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Kebijakan tentang perkebunan sawit di Indonesia 
telah menciptakan kerentanan bagi petani sawit 
terutama petani sawit swadaya/mandiri. Relasi 

tidak adil (unfair relation) antara smallholders dengan 
perusahaan pengolah sawit serta pemerintahan lokal, 
masih terus berlangsung sampai hari ini. Kebijakan 
pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan. 
Menutup peluang bagi pemerintah daerah untuk 
melakukan upaya perlindungan terhadap petani 
sawit. Sehingga kerentanan yang dialami oleh petani 
sawit terkesan diabaikan dalam relasi kuasa politik 
dan modal yang unfair ini. 

Kerentanan yang dialami petani sawit tersebut 
berisiko terhadap keberlanjutan sektor ini sebagai 
sumber penghidupan di masa depan. Desa-desa yang 
memiliki perkebunan dan petani sawit (desa sawit) 
seharusnya mulai mempertimbangkan keberadaan 
lembaga sosial dan ekonomi lokal guna merespons 
secara serius fenomena kerentanan ini. Studi IRE-
OXFAM yang dilakukan Anwar (2017), Prayitno (2017) 
dan Angga (2017), masing-masing di Desa Tanjung 
Makmur (Tanjung Jabung Barat), Desa Ensalang dan 
Desa Perongkan (Sekadau) tentang pengembangan 
lembaga sosial-ekonomi di desa-desa berbasis sawit 
memperoleh temuan-temuan yang menarik untuk 
dielaborasi menjadi agenda kebijakan bagi pemer-
intahan pusat, daerah, dan desa. 

Studi tersebut menunjukkan bahwa lahan sawit 
adalah potret agroindustri yang melibatkan banyak 
aktor, mulai dari petani (swadaya, plasma, dan buruh 
kebun), perusahaan, lembaga ekonomi lokal, tengkulak, 
pemerintah desa, hingga negara. Meski demikian, 
di antara banyaknya aktor tersebut titik kerentanan 

Mengembangkan BUMDesa 
untuk Petani Sawit

justru ada pada petani sawit (terutama petani skala 
kecil (smallholders) dan buruh tani) sebagai salah 
satu aktor utama dalam proses produksi komoditas 
sawit. Perubahan tata guna lahan ke arah pertanian 
monokultur menjadikan ketergantungan penghidupan 
mereka pada sektor sawit semata. Meski terjadi pe-
ningkatan pendapatan, petani skala kecil (terutama 
petani plasma) masih rentan mengalami kemiskinan 
manakala mereka tak memiliki simpanan aset yang 
memadai (Cahyadi & Waibel, 2015).

Perkebunan sawit, petani sawit, infrastruktur di sekitar 
sawit, serta perputaran uang yang dihasilkan dari 
rantai ekonomi sawit, menarik dikaji. Sebagaimana 
para petani sawit, setiap individu pada dasarnya 
dalam melangsungkan kehidupannya membutuhkan 
aset-aset, baik tangible asset maupun intangible as-
set, (Chambers and Conway, 1992; Blaikie, 1994; 
De Haan, 2000). Selanjutnya, dari cara pandang 
tersebut kemudian dirumuskan sebagai pentagon 
asset approach. Pendekatan ini menegaskan bahwa 
ada lima aset penting yang dibutuhkan seseorang 
maupun komunitas guna melangsungkan penghidupan 
yang berkelanjutan, yaitu; aset sumber daya alam 
(natural capital), aset manusia (human capital), aset 
fisik (physical capital), modal sosial (social capital), 
dan aset keuangan (financial capital). 

Dalam memanfaatkan aset-aset tersebut penting 
dikembangkan suatu kerangka kerja penghidupan 
berkelanjutan. Meminjam istilah, kerangka analisis 
penghidupan yang dikembangkan oleh Saragih, 
Lassa, dan Ramli, (2007), bahwa aspek krusial 

Peta Kerentanan Petani Sawit dalam 
Kerangka Analisis Penghidupan



POLICY BRIEF  MARET 2017

2

yang penting dikedepankan adalah mengidentifikasi 
platform penghidupan, modifikasi akses, konteks 
kerentanan, dan strategi penghidupan berkelanjutan 
yang dirumuskannya. Gambar 1 memperlihatkan 
bahwa hal strategis untuk dipikirkan adalah strategi 
penghidupan berkelanjutan berbasis SDA dan/atau 
non SDA. Termasuk implikasi yang akan dihasilkan 
dari strategi tersebut.

dapat mengambil kebijakan secara sepihak kepada 
petani terkait dengan penetapan harga, potongan 5 
persen kepada petani plasma dan pemotongan nilai 
bersih timbangan (grading).

Peta kerentanan petani sawit berdasarkan temuan 
riset IRE yang didukung oleh OXFAM. Temuan-temuan 
penting dari riset tersebut berhasil memetakan berbagai 
kerentanan yang telah mengubah aset penghidupan 
petani dan buruh kebun sawit. 

Pertama, sarana produksi perkebunan sawit tidak 
tersedia secara mudah dan murah yang menyebabkan 
ketergantungan petani kepada pihak lain. Kedua, 
petani sawit belum terorganisasi secara kuat se-
hingga menjadi tidak berdaya ketika harus menjalin 
hubungan dengan para pihak yang memiliki otoritas 
dan kewenangan yang lebih dominan. Ketiga, belum 
adanya badan usaha yang menjadi mitra kerja usaha 
perkebunan sawit di desa dengan pihak perusahaan 
perkebunan. Keempat, aspek kebermanfaatan orga-
nisasi petani dalam menopang kebutuhan maupun 
mengatasi masalah yang dihadapi petani sawit belum 
optimal. Kelima, lemahnya institusi desa dalam 
memfasilitasi, memproteksi, dan memberdayakan 
perkebunan sawit. Terakhir, tidak ada jaminan akses 
bagi petani sawit mandiri (swadaya) dalam tata niaga 
penjualan tandan buah segar (TBS). 

Berkaitan dengan poin terakhir di atas, petani tidak 
dilibatkan dalam penentuan harga. Mekanisme ini 
hanya melibatkan unsur pemerintah, asosiasi petani, 
dan perusahaan perkebunan. Pabrik pengolahan 
kelapa sawit hanya memberikan akses penjualan 
tandan buah segar kepada badan usaha (CV atau PT) 
melalui skema kerjasama dengan target khusus, dan 
kepada petani plasma melalui pemberian delivery 
order (DO) yang dapat diambil setiap menjelang 
masa pemanenan. Secara legal petani swadaya 
hanya bisa menjual kepada badan usaha yang telah 
bekerjasama dengan pabrik melalui jaringan-jaringan 
(lazim disebut: kaki) yang mereka tunjuk. 

Petani swadaya skala kecil merasa lebih mudah 
untuk menjual hasil panen mereka melalui pengepul 
(biasanya petani plasma pemegang DO) karena tidak 
harus menanggung biaya angkutan sendiri. Para 
pengepul ini dapat menjual langsung kepada pabrik, 
tapi juga bisa menjual kepada jaringan CV atau PT 
yang setiap saat berkeliling di desa-desa penghasil 
sawit. Karena petani swadaya hanya menjual mela-
lui pengepul, maka harga jual yang mereka terima 
jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga yang 
diterbitkan oleh pabrik, CV atau PT, apalagi harga 
resmi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Lihat 
gambar 2 di bawah ini.

Gambar 1: Kerangka Analisis Penghidupan 

Sumber : diadaptasi dari Saragih, Lassa, dan Ramli, 2007

Kerentanan petani sawit dipicu oleh berbagai faktor. 
Kebijakan tentang perkebunan menjadi salah satu 
pemicu kerentanan. Skema kemitraan antara peru-
sahaan perkebunan sawit dan petani berpotensi me-
nimbulkan ketidakadilan. Meskipun UU No. 39/2014 
telah menyatakan bahwa tujuan perkebunan adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, 
dan perlindungan kepada masyarakat, tetapi pelaksa-
naannya banyak merugikan masyarakat. Permentan 
No. 29/2016 jo. Permentan No. 98/2013 tentang 
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menguraikan 
bahwa sistem kredit dalam skema Perusahaan Inti 
Rakyat (PIR)—yang menempatkan perusahaan sebagai 
inti dan petani kecil sebagai plasma—menimbulkan 
beban baru bagi masyarakat. Sehingga konsep pem-
berdayaan petani plasma prosesnya tidak terbuka dan 
sangat dikendalikan oleh kebijakan perusahaan dan 
tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan petani.

Permentan tersebut juga memicu monopoli pasar 
penjualan tandan buah segar (TBS) oleh Usaha 
Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Ketentuan 
yang mensyaratkan kepemilikan minimal 20 persen 
bahan baku untuk mendapatkan izin mendirikan in-
dustri pengolahan kelapa sawit secara tidak langsung 
menutup kesempatan pihak di luar perusahaan untuk 
membangun pabrik pengolahan TBS. Monopoli pasar 
mengakibatkan perusahaan pengolahan kelapa sawit 
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terting-
gal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), serta 
Kementerian Pertanian. Adanya pabrik pengolahan 
alternatif di luar perusahaan perkebunan kelapa sawit 
akan membuka kompetisi pasar secara lebih sehat 
dan memberi alternatif bagi petani untuk menjual 
hasil panen. Pabrik yang dikelola Pemda juga dapat 
menjadi acuan untuk melakukan pembelian TBS 
sesuai harga yang dikeluarkan pemerintah daerah.

BUMDesa dapat didirikan sebagai alternatif pelemba-
gaan ekonomi di desa berbasis sawit untuk memenuhi 
kebutuhan petani sawit. BUMDesa sudah berdiri di 
Desa Tanjung Makmur (Tanjung Jabung Barat) tetapi 
belum menyentuh basis penghidupan yaitu sawit. 
Sedangkan di Desa Ensalang dan Desa Perongkan 
(Sekadau) baru muncul inisiatif dari pemerintah 
desa. Pemerintah desa belum mensosialisasikan 
pembentukan BUMDesa sebagai upaya meningkat-
kan kesejahteraan dan kualitas kegiatan ekonomi. 
Pemerintah desa juga belum melakukan kajian 
mendalam terkait potensi usaha, kebutuhan SDM 
dan modal, serta kontribusinya terhadap kegiatan 
ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, pemerintah 
daerah dan desa juga belum memiliki peta jalan 
(road map) pendirian BUMDesa untuk penguatan 
petani sawit. 

Peta jalan pengembangan BUMDesa berbasis kelapa 
sawit perlu dilaksanakan dengan skema pengambilan 
keputusan strategis di Desa melalui musyawarah 
desa yang menjangkau tiga hal: (1) kewenangan dan 
asset desa, (2) pilihan jenis usaha, dan (3) model 
kemitraan dengan aktor-aktor terkait. Pilihan jenis 
usaha bagi BUMDesa berbasis kelapa sawit dapat 
menyasar pada empat hal yang berbasis SDA mau-
pun non-SDA, yakni (a) pembiayaan keuangan mikro 
untuk mengatasi permodalan, (b) jasa transportasi 
untuk mengurangi ongkos pengambilan hasil yang 
tinggi, (c) delivery order (DO) TBS langsung ke pabrik 
untuk menampung produksi pasca panen, dan (d) 
penyedia jaring pengaman sosial bagi petani sawit. 

Pemilihan jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh 
BUMDesa harus melibatkan masyarakat, khususnya 
petani sawit sehingga kegiatan usaha BUMDesa 
akan mampu menjawab berbagai kerentanan yang 
dihadapi petani. BUMDesa hendaknya memiliki 
bidang kegiatan yang secara spesifik memperkuat 
kemandirian petani dalam mengatasi masalah 
produksi dan pemasaran dan mempertimbangkan 
aset dan potensi desa, risiko usaha, potensi konflik, 
kapasitas SDM, dan dukungan pemerintahan Desa.

Selain aspek pilihan usaha, BUMDesa perlu meru-
muskan model kemitraan dengan berbagai aktor 
pemangku kepentingan. Model kemitraan harus saling 
menguntungkan dan memperhatikan kepentingan 

Modifikasi Akses Penghidupan 
Berkelanjutan bagi Petani Sawit

Gambar 2: Tata Niaga Penjualan 
Tandan Buah Segar (TBS)

Modifikasi akses untuk mengatasi berbagai kerentanan 
diharapkan menciptakan strategi penghidupan baru 
melalui aktivitas baik yang berbasis sumber daya alam 
(SDA) maupun non-SDA. Dampak yang diharapkan 
berupa keamanan penghidupan dan keberlanjutan 
ekologi. Berdasarkan konteks kerentanan dan kondisi 
perkebunan sawit yang tidak berpihak kepada petani 
dan buruh sawit dibutuhkan modifikasi akses terhadap 
relasi sosial dan kelembagaan. 

Organisasi petani masih lemah dalam memperjuang-
kan kepentingan petani sawit. Potensi organisasi 
yang dapat digunakan untuk menguatkan organisasi 
petani adalah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). 
Penguatan organisasi petani dengan membentuk 
SPKS di tingkat desa. Organisasi SPKS telah berdiri 
di tingkat kabupaten sebagai bagian dari jaringan 
nasional selama bertahun-tahun. Struktur organisasi ini 
berpotensi diperluas sampai di desa dan kecamatan. 
Pilihan untuk memperkuat jaringan organisasi SPKS 
lebih realistis dilakukan daripada merintis organisasi 
baru dengan skala kecil di desa. Jaringan organisasi 
yang sudah terbentuk sampai tingkat nasional dapat 
membantu advokasi anggotanya secara lebih luas.

Pasar alternatif untuk mengakomodasi hasil panen 
petani secara lebih berkeadilan belum tersedia. 
Pemerintah kabupaten berpotensi mengembang-
kan pabrik pengolahan kelapa sawit dalam bentuk 
badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD ini dapat 
difungsikan juga sebagai ‘holding’ dari BUMDesa 
yang bergerak pada usaha penjualan hasil produksi 
kelapa sawit. Proses pembentukannya bisa didukung 
oleh pembiayaan dari APBD dan APBN melalui 
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petani dan buruh kebun sawit dan ditujukan pada 
penguatan kelembagaan organisasi petani kelapa 
sawit, kerjasama untuk pemasaran hasil panen 
petani, pengadaan sarana produksi pertanian (bibit, 
pupuk, obat), penyaluran kredit permodalan, pe-
ningkatan kemampuan budidaya dan inovasi petani 
sesuai standar kelapa sawit berkelanjutan. Selain itu, 
dibutuhkan model kemitraan antar BUMDesa dan 
BUMDesa Bersama untuk mencapai skala ekonomi 
(produktivitas) dan posisi tawar terhadap perusahaan 
dan pemerintah. Basis utama kemitraan ini adalah 
saling menguntungkan dan memperhatikan kepen-
tingan petani dan buruh kebun sawit.
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Berdasarkan kerentanan-kerentanan dan modifikasi 
aset penghidupan petani sawit di atas, penting dire-
komendasikan sejumlah agenda kebijakan di berbagai 
level. Pada level Pemerintah Pusat, Kementerian 
Pertanian dan Kemendesa PDTT seharusnya segera 
melakukan (a) fasilitasi pengembangan badan usaha 
di tingkat kabupaten yang bergerak dalam bidang 
pengolahan hasil kelapa sawit dan (b) menerbitkan 
peraturan bersama antara Kementerian Dalam Ne-
geri, Kementerian Pertanian, dan Kemendesa PDTT 
untuk memfasilitasi pembentukan badan usaha 
pengolahan kelapa sawit di tingkat daerah sebagai 
holding BUMDesa dengan pernyataan kepemilikan 
bahan baku bersumber dari petani swadaya.

Pada level Pemerintah Daerah, organisasi pemerintah 
daerah yang bertanggungjawab terhadap sektor perke-
bunan seharusnya memberikan dukungan kegiatan 
peningkatan produksi dan produktivitas terhadap 
petani swadaya. Sementara organisasi pemerintah 
daerah yang bertanggungjawab terhadap urusan 
desa melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan 
BUMDesa, dan memfasilitasi pembentukan holding 
BUMDesa yang memiliki fokus usaha perniagaan 
hasil kelapa sawit.

Pemerintah Desa segera melakukan revisi RPJMDesa, 
RKPDesa, dan APBDesa 2017, dan memasukkan 
kegiatan pembentukan BUMDesa disertai alokasi ang-
garan yang memadai. Di samping itu pemerintahan 
desa dan/atau masyarakat juga melakukan kajian 
potensi pengembangan BUMDesa secara berhati-
hati, agar dapat menghasilkan rekomendasi yang 
layak dan akurat.
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