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PEKEBUN SAWIT DI UJUNG TANDUK: 
MENGAPA KEMITRAAN USAHA PERLU 

DIDEFINISIKAN ULANG?

Perusahaan dan pekebun sawit 
adalah dua kelompok aktor yang 
saling bergantung dalam rantai 
pasok industri sawit di Indonesia, 
namun keduanya memiliki 
kesenjangan kapasitas dalam 
pemenuhan praktek perkebunan 
sawit berkelanjutan;

Kemitraan usaha antara 
perusahaan dan pekebun 
sawit belum mampu 
memperbaiki kesenjangan 
terkait praktik perkebunan 
sawit berkelanjutan;

Terbitnya Permentan No. 18 Tahun 
2021 tentang Fasilitasi Pembangunan 
Kebun Masyarakat Sekitar menjadi 
peluang untuk membangun model 
kemitraan usaha yang baik antara 
perusahaan dan pekebun sawit dengan 
tujuan utama adalah memperbaiki tata 
kelola sawit berkelanjutan di Indonesia.

Muhammad Ichsan, Wiko Saputra, Anita Permatasari 

Pendahuluan

Pekebun adalah aktor penting dalam rantai pasok 
industri sawit di Indonesia. Berdasarkan data 
dari Kementerian Pertanian (2020), kontribusi 
perkebunan sawit rakyat di Indonesia mencapai 
40,6%. Mereka memasok Tandan Buah Segar (TBS) 
ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) setiap hari. Banyak 
pekebun telah memperoleh pengembalian yang 
lebih tinggi atas produktivitas tanahnya (Rist, 
Feintrenie, and Levang 2010). Mereka menjadi 
penggerak ekonomi utama untuk memberantas 
kemiskinan di wilayah pedalaman, yang selama ini 
tak tersentuh oleh agenda pembangunan nasional 
(Budidarsono et al. 2013).

Seiring dengan meningkatnya kritik konsumen 
global terhadap praktik perkebunan sawit tidak 
berkelanjutan, pekebun adalah salah satu aktor yang 
paling disorot (Vijay et al. 2016). Pada praktiknya, 
pekebun paling sulit untuk memenuhi standar 
sawit berkelanjutan, baik standar global seperti 
Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) atau 
pun standar nasional seperti Indonesian Sustainable 
Palm Oil (ISPO).

Saat ini, dari 1,96 juta hektar perkebunan sawit 
rakyat (AURIGA 2020) atau 6,09 juta hektar 
perkebunan sawit rakyat (Kementan 2020), hanya 
21 kelompok pekebun yang sudah bersertifikat ISPO 
(Ditjenbun 2021) dan 32 kelompok pekebun yang 
sudah bersertifikasi RSPO (RSPO 2021). Banyak studi 

mengungkapkan bahwa legalitas lahan dan kapasitas 
(seperti kurangnya modal dan pengetahuan dan 
ketiadaan lembaga pekebun) pekebun adalah 
kendala utama untuk dapat memenuhi standar 
berkelanjutan (Brandi et al. 2015). 

Pada aspek lain, perusahaan sawit yang didanai 
oleh investor berbagai negara, memiliki kapasitas 
mumpuni untuk menunjukkan pemenuhan standar 
berkelanjutan. Sedangkan, pekebun dengan modal 
yang sangat terbatas, memiliki resiko terbesar 
untuk semakin teralienasi dari pasar yang menuntut 
pemenuhan aspek berkelanjutan (Pichler 2013; 
Jelsma et al. 2017). Padahal mereka adalah bentuk 
respon organik masyarakat pedalaman untuk 
bertahan hidup dan selama ini menyokong ekonomi 
perusahaan sawit tersebut.

Berangkat dari peran penting pekebun sawit bagi 
ekonomi perusahaan besar dan kondisi kapasitas 
pekebun yang terbatas memenuhi permintaan 
konsumen global atas produk sawit berkelanjutan, 
tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan: Sejauh 
mana perusahaan besar sudah berkontribusi dalam 
mendukung pekebun untuk memenuhi standar 
keberlanjutan melalui konsep kemitraan usaha? 
Tulisan ini menggunakan metode studi kasus untuk 
menunjukkan hubungan kemitraan usaha antara 
perusahaan dan pekebun. Sebagaimana pekebun 
secara de facto terdiri dari beberapa tipologi (Jelsma 
et al. 2017), tulisan ini fokus pada pekebun kecil.

 

 



 

 

Kami menyusun tulisan ini sebagai berikut. Pertama, 
kami mengulas konteks sejarah liberalisasi sektor 
hulu industri sawit Indonesia dan peraturan terkait 
kemitraan usaha untuk menyoroti pentingnya 
kemitraan usaha antara perusahaan dan pekebun. 
Kedua, kami membahas kondisi umum dari pekebun 
sawit di Indonesia dan posisi pekebun dalam rantai 
pasok. Ketiga, kami menjabarkan studi kasus dari 
satu desa di Sulawesi Barat dan dua desa di Jambi 
untuk mendapatkan pemahaman lapangan, terkait 
sejauh mana konsep kemitraan usaha berlaku 
dalam hubungan antara perusahaan dan pekebun. 
Keempat, kami mendiskusikan temuan dari studi 
kasus untuk membuatnya relevan sebelum sampai 
ke kesimpulan dan rekomendasi. Kami meyakini 
bahwa perusahaan besar yang bergantung pada 
pasokan TBS pekebun harus mendefinisikan ulang 
konsep kemitraan usaha dan bertanggung jawab 
dalam membina pekebun untuk memenuhi praktik 
sawit berkelanjutan.

Liberalisasi sektor sawit Indonesia

Liberalisasi sektor hulu industri sawit Indonesia 
dimulai sejak akhir orde baru (McCarthy, 2010) 
dan perkembangannya terus berlangsung hingga 
hari ini (lihat Gambar 1). Pada periode awal 
pengembangannya, pemerintah membangun 
proyek-proyek perkebunan sawit dengan skema 
Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Program ini bertujuan 
memenuhi agenda pemerataan pembangunan 
di wilayah pedalaman. Namun, di penghujung 
Orde Baru, kebijakan pemerintah bergeser ke 
arah liberalisasi, karena anggaran negara tak lagi 
mampu mendukung begitu banyak subsidi bagi PT 
Perkebunan Nasional (PTPN) dan pekebun plasma di 
bawahnya (Budidarsono et al., 2013).

Seiring berjalannya waktu, manajemen perusahaan 
swasta memegang kendali lebih besar atas aturan 
dalam skema plasma dan luas lahan yang wajib 
disediakan oleh perusahaan makin berkurang 
(McCarthy, 2010). Pembagian wajib luas kebun yang 
sebelumnya 70:30 antara plasma dan kebun inti, 
diganti menjadi 20:80 pada 2007 (Gillespie, 2011). 

Di sisi lain, jumlah pekebun swadaya terus 
bertambah dan menghadapi kendala dalam 
mengembangkan perkebunan, seperti sulitnya akses 
terhadap modal, peralatan perkebunan, pupuk, 
dan jaringan pasar (McCarthy, 2010). Pertumbuhan 
pesat perusahaan swasta dan pekebun swadaya 
sejak liberalisasi telah memunculkan kesenjangan 
besar antara kedua kelompok pelaku usaha tersebut 
dalam hal kuantitas dan kualitas produksi TBS, 
padahal keduanya bergantung satu sama lain. Ini 
akar persoalan yang tidak kunjung membaik dalam 
tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.
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Gambar 1. Luas perkebunan sawit berdasarkan kepemilikan  (Sumber: Data diolah dari Kementan, 2020)

Pentingnya kemitraan usaha dan 
kerangka peraturan terkait

Kemitraan usaha antara perusahaan dan pekebun 
harus menjadi jaring pengaman (safeguard) 
terhadap dampak liberalisasi sektor pertanian bagi 
pekebun dan masyarakat. Persaingan para pelaku 
usaha dalam pasar bebas merupakan sebuah proses 
untuk mencapai efisiensi ekonomi. Namun, Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU, 2017) mencatat 
bahwa persaingan harus memberikan keuntungan 
tidak hanya bagi pelaku usaha besar, namun juga 
bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang 
terlibat dalam rantai usaha tersebut.

Memastikan kedudukan yang setara antara para 
pelaku usaha merupakan faktor penting dalam 
persaingan usaha yang sehat. Karena dalam 
persaingan usaha yang tidak sehat, seorang aktor 
yang mempunyai kuasa dominan dapat melakukan 
diskriminasi terhadap aktor lainnya. Peraturan KPPU 
No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pasal 19 (d) tentang Praktik Diskriminasi 
menjelaskan bahwa praktik diskriminasi merupakan 
tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk 
yang berbeda yang dilakukan satu pelaku usaha 
terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam hubungan antara kelompok pembeli (PKS, 
tengkulak, dan lainnya) dan penjual (pekebun sawit), 
diskriminasi yang mungkin terjadi adalah diskriminasi 
harga (Oxfam, 2014). Contohnya, terjadi perbedaan 

harga pembelian oleh pembeli perantara (agen) 
kepada pekebun, tanpa melihat kualitas TBS yang 
dihasilkan oleh pekebun. Hal ini disebabkan, dengan 
segala keterbatasannya (modal dan informasi), 
sehingga pekebun tidak dapat mengakses pasar 
tanpa melalui pembeli perantara tersebut (Glenday 
& Gary, 2015). Padahal, Pasal 6 Undang-Undang (UU) 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku 
usaha untuk melakukan penetapan harga yang tidak 
wajar terhadap pelaku usaha tertentu. 

UU tersebut menyebutkan beberapa cara untuk 
mengatasi penetapan harga yang tidak wajar, yaitu 
(1) pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang 
mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar 
dengan harga yang berbeda dari harga yang harus 
dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau 
jasa yang sama, (2) pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 
menetapkan harga di bawah harga pasar, yang 
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat dan (3) pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat 
persyaratan bahwa penerima barang dan atau 
jasa tidak akan menjual atau memasok kembali 
barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan 
harga yang lebih rendah daripada harga yang 
telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.



 

 

Berangkat dari semangat persaingan usaha yang 
termaktub dalam UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 
57 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
mengatur mengenai kemitraan usaha antara 
perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan 
dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, Pasal 58 
menetapkan kewajiban bagi perusahaan sawit untuk 
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sebesar 20% dari total luas kebun yang diusahakan 
oleh perusahaan. Sebelumnya, ketentuan mengenai 
kemitraan usaha ini juga telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 98 
Tahun 2013 mengenai Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan. Permentan ini membahas diantaranya 
kemitraan usaha perkebunan yang dilakukan antara 
perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan 
dan masyarakat sekitar perkebunan, termasuk 
pembangunan kebun masyarakat yang merupakan 
mandat dari UU Perkebunan.

Belum sampai satu dekade, pemerintah dan lembaga 
legislatif merevisi UU Perkebunan melalui UU Cipta 
Kerja (UUCK) No. 11 Tahun 2020 yang bertujuan 
untuk memberi kemudahan, perlindungan, dan 
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, 
dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, 
dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk 
peningkatan perlindungan dan kesejahteraan 
pekerja. Selanjutnya, UUCK melahirkan Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Kedua instrumen 
hukum ini lalu menjadi dasar lahirnya Permentan 
No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan 
Kebun Masyarakat Sekitar. 

Berbeda dengan konsep kemitraan usaha yang 
tertuang dalam UU Perkebunan dan peraturan 
turunannya, Permentan No. 18 Tahun 2021 
mendefinisikan kemitraan usaha secara lebih luas. 
Permentan tersebut tidak hanya memasukkan pola 
kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lainnya 
sebagai bentuk kemitraan usaha antara perusahaan 
dan pekebun, tapi juga menambahkan bentuk 
kemitraan usaha lainnya. 

Bentuk kemitraan usaha lainnya ini mencakup 
kegiatan dari,

a.   subsistem hulu; 
b.  subsistem kegiatan budi daya; 
c.   subsistem hilir; 
d.  subsistem penunjang; 
e.   fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman 

perkebunan rakyat sekitar; dan/atau 
f.   bentuk kegiatan lainnya. 

Detail kegiatan pada bentuk kemitraan usaha di 
Permentan No. 18 Tahun 2021 dapat dilihat pada 
Gambar 2.

Gambar 2. Bentuk kemitraan usaha di Permentan No. 18 Tahun 2021.
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Konsep kemitraan usaha yang didefinisikan secara 
lebih luas dalam Permentan No. 18 Tahun 2021 
diharapkan dapat memperbaiki situasi persaingan 
usaha di sektor hulu industri sawit Indonesia. Contoh 
praktisnya adalah memfasilitasi pekebun sawit 
terkait praktik perkebunan berkelanjutan, sehingga 
mereka bisa mendapatkan sertifikasi RSPO atau 
pun ISPO. Lebih jauh, melalui permentan tersebut, 
kemitraan usaha dapat menjadi jaring pengaman 
efektif bagi pekebun dan masyarakat sekitar untuk 
memitigasi dampak liberalisasi sektor hulu industri 
sawit Indonesia yang telah berlangsung sejak Orde 
Baru.

Gambar 3.Pola hubungan antara pekebun sawit swadaya dan perusahaan (Sumber: Grafis penulis).

Posisi dan kondisi umum pekebun 
sawit dalam rantai pasok 

UU Perkebunan membagi pelaku usaha perkebunan 
menjadi dua, yakni perusahaan (luasan di atas 
25 hektar) dan pekebun (luasan di bawah 25 
hektar). Pekebun sawit sendiri kemudian dapat 
dikelompokkan menjadi pekebun plasma dan 
pekebun mandiri. Meski berbeda, perkebunan dari 
kedua kelompok pekebun sawit ini menjadi pemasok 
TBS ke perusahaan, tepatnya PKS. Rantai pasok dan 
posisi pekebun sawit dalam skema plasma dan 
sebagai pekebun swadaya dapat dilihat di Gambar 
3 dan Gambar 4. Posisi perusahaan sebagai pembeli 
yang jumlahnya sedikit di suatu wilayah memiliki 
resiko besar untuk membentuk hubungan patron-
client antara PKS dan pemasok TBS dari pekebun 
(Kausar & Zaman, 2011).

Di lapangan, kategorisasi pekebun menjadi lebih 
kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Jelsma 
et al. (2017) di Kabupaten Rokan Hulu, Riau 
menyebutkan ada tujuh tipologi utama pekebun 
sawit rakyat, yakni 1) pekebun kecil setempat, 2) 
pekebun menengah setempat, 3) pekebun besar 
setempat, 4) pekebun kecil migran, 5) pekebun 
menengah migran, 6) pekebun lahan gambut kecil 
dan menengah dan 7) pekebun investor besar. Dari 
ketujuh tipologi ini, pekebun kecil setempat dan 
pekebun kecil migran mendominasi keseluruhan 
pelaku usaha dengan luasan di bawah 25 hektar 
dengan total 19,4% dan 28,9% secara berturut-turut.

Beragamnya tipologi pekebun menunjukkan bahwa 
pekebun sawit di Indonesia memiliki tingkatan akses 
yang berbeda terhadap faktor produksi dan pasar. 
Banyak pekebun sawit berkebun secara tradisional 
dengan kapasitas rendah dan minim input produksi 
seperti bibit tidak bersertifikat dan penggunaan 
lahan dan pupuk terbatas. Di antara mereka hanya 
menguasai 1,8 hektare sampai 2,1 hektare lahan 
(Jelsma & Schoneveld, 2016). Pekebun kecil ini 
hanya bisa sekadar bertahan hidup dan memenuhi 
kebutuhan hidup paling dasar. Meski dalam studinya 
Jelsma & Schoneveld (2016) juga menyebutkan 
ada pekebun sawit menengah dan besar, yang 
bisa menguasai lahan seluas 6,6 hektare (medium-
sized farmers) hingga 217,8 hektare (large frontier 
pioneer), kelompok ini juga tidak memiliki akses 
terhadap pasar. Mereka sangat tergantung dengan 
perusahaan untuk menjual hasil panennya. 



 

 

Gambar4. Pola hubungan antara pekebun plasma dan perusahaan (Sumber: Grafis penulis).

Selain itu, pekebun sawit yang lahannya dikelola 
di bawah skema plasma memiliki permasalahan 
tersendiri. Secara umum, hingga hari ini banyak 
perusahaan perkebunan gagal memenuhi kewajiban 
penyediaan lahan plasma sebesar 20% tersebut (Zen 
et al. 2016). Di bawah skema plasma, perusahaan 
mengontrak lahan pekebun dan membebankan 
pinjaman modal pembangunan perkebunan di 
atas lahan tersebut kepada pekebun. Kebanyakan 
mereka kemudian menjadi bukan pekebun 
penggarap lagi, tapi pekebun yang lahannya 
dikelola oleh perusahaan dengan skema bagi hasil 
setelah dikurangi pengembalian pinjaman modal 
(Bronkhorst et al, 2017).  Di banyak kasus, kontrak 
perusahaan atas lahan pekebun dan perhitungan 
pengembalian pinjaman modal tersebut tidak 
berlangsung secara transparan (Rist et al. 2010), 
dimana harga TBS ditentukan secara sebelah pihak 
oleh perusahaan (Yusuf and Mulyana 2004). Situasi 
ini merugikan pekebun, karena tidak mengetahui 
kapan lahannya akan dikembalikan dan kapan 
pinjaman modal yang dibebankan kepada mereka 
terlunasi (Rist et al. 2010) .

Pekebun sawit di Indonesia juga memiliki persoalan 
dalam aspek legalitas lahan. Persoalan legalitas 
lahan tersebut sangat kompleks (Brandi et al. 2015). 
Misalnya, masih banyak pekebun sawit, terutama 
pekebun kecil, yang bermukim dan berkebun dalam 
kawasan hutan. Mereka sudah mengelola lahan 

tersebut secara turun temurun, berpuluh-puluh 
tahun yang lalu (Cholchester, 2011; Hanu, 2013). 
Meski demikian, ada juga mereka yang datang dari 
daerah lain dan merambah kawasan hutan untuk 
perkebunan sawit. Keberadaan kebun sawit dalam 
kawasan hutan ini tentu memiliki konsekuensi 
terhadap pekebun, terutama upaya mereka 
memenuhi standar keberlanjutan dan keberterimaan 
pasar. Sulit bagi pekebun sawit memenuhi prinsip-
prinsip keberlanjutan, jika permasalahan legalitas 
lahan tersebut tidak diselesaikan.

Terbatasnya akses pada permodalan juga menjadi 
karakteristik dari  pekebun sawit, terutama pekebun 
kecil dengan isu legalitas lahan. Minimnya akses 
terhadap sumber pembiayaan, seperti perbankan, 
mengakibatkan terbatasnya input produksi 
sehingga prinsip Good Agricultural Practices 
(GAP) sulit dipenuhi (Maat et al, 2019). Situasi 
tersebut diperburuk dengan rendahnya kapasitas 
pengetahuan pekebun terkait pentingnya penerapan 
GAP. Dengan berbagai kondisi pekebun sawit di atas, 
pekebun sangat sulit untuk memenuhi tuntutan 
pasar terkait pemenuhan standar keberlanjutan. Di 
lain pihak, banyak perusahaan yang sudah memiliki 
sertifikat sawit berkelanjutan, seperti RSPO dan 
ISPO masih memasok TBS dari para pekebun, karena 
ketiadaan sistem pelacakan (Kusumaningtyas 2018). 
Hal ini menunjukkan ketergantungan perusahaan 
terhadap pasokan TBS dari pekebun.
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Keterangan Desa Bulu Bonggu, Kab. Pasangkayu, 
Sulawesi Barat

Desa Sungai Jernih dan Desa Bangun 
Seranten, Kab. Tebo, Jambi

Mata pencaharian 
penduduk

68% adalah pekebun sawit dan 
sisanya jagung, kakao, padi dan jeruk

80% adalah pekebun sawit dan sisanya 
kacang tanah, kedelai (tumpang sari 
dengan sawit) dan karet

Jenis pekebun sawit Pekebun swadaya
Pekebun swadaya yang merupakan bekas 
pekebun plasma (daerah transmigrasi)

Skema kemitraan usaha 
dengan perusahaan

Tidak ada kemitraan usaha secara 
formal

Tidak ada kemitraan usaha secara formal

Alur penjualan TBS
Pekebun → Pengepul → Wadah 
Koordinasi Antar Kelompok (WKAK) → 
Pabrik Kelapa Sawit

Pekebun → Pengepul (tauke) → Pengepul 
besar/loading ramp/pemegang delivery 
order (DO) → Pabrik Kelapa Sawit

Skema penetapan 
harga beli TBS oleh 
perusahaan

Harga ditetapkan oleh pengepul 
tanpa memakai mekanisme 
penetapan harga pemerintah

Harga ditetapkan oleh pengepul tanpa 
memakai mekanisme penetapan harga 
pemerintah

Sumber: Hasil wawacara dengan pekebun

Tiga desa yang menjadi lokasi studi merupakan desa 
yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian 
dari berkebun sawit. Di Desa Bulu Bonggu, sekitar 
68% dari total penduduknya memiliki usaha 
perkebunan sawit. Selain berkebun sawit, mereka 
juga menanam jagung, kakao, padi dan jeruk. 
Sedangkan, di Desa Sungai Jernih dan Desa Bangun, 
sekitar 80% penduduknya adalah pekebun sawit. 
Menariknya, di desa tersebut, kebun sawit ditanam 
secara tumpang sari dengan kacang tanah dan 
kedelai. Selain itu, mereka juga menanam karet.

Di tiga desa tersebut, pekebun membudidayakan 
sawit secara swadaya. Meski demikian, di Desa Sungai 
Jernih dan Desa Bangun Seranten, sebelumnya 
kebun tersebut dikelola secara inti-plasma bersama 
perusahaan sawit. Kedua desa tersebut juga 
merupakan desa transmigrasi. Sedangkan, Desa Bulu 
mengkonversi lahannya secara swadaya dari jenis 
tanaman pertanian pangan ke perkebunan sawit. 
Secara pengelolaan, pekebun ketiga desa tersebut 
mengelola perkebunannya secara mandiri.

Meski sebagian besar penduduknya adalah pekebun 
sawit, tapi di tiga desa tersebut tidak memiliki PKS. 
Di Desa Bulu Bonggu, PKS terdekat terdapat di 
Kecamatan Sarudu, yang merupakan kecamatan 

STUDI KASUS

Kami mendalami fakta lapangan terhadap kemitraan usaha antara perusahaan dan pekebun sawit di tiga 
desa, yaitu Desa Bulu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Desa Sungai Jernih dan Desa Bangun Seranten, 
Kabupaten Tebo, Jambi. Studi kasus ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa pekebun di tiga desa 
tersebut. Dari studi lapangan ini, kami dapat menganalisis beberapa hal terkait kemitraan usaha antara 
perusahaan dan pekebun sawit.

tetangga dari desa tersebut. Di sana sudah ada dua 
PKS, satu PKS memiliki kebun dan juga lahan plasma 
serta telah memiliki sertifikasi sawit berkelanjutan, 
satu PKS lagi tidak memiliki kebun sawit. TBS dari 
pekebun di Desa Bulu Bonggu dijual ke dua PKS 
tersebut. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa 
Sungai Jernih dan Desa Bangun Seranten, PKS yang 
paling dekat dari lokasi desa tersebut justru berada 
di luar kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin 
(kabupaten tetangga), berjarak sekitar 25 km dari 
kedua desa. Selain itu, juga ada dua PKS lain di 
Kabupaten Merangin yang jaraknya sekitar 50 km 
dari kedua desa tersebut. Di tiga PKS ini, pekebun 
menjual TBS yang dihasilkannya.

Secara formal, tidak ada program kemitraan usaha 
yang terjalin antara perusahaan dan pekebun 
sawit di tiga desa tersebut. Hubungan yang terjadi 
diantara mereka hanya sebatas hubungan jual beli 
TBS. Itu pun dalam praktiknya, pekebun tidak bisa 
mendapatkan akses langsung ke perusahaan, tapi 
lewat beberapa perantara. Misalnya di Desa Bulu, 
pekebun menjual TBS kepada pengepul, pengepul 
membawa timbangan mengelilingi desa untuk 
menjemput TBS para pekebun, pengepul membawa 
TBS yang sudah dikumpulkan ke Wadah Koordinasi 
Antar Kelompok (WKAK). Di WKAK, TBS dari pengepul 



 

 

akan ditimbang ulang. Di beberapa kasus, pekebun 
yang memiliki kendaraan bisa langsung membawa 
TBS ke WKAK, tanpa melalui pengepul.

Sementara itu, di Desa Desa Sungai Jernih dan Desa 
Bangun Seranten, pekebun menjual TBS kepada 
tengkulak yang biasa disebut sebagai tauke. Tauke 
membawa timbangan mengelilingi desa untuk 
menjemput TBS para pekebun. Selanjutnya, seorang 
tauke akan membawa TBS yang sudah dikumpulkan 
ke pengumpul besar (loading ramp) yang memegang 
Delivery Order (DO). Terakhir pengepul besar 
mengantarkan dan menjual TBS yang sudah sesuai 
DO ke PKS. Di beberapa kasus, beberapa tauke sudah 
memegang DO, sehingga mereka bisa langsung 
menjual TBS ke PKS. 

Akibat pola diatas, pekebun tidak memiliki posisi 
tawar terhadap harga TBS. Harga TBS dikendalikan 
oleh pengepul pada level pekebun. Sementara 
itu, harga TBS pengepul juga dikendalikan oleh 
pengepul besar dan pengepul besar dikendalikan 
oleh perusahaan. Panjangnya mata rantai distribusi 
tersebut menyebabkan harga di tingkat pekebun 
jauh dari harga acuan pemerintah. Dari hasil 
studi lapangan ini juga ditemukan, pekebun tidak 
mendapatkan informasi harga acuan pemerintah. 

Seperti dibahas sebelumnya, karena tidak ada 
kemitraan usaha secara formal antara perusahaan 
dan pekebun sawit, tidak ditemukan peranan 
perusahaan dalam mendorong peningkatan 
kapasitas pekebun dalam tata kelola perkebunan 
sawit berkelanjutan. Bentuk-bentuk bantuan faktor 
produksi, seperti bibit yang bersertifikasi, pupuk dan 
sebagainya tidak pernah diterima oleh pekebun. 
Begitu juga pelatihan terkait GAP juga tidak pernah 
diberikan oleh perusahaan kepada pekebun. Ini 
menunjukan bahwa di lapangan, kemitraan usaha 
antara perusahaan dan pekebun sawit tersebut 
belum berjalan baik.
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Diskusi

Dua kasus di Sulawesi Barat dan Jambi menunjukkan 
bahwa pekebun sawit swadaya telah menjadi aktor 
penting dalam sektor hulu industri sawit di Indonesia. 
Para pekebun tidak hanya menjadi penggerak 
ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan di 
pedalaman (Budidarsono et al. 2013), mereka juga 
pemasok utama TBS bagi PKS (Glenday & Gary, 
2015). Bagi pekebun, keberadaan PKS sangat penting 
untuk memastikan adanya akses pasar bagi TBS 
yang mereka produksi. Keberadaan jumlah PKS yang 
terbatas di wilayah dengan banyak pekebun telah 
membuat PKS memonopoli penjualan TBS. Belum 
lagi, panjangnya rantai pasok akibat keberadaan 
perantara seperti tengkulak dan pengepul besar 
(pemegang DO) dan ketiadaan akses pekebun pada 
informasi harga membuat mereka tak berdaya dalam 
hal menawar harga penjualan TBS mereka (Oxfam, 
2014; Glenday & Gary, 2015).

Liberalisasi sektor hulu industri sawit yang telah 
berlangsung sejak akhir Orde Baru telah mendorong 
tumbuh pesatnya keterlibatan perusahaan swasta 
dan pekebun secara berimbang di sektor tersebut 
(Saputra, 2020). Namun, kedua kelompok aktor ini 
memiliki kesenjangan yang sangat besar dalam hal 
pemenuhan aspek keberlanjutan. Di satu sisi, mereka 
saling bergantung dengan keberadaan lainnya, 
namun di sisi lainnya, belum ada usaha bersama 
untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Hingga hari 
ini, kedua kelompok pelaku usaha ini menjalankan 
usahanya masing-masing dan hanya dihubungkan 
melalui transaksi jual beli TBS.

Secara umum, dua kasus di Sulawesi Barat dan Jambi 
menunjukkan bahwa hubungan antara perusahaan 
dan pekebun hanya sebatas jual beli TBS. Kemitraan 
usaha formal yang pernah terjadi antara perusahaan 
dan pekebun di kasus di Jambi adalah implementasi 
skema plasma sampai pada 2006 dan 2007. Dengan 
berakhirnya skema plasma tersebut, maka kemitraan 
usaha formal pun berakhir dan pekebun resmi menjadi 
pekebun swadaya. Sampai saat ini, para pekebun 
swadaya (baik ex-plasma atau pun bukan) dari 
kedua kasus mengaku belum pernah mendapatkan 
pembinaan dan penyuluhan terkait praktik 
perkebunan sawit berkelanjutan. Mereka memupuk 
perkebunan mereka seadanya dan sebagian besar 
dari mereka (kecuali pekebun swadaya ex-plasma) 
menggunakan bibit tidak bersertifikat. 

Di lain pihak, PKS perusahaan yang membeli 
TBS pekebun swadaya adalah perusahan-
perusahaan yang sudah mengantongi sertifikat 
sawit berkelanjutan. Ketiadaan sistem pelacakan 
yang mumpuni oleh pihak sertifikasi memposisikan 
perusahaan sebagai penerima manfaat terbesar dari 
keberadaan perkebunan pekebun tak bersertifikat. 
Manfaat yang mereka terima terus berlangsung 

tanpa adanya tuntutan tanggung jawab untuk ikut 
membenahi kondisi pekebun swadaya.

Ketiadaan peraturan yang mendefinisikan kemitraan 
usaha secara jelas dan luas mungkin adalah 
penyebab situasi ini. Selama ini, UU No. 39 Tahun 
2014 dan Permentan No. 98 Tahun 2013 merupakan 
dasar hukum penerapan kemitraan usaha antara 
perusahaan dan pekebun. Namun, kedua kerangka 
peraturan tersebut belum menjelaskan maksud 
kemitraan usaha secara definitif, sehingga banyak 
pelaku usaha memahaminya sebagai kewajiban 
pembangunan 20% kebun plasma saja. 

Pada praktiknya, masih banyak perusahaan belum 
membangun 20% kebun plasma (Zen et al. 2016) 
dan jika pun sudah memenuhi kewajiban tersebut, 
kondisinya masih banyak memicu konflik dengan 
pekebun akibat proses yang tidak transparan (Rist 
et al. 2010). Jika memang begitu, selain ketiadaan 
peraturan yang definitif, penegakan hukum atas 
peraturan yang sudah ada mungkin adalah penyebab 
lain atas pelanggaran dari implementasi kemitraan 
usaha oleh perusahaan. Lemahnya penegakan hukum 
di sektor ini sudah lama menjadi pemicu konflik sosial 
dan perusakan lingkungan (Varkkey et al. 2017). 

Untuk itu, akankah penerbitan Permentan No. 
18 Tahun 2021 yang telah menyediakan definisi 
yang lebih jelas terhadap kemitraan usaha akan 
menciptakan perubahan? Pertanyaan ini masih sulit 
untuk dapat dijawab secara pasti. Namun, fakta 
menunjukkan bahwa konsumen global mampu 
mendorong perusahaan untuk berubah, paling 
tidak untuk menunjukkan komitmen mereka terkait 
pemenuhan aspek keberlanjutan melalui perolehan 
sertifikasi. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka konsumen global 
yang menuntut pekebun kecil untuk memenuhi aspek 
keberlanjutan, harus juga menuntut perusahaan untuk 
memenuhi dan mengevaluasi skema kemitraan usaha 
yang mereka jalankan. Para investor global harus 
ikut bertanggung jawab dalam memperjuangkan 
kehidupan pekebun kecil, karena nyatanya investasi 
ke perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia banyak 
yang berasal dari investasi asing dengan skema 
Penanaman Modal Asing (PMA) (CNN Indonesia, 
2021). Dimana investasi di negara asalnya tersebut 
telah meminta banyak persyaratan produk, seperti 
ramah lingkungan, tidak menyebabkan konflik sosial 
dan tata kelola yang baik (environmental, social and 
governance). Ketika tuntutan pasar menjadi lebih 
strategis, semestinya implementasi Permentan No. 
18 Tahun 2021 akan mampu menciptakan perubahan 
yang lebih baik bagi pekebun kecil di Indonesia 
lewat penguatan program kemitraan usaha antara 
perusahaan dan pekebun sawit.



 

 

Kesimpulan dan rekomendasi

Memperkuat kemitraan usaha antara pekebun dan 
perusahaan sawit adalah kunci memperbaiki tata 
kelola sawit berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, 
kemitraan usaha yang kuat akan mampu meningkatkan 
daya saing komoditas minyak sawit Indonesia di 
pasar global. Meski demikian, pelaksanaan program 
kemitraan usaha ini tidak berjalan sesuai harapan dan 
mandat dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Selain tidak tercapainya efisiensi ekonomi, 
terutama bagi kelompok pekebun, praktik kemitraan 
usaha yang ada saat ini, tidak menciptakan keadilan 
antara pekebun dan perusahaan sawit. Pekebun 
sawit, terutama pekebun kecil, yang ada dalam studi 
ini, merasakan masih adanya praktik perlakukan 
yang tidak adil dalam hubungan mereka dengan 
perusahaan, terutama dalam hal transaksi jual-beli 
TBS.

Selain itu, model kemitraan usaha yang berkembang 
saat ini antara pekebun dan perusahaan belum 
membentuk hubungan yang kuat dalam menuju 
tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia. 
Terjadi ketimpangan kapasitas antara pekebun dan 
perusahaan sawit dalam memenuhi prinsip dan 
kriteria yang diwajibkan dalam sistem sertifikasi 
sawit berkelanjutan, baik itu ISPO maupun RSPO. 
Seharusnya, model kemitraan usaha tersebut mampu 
mengatasi persoalan ini. 

Oleh karena itu, keberadaan Permentan No. 18 
Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan 
Kebun Masyarakat Sekitar diharapkan mampu 
memperkuat model kemitraan usaha antara 
pekebun dan perusahaan sawit untuk masa yang 

akan datang. Dengan Permentan ini pula, pemerintah 
sudah mengajak perusahaan untuk turut serta 
membantu percepatan proses sertifikasi ISPO, melalui 
ditambahkannya fasilitasi sertifikasi perkebunan 
berkelanjutan dan sertifikasi lainnya dalam bentuk 
kegiatan kemitraan usaha.

Kami merekomendasikan kepada pemerintah, 
untuk tidak hanya mendorong perubahan dari pasar 
(demand side), tetapi juga mendorong penguatan 
model kemitraan usaha antara pekebun dan 
perusahaan sawit yang fokus pada perbaikan tata 
kelola sawit berkelanjutan. Intervensi kebijakan di 
aspek penawaran (supply side) ke arah keberlanjutan 
dan efisiensi ekonomi akan mampu memperbaiki 
daya saing komoditas minyak sawit Indonesia di 
pasar global. Oleh karena itu, pemerintah harus 
memberikan tekanan kuat bagi perusahaan untuk 
melakukan kemitraan usaha yang baik, sesuai 
dengan prinsip UU No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat dan Permentan No. 18 Tahun 2021 
tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 
Sekitar. Pemerintah harus bertindak tegas kepada 
perusahaan yang tidak menjalankan program 
kemitraan usaha yang baik. Penegakan hukum yang 
kuat akan dapat mendorong peningkatan tanggung 
jawab perusahaan dalam menjalankan kemitraan 
usaha dengan pekebun. Selain itu, pemerintah 
negara asal investasi yang selama ini menuntut 
standar berkelanjutan terhadap minyak sawit 
Indonesia, juga harus memberikan tekanan kepada 
pengusaha/perusahaannya agar membangun skema 
kemitraan usaha dengan pekebun, terutama dalam 
memenuhi standar keberlanjutan tersebut.
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