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PENDAHULUAN 

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan 

perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,52 persen pada tahun 2016 atau 

merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Salah satu sub sektor yang 

cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan. Kontribusi sub sektor perkebunan 

dalam PDB yaitu sekitar 3,57 persen pada tahun 2016 atau merupakan urutan pertama di 

sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Kelapa sawit merupakan salah 

satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan 

perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang 

cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan 

negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia (BPS, 2016). 

Masih berdasarkan data BPS, 2016. berdasarkan status pengusahaannya, sebagian besar 

perkebunan kelapa sawit pada tahun 2015 diusahakan oleh perkebunan besar swasta yaitu 

sebesar 5,98 juta hektar (53,79 %), sementara perkebunan rakyat mengusahakan 4,65 juta 

hektar (41,88 %) dan perkebunan besar negara hanya sebesar 0,73 juta hektar (6,78 %). Pada 

tahun 2016 perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh perkebunan besar swasta 

diperkiraan sebesar 5,75 juta hektar (50,56 %), sementara perkebunan rakyat mengusahakan 

4,65 juta hektar (40,91 %) dan perkebunan besar negara hanya mengusahakan 0,70 juta 

hektar (6,21 %). 

Dalam kondisi yang demikian keberadaan perkebunan kelapa sawit juga menghadirkan 

sejumlah kritik dan permasalahan, mulai dari isu kerusakan lingkungan, konflik dan 

sengeketa lahan, konflik dengan satwa liar, isu ketenagakerjaan dan perempuan serta masih 

banyak lagi isu yang lainnya. Secara khusus dalam makalah ini akan dibahas mengenai aspek 

sosial perkebunan sawit rakyat, baik itu perkebunan sawit program plasma, kemitraan 

ataupun sawit mandiri. Permasalahan sosial kebun sawit rakyat tersebut selanjutnya dianalisa 

dalam perspektif teori sosial kritis.   
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HISTORIS KEBUN SAWIT RAKYAT DI INDONESIA 

Bermula di tahun 1848 , Belanda mendatangkan 4 kecambah kelapa sawit untuk 

ditanam di kebun raya Bogor. Kemudian di 1870 beberapa kelapa sait ditanam di perkebunan 

tembakau di Sumatera Utara sebagai tanaman hias. Semenjak saat itu seiring permintaan 

yang tinggi akan bahan baku sabun, lilin dan pelumas mesin maka pemerintah Belanda 

mendorong dan meberi insenstif untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pribadi. Baru 

pada 1911 perkebunan sawit kopmersial pertama dibangun di  Pulu Raja (Asahan) dan 

Sungai Liput (Aceh) oleh Hallet warga Belgia (Ghani, 2016), di bawah administrasi Belanda. 

Sampai dengan 1936 tercatat sekitar 75.000 hektar kebun kelapa sawit dalam wilayah 

administrasi Belanda, sehingga menjadikan Belanda sebagai suplier minyak sawit utama di 

dunia (CIFOR, 2017).    

Pada masa penjajahan Jepang, sebagian perkebunan kelapa sawit dikonversi menjadi 

tanaman pangan. Setelah masa kemerdekaan, perusahaan perkebunan di nusantara kemudian 

dinasionalisasi. Praktik pelaksanaan perkebunan kala itu masih meneruskan kebiasan lama 

bedanya adalah para pelaksana dan pimpinan di masing-masing perusahaan perkebunan 

tersebut adalah orang Indonesia. Sampai dengan akhir masa orde lama banyak terjadi 

perselisihan antara pihak perkebunan dengan masyarakat sekitar, seiring dengan gejolak 

politik dalam negeri dan beberapa peristiwa pemberontakan sehingga kondisi perkebunan 

kelapa sawit cenderung melemah, misalnya dengan adanya aksi menguasai dan melakukan 

penanaman pisang oleh BTI dan Gerwani di kebun karet Bandar Betsy, Simalungun (Ghani, 

2016).   

Pada masa pemerintahan orde baru, mulai dilakukan penertiban arela perkebunan yang 

telah diambil pada saat bergejolak, meskipun sebagian besar tidak dapat diambil alih kembali. 

Selain itu juga dilakukan perbaikan tata kelola ke dalam perusahaan itu sendiri dengan 

penyederhanaan struktur. Secara khusus mulai periode 1977-1994 pemerintah meluncurkan 

program PIR (perkebunan inti rakyat) dengan berbagai variasi yaitu PIR BUN, PIR Trans, 

dan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) (IFC, 2013). Secara garis besar proses 

perkembangan kebun kelapa sawit sebagaimana terdapat dalam skema berikut : 
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Sebelum membahas lebih lanjut, secara sederhana kebun kelapa sawit rakyat 

digolongkan menjadi 3 macam yaitu kebun plasma, kebun kemitraan dan kebun mandiri. 

Perbedaan antara ketiga bentuk kebun kelapa sawit sawit rakyat dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Variabel Plasma Kemitraan Mandiri 

Pembangunan Kebun Oleh inti Oleh inti Oleh petani 

Pengelolaan Kebun Oleh petani, mulai 

umur 5 tahun 

Oleh inti Oleh petani 

Kontrak kerjasama 

penjualan TBS 

Ada, tidak mengikat Ada jangka panjang, 

mengikat 

Ada dan Tidak 

Kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik HGU Sertifikat Hak Milik 

Biaya pembangunan 

kebun 

Bank via koperasi Bank via koperasi Pribadi 

 

 

 

 

 

Sumber gambar IFC, 2013. 
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ASPEK SOSIAL KEBUN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN 

Pembahasan masalah dibatasi pada kebun kelapa sawit pola kemitraan, mengingat 

dinamikan dan kompleksitas permasalahan yang ada. Untuk pola plasma ataupun mandiri 

tidak akan disinggung secara khusus namun tidak menutup kemungkinan untuk diulas secara 

bergantian sebagai pembanding. Berikut beberapa aspek sosial yang akan dibahas : 

A. Proporsi Luasan dan Penentuan Lokasi 

Tidak seperti kebun plasma yang luasanya telah ditentukan dan hampir sama yaitu sekitar 2 

hektar, untuk kebun kemitraan alokasi luasannya diperhitungkan secara proporsional atas Ijin 

Usaha Perusahaan Inti. Berdasarkan Permentan 26 tahun 2007, bahwa luasan kebun 

masyarakat dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari IUP perusahaan, lokasinya berada di 

luar IUP tersebut. Titik kritis atas penentuan proporsi tersebut adalah tranparansi dari 

perusahaan inti. Tidak jarang bahwa cadangan lahan di luar IUP tidak mencukupi 20%, 

sehingga hal ini menimbulkan permasalah sosial yaitu munculnya tuntutan masayarakat 

menagih janji ketercukupan luasan tersebut. Megingat keterbatasan lahan, terkadang 

perusahaan inti justru menyisihan sebagian wilayah IUP dijadikan kebun kemitraan. 

Selain berbicara tentang luasan, penentuan lokasi kebun kemitraan dapat memicu persoalan 

baru, manakala masyarakat tidak dilibatkan dalam prosesnya. Hal ini menimbulkan kesan 

kebun kemitraan diletakan pada lokasi marginal dan kurang produktif. 

B. Status Keanggotaan di Dalam Koperasi 

Jika di dalam suatu desa terdapat lahan yang dimiliki bersama (lahan desa), artinya semua 

warga masyarakat desa yang telah mempunyai Kartu Keluarga (KK) adalah potensial 

menjadi anggota koperasi kemitraan. Penetapan kanggotaan biasanya dilakukan oleh Bupati 

seteah melalui verifikasi oleh tim terkait. Kehati-hatian dan akurasi data sangatlah penting 

untuk memastikan yang berhak bisa terdaftar, demikian pula yang tidak berhak agar tidak 

masuk dalam daftar calon anggota koperasi. Konsekuensi jika seluruh warga asyarakat yang 

mempunyai KK tersebut terdaftar sebagai anggota koperasi dapat mempengaruhi pembagian 

hak atas hasil penjualan TBS (tandan buah segar). Hal ini disebabkan karena luasan kebun 

kemitraan tidak bertambah, sementara jika anggota semakin banyak maka pembaginya 

semakin banyak, hasil yang diterima per kepala keluarga semakin sedikit. Kondisi ini dapat 

memunculkan kerawanan sosial dan memicu konflik dengan perusahaan inti. 

4 
 



Keanggotaan koperasi diperolah dengan asumsi bahwa yang bersangkutan turut menyerahkan 

lahan. Kemudian setelah dilakukan proporsi pembagian kebun inti-kemitraan, maka menjadi 

pertaanyaan adalah kemana hak atas tanah tersebut. Dalam kebun kelapa sawit pola 

kemitraan, penghargaan hak tersebut seperti halnya kepemilikan saham di dalam koperasi. 

Dengan kata lain yang dimiliki bukan lagi lahannya secara perorangan namun hak ekonomis 

atas hasil penjualan TBS. Terkait dengan keanggotaan, jika pada koperasi seorang anggota 

dapat bergabung dan keluar kapan saja, namun tidak dengan koperasi kemitraan. Sejauh tidak 

melanggar AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) maka keanggotaan 

mengikat dan melekat kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diturunkan kepada 

ahli waris. Sementara Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan 

bahwa keanggotaan koperasi tidakdapat dipindahtangankan. Situasi ini perlu dikaji secara 

serius untuk menemukan alternatif solusinya.  

C. Keanggotaan Koperasi dan Isu Gender 

Mengingat keaanggotaan berdasarkan Kepala Keluarga, dan masyarakat Indonesia dominan 

menganut budaya patriarki maka dengan begitu seolah-olah hanyalah kalum laki-laki saja 

yang menjadi pengurus maupun anggota koperasi. Keberadaan perempuan seperti diabaikan 

dan tidak masuk dalam “area of interest” baik pengurus maupunperusahaan inti.  

D. Status Kemilikan Lahan 

Status kepemilikan lahan peserta kemitraan biasanya berupa sertifikat HGU (Hak Guna 

Usaha), artinya tidak dapat ditentukan secara langsung tentang luasan dan lokasi masing-

masing anggota di dalam HGU tersebut. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana status hak 

masing-masing anggota jika HGU telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang? 

Sesuai ketentuan bahwa jika HGU tidak diperpanjang, maka status tanah tersbut kembali 

menjadi tanah negara yang pengelolaannya dilimpahkan kepeda pemerintah setempat. 

Pertanyaan selanjutnya adalah sudah adakah Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal ini 

E. Dinamika Kinerja Pengurus Koperasi dan Relasi terhadap Anggota 

Permasalahan yang paling banyak dijumpai pada koperasi di Indonesia umumnya, khususnya 

koperasi kemitraan adalaah terkait profesionalitas pengurus dan kaitanya relasi dengan 

anggota. Profesionnalisme pengurus ditentukan olah 2 hal, yaitu kecakapan pengurus dalam 

menjalankan tugasnya, yang kedua menyangkut peraturan yang dikembangkan untuk 

mendukung tercapainya kinerja yang unggul. Menyangkut hal ini terkadang perusahaan inti 
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juga memberikan dukungan berupa pembinaan. Namun tidak jarang juga yang terjadi 

pembiaran tanpa pembinaan secara kontinu. 

Menyangkut relasi antara penguru dengan anggota, fakor utama yang menentukan adalah 

transparansi. Tanpa transparansi maka akan menimbulkan ketidakpercayaan yang bisa 

berakibat pada penggantian pengurus sebelum berakhir masa baktinya. Jika terdapat 

permasalahan lain yang turut mencampuri, biasanya hal ini dapat memicu konflik di dalam 

masyarakat. 

F. Akuntabilitas Perusahaan Inti sebagai Pengelola 

Setelah berbicara ketercukupan luasan lahan,dan penetuan lokasi kebun, maka faktor penting 

selanjutnya adalah teknis pengelolaan oleh perusahaan inti itu sendiri. Jika pengelolaan 

terkesan asal-asalan dan tanpa adanya transparansi maka hal ini dapat dengan cepat memicu 

konflik antara koperasi dengan perusahaan inti. Keterlibatan masyarakat dan pengurus 

koperasi dalam proses pembangunan kebun kemitraan akan mengurangi mis-komunikasi 

anatara perusahaan inti dengan masyarakat. 

G. Perebutan Akses Sumber Pendapatan 

Tidak jarang koperasi kemitraan juga mempunyai usaha sampingan, seperti jasa angkutan dan 

kontrak borongan pengerjaan sarana dan infrastrukur serta kegiatan penopang usaha 

perkebunan lainnya. Item pekerjaan tersebut merupakan sumber pendapatan lain selain dari 

jual TBS kemitraan. Koperasi kemitraan harus kompetitif untuk dapat bersaing dengan 

kontraktor lain yang pada umumnya kuat di modal dan banyak pengalaman. Tidak jarag 

ditemui terjadinya kompetisi tidak seha antar koperasi maupun dengan kontraktor lainnya, hal 

ini dapat juga memicu persoalan baru. 

H. Persinggungan dengan Dinamika Politik Lokal  

Momentum pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan 

presiden biasanya akan meningkatkan eskalasi konflik di perkebunan. Hal ini dapat 

dimengerti karena di perkebunan merupakan pusat konsentrasi massa yang cukup signifikan 

untuk memperoleh suara. Tidak jarang cara-cara untuk menarik simpati tersebut justru 

memicu konflik baru. Beberapa isu yang kadang dipakai untuk membangkitkan solidaritas 

masyarakat untuk melakukan aksi massa misalnya terkait dengan isu tenaga kerja dan 

kesejahteraan petani. Sampai dengan aksi massa terjadi akan menimbulkan kerugian baik 
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perusahaan inti maupun koperasi kemitraan. Sementara aktor-aktor politik jusstru 

diuntungkan dengan meningkatnya popularitas dan membuat citra pro rakyat dengan harapan 

meningkatkan jumlah suara saat pemilihan. 

 

ANALISA SOSIAL KRITIS 

Klaus Offe dalam Ber Agger (2017) menyatakan bahwa kapitalisme memerlukan 

intervensi negara untuk membentengi dan mencega krisis struktural. Hal ini menunjukkan 

adanya pemain baru bukan hanya antara buruh dan majikan. Terkait dengan program kebun 

kelapa sawit rakyat, jelas sekali peran penting dari negara menyangkut bagaimana negara 

membangun konsep kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui Permentan 26 Tahun 2007, 

negara hanya menginstruksikan difasilitasinya pembangunan kebun masyarakat sekurang-

kurangnya 20% dari total IUP perusahaan. Prosentase tersebut tentunya masih bisa 

dipertanyakan dasar dan argumentasinya. Meskipun dengan menaikkan angka tersebut tidak 

serta-merta akan langsung meningkatkan kesejahteraan petani, namun hal ini bisa menjadi 

dasar kebijakan perusahaan inti dalam mengalokasikan kebun kemitraan. 

  Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dimanakah masyarakat ketika disusunnya 

rancang bangun kebun kemitraan. Tentunnya dapat dijawab dengan mudah bahwa produk 

perundang-undangan terkait hal itu sudah melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan 

melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dalam prakatiknya masyarakat selalu 

mesara sebagai pihak yang paling dirugikan. Dalam perspektif ruang publik, Habermas hal 

ini patut dipertanyakan proses-menuju pada perumusan kebijakan tersebut. Karena ruang 

publik yang dimaksud bukan merupakan keterangan lokatif, melainkan sebagai kondisi atau 

syarat dari kemungkinan suatu klaim yang berlaku secara umum dan mengikat karena 

persetujuan rasional dari semua anggota masyarakat (Poespowardojo, 2016).  Barangkali 

bukan berarti masyarakat tidak dilibatkan sama sekali, namun partisipasi masyarakat yang 

diidealkan adalah adanya rasionalitas, bukan asal hadir.  

 Kehadiran masyarakat minus rasionalitas ini yang kemudian dapat melahirkan 

kebijakan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Di sisi lain absennya rasionalitas 

menyebabkan msayarakat hanya menggunakan pilihan aksi massa biasanya dengan 

penutupan jalan ataupun pendudukan kebun. Hal ini merupakan tindakan tidak kontruktif, 

yang pada ujungnya akan merugikan semua pihak. Proses menuju kepada peningkatan 
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kesejahteraan dan demokratisasi kebijakan terkait kebun sawit rakyat tidak bisa dicapai 

dengan aksi massa, melainkan dengan komunikasi dan kolaborasi intensif. Masyarakat 

maupun perusahaan seringkali lupa bahwa tanggungawab kesejahteraan  petani kemitraan di 

sekitar kebun inti tidak melulu berdasarkan hitung-hitungan ekonomis dari hasil penjualan 

TBS kebun kemitraan. Perlu untuk dicatat mengenai jumlaah tenaga kerja lokal, kontraktor, 

suplier maupun pedagang yang berada di sekitar perkebunan  yang juga memperoleh akses 

pada sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Lebih dari itu terdapat 

potensi lain yang melibatkan perusahaan inti, koperasi kemitraan dan pemerintah desa 

melalui pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility). Pemilihan program 

yang tidak terbatas pada fasilitas fisik namun juga pada pengembangan ekonomi lokal 

lainnya. 

 Dalam proses kolaborasi perusahaan inti-koperasi kemitraan-pemerintah desa terdapat 

suatu potensi terjadinya transfer pengetahuan, pembelajaran bersama untu menciptakan 

kehidupan yang lebih baik, bukan semata-mata perhitungan ekonomis semata. Potensi ini 

dapat terus ditingkatkan seriring dengan penikatan rasionalitas semua pihak dalam konteks 

ruang publik. Di sisi lain, potensi inipun belum disadari sepenuhnya oleh perusahaan inti, 

mengingat dari sejaaharahnya perusahaan kelaapa sawit merupakan indutri perkebunan yang 

terkesan hanya membutuhkan seolang “planters” ahli bercocok tanam saja.  Kehadiran 

perusahaan inti dengan personil yang mempunyai kecakapan dalam bidang sosial masyarakat 

menjadi sangat penting untuk menciptakan relasi yang setara, kolaborasi maksimal dalam 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, menghindarkan konflik-konflik terbuka 

yang dapat merugikan banyak pihak.    
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