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Pada Januari 2019, sebagaimana dilaporkan 
kanal berita daring Tirto.id, Presiden Joko 
Widodo pernah menyampaikan himbauan 

kepada segenap masyarakat penerima ijin 
Perhutanan Sosial di Taman Pinus, Kenali, Kota 
Jambi, bahwa sebaiknya masyarakat tidak perlu 
ikut-ikutan menanam (memperluas tanaman) sawit 
terus. Menurutnya luas kebun sawit di Indonesia 
sudah sangat besar, sekitar 13 juta hektar, dengan 
rata-rata produksi sekitar 42 juta ton per tahun.

Senada dengan harapan presiden, pada kesempatan 
lain Irfan Bakhtiar, direktur SPOS Indonesia juga 
memberikan penegasan bahwa sebenarnya banyak 
hal yang belum dikerjakan untuk bisa meningkatkan 
produksi sawit kita. Total luasan kebun sawit 
nasional, jika secara konskwen dikerjakan semua, 
bahkan bisa mencapai 16 juta hektar lebih. Oleh 
karena itu sudah seharusnya upaya mendorong 
peningkatan produksi sawit nasional dalam 
merespon permintaan pasar global yang memang 
terus naik, tidak lagi dilakukan melalui pendekatan 
ekstensifikasi, perluasan kebun dengan melakukan 
alih fungsi kawasan hutan, akan tetapi sebaliknya, 
kita perlu mendorong proses intensifikasi, terutama 
pada kebun-kebun rakyat yang sejauh ini cenderung 
marginal.

Pada kenyataannya, minyak sawit memang 
menjadi penopang utama berbagai produk yang 
kita gunakan  sehari-hari, mulai dari makanan, 
kosmetik, pembersih, hingga bahan bakar nabati. 
Itulah mengapa dari waktu ke waktu, seiring dengan 
pesatnya laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan 
minyak sawit pun hampir bisa dipastikan akan terus 

A. Latar Belakang

naik, mengingat sejauh ini belum diketemukan bahan 
penggantinya yang lebih efisien. Pada 2015, menurut 
European Palm Oil Alliance (2016) yang dikutip WRI 
(2019), penggunaan minyak sawit dunia mencapai 
61,1 juta ton, atau meningkat lebih dari empat kali 
lipat dari kebutuhan pada tahun 1995 yang hanya 
sebesar 14,6 juta ton. Sementara itu dalam catatan 
Afriyanti et al (2016) diproyeksikan pada tahun 2050 
permintaan minyak sawit dunia akan mencapai 264 
juta ton, meningkat hampir 300 persen dari produksi 
tahun 2018 yang sebesar 69,6 juta ton.

Di tingkat internasional, kini Indonesia tercatat 
sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar, 
dan berkontribusi sebesar kurang lebih 60 persen 
terhadap produksi global, atau sekitar 41,9 juta ton 
CPO (GAPKI, 2018).  Dalam rangka merespon proyeksi 
kebutuhan minyak sawit global, sebagaimana yang 
sudah disebutkan di muka, pemerintah Indonesia 
pun telah memasang target: pada 2045 produksi 
minyak sawit nasional diproyeksikan akan sebesar 
60 juta ton per tahun (Septiadi 2016). Tanpa upaya 
peningkatan produktivitas, untuk menopang target 
ambisius itu, dalam catatan WRI (2019), setidaknya 
akan diperlukan tambahan lahan baru seluas 6,1 
juta hektar. Jika total tutupan sawit saat ini sebesar 
kurang lebih 14 juta hektar, bahkan menurut 
Bakhtiar (2020) berpotensi menjadi 16 juta hektar, 
maka skenario 25 tahun ke depan total tutupan 
kebun sawit nasional bisa mencapai 20-22 juta 
hektar, kurang lebih hampir 20 persen dari total luas 
hutan saat ini, atau berkisar 280 kali dari luas negara 
Singapura.

Kertas kebijakan ini diarahkan untuk mengantisipasi 
kemungkinan-kemungkinan terjadinya perluasan 
massif kebun sawit semacam itu, karena sudah barang 
tentu bukan saja akan meningkatkan deforestasi 
dan menurunkan keanekaragaman hayati, akan 
tetapi juga berpotensi memicu peningkatan konflik 
tenurial dengan kalangan masyarakat local, yang 
ujung-ujungnya bisa bergeser menjadi konflik social 
dan politik, hal yang akan melemahkan ketahanan 
nasional. Bagaimanapun ekspansi perkebunan 
kelapa sawit selama ini telah dipandang sebagai 
salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi 
dan peningkatan emisi gas rumah kaca di dunia. 

Dalam catatan Wibowo et al (2019), dari luas 
perkebunan kelapa sawit yang saat ini mencapai 
14,03 juta ha (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2018), 
sekitar 5.418.413 ha berasal dari kawasan hutan, yang 
pengadaannya melalui proses pelepasandiberika. 
Pelepasan kawasan hutan seluas itu diberikan 
kepada 518 unit perusahaan (Direktorat Pengukuhan 
dan Penatagunaan Kawasan Hutan, 2018). Ini berarti 
luasan perkebunan kelapa sawit yang berasal dari 
kawasan hutan mencapai 38,6%.

Proses pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan 
di luar kehutanan tampaknya akan tetap berlanjut 
di masa-masa mendatang. Berdasarkan Rencana 
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011–
2030 (Kementerian Kehutanan RI, 2011), hasil 
analisis spasial dan rasionalisasi kawasan hutan 
menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2030, 
total seluas 18 juta ha kawasan hutan dapat 
dialokasikan untuk kepentingan pembangunan 
sektor non kehutanan. Alokasi kawasan hutan 

tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan 
dinamika pembangunan nasional dan kebutuhan 
masyarakat dengan tetap mempertimbangkan 
optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan 
hutan, dan menaati peraturan perundangan yang 
berlaku (Wibowo et al, 2019).

Dalam pandangan Uni Eropa, sebagaimana yang 
tergambar di Panduan Energi Terbarukan mereka 
(European Union Renewable Energy Directive II), 
kelapa sawit dikategorikan sebagai komoditas 
beresiko tinggi terkait dengan penggunaan lahan 
secara tidak langsung (Indirect Land Use Change). 
Berdasar panduan ini, hanya minyak kelapa 
sawit tertentu saja yang diperbolehkan masuk ke 
negara-negara Uni Eropa. Meskipun sikap restriksi 
semacam ini kemudian direspon oleh pemerintah 
Indonesia dengan menerbitkan beberapa kebijakan 
pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan, 
seperti moratorium sawit dan ISPO, nampaknya ke 
depan dalam mengantisipasi lonjakan permintaan 
minyak sawit di pasar global, perlu kiranya perhatian 
lebih diarahkan secara khusus kepada kebun-kebun 
sawit rakyat yang luasnya kini mencapai 40 persen 
dari total luas kebun sawit nasional, daripada 
mendorong (kembali) perluasan kebun-kebun 
berskala perusahaan. 

Mengacu pada berbagai hasil studi yang dilakukan 
oleh Agrarian Reform Centre (ARC), juga pada 
kertas kebijakan yang sudah disusun, nampaknya 
intensifikasi dan industrialiasi kebun-kebun sawit 
rakyat menjadi kebutuhan mendesak. Bukan saja 
untuk menjawab persoalan marginalisasi dan 
eksklusi kebun-kebun sawit rakyat sebagaimana 
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yang terjadi selama ini, akan tetapi juga untuk 
mengatasi  proyeksi lonjakan kebutuhan minyak 
sawit global pada 25 tahun mendatang. Tanpa 
intensifikasi dan industrialisasi kebun-kebun sawit 
rakyat, pembangunan industri kelapa sawit nasional 
ke depan berpotensi untuk kembali terjebak pada 
model inefisiensi penggunaan lahan; hal yang 
sudah barang tentu akan berdampak serius pada 
persoalan-persoalan social maupun lingkungan – 
disebut inefisiensi karena berdasarkan catatan Chain 
Reaction Research (2017), sejauh ini setidaknya 
terdapat luasan lahan sawit kurang lebih 6 juta 
hektar yang berstatus sebagai stranded land (lahan 
tidak tergarap).¹

Secara metodologis penulisan kertas kebijakan ini 
didasarkan atas data dan informasi yang dikumpulkan 
dari hasil-hasil studi dan kertas kebijakan ARC 
mengenai praktik perkebunan sawit rakyat di 
berbagai tempat, seperti Sumatera, Sulawesi, dan 
Kalimantan. Selain itu penulisan juga didasarkan 
atas data dan informasi yang dikumpulkan dari 
segenap hasil studi pustaka terkait dengan praktik 
perkebunan sawit di Indonesia, baik yang berskala 
perusahaan maupun rumah tangga (sawit rakyat). 
Dari data dan informasi yang terkumpul inilah 
kemudian dibangun argumentasi pentingnya 
skenario intensifikasi dan industrialisasi perkebunan 
sawit rakyat, baik untuk menjawab kompleksitas 
persoalan kebun sawit rakyat yang ada selama ini, 
maupun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan 
minyak sawit di masa yang akan datang.

1. Lahan terkendala (stranded land) adalah fenomena khusus 
yang mewarnai ledakan ekonomi sawit nasional. Seiring dengan 
mengemukanya isu NDPE (No deforestation, Peat, and Emition) dalam 
tata kelola produksi sawit, segenap produsen sawit menghadapi 
kendala yang serius: tidak semua arealnya bisa dikembangkan menjadi 
pertanaman sawit. Areal-areal yang masih berhutan, atau secara fisik 
berupa lahan gambut, pada umumnya kini berstatus sebagai lahan 
terkendala. Dalam kaca mata NDPE, areal-areal semacam ini tergolong 
sebagai areal yang memiliki cadangan karbon besar. Konversi areal-
areal tersebut menjadi pertanaman sawit dipandang akan meningkatkan 
emisi gas rumah kaca secara signifikan, dan oleh karena itu produksi 
sawit di atas areal-areal semacam itu akan dipandang sebagai tidak 
ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Isu semacam ini kini sangat 
mengemuka, dan bahkan menjadi instrument pasar non tariff yang 
efektif, terutama di Eropa. Terlepas dari itu semua, fenomena meluasnya 
lahan-lahan terkendala, oleh berbagai kalangan juga dipandang sebagai 
bagian dari strategi kotor para pihak untuk memperoleh keuntungan 
ganda pada bisnis sawit. Dalam pandangan Mcarthy, hal semacam itu 
bahkan dikategorikan sebagai upaya melakukan land grabbing untuk 
meningkatkan nilai investasi, sekaligus mengurangi inefisiensi dalam 
proses produksi.

Keberadaan sawit rakyat baik yang berada di 
luar maupun di dalam kawasan hutan adalah 
kelanjutan dari sejarah panjang produksi 

agrokomoditas di wilayah pedalaman yang 
dilakukan oleh kalangan masyarakat local. Sejak 
era booming karet dimulai pada awal abad 20, yang  
ditandai dengan derasnya aliran modal dari Amerika 
dan Eropa ke Pantai Timur Sumatera (Stoler, 1995), 
kalangan masyarakat local mulai dihadapkan pada 
masalah keterdesakan wilayah, dan karena itu 
mereka mengadopsi karet untuk menopang ekonomi 
perladangan yang semakin terpuruk. Keterdesakan 
kembali dialami masyarakat ketika memasuki akhir 
abad 20 kayu dan sawit juga mengalami booming, 
hingga pnetrasi pasar ke wilayah pedalaman 
terjadi sedemikian masif. Masyarakat mensikapinya 
dengan kembali mentransformasikan ekonomi 
lokal: mengubah kebun-kebun karetnya yang mulai 
tidak produktif menjadi kebun (campur) sawit yang 
menjanjikan keuntungan lebih baik. Dari sinilah 
para pekebun “sawit swadaya” terbangun.

Akan tetapi di sisi lain, sejak decade 1970-an, 
dengan dukungan Bank Dunia, pemerintah juga 
melakukan promosi penanaman sawit secara gencar 
kepada kalangan masyarakat local melalui skema 
Perkebunan Inti Rakyat (PIR), cikal bakal program 
inti plasma yang sekarang. PIR adalah sarana untuk 
pembangunan social dan ekonomi local, sekaligus 
bagian dari penguatan integrasi politik wilayah 
pedalaman di luar Jawa (Molenaar, Perch-Orth, 
Lord, Taylor, & Harms, 2013). Melalui skema PIR, 
pemerintah berusaha membangun petani sawit 
yang lebih terorganisir, untuk tidak mengatakan 
terkontrol, dengan mencangkokkan mereka 
pada perusahaan, menyediakan segenap sarana 
dan prasaran usaha tani, termasuk permodalan. 
Meskipun pemerintah pada akhirnya menghentikan 

B. Sawit Rakyat: Tipologi dan Pembentukan Kelas Petani

PIR karena adanya berbagai kritik, program ini 
tetap dilanjutkan oleh kalangan perusahaan 
swasta. Dalam perjalanannya, program inilah yang 
melahirkan para  “petani plasma”.

Booming ekonomi sawit yang terus menanjak, pada 
akhirnya menarik segenap actor di desa maupun 
kota  untuk ikut melakukan investasi di wilayah 
pedalaman. Memanfaatkan pasar tanah (sebagian 
besar tanah hutan) yang terbuka dan murah, 
kalangan migran dan spekulan berusaha melakukan 
akumulasi kapital dalam bentuk kebun-kebun sawit 
yang pembukaan dan pengerjaannya dilakukan oleh 
kalangan masyarakat local. Para investor ini rata-
rata adalah kalangan petani menengah ke atas yang 
menguasai permodalan cukup kuat. Bisa dipahami 
kalau kebun-kebun sawit mereka pada umumnya 
memiliki luasan yang besar dan cukup produktif. 
Kelompok inilah yang kemudian menjadi kelas 
“petani kapitalis”.

Berangkat dari gambaran singkat di atas maka 
apa yang dinamakan sebagai sawit rakyat pada 
akhirnya tidak tunggal. Setidaknya kita bisa 
menemukan 3 kelas berdasarkan mekanisme dan 
relasi produksinya. Pertama, kelas petani swadaya 
yang cenderung independen, didominasi oleh 
kalangan masyarakat lokal dan memiliki relasi 
produksi yang bersifat historis dan kultural. Kedua 
kelas petani plasma, yang juga didominasi oleh para 
petani local, tetapi terikat dengan perusahaan (tidak 
independen), dan berada dalam relasi produksi yang 
bersifat struktural (tidak kultural). Ketiga, kelas 
petani kapitalis, rata-rata didominasi oleh migran 
dan spekulan tanah, dengan relasi produksi yang 
sudah bersandar pada prinsip-prinsip akumulasi 
kapital (relasi kapitalis).
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Di antara ketiga kelas tersebut, petani swadaya 
adalah kelas yang paling marginal: akses terhadap 
segenap faktor produksi (lahan, tenaga kerja, 
dan modal) cenderung lemah yang kemudian 
berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas 
lahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan margin 
keuntungan, petani swadaya pada umumnya 
cenderung melakukan ekstensifikasi. Kelas 
petani plasma memiliki performa yang lebih baik 
dibandingkan dengan petani swadaya karena 
pemenuhan faktor-faktor produksi difasilitasi dan 
mengikuti standar perusahaan. Surplus yang didapat 
sering kali diinvestasikan dan diakumulasikan untuk  
membuka kebun-kebun baru. Petani kapitalis 
adalah kelas yang memiliki performa paling bagus: 
akses terhadap faktor produksi kuat dan tingkat 
produktivitas kebun tidak berbeda jauh dengan 
kebun-kebun perusahaan. Kelas petani ini pada 
umumnya sudah melakukan ekspansi produksi ke 
wilayah-wilayah baru yang tidak terbatas hanya 
pada satu kabupaten.

Lemahnya kinerja kebun-kebun swadaya karena 
pada umumnya kebun-kebun itu berkembang 
tanpa dukungan pemerintah (McCarthy dan Zen, 
2016), akibat dari lokasi yang jauh dari jangkauan, 
dan status lahan yang tidak jelas. Sebagaimana 
yang sudah digambarkan di muka, pembentukan 
kebun-kebun swadaya pada umumnya dilakukan 
pada lahan-lahan bekas ladang yang berada 
di dalam kawasan hutan. Pemasaran hasil TBS 
petani swadaya juga cenderung tidak jelas, karena 
sangat tergantung dari penadah (middleman) yang 
memiliki hubungan langsung dengan pabrik. Atas 
dasar itulah mengapa para petani swadaya sering 
dipandang sebagai petani terbelakang dan marginal 
dibandingkan dengan petani plasma yang dianggap 
lebih modern (McCarthy dan Zen, 2016). 

Di Riau misalnya, sebagaimana studi Jelsma et al. 
(2017), hanya 26,4% dari bukaan kebun sawit rakyat 
baru yang berada di luar kawasan hutan, sisanya 
berpotensi tumpang tindih dengan kawasan hutan. 
Studi itu juga menyebutkan bahwa 78,2% penguasaan 
kebun sawit di wilayah pedalaman dengan luasan di 
atas rata-rata dilakukan oleh orang-orang di luar 
kabupaten. Kalangan etnis dari Sumatera Utara 
tercatat sebagai investor yang mendominasi (54%) 
penguasaan kebun di atas 15 hektar. Sebagian besar 
penguasaan lahan, baik oleh kelas petani swadaya, 
plasma, maupun kapitalis, tidak didasarkan atas 
dokumen resmi, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik. 
Catatan Apkasindio menunjukkan bahkan 90% 
kebun-kebun petani plasma juga tidak bersertifikat. 
Hanya sekitar 27% saja dari petani sawit yang 

menjadi responden survey SPKS yang memiliki 
dokumen legal penguasaan lahan (Winrock 
International, 2017).

Terlepas dari tiga kelas petani sebagaimana yang 
sudah digambarkan di atas, sejauh ini cenderung 
belum ada definisi baku untuk sawit rakyat. Akan 
tetapi dalam praktiknya, sebagaimana catatan Cramb 
dan Sujang (2016) yang dikutip Wibowo et al. (2019), 
apa yang dinamakan sebagai sawit rakyat selalu 
dikaitkan dengan luasan kebun yang dikelola dan 
besaran tenaga kerja yang dicurahkan. Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (2016) mendefinisikan 
bahwa petani sawit skala kecil adalah petani yang 
menanam sawit bersama-sama dengan tanaman 
subsisten lainnya, dalam luasan kurang dari 50 
hektar, dengan memanfaatkan curahan tenaga kerja 
keluarga, dan menjadikan kebun itu sebagai sumber 
pendapatan utama. Sementara Peraturan Menteri 
No. 98/ 2013 secara khusus mendefinisikan pekebun 
(sebutan untuk sawit rakyat) sebagai perorangan 
warga negara Indonesia yang melakukan usaha 
perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai 
skala tertentu. Wibowo et al. (2019) menyebutkan 
bahwa tidak ada batasan pasti luasan yang dapat 
diusahakan oleh pekebun sawit, tetapi peraturan 
tersebut mengindikasikan setidaknya kurang dari 
25 hektar, dengan dibuktikan adanya Surat Tanda 
Daftar Budidaya (STDB).

Sekitar 713,8 ribu hektar atau 36% dari kebun-
kebun swadaya berada di dalam kawasan hutan, 
baik di kawasan konservasi, hutan lindung maupun 
hutan produksi, dan oleh karena itu dikategorikan 
sebagai kebun illegal (Auriga, 2019). Sisanya, sekitar 
1, 2 juta hektar, meski berada di luar kawasan hutan 
secara formal belum bisa dikatakan legal, karena 
sebagian besar tidak memiliki SHM. Kebun-kebun 
swadaya di luar kawasan hutan rata-rata hanya 
didukung dokumen-dokumen informal yang bersifat 
local, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat 
Pernyataan Tanah (SPT), bukti jual beli dan lain 
sebagainya. Berbagai persoalan seperti mahalnya 
pengurusan sertifikat tanah, sulitnya pekebun 
mengakses pelayanan pertanahan, dan persoalan 
tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, adalah 
hal-hal yang sejauh ini menjadi alasan mengapa 
kebun-kebun swadaya rata-rata tidak bersertifikat 
(Glenday & Paoli, 2015).

Namun demikian ini semua tidak mengurangi arti 
penting sawit rakyat bagi perekonomian nasional. 
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 
2018, produksi kelapa sawit (minyak sawit dan inti 
sawit) dari kebun-kebun rakyat  mencapai 16,8 juta 
ton (35%) dari total produksi nasional yang sebesar 
48,68 ton. Sementara itu dilihat dari sisi serapan 
tenaga kerja, jika kebun sawit berskala perusahaan 
mampu menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 
12 juta tenaga kerja tidak langsung, kebun-kebun 
rakyat mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,6 
juta orang (Tempo.co, 2018).

Dalam berbagai temuan hasil studi ARC, peran 
strategis sawit rakyat terhadap konstelasi 
ekonomi makro semacam itu juga tidak dipungkiri. 
Sayangnya sejauh ini justru sawit rakyat lah yang 
paling menanggung beban dari segenap kebijakan 
pengaturan yang dilakukan oleh negara. Upaya 
melakukan subsidi peremajaan kebun-kebun sawit 

“Lemahnya kinerja kebun-kebun 
swadaya karena pada umumnya 
kebun-kebun itu berkembang 
tanpa dukungan pemerintah” 

Berbagai persoalan seperti 
mahalnya pengurusan 
sertifikat tanah, sulitnya 
pekebun mengakses pelayanan 
pertanahan, dan persoalan 
tumpang tindih klaim kepemilikan 
lahan, adalah hal-hal yang sejauh 
ini menjadi alasan mengapa 
kebun-kebun swadaya rata-rata 
tidak bersertifikat.

(McCarthy dan Zen, 2016) 2016),

(Glenday & Paoli, 2015).

rakyat pada kenyataannya tidak bisa diakses oleh 
kalangan petani sawit rakyat, terutama petani 
swadaya, karena terkendala persoalan-persoalan 
persyararatan administrative, seperti legalitas 
lahan, bibit, dan usaha – dan ada kecenderungan 
justru industry biodiesel yang memanfaatkan subsidi 
itu. Upaya standarisasi perkebunan berkelanjutan 
juga sulit untuk bisa ditempuh oleh perkebunan 
sawit rakyat karena berbagai alasan yang sama. 
Upaya menyelesaikan persoalan legalitas lahan 
perkebunan di dalam kawasan hutan, baik melalui 
program Penyelesaian Penggunaan Tanah di 
Kawasan Hutan (PPTKH) maupun Perhutanan Sosial 
(PS), juga seperti mengecualikan sawit rakyar. 
Maka bisa dipahami kalau kemudian secara umum 
hasil-hasil studi ARC menyimpulkan bahwa ada 
kecenderungan marginalisasi dan eksklusi terhadap 
keberadaan sawit rakyat, terutama sawit swadaya, 
dalam proses kompetisi memperebutkan rente 
ekonomi dari booming sawit.

Dengan segenap kompleksitas persoalan semacam 
itu, sawit rakyat tetap dipandang sebagai komponen 
penting dari struktur industri sawit nasional. Kini 
total luasan sawit rakyat, baik yang dikelola oleh 
kelas petani swadaya, plasma, maupun kapitalis, 
telah mencapai angka sekitar 40% dari total luas 
kebun sawit nasional yang sebesar 14,3 juta hektar, 
atau sekitar 5,7 juta hektar (Ditjenbun, 2018). Rata-
rata produktifitas sawit rakyat hampir 50% lebih 
rendah dari produktivitas sawit milik perkebunan 
swasta (Soliman et al., 2016). Dari luasan tersebut, 
yang masuk dalam kategori kelas petani sawit 
swadaya, kelas yang paling marginal, kurang lebih 
1,96 juta hektar. 
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Berbagai upaya untuk mendorong perbaikan 
produksi agrokomoditas yang dilakukan oleh 
kalangan masyarakat local sudah dilakukan 

pemerintah sejak lama. Sejak masa booming karet 
hingga sawit pemerintah selalu berusaha meluncurkan 
segenap program untuk mendorong peningkatan 
produktivitas dengan melakukan perbaikan kualitas 
bibit, penyediaan sarana dan prasarana produksi, 
penguatan kelembagaan, hingga peningkatan status 
usaha budidaya. Kendatipun demikian, program-
program yang bernuansa intensifikasi itu sejauh 
ini dipandang kurang memberikan dampak yang 
signifikan, karena terkendala oleh berbagai hal, 
seperti keterbatasan sumberdaya, perencanaan 
dan pendampingan yang tidak maksimal, serta 
kompleksitas realitas di lapangan yang tidak 
sepenuhnya terpetakan. Setidaknya upaya melakukan 
intensifikasi produksi karet rakyat, seperti Perkebunan 
Inti Rakyat (PIR), peluncuran program peremajaan, 
penyediaan paket bantuan teknis dan sarana produksi, 
serta pembentukan unit management, yang pernah 
diluncurkan pemerintah pada decade 1970-an, kini 
tidak cukup membekas (Penot, et al., 2017): produksi 
karet rakyat tidak beranjak dalam hal skala ekonomi 
dan produktivitasnya.

Kini dalam masa booming ekonomi sawit, di mana 
perkembangan sawit rakyat juga mengalami 
peningkatan luar biasa, sebagaimana yang pernah 
terjadi pada masa booming ekonomi karet, 
pemerintah kembali meluncurkan segenap program 
intensifikasi yang sama: secara keseluruhan bertujuan 
untuk mendorong perbaikan produktivitas, legalitas, 
maupun sustainabilitas. Sebagaimana yang sudah 
disinggung terdahulu, bahwa dalam struktur industry 
sawit nasional, produksi sawit rakyat mempunyai 
posisi yang sangat penting, baik di tingkat nasional, 
regional, maupun local. Kendatipun demikian berbagai 
problematika lama yang selalu terkait dengan 
produksi agrokomoditas berskala rakyat sepertinya 
belum sepenuhnya terhapus. Persoalan-persoalan 
yang dihadapi petani sawit sekarang masih sama 
dengan persoalan yang dihadapi oleh petani karet 
pada masanya: bibit tidak berkualitas, akses terhadap 
faktor produksi terbatas, legalitas lahan bermasalah, 
kelembagaan lemah, sangat tergantung pada industry 
pengolahan, dan lain sebagainya. Itu semua berujung 
pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah yang 
diterima oleh petani. Perubahan agrokomoditas dari 
karet ke sawit rupanya tidak pernah mengubah posisi 
marginalitas proses produksi yang mereka lakukan.

C.	 Kebutuhan	Intensifikasi	dan	Resolusi Berikut ini adalah beberapa inisiatif dan kendala 
yang dihadapi program intensifikasi yang selama ini 
sudah dilakukan pemerintah untuk pengembangan 
perkebunan sawit rakyat:

1. Program peremajaan sawit rakyat 

 Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sebagaimana 
diatur dalam Keputusan Dirjen Perkebunan No. 
29/2017, dan Keputusan Dirjen Perkebunan 
No. 240/ 2018, adalah program yang sejauh ini 
menjadi unggulan pemerintah untuk mendorong 
peningkatan produktivitas sawit rakyat. Dalam 
catatan Sawit Plus (2018), kini setidaknya terdapat 
2,4 dari 5,6 juta hektar kebun sawit rakyat yang 
kurang produktif. Dari angka terebut, terindikasi 
sekitar 2,1 juta hektar adakah kebun-kebun 
sawit muda (di bawah 25 tahun) dengan bibit 
tidak berkualitas; sisanya, sekitar 300.000 hektar 
adaalah kebun sawit tua ( di atas 25 tahun) yang 
sudah tidak lagi produktif (Kumparan, 2018). 
Kebun-kebun semacam inilah yang dipandang 
sebagai penyebab utama rendahnya angka 
produktivitas sawit rakyat – dan sekaligus menjadi 
sasaran utama program PSR.

 Program ini diimplementasikan pada kebun-
kebun sawit rakyat dengan mengganti tanaman 
tua yang telah melewati umur ekonomi 25 tahun; 
atau memiliki produktivitas TBS kurang dari 10 ton/
hektar/ tahun pada umur minimal 7 tahun; atau 
menggunakan bibit tidak bersertifikat, dengan 
tanaman kelapa sawit yang berkualitas tinggi dan 
bersertifikat. Program PSR direncanakan untuk 
dijalankan di 20 propinsi, dan diwujudkan melalui 
pemberian biaya bantuan peremajaan kepada 
petani sawit sebesar 25 juta/ hektar, dengan 
maksimum 4 hektar untuk setiap kepala keluarga 
(KK). Pada tahun 2017, program PSR mentargetkan 
peremajaan kebun sawit rakyat seluas 20.780 
hektar, dan pada tahun 2018 ditingkatkan dengan 
tambahan peremajaan pada lahan baru seluas 
185.000 hektar (Laoli, 2018). Akan tetapi sampai 
dengan 2018, realisasi peremajaan hanya sebesar 
14.264 hektar yang tersebar di tujuh propinsi. 
Dalam catatan Amri (2018), kndala  pencapaian 
target peremajaan disebabkan oleh beberapa 
hal, antara lain: lambatnya proses administrasi 
dan verifikasi data pekebun, tingginya masalah 
legalitas lahan (misalnya: kebun kelapa sawit 
berada di kawasan hutan, pemilik kebun tidak 
memiliki sertifikat kepemilikan lahan, dll), 
dan berbagai kendala operasional lainnya di 
lapangan, seperti kesiapan bibit, pencairan dana, 
dan kelembagaan pekebun.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi

 Selain PSR, pemerintah juga mengembangkan 
program penyediaan sarana dan prasarana 
produksi untuk mendorong perbaikan 
sawit rakyat. Program ini diarahkan untuk 
meningkatkan produktivitas, dan mutu TBS 
kebun kelapa sawit rakyat dengan menyalurkan 
bantuan dalam bentuk uang, barang, dan/ atau 
jasa kepada kelompok tani atau kelembagaan 
pekebun kelapa sawit lain yang telah mendapat 
persetujuan pemerintah. Bantuan ini diharapkan 
akan dimanfaatkan untuk pengadaan bibit, 
pupuk, pestisida, dan peralatan  pascapanen 
serta pengolahan hasil. Selain itu bantuan juga 
bisa digunakan untuk membuka jalan kebun 
dan akses ke jalan umum atau pelabuhan, 
serta pengadaan alat transportasi dan mesin 
pertanian.

 Mekanisme penyaluran dana program ini diatur 
dan didasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan 
No. 49/ 2018. Keputusan ini juga mengatur bahwa 
kewenangan untuk menentukan prioritas lokasi 
dan kelompok penerima, termasuk kewenangan 
untuk melakukan monitoring dan evaluasi, 

berada di tangan Direktorat Perkebunan 
Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola 
Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS). 
Mengacu pada ketentuan Dirjen Perkebunan 
dan BPDPKS, penyediaan sarana dan prasarana 
untuk pengembangan perkebunan sawit rakyat 
diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang secara 
geografis dan klimatologis dipandang sesuai. 

3. Pengembangan Kawasan Perkebunan

 Pengembangan kawasan perkebunan adalah 
bagian dari upaya pemerintah untuk membangun 
sentra-sentra produksi agrokomoditas 
unggulan. Mengacu pada Keputusan Menteri 
Kementerian Pertanian No. 830/ 2016 tentang 
Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian 
Nasional, pemerintah menetapkan 11 komoditas 
perkebunan serta lokasi prioritas untuk 
pengembangan masing-masing komoditas (WRI, 
2019). Sawit adalah salah satu agrokomoditas 
yang diprioritaskan. Mengacu pada ketentuan 
yang ada pada peraturan tersebut, berikut 
ini adalan wilayah pengembangan kawasan 
perkebunan untuk perkebunan kelapa sawit:

No. Provinsi Kabupaten

1. Aceh Nagan Raya, Aceh Singkil

2. Sumatera Barat Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan

3. Riau Bengkalis, Kota Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Siak, Palalawan

4. Sumatera Selatan Muara Enim, OKI, Musi Banyuasin, Banyuasin

5. Bengkulu
Bengkulu Utara, Muko-muko, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, 
Kaur

6. Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat

7. Kalimantan Selatan Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota Baru

8. Kalimantan Timur Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Paser, Penajam Paser Utara

9. Papua Barat Sorong, Teluk Bintuni, Manokwari

Tabel 1. Lokasi Pengembangan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit
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No. Kabupaten Luas (Hektar)

1. Kotawaringin Timur 551.659

2. Rokan Hilir 547.746

3. Kutai Timur 541.102

4. Ketapang 534.169

5. Rokan Hulu 494.871

6. Kampar 454.019

7. Musi Banyuasin 404.340

8. Banyuasin 390.130

9. Indragiri Hilir 377.965

10. Seruyan 340.122

11. Pelalawan 335.551

12. Siak 309.904

13. Labuhan Batu Selatan 280.107

14. Asahan 272.888

15. Sanggau 2698320

Tabel 2. Sentra tutupan sawit nasional berdasarkan 
kabupaten/ kota

Atas dasar itu pengembangan program intensifikasi 
sebagai bagian dari upaya penyelesaian kemelut 
persoalan sawit rakyat di tingkat nasional, selain 
memerlukan pendekatan resolusi dan afirmasi, 
perlu kiranya mempertimbangkan pemutahiran 
data. Setidaknya lokus pengembangan program 
intensifikasi sebagaimana yang sudah ditetapkan 
pemerintah yang meliputi 9 propinsi dan 36 
kabupaten (lihat tabel 1) nampaknya perlu dicermati 
kembali, karena tidak sepenuhnya mewakili wilayah 
konsentrasi sawit rakyat di lapangan.

Apa yang dinamakan sebagai industrialisasi 
sawit rakyat adalah upaya melakukan 
penataan sekaligus pengembangan 

perkebunan sawit rakyat secara integral, dari 
mulai penataan asset berupa kebun, penguatan 
kelembagaan, peningkatan akses terhadap faktor 
produksi, hingga penyediaan industry pengolahan. 
Sejauh ini upaya melakukan penataan sawit 
rakyat cenderung terfragmentasi: penyediaan 
bibit, pembangunan kawasan perkebunan, dan 
peningkatan akses terhadap input produksi, 
masing-masing dilakukan secara terpisah, dan 
tidak dalam kerangka peningkatan dan penguatan 
kebun rakyat ke dalam skala industry. Kalaupun 
pada kenyataannya kebun-kebun rakyat kini 
telah menjadi bagian dari industry sawit nasional, 
posisinya tidak lebih dari sekedar penyedia TBS saja. 
Akibatnya, sebagaimana catatan studi ARC (2020), 
rente ekonomi yang diperoleh kebun-kebun rakyat 
cenderung kecil, status asset dan kinerja kebun juga 
tidak mengalami perningkatan yang berarti. Adalah 
keniscayaan kalau kemudian untuk meningkatkan 
produktivitas, para pekebun lebih memilih proses 
ekstensifikasi daripada intensifikasi.

Mengacu pada berbagai ulasan di atas, sawit 
rakyat menyimpan berbagai potensi yang sejauh ini 
belum secara serius dikembangkan. Dari besarnya 
luasan, kesiapan masyarakat untuk melakukan 
transformasi, relasi historis serta kultural masyarakat 
dengan produksi aneka agrokomoditas, semuanya 
menunjukkan bahwa industrialisai perkebunan sawit 
rakyat adalah hal yang sangat mungkin. Kegagalan 
berbagai program intensifikasi yang selama ini 
dilakukan, sesungguhnya lebih disebabkan oleh 
pendekatan yang tidak sepenuhnya tepat, daripada 
karena alasan-alasan ketidaksiapan masyarakat. 
Pendekatan legal formal, sebagaimana yang sudah 
disinggung di muka, sudah dengan sendirinya akan 
menjadi kendala utama bagi masyarakat pekebun 
untuk bisa terlibat secara penuh dalam program-
program intensifikasi yang diinisiasi pemerintah. 
Alih-alih meningkatkan profesionalitas pengelolaan 
dan produktivitas sawit rakyat, program-program 
tersebut pada akhirnya justru terbentur dengan 
kesulitan mencari petani pekebun yang bisa 
memenuhi persyaratan – sebagaimana yang terjadi 
pada program PSR.

Untuk itu, sudah barang tentu, upaya mendorong 
industrialisasi perkebunan sawit rakyat sebagai 
bagian dari proses pengembangan perkebunan 

D. Menuju Industrialiasasi Sawit Rakyat

sawit rakyat berkelanjutan, tidak lagi dimulai 
dengan mengedepankan pendekatan legal-formal, 
melainkan pendekatan-pendekatan yang lebih 
mengutamakan pada pentingnya resolusi agrarian 
sebelum menindaklanjuti dengan paket-paket 
intensifikasi. Berbagai studi yang dilakukan oleh 
banyak kalangan menunjukkan bahwa rata-rata 
penguasaan lahan masyarakat pekebun sawit di 
berbagai wilayah tidak didasarkan atas dokumen-
dokumen formal. Bahkan seperti yang sudah 
jamak diketahui, sebagian (besar) dari mereka 
tidak memiliki dokumen penguasaan lahan, karena 
kebun-kebun itu berada di dalam kawasan hutan. 
Itulah mengapa menjadikan pendekatan legal 
formal sebagai prasyarat untuk terlibat dalam 
program penataan dipandang tidak akan pernah 
bisa efektif. Justru yang perlu dilakukan adalah 
menyediakan skema-skema resolusi agraria untuk 
mentransformasikan kebun-kebun rakyat yang 
sebagian besar berstatus informal dan illegal 
menjadi kebun-kebun yang secara formal legal.

Berikut ini adalah paket-paket program perkebunan 
sawit rakyat yang perlu dikembangkan untuk 
menopang proses industrialisasi perkebunan sawit 
rakyat:

1. Paket Resolusi agrarian

 Paket resolusi agrarian dilakukan sebagai 
bagian dari upaya mendorong formalisasi tenure 
kebun-kebun sawit rakyat yang pada umumnya 
masih bermasalah. Kebun-kebun rakyat yang 
berada di luar kawasan hutan sebagian besar 
belum didukung dengan dokumen penguasaan 
formal, seperti SHM. Sementara itu sebagian 
kebun yang lain berada di dalam kawasan 
hutan sehingga berstatus sebagai kebun 
illegal. Reforma Agraria (terutama PPTKH) dan 
Perhutanan Sosial, setidaknya bisa menjadi 
modalitas untuk melakukan formalisasi system 
tenur kebun-kebun sawit rakyat baik yang 
berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. 
Dengan dukungan system tenur yang legal 
dan formal, maka status kebun-kebun sawit 
masyarakat bisa ditingkatkan secara signifikan, 
dari sekedar property menjadi asset dan kapital. 
Mendorong proses industrialisasi sawit rakyat 
tidak bisa dilepaskan dari tersedianya paket 
program resolusi agrarian. Terobosan-terobosan 
kebijakan dan kelembagaan sangat diperlukan, 
mengingat selama ini informalitas dan ilegalitas 

Sumber: Auriga, 2019
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produksi agrokomoditas oleh kalangan 
masyarakat di wilayah pedalaman (frontier), 
seperti karet, cokelat, kopi, dan lain sebagainya 
cenderung mengalami pembiaran. Bisa dipahami 
kalau kemudian terjadi proses marginalitas.

2. Paket pengembangan unit pengelolaan

 Paket pengembangan unit pengelolaan 
pada dasarnya adalah upaya untuk 
mengkonsolidasikan produksi sawit rakyat 
yang selama ini terpencar dan terfragmentasi 
dalam plot-plot yang luasnya sangat bervariasi 
dan dikelola berdasarkan keputusan-keputusan 
rumah tangga yang juga variatif. Dengan 
melakukan konsolidasi produksi dalam 
luasan dan cakupan tertentu, maka secara 
tidak langsung akan mendorong transformasi 
kelembagan pengelola, dari rumah tangga ke 
lembaga-lembaga ekonomi kerakyatan seperti 
Kelompok Usaha Bersama atau Koperasi. Di 
lapangan koperasi sawit rakyat sebenarnya 
sudah tumbuh, akan tetapi sejauh ini hanya 
difungsikan sebagai jembatan transaksi TBS 
dengan pihak pabrik pengolahan; bukan dalam 
konteks pengembangan unit pengelolaan sawit 
rakyat. Program kawasan perkebunan yang 
dinisiasi Kementerian Pertanian, sebagaimana 
yang sudah disebutkan di muka, dipandang 
sebagai modalitas penting untuk melakukan 
konsolidasi kebun-kebun sawit rakyat, sekaligus 
pembentukan unit pengelolaan perkebunan 
sawit rakyat yang dikelola oleh unit-unit usaha 
rakyat,

3.	 Paket	Intensifikasi

 Paket intensifikasi pada dasarnya adalah 
penyediaan input-input produksi, seperti bibit 
berkualitas, pupuk, dan anka agrokomoditas 
penangkal hama, yang secara keseluruhan 
bertujuan untuk peningkatan produktivitas 
kebun-kebun sawit rakyat. Paket seperti ini 
sebenarnya bukan hal baru, karena sejak masa 
booming karet, kopi, cokelat, hingga sawit, 
pemerintah selalu mengembangkan poaket-
paket intensifikasi. Kendatipun demikian, hampir 
semua paket yang disediakan untuk produksi 
berbagai agrokomoditas, hampir semuanya 
tidak membuahkan hasil yang maksimal. 
Produksi agrokomoditas rakyat tetap marginal 
dalam hal produktivitas. Sebagaimana yang 
sudah disinggung di muka, persoalan utamanya 
adalah menggunakaan pendekatan legal-
formal sebagai prasyarat untuk bisa mengakses 
paket-paket intensifikasi. Sebagaimana yang 

terjadi pada penyediaan bibit unggul yang 
dikemas dalam paket program Peremajaan 
Sawit Rakyat (PSR), dengan persyaratan legal 
formal, maka tidak banyak kebun-kebun rakyat 
bisa memenuhi persyaratan. Alih-alih bisa 
melakukan intensifikasi kebun-kebun sawit 
swadaya, program PSR pada akhirnya cenderung 
menyediakan peluang bagi kebun-kebun plasma 
yang dibina perusahaan. Kebun-kebun sawit 
swadaya tetap marginal. Kendatipun demikian 
aneka program intensifikasi yang selama ini 
dilakukan setidaknya bisa menjadi modalitas 
untuk pengembangan program intensifikasi 
ini, dengan catatan tidak lagi mengedepankan 
pendekatan legal-formal.

4. Paket pembangunan industry pengolahan

 Paket ini tergolong sebagai pendekatan baru 
dalam upaya penataan dan pengembangan 
produksi agrokomoditas yang dilakukan oleh 
kalangan masyarakat di wilayah pedalaman. 
Sejak masa booming ekonomi kopi, karet, hingga 
cokelat, pembangunan industry pengolahan 
berbasis masyarakat cenderung tidak menjadi 
orientasi. Akibatnya ketergantungan kalangan 
pekebun yang ada di hulu terhadap pabrik-
pabrik pengolahan yang rata-rata dimiliki oleh 
kalangan pengusaha swasta besar menjadi 
sangat tinggi. Upaya melakukan pembangunan 
industry pengolahan untuk menampung produksi 
sawit rakyat yang jumlahnya cukup besar adalah 
bagian dari mengurangi ketergantungan itu, 
sekaligus meningkatkan rente ekonomi kalangan 
petani pekebun. Dengan produktivitas dan rente 
ekonomi yang tinggi maka diharapkan terjadi 
transformasi perkebunan sawit rakyat dari yang 
semula bersifat ekstensif menjadi intensif, dari 
yang semula marginal menjadi terindustrialisasi, 
dari yang semula rawan menjadi ramah secara 
ekonomi dan ekologi, untuk tidak mengatakan 
berkelanjutan.
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Berangkat dari berbagai gambaran yang sudah 
didiskusikan di muka, maka sawit rakyat tidak 
bersifat tunggal. Setidaknya kertas kebijakan ini 
mengelompokkan menjadi tiga berdasarkan relasi 
produksinya. Pertama adalah petani swadaya yang 
cenderung memiliki relasi produksi secara kuktural, 
kedua petani plasma yang cenderung berada dalam 
relasi structural dengan perusahaan, dan ketiga 
adalah petani pengusaha yang sudah berada dalam 
relasi kapitalis.

Industrialisasi sawit rakyat, perlu diarahkan 
terutama pada kalangan petani swadaya yang dalam 
hal ini merupakan representasi dari masyarakat 
local, di mana secara historis dan kultural memiliki 
relasi produksi yang kuat dengan sumber-sumber 
agrarian yang ada di sekitarnya. Industrialisasi pada 
kelompok petani swadaya dipandang memiliki 
resiko yang kecil karena pada kelompok inilah modal 
sosial berada dalam kondisi yang relative kokoh, 
dibandingkan dengan para petani pengusaha yang 
rata-rata sudah didominasi oleh kalangan spekulan 
lahan yang dating dari luar. Sementara itu kalangan 
petani plasma pada umumnya berada dalam relasi 
structural dengan perusahaan sehingga tidak cukup 
memiliki independensi.

Upaya melakukan industrialisasi sawit rakyat 
(swadaya) dalam rangka menjawab lonjakan 
permintaan pasar global di masa-masa yang 
akan datang dipandang akan lebih menjanjikan 
dibandingkan dengan melakukan perluasan 
investasi untuk pembukaan kebun-kebun sawit baru 
berskala perusahaan. Bagaimanapun potensi sawit 
rakyat yang besar selama ini belum tergarap secara 
maksimal. Dengan memaksimalkan potensi sawit 
rakyat melalui paket-paket industrialisasi, tidak 
sekedar mengembangkan program intensifikasi 
yang sporadic seperti selama ini, maka ancaman 
deforestasi yang berasal dari pembukaan kebun-
kebun baru berskala besar bisa dihindari.

E. Penutup

1

3

2

4

Paket resolusi agrarian yang bertujuan untuk 
melakukan legalisasi dan formalisasi tenur 
kebun-kebun sawit rakyat.

Paket intensifikasi yang bertujuan untuk 
menyediakan input-input produksi bagi 
peningkatan produktivitas kebun-kebun sawit 
rakyat

paket pengembangan unit pengelolaan, 
yang bertujuan mentransformasikan proses 
produksi sawit rakyat, dari yang sebelumnya 
terfragmentasi dalam plot-plot yang luasnya 
variatif, dan dikelola oleh unit-unit rumah 
tangga, menjadi proses produksi yang berbasis 
pada unit pengelolaan dan diusahakan 
oleh unit-unit ekonomi kerakyatan seberti 
kelompok usaha bersama atau koperasi.

Paket industri yang bertujuan untuk 
mengembangkan industry pengolahan bagi 
produk-produk sawit yang berasal dari kebun 
rakyat.***

Terdapat setidaknya empat paket program yang 
perlu dikembangkan untuk mendorong proses 
industrialisasi sawit rakyat. Keempat program 
tersebut adalah sebagai berikut.




