
 

I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan nasional pada kerangkanya memiliki keterkaitan dengan 

pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, namun dalam prakteknya 

pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah dilakukan tidak bersifat 

berpusat pada satu sektor, walaupun beberapa sektor tersebut tidak memberikan 

dampak yang luas bagi pendapatan daerah atau ekonomi masyarakat di wilayah 

tersebut. Terkadang beberapa sektor ditentukan sebagai potensi daerah, namun 

setelah sektor tersebut dikembangkan ternyata dari segi pendapatan tidak 

memberikan sumbangan yang begitu besar.  

 Tujuan pembangunan adalah upaya untuk menjaga kelangsungan 

eksistensi masyarakat, di mana tujuan pembangunan harus memuat 3 (tiga) 

konsep, yaitu pertumbuhan (growth), pemerataan (equity) dan keberlanjutan 

(sustainability). Tidak mungkin kita dapat melakukan pemerataan tanpa 

pertumbuhan, dan tidak mungkin pula kita mempertahankan keberlanjutan 

pembangunan tanpa pemerataan. Upaya pertumbuhan dicerminkan dengan 

perubahan pendapatan, sedangkan upaya pemerataan direflipikasikan oleh 

perubahan struktur ekonomi, sehingga konsep pembangunan ekonomi berbeda 

dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan 

output saja (Syafa’at dkk 2005).  

 Selama sebelum krisis indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per 

kapita, serta meningkatnya arus kegiatan  investasi asing, tidak mengambarkan 

kemajuan perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena unit-unit usaha 

yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dimiliki sebagian besar 

rakyat Indonesia, justru dimiliki oleh investor asing dan para konglomerat. 

Padahal investasi asing dapat menjadi ancaman karena adanya ketergantungan 

kita kepada pihak luar negeri, terutama bila mereka menguasai asset pelayanan 

publik dan  sektor industri yang menguasai hajat hidup orang  banyak. Usaha di 

bidang pertanian merupakan usaha yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat 

Indonesia, khususnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki 40 persen 
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oleh perkebunan rakyat, oleh sebab itu perlu didorong dan dikembangkan untuk 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penghasilan.  

 Pengembangan sektor pertanian diharapkan dapat dipakai untuk 

penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi daerah, serta pembangunan dengan memperdayakan 

potensi daerah dalam rangka otonomi. Pengembangan pertanian dalam hal 

agribisnis memiliki peran yang penting dalam pembangunan perekonomian 

Indonesia, yaitu dalam menyumbang Produk Regional Domestik Bruto (PDRB). 

Agribisnis juga memberikan peran yang mampu menyumbang devisa negara, 

dengan kegiatan ekspornya. 

 Pengembangan kegiatan agribisnis dianggap strategis karena merupakan 

sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, bahan baku sektor 

industri atau agroindustri, menghasilkan devisa dan menyediakan pekerjaan bagi 

masyarakat serta berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan 

demikian sektor pertanian memiliki dampak terhadap distribusi pendapatan 

masyarakat. Dalam sistem agribisnis memiliki subsistem pengolahan yang disebut 

agroindustri, yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi 

karena dapat mempercepat perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian 

menjadi sektor industri. Setiap sektor memiliki peran dalam persentase Produk 

Regional Domestik Bruto (PRDB), besarnya persentase suatu sektor berarti sektor 

tersebut memiliki andil cukup besar dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. 

Subsektor perkebunan memiliki sumbangan yang besar dalam PDRB di 

Indonesia. Salah satunya adalah subsektor perkebunan sawit, apalagi sejak tahun 

2006 Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia yang mampu 

menggeser Malaysia sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data 

Deptan tahun 2009 dalam Badrun (2010) Indonesia memiliki 7,5 juta hektar 

perkebunan sawit dan merupakan perkebunan kelapa sawit yang terluas di dunia. 

Demikian pula produksi minyak sawit Indonesia tahun 2009 mencapai 21,5 juta 

ton dan menduduki posisi pertama di dunia. Dengan demikian pengembangan 

industri kelapa sawit akan berperan dalam mensejahterakan jutaan rakyat 

Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pedoman Umum Program Revitalisasi 

Perkebunan (kelapa sawit, karet dan kakao) Ditjend Perkebunan (2007) bahwa 



3 
 

revitalisasi perkebunan didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain (1) 

komoditi yang dikembangkan mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai 

sumber pendapatan masyarakat, (2) komoditi yang dikembangkan mempunyai 

prospek pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor, (3) mampu menyerap 

tenaga kerja baru, serta (4) mempunyai peranan dalam pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. Kebijakan lain dari Direktorat Jenderal Perkebunan RI 

menetapkan bahwa pembangunan perkebunan, yaitu; “ Memberdayakan di hulu 

dan memperkuat di hilir guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan daya 

saing usaha perkebunan, dengan partisipasi penuh dari masyarakat perkebunan 

serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi”. Kebijakan tersebut seharusnya menjadi acuan bagi 

pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan subsektor perkebunan sawit. 

 Pengembangan produk dari sawit sangat potensial karena lebih kompetitif 

untuk digunakan sebagai bahan pangan dan energi jika dibandingkan dengan 

minyak nabati lainnya (minyak kedelai, minyak lobak atau rapeseed, dan minyak 

bunga matahari) karena untuk memproduksi 1 ton minyak sawit diperlukan lahan 

0,27 ha lahan, sedangkan  minyak kedelai 2,3 ha, minyak bunga matahari 1,8 ha, 

dan minyak lobak 1,4 ha, sehingga  biaya lebih rendah, harga lebih murah. 

Produktivitas dari minyak sawit 6-10 kali minyak nabati lainnya sedangkan 

produktivitas rata-rata sawit 3,7 per ton per hektar per tahun. (Warta Ekonomi, 

2010).  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dalam UU No.22 Tahun 1999, di mana daerah diberikan wewenang dalam 

wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yaitu dengan perubahan 

sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada Pasal 7 dijelaskan kewenangan 

daerah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen kepemerintahan secara 

lebih luas. Dalam hal ini kewenangan daerah mencakup seluruh (fungsi) bidang 

pemerintahan, dengan pengecualian kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan 

dalam bidang lain. Dengan kewenangan ini daerah otonom dapat melakukan 

sistem perencanaan pembangunan daerahnya, yang akan menjadi acuan dalam 

merumuskan strategi pengembangan investasi. Perkembangan ekonomi daerah 
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sama sekali tidak akan bisa dilakukan, jika tidak ada aliran dana investasi baik 

investor di dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Oleh 

karena itu pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan investasi daerah, 

khususnya yang terkait dengan peningkatan iklim investasi. Kebijakan tersebut 

sebaiknya ditetapkan dengan standarisasi yang baku, dan selanjutnya 

dipublikasikan agar investor dapat mempelajarinya. Rumusan kebijakan investasi 

daerah itu penting agar daya tarik investasi daerah yang bersangkutan bisa 

dipelajari oleh investor. 

Provinsi Bengkulu sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang 

beragam seperti di sektor tambang batubara, minyak bumi, gas bumi, batu kapur, 

biji besi, serta energi panas bumi. Sektor pertanian, yaitu padi, jagung (tanaman 

pangan), sawit, kakao karet, kopi (perkebunan), ikan laut (perikanan), ternak sapi 

(peternakan). Akan tetapi potensi yang ada saat ini belum digarap dengan baik 

untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya.  Beberapa usaha 

yang telah dilakukan pemerintah provinsi untuk menarik investor untuk 

menanamkan modalnya dengan melakukan promosi dengan penyebarluasan 

informasi tentang potensi di Bengkulu, lobi, sampai dengan melakukan temu 

bisnis dengan para calon investor. Akan tetapi apa yang telah dilakukan selama ini 

hanya menghasilkan MOU (memorandum of understanding), hanya beberapa 

investor yang sudah menandatangani MOA (memorandum of action) khususnya 

dibidang perkebunan sawit, untuk menghasilkan CPO. Berdasarkan data BKPMD  

Provinsi Bengkulu (2008), Investor terakhir yang menanamkan modalnya di 

Bengkulu adalah PT Agro Muko, realisasi investasi pada 18 Januari 1999 dengan 

kategori PMA. Total nilai investasi perusahaan tersebut berjumlah US$ 

31.625.000, dengan bidang usaha perkebunan sawit dan coklat. 

Provinsi Bengkulu termasuk provinsi yang masih tertinggal di Sumatera 

maupun nasional. Menurut Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank 

Indonesia yang dilakukan oleh Abdullah, dkk (2002) indikator perekonomian dan 

infrastruktur mempunyai peringkat yang sangat buruk, sehingga menyebabkan 

provinsi ini berada di lapisan bawah peringkat daya saing nasional. Masalah 

kepemerintahan dan kebijakan pemerintah turut memperlemah posisi daerah ini 

seperti peraturan Pemda yang tidak dapat diantipasi dengan baik, serta efisiensi 
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pelayanan publik. Namun ada faktor penting yang bisa membuat daya saing 

semakin baik, yaitu dalam indikator sumberdaya, baik sumberdaya manusia dalam 

hal jumlah tenaga kerja dan sumberdaya alam. Sedangkan Komite Pemantauan 

Pelaksanaan Otonomi Daerah (2008) mengurutkan Provinsi Bengkulu sebagai 

daerah yang memiliki iklim investasi yang buruk, yakni urutan ke 31 dari 33 

provinsi seperti terlihat pada Gambar 1, akan tetapi Provinsi Bengkulu bagus 

dalam aspek akses lahan usaha, indeks tenaga kerja, kinerja ekonomi daerah.  

 
 
Sumber : KPPOD (2008) 
 

 

Gambar 1 Peringkat iklim investasi daerah pada 33 provinsi di Indonesia. 

 
Dari uraian di atas terlihat bahwa pemerintah telah berusaha untuk 

melayani investor untuk bisa masuk ke daerah, namun berdasarkan penelitian 

yang dilakukan kedua lembaga tersebut terhadap para investor, terlihat masih 

banyak hal yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan. Pemerintah daerah 

menganggap bahwa apa yang telah dilakukan telah baik, namun menurut investor 

masih perlu perbaikan lagi. Untuk itu perlu dilihat faktor apa sajakah yang 

dianggap penting oleh para investor, dan bagaimana kondisi perbedaan persepsi 

saat ini antara investor dan pemerintah daerah. 



6 
 

 Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat di Provinsi Bengkulu dengan ibu 

kota Manna. Permasalahan yang dihadapi daerah ini tidak berbeda dengan 

wilayah Provinsi Bengkulu. Daerah ini  memiliki potensi pertanian yang cukup 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

sektor pertanian yang mencapai 33,83 persen di tahun 2008, sedangkan sektor lain 

masih di bawah sektor pertanian, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.  
 
Tabel 1 Persentase laju pertumbuhan PDRB sektoral Bengkulu Selatan atas 

harga yang berlaku (2003-2008) 
Sektor/ Subsektor 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1.  Pertanian 33,63 33,64 33,96 33,94 33,86 33,83 
2.  Pertambangan dan Pengalian 0,28 0,27 0,29 0,28 0,28 0,28 
3.  Industri Pengolahan 1,21 1,24 1,35 1,34 1,33 1,36 
4.  Listrik, Gas dan Air Bersih 0,19 0,21 0,2 0,2 0,19 0,18 
5.  Bangunan 5,05 5,18 4,03 4,02 4,16 4,15 
6.  Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 
23,47 23,55 24,18 24,21 24,31 24,39 

7.  Perhubungan dan Komunikasi 8,90 8,4 9,38 9,47 9,01 8,48 
8.  Keuangan, Persewaan dan 

Jasa Perusahaan 
5,23 5,02 4,75 4,55 4,47 4,43 

9.   Jasa-jasa 22,03 22,49 21,86 21,97 22,39 22,89 
Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan 

 Pengembangan pertanian di daerah Kabupaten  Bengkulu Selatan pada 

umumnya berupa tanaman perkebunan (perkebunan sawit, karet, kopi, cokelat dan 

kelapa) dan tanaman pertanian  (tanaman padi, jagung). Subsektor lainnya berupa 

perikanan (perikanan laut dan air tawar) cukup potensial karena daerah ini berada 

di garis pantai yang langsung menghadap ke samudera Hindia, dan memiliki 

daerah aliran sungai yang cukup banyak. Namun di antara subsektor tersebut 

sektor perkebunan sawit adalah sektor yang dominan dimiliki masyarakat sebagai 

sumber pendapatan, ditambah lagi persentase pertumbuhan PDRB di subsektor 

perkebunan masih bisa dikembangkan lagi karena masih banyak lahan yang 

potensial, tidak seperti subsektor tanaman pangan (tanaman padi) yang memiliki 

keterbatasan lahan.  

Pengembangan sektor pertanian khususnya perkebunan sawit di daerah ini 

belum optimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa hal 

penyebabnya karena belum adanya kegiatan dalam peningkatan nilai tambah 

(value added) produk karena masih menjual hasil-hasil pertaniannya dalam 

bentuk bahan mentah. Hal ini karena pabrik pengolahan kelapa sawit sebagai 
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pencipta nilai tambah, di daerah ini belum dikembangkan, padahal potensi 

perkebunan sawit sebagai bahan baku cukup potensial. Pernah ada investor 

tertarik untuk menanamkan modalnya, namun sampai saat ini masih dalam tahap 

penyediaan lahan sehingga sudah lama terbengkalai, di mana pendirian pabrik 

CPO tersebut tidak terealisasikan sampai sekarang karena faktor kepemilikan 

lahan dan birokrasi untuk pendiriannya yang masih menyulitkan.  

Pengembangan agroindustri berbasis kelapa sawit antara lain industri CPO 

melalui pendirian pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Selatan dinilai memiliki 

karekterisik industri yang berkelanjutan karena didukung oleh ketersediaan bahan 

baku yang cukup banyak, banyaknya sumberdaya manusia dan sumber daya alam  

dimiliki, apalagi kalau didukung oleh teknologi pengolahan. Perkembangan luas 

tanaman dan produksi sawit di Bengkulu Selatan menurut BPS (2009) 

menunjukan bahwa luas tanaman mencapai 11.834 hektar, dengan produksi 

97.952,9 ton dan rata-rata pertumbuhan produksi per tahun mencapai 22 persen. 

Dari luas tanaman perkebunan sawit tersebut semestinya Pemerintah Daerah dapat 

mengupayakan pembangunan pabrik pengolahan hasil berupa tandan buah segar 

(TBS), sehingga hasil perkebunan sawit selama ini diolah di provinsi atau 

kabupaten lain dapat diolah dan dimanfaatkan sendiri. Menurut Sartono (2003) 

selayaknya setiap 6.000 hektar kebun memerlukan 1 unit pabrik pengolahan 

minyak sawit (PMKS) atau pabrik CPO kapasitas 30 ton TBS/ jam.  

Menurut data dari Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu (2009) luas 

perkebunan sawit untuk tanaman belum menghasilkan (TBM) di Bengkulu 

Selatan 5.956 hektar, tanaman menghasilkan (TM) 5.739 hektar. Berdasarkan 

hasil analisa studi kelayakan tahun 2010, di Bengkulu Selatan dapat dibangun 1 

pabrik CPO kapasitas 30 ton TBS/ jam. Namun jika dihitung TM pada pada tahun 

2012 ini maka di Bengkulu Selatan dapat dibangun 2 unit pabrik CPO kapasitas 

30 ton TBS/ jam. Dimana tanaman sawit yang sudah ada telah menjadi TM karena 

kelapa sawit berbuah dan siap panen setelah umur 2,5 tahun ditanam di lapangan. 

 Kebijakan arah pembangunan industri sawit diperlukan dalam 

penyelesaian perbaikan ekonomi, karena Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 

potensi perkebunan sawit yang masih bisa dikembangkan yang berpotensi dalam 

pengembangan dan peningkatan perekonomian wilayah serta pendapatan 
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masyarakat, apalagi seluruh perkebunan sawit di daerah ini dimiliki perkebunan 

rakyat, oleh karena itu diperlukan masuknya para investor untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, sehingga 

perlu dianalisa Bagaimana Penilaian terhadap Iklim Investasi Usaha 

Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan. Solusi didapat 

berupa strategi yang diharapkan dapat mampu mendorong pengembangan industri 

yang berdasarkan kondisi dan sumberdaya yang dimiliki. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor apa saja yang dianggap penting oleh investor dalam pengambilan 

keputusan investasi pabrik CPO dan bagaimana tingkat kinerja Pemerintah 

Kabupaten Bengkulu Selatan?  

2. Bagaimana tingkat kesesuaian dan Nilai Indeks Kinerja (NIK) dari semua 

faktor yang mempengaruhi iklim investasi? 

3. Apakah ada perbedaan persepsi terhadap faktor yuridis formal, lingkungan 

usaha, sumber daya, infrastruktur, dan stimulus antara pemerintah daerah 

dengan investor? 

4. Langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah 

dalam menarik investor pabrik CPO? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang dianggap penting oleh investor dalam 

mengambil keputusan investasi pabrik CPO dan kinerja Pemerintah 

Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyediakan iklim investasi. 

2. Melihat tingkat kesesuaian dan Nilai Indeks Kinerja (NIK) Pemda terhadap 

semua faktor yang mempengaruhi iklim investasi 

3. Menganalisis perbedaan pesepsi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan investasi antara Pemda dengan investor 

4. Merumuskan strategi pendukung yang perlu dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah dalam untuk dapat menarik minat investor membangun pabrik CPO di 

Kabupaten Bengkulu Selatan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan berfikir tentang permasalahan iklim 

investasi dalam pengembangan agribisnis kelapa sawit di Kabupaten 

Bengkulu Selatan.  

2. Bagi investor untuk memberikan kesempatan mengekspresikan 

kepentingannya dan membantu memberikan informasi yang dapat digunakan 

dalam menyusun kegiatan studi kelayakan bisnis. 

3. Bagi pemerintah daerah untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangan 

tentang apa yang telah dilakukan dan harus dilakukan dalam meningkatkan 

daya tarik kegiatan investasi subsektor perkebunan sawit. Serta masukan 

kepada pemerintah daerah dalam merumuskan strategi          dalam 

pengembangan dan pembangunan dalam hal mendorong dan mendukung 

kegiatan investasi di subsektor perkebunan sawit. 
 

1.5 Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu di seluruh 

daerah atau wilayah secara administratif dan hukum yang berlaku. Lingkup 

penelitian ini dibatasi bagaimana kondisi iklim investasi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan investasi dan identifikasi perbedaan persepsi, serta 

merumuskan langkah strategi yang harus dilakukan dalam meningkatkan kegiatan 

agribisnis khususnya subsektor kelapa sawit. 
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