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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

 

Pada bab penutup ini disampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan pada bab Pendahuluan. Sementara rekomendasi 

merupakan usulan penyususn terhadap apa yang dapat dilakukan selanjutnya 

terhadap pengelolaan industri kelapa sawit Provinsi Riau dalam usaha untuk 

mewujudkan keberlanjutan. 

   

5.1 Kesimpulan 

Industri kelapa sawit telah menjadi sumber utama perekonomian nasional 

dan khususnya Provinsi Riau. Peningkatan kebutuhan nabati dunia yang tumbuh 

secara ekponen dan pelibatan sawit dalam siklus penghasil energi terbarukan 

memastikan pasar minyak sawit akan terus meningkat dan berkembang. 

Kontinuitas peningkatan produksi dan pertumbuhan ekspor CPO nasional 

diberbagai negara menunjukkan bahwa sawit memiliki pangsa pasar yang sangat 

luas. Industri kelapa sawit Riau sebagai yang terbesar di Indonesia sangat 

diandalkan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati global. Sehingga 

keberlanjutan sawit Riau menjadi satu keniscayaaan agar dampak negatif industri 

ini tetap dapat dikendalikan.  

Keberadaan industri sawit Riau terbukti mempengaruhi pola 

pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi Provinsi Riau. Nilai 

eknominya yang tinggi telah menumbuhkan animo masyarakat untuk ikut 

mengembangkan perkebunan sawit. Akibatnya perkebunan sawit telah tersebar 

hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kebijakan Pemerintah 

yang menghadirkan beberapa kawasan indutri berbasis sawit sebagai leading 

industry juga telah berdampak pada spread effect hingga mencapai ke daerah 

remote. Kondisi ini pada satu sisi akan sangat menguntungkan dalam pemerataan 

pembangunan di Provinsi Riau termasuk mengurangi disparitas antara desa dan 
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kota. Namun dari sisi lain perkembangan industri sawit yang terlalu mendominasi 

dan mengarah pada monokultur perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah agar 

tetap menjaga keseimbangan komoditas yang lain, terutama yang terkait dengan 

ketahanan pangan. Selain itu keterlibatan masyarakat yang terlalu besar dalam 

perkebunan monokultur akan sangat rentan jika terjadi penurunan permintaan 

pasar yang berpengaruh pada harga komoditas.   

Usaha untuk mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi 

Riau, membutuhkan kerjasama dan optimasi peran masing-masing pemangku 

kepentingan. Pada kenyataannya hasil analisis menunjukkan masih terjadi 

permasalahan pelaksanaan peran yang berujung pada disfungsi peran pemangku 

kepentingan dalam pengelolaaan industri kelapa sawit Riau, sehingga pengelolaan 

kelapa sawit berkelanjutan belum berjalan optimal. Implementasi Peran sebagian 

pemangku kepentingan terhambat faktor eksternal diantaranya adalah kapasitas 

SDM yang tak memadai, keterbatasan wewenang, keterlambatan pengesahan 

RTRW, kebijkaan yang disimplementatif dan termasuk keterbatasan anggaran 

untuk membiayai kegiatan fisik maupun non fisik dalam mendorong industri 

kelapa sawit Riau lebih baik dan berkelanjutan.  

Meskipun terdapat sedikit perbedaan persepsi dalam beberapa hal, secara 

umum pemangku kepentingan memiliki kesamaan pandangan akan pentingnya  

keberlanjutan industri kelapa sawit di Provinsi Riau. Tudingan negatif 

unsustainability industri kelapa sawit Riau dinilai terlalu berlebihan dan bertolak 

belakang pada kondisi faktual. Isu unsustainability yang mengemuka secara 

umum disebabkan perbedaan pemahaman serta penyampaian informasi publik 

yang tidak berimbang, sehingga membentuk opini negatif terhadap industri kelapa 

sawit dilapisan masyarakat. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, 

keberlanjutan industri kelapa sawit Riau justru sudah berada pada tingkatan 

moderat. Fokus perhatian keberlanjutan seharusnya lebih pada upaya 

mempertahankan indusrti kelapa sawit agar terus berproduksi karena industri 

kelapa sawit telah menggunakan sumber daya lahan dan melibatkan masyarakat 

dalam jumlah yang sangat besar.  
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Dari uraian persoalan disfungsi peran dalam kaitan persepsi pemangku 

kepentingan yang berdampak terhadap tingkat capaian keberlanjutan industri 

kelapa sawit di provinsi Riau, pelajaran yang dapat diambil adalah: 

 Keberlanjutan industri kelapa sawit Riau hanya akan dapat tercapai apabila 

semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam seluruh rantai produksi 

kelapa sawit mempunyai pemahaman yang sama tentang keberlanjutan dan 

mempunyai visi yang sama untuk mewujudkannya. Sehingga ego sektoral 

dapat diminimalisir, dan implementasi peran berlangsung komprehensif. 

 Kesamaan persepsi akan pentingnya keberlanjutan, mendorong aksi 

bersama dalam implementasi peran pemangku kepentingan. Namun 

optimasi peran sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang menghambat 

pencapaian keberlanjutan.  

 Pentingnya fungsi koordinasi dan konsolidasi terutama bagi Pemerintah 

untuk mengatasi seluruh keterbatasan yang menjadi kendala eksternal agar 

peran pemangku kepentingan dapat dioptimalkan dalam mewujudkan 

keberlanjutan industri sawit Riau.  

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan 

beberapa rekomendasi yang diperuntukkan bagi pemangku kepentingan dan 

khsuusnya pihak Pemerintah terkait pengelolaan industri kelapa sawit di Provinsi 

Riau sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan peninjauan ulang dan restrukturisasi sistim tatakelola 

pemanfataan lahan dan perkebunan dengan mengurangi pola kebijakan 

terpusat agar daerah dapat lebih optimal, mandiri, kreatif dan inovatif dalam 

mengelola perkebunan di wilayah masing-masing guna mendapatkan manfaat 

yang optimal, tentunya dalam koridor dan batasan yang disepakati.  

2. Pemerintah Daerah harus terus berusaha mendorong, menginisiasi dan 

mengawal terwujudnya regulasi khusus bidang kelapa sawit, dimana industri 

sawit disetarakan dengan pengelolaan migas, dengan skema distribusi 

keuangan dana bagi hasil. Sehingga akan menumbuhkan semangat bagi 
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pemangku kepentingan untuk lebih giat mengelola industri sawit Riau, guna 

mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.  

3. Pemerintah daerah Provinsi dapat segera membentuk lembaga atau Forum 

lintas sektoral, yang beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan terkait 

industri sawit, baik itu Forum Komunikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan 

Indoensia (FoKSBI) atau lembaga resmi pemerintah yang lain, dengan tujuan 

memudahkan dan menciptakan sinergisitas antara pemangku kepentingan 

dalam pengelolaan industri sawit Riau. Dengan adanya lembaga ini 

diharapkan perselisihan kepentingan akan dapat diminimalkan, dan 

pengelolaan sawit akan lebih fokus berorintasi keberlanjutan.  

4. Mencermati nilai ekonomi sawit yang begitu besar didominasi sektor swasta, 

Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan peran dan kapasitas dalam industri 

sawit. Kedepan Pemerintah dapat terlibat lebih jauh sebagai pemain utama. 

Dengan meningkatnya dominasi Pemerintah, industri sawit akan semakin 

lebih terlindungi, dan manfaat industri sawit bagi daerah akan semakin besar.  

5. Pemerintah sebagai regulator harus lebih cermat dalam mengeluarkan 

kebijakan baru, untuk meghindari kebijakan yang kontra produktif dan 

disimplementatif semisal kebijakan terhadap lahan lindung gambut yang 

disinyalir akan berpotensi konflik. Hal ini karena akan mematikan industri 

sawit eksisting yang terpetakan pada kawasan lindung, sementra industri 

sawit dituntut agar lebih produktif sebagai sumber penerimaan nasional. 

Kebijakan pelestarian lingkungan harus dilakukan berimbang terhadap 

kebijakan pembangunan ekonomi.  

6. Pengelolaan industri sawit Riau harus bergeser pada pengelolaan, monitoirng 

dan evaluasi berbasis teknologi informasi. Konsep kebijakan one map policy 

dan pengelolaan berbasis teknologi informasi akan dapat mengurangi 

permasalahan keterbatasan SDM dan pembiayaan. Implementasinya 

pemerintah dapat menggunakan jasa pihak ketiga, atau membentuk satu 

organisasi independen non government, untuk menghindari iklim politis di 

daerah yang dengan sangat mudah dan cepat melakukan mutasi ASN, yang 

menjadi salah satu penyebab diskontinuitas program dan pengelolaan 

mewujudkan keberlanjutan. 
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7. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait harus fokus pada  

peningkatan dan perluasan industri hilir, untuk mengoptimalkan nilai tambah 

kelapa sawit. Industri hilir secara langsung meningkatkan konsumsi domestik 

sehingga mengurangi pengaruh politisasi perdagangan internasional. Dengan 

demikian industri sawit akan memiliki pasar dan posisi tawar yang lebih baik. 

Selain industri hilir dalam skala besar pemerintah juga dapat menggerakkan 

hilirisasi skala rumah tangga, dengan mendorong sebanyaknya teknologi 

terapan semisal minyak sawit sebagai bahan bakar keperluan rumah tangga, 

dan sejenisnya agar manfaat sawit semakin luas.      

8. Pemerintah Provinsi Riau dapat menginisiasi perencanaan komoditas 

perkebunan secara lebih detail perkomoditas, sehingga kedepan 

perkembangan industri sawit dapat dikendalikan dan tidak mengarah pada 

satu pola monokultur. Pengaturan komoditas juga dikuti dengan skema 

pemerataan kesejahteraan petani yang dilakukan dengan subsidi silang 

melalui mekanisme pengaturan harga komoditas, sehingga terbentuk satu 

sistim  saling melengkapi dan mensejahterakan, menghindari petani beralih 

pada komoditas kelapa sawit. 

9. Pemerintah harus merancang sistim regulasi perkebunan berkelanjutan secara 

komprehensif, dapat dalam bentuk Indonesian sustainable agro industry yang 

mamayungi seluruh komoditas pertaninan/perkebunan yang ada. Sistim 

regulasi yang ada saat ini lebih bersifat antisipatif yang merespon kondisi 

aktual sehingga lahirlah ISPO yang hanya ditujukan untuk komoditas kelapa 

sawit, sementara komoditas yang lain terabaikan.  

Untuk melengkapi keterbatasan penelitian ini guna mendukung 

rekomendasi yang diusulkan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut: 

1. Pemetaan perkembangan perkebunan kelapa sawit Riau bebasis Penginderaan 

jauh, yang bertujuan untuk memetakan kembali perkebunan eksisting, 

mengamati perkembangan dan perubahan lahan serta memprediksi arah 

ekspansi perkebunan sawit. Untuk memprediksi ketersedian dan potensi lahan 

terlantar Provinsi Riau. 
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2. Penyusunan Rencana detail jangka panjang skema pengembangan komoditas 

perkebunan Provinsi Riau, dan startegi pengelolaan komoditas perkebunan 

seacara komprehensif dalam rangka pemerataan kesejahteraan petani.  

3. Kajian implementasi pengelolaan, pengawasan dan evaluasi perkebunan 

kelapa sawit berbasis teknologi.  

4. Kajian teknologi terapan pemanfaatan kelapa sawit berbasis rumah tangga, 

untuk mengoptimalkan hasil kelapa sawit pada level rumah tangga dan 

mengurangi pemanfaatan sawit yang terbatas pada CPO. 

5. Kajian implementasi (reduce emission deforestrasion and degradation) 

REDD++ di Provinsi Riau dalam upaya mencari lahan pengganti (land swap) 

perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan dan/atau perkebunan 

yang dijustifikasi berada pada peruntukan lindung gambut, agar tidak 

kontrapproduktif. 
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