 

penjualan sawit masuk ke perusahaan dan uangnya tercatat secara virtual di bank 

Jakarta. 

Sementara pajak-pajak dan perkebunan sawit itu tidak banyak menambah APBD. 

Dan perkebunan sawit rakus air, menghilangkan habitat hutan, dan tidak menyerap 

karbon yang banyak, malah berpotensi mengeluarkan karbon jika perkebunan itu 

dilakukan di rawa gambut. Dari semua itu, berapa % yang tercecer di daerah?. 

Apakah dengan adanya investasi maka akan meningkatkan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), dan benar PDRB itu akan berpengaruh terhadap APBD apakah 

serta merta menambah APBD karena PDRB akan berdampak secara jangka panjang.  Hal 

ini harus menjadi banyak pertimbangan berbagai pihak dalam kebijakan untuk 

berinvestasi terutama dalam melihat kondisi masyarakat dimana akan dibukanya 

investasi perkebunan sawit. Apakah dengan mengadopsi kearifan lokal yang ada 

dengan membiarkan masyarakat mengelola lahannya sesuai dengan cara mereka 

selama ini dan memberikan akses yang sebesar-besarnya terhadap sumber-sumber 



produksi rakyat seperti ,air, tanah, lahan pertanian, modal, teknologi, jalur 

distribusi dan infrastruktur pendukung lainnya merupakan sesuatu yang jauh lebih 

penting ketimbang memaksakan suatu kebijakan yang justru akan menambah panjang 

daftar konflik yang ada antara masyarakat, penguasa dan pengusaha. 

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Kalimantan Selatan sebagai bagian 

integral dari permbangunan wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, dilaksanakannya 

pembangunan Sub Sektor Perkebunan untuk memperkuat kerangka dasar pondasi 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan serta meningkatkan stabilitas 

dan ketahanan Nasional yang sehat dan dinarnis. 

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan seyogyanya diarahkan tidak hanya pada 

upaya meningkatkan produksi-produktivitas semata, tetapi lebih diupayakan pada 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas kehidupan masyarakatnya. 

karena itu seluruh kegiatan pembangunan perkebunan lebih menekankan pada 

pembinaan dan pemberdayaan petani/ masyarakat perkebunan, baik dalam 

kemampuan menjalankan usaha tani, pemasaran hasil, berkemampuan mene rapkan 

teknologi dan dapat memanfaat kan seoptimal mungkin sumberdaya secara efektif, 

efisien dan lestari. 

Produk hasil komoditas perkebunan hampir seluruhnya masih dalam bentuk 

produk primer', termasuk sawit sehingga nilai tambah dari sektor perkebunan belum 

didapat, nilai tambah bisa dicapapabila dilaksanakan pengembangan industri 

manufacturing setempat, yang sekaligus akan memperkuat keutuhan sistem agribisnis, 

komoditas perkebunan yang bersangkutan. Namun pengembangan industry tentunya 

harus memperhatikan aspek lingkungan atau dampak ekologi yang muncul kemudian 

hari. 

 

ASPEK TEKNIS (LINGKUNGAN), SOSIAL DAN BUDAYA 

PEMBANGUNAN SAWIT 
 

Pada saat ini dunia menginginkan suatu bentuk pertanian yang lebih ramah 

lingkungan, banyak peneliti yang mulai berpikir bahwa aspek lingkungan adalah aspek 

penting untuk menunjang kebutuhan manusia seiring dengan pesatnya pertumbuhan 



penduduk. Pertanian yang berkelanjutan merupakan jawaban dari pertanyaan 

tersebut. Kata berkelanjutan (sustainable), sebagaimana dalam kamus, mengacu pada 

makna mengusahakan suatu upaya dapat berlangsung terus menerus, kemampuan 

menyelesaikan dan menjaga upaya tersebut jangan sampai gagal. Dalam pertanian " 

berkelanjutan" secara mendasar berarti upaya memantapkan pertanian tetap 

menghasilkan (produktif) sernbari tetap memelihara sumber daya dasarnya. 

Pertanian berkelanjutan menurut konsep Sarikat Pertanian Indonesia (SPI) ialah 

suatu cara  bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan 

hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Suatu mekanisme bertani yang dapat 

memenuhi kriteria (1) keuntungan ekonomi; (2) keuntungan sosial bagi keluarga tani 

dan masyarakat; dan (3) konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Dalam 

pelaksanaannya pertanian berkelanjutan identik dengan pertanian organik. 

Pertanian berkelanjutan umumnya mengandung makna penolakan terhadap pertanian 

modem (Pretty, 1996). Penolakan itu karena pertanian moden diartikan sebagai cara 

bertani yang menghabiskan sumberdaya, pertanian industry, dan pertanian input eksternal 

tinggi atau intensif. Sebagai gambaran sederhana pertanian modem memakai 

masukan (input) luar  seperti pupuk pabrik; bibit pabrik, pestisida dan herbisida kimia 

pabrik yang umumnya merusak kelestarian tanah dan alarn. Sebaliknya pertanian 

berkelanjutan lebih mengandalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia seperti 

bibit local, sumber air, 

matahari, dan teknologi yang ramah lingkunan, dan juga sangat mengutamajan pemanfaatan pupuk 

kandang ( kompos) dan pengendali hama alami atau pestisida dari bahan-bahan alami (Reijntjes, 

haverkort, dan bayer, 1992). 

Pemerintah daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2010-2014 merancanakan penyiapan lahan 700 

ribu hektar di lima (5) kanupaten, lewat pernyataan Kepala Disbun Kalsel,  pertu pertimbangan  

kembali. Baik dari kesuaian lahan untuk perkebunan sawit maupun keselaraan tataruang (                                        

  ) 

Di lihat dari perkebunan sawit sekarang 170 ribu hektar yang di kuasai 22 perusahan swasta, 

baik pengusaha maupun pengusaha nasional.  Ternyata berdasarkan kajian overlay rencana tata 

ruang propinsi dan kesesesuaian lahan untuk perkebunan tersebut memanfaatkan lahan; (a) lahan 



sangat sesuai 135.123 hektar, (b) lahan culcup sesuai 3.960 hektar, (c) lahan sesuai marginal 

5.590 hektar, dan (d) lahan tidak sesuai 25.000 hektar. 

Di mana menurut Kesesuaian lahan dan perencanaan tata guna tanah; Lahan Sangat sesuai 

(highly suitable). Adalah lahan tidak mempunyai pembatas yang besar untuk pengelolaa.n yang 

diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang secara nyataberpengaruh terhadap produksi dart 

tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan. Lahan Cukup sesuai 

(moderatelysuitable). Lahan mempunyai pembatas- pembatas yang agak besar untuk 

mempertahankan tingkat pengelolaan yangharus diterapkan. Pembatas akan mengurangi 

produk atau keuntungan danmeningkatkan masukan yang diperlukan. 

Sedangkan lahan Sesuai Marginal (marginally suitable). Merupakan Lahan 

mempunyai pembatas yang baser, untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yangharus 

diterapkan. Pembatas alum menprangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan 

masukan yang diperlukan. Kalau lahan Tidak sesuai (currently netsuitable). Lahan 

mempunyai pembatas yang lebih besar, tetapi masih memungkinkan diatasi, tetapi tidak dapat 

diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan moclalnormal. Keadaan pembatas sedemikian 

besarnya, sehinggamencegah penggunaanlahan lestari dalam jangka panjang. 

Maraknya pernbukaan areal perkebunan sawit ham di Kalimantan Selatan semakin tahun 

semakin ekspansif dan meluas. Di saat lahan datum rendah sudah semakin menyempit, banyak 

perusahaan sawit yang mulai melirik lahan rawa yang selama ini tidak dipergunakan, padahal 

diketahui bahwa lahan rawa mengandung berbagai macam kandungan karbon yang bila 

dilepaskan akan banyak menghasilkan karbondioksida sangat banyak ke udara dan tentunya 

hanya akan menambah dampak pemanasan global yang terjadi. Belum lagi permasalahan 

alam rusaknya ekosistem rawa yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat. 

Di Kalimantan Selatan sendiri akan dibuka sekitar 1,1 Juta hektar perkebunan sawit dan saat ini 

bran terealisasi sekitar 400 ribu hektar, dengan luasan tersebut sangat mungkin terjadi tumpartg 

tindih lahan antara perkebunan sawit dan lahan-lahan produtif masyarakat karna. Perluasan 

perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan saat ini lebih di arahkan ke daerah rawa. Hampir 

semua wilayah kabupaten yang memiliki wilayah rawa tidak terlepas ekpansi perkebunan 

sawit, mulai kabupaten Barito Kuala, kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan kabupaten Tabalong.Pada umumnya dalam setiap kegiatan 



investasi tanah atau lahan merupakan aset yang terpenting, ini karena tanah atau lahan tersebut 

merupakan alat produksi paling vital. Sehingga dapat dipastikan bahwa dalam setiap kegiatan 

investasi dalam berbagai sektor, konflik lahan menduduki peringkat paling atas, demikian pula 

halnya dengan perkebnnan kelapa sawit. Konflik lahan antar masyarakat dan perusahaan 

perkebunan kelapa sawit hingga konflik antar sektor perkebtman berhadapan dengan sektor 

pertambangan. Dengan kata lain bahwa "semakin tinggi perluasan perkebunan sawit maka akan 

semakin tinggi pula persoalan konflik lahan yang terjadi". Dalam setiap konflik lahan yang terjadi 

antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit posisi posisi masyarakat selalu terka,lahkan. 

Hal ini terjadi karena lahan (tanah) masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan swam hukum, 

sehing kepemilikan lahan (tanah) secara adat (hak ulayat) tidak terakui walaupun dalamUUP 

Agraria hak ulayat di akui namun dalam prakteknya selalu saja terkalahlam. Menurut catatan  

Sawit Watch konflik sosial yang terjadi terkait dengan perkebunan sawit diseluruh 

Indonesia pada tahun 2008 saja rnencapai 513 kasus. Hal ini disebabkan salah satunya 

adalah, untutu membangun sebuah perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi 

dengan pabrik CPO dibutuhkan minimal 6.000 helctar lahan. Kondisi ini 

menyebabkan lahan hutan dan juga lahan-lahan produktif yang diambil secara paksa 

oleh perusahaan  sawit dengan berbagai macam motif dan perilaku yang menjadi awal 

mula terjadinya konflik. 
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