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Abstrak 

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di Daerah Riau telah membawa 
dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas 
perkebunan maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Begitu pesatnya perkembangan luas 
areal perkebunan rakyat khususnya swadaya murni, maka perlu dirancang suatu model untuk 
menghindari ketimpangan pendapatan antara petani. Model kelembagaan tersebut bertujuan 
untuk peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan dalam bentuk Agroestate Berbasis Kelapa 
Sawit (ABK). Melalui program ABK, petani memperoleh kesempatan untuk 
membeli/memiliki  saham di pabrik kelapa sawit (PKS) perusahaan pengembang. Model 
ABK ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu; pertama, kegiatan bisnis membangun  
kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan 
dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); kedua, adalah bisnis mengelola kebun 
dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha 
pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri.  
 
Kata kunci: Kelembagaan ekonomi, agroestate, kelapa sawit 
 
Abstract 
Plantation development, especially oil palm plantation, in Riau has brought economic impact 
on communities, either communities involved with the activities of the plantation as well as 
the surrounding communities. Rapid development of area of people plantation especially pure 
self-help, it is necessary to design a model to avoid the income disparity between farmers. The 
institutional model aims to increase the welfare of rural farmers in the form of Palm-Based 
Agroestate (Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, ABK). Through program ABK, farmers have 
opportunity to buy/own stock in palm oil mill of the developer company. There are two units 
of main business activities in the model ABK, namely the first, business activities to build 
plantation and factory industry and if necessary the settlement of participating farmers will be 
done by developer company; second, activities to manage participant’s plantation and factory 
and marketing the products that will be done by the management enterprise called as 
cooperative formed by the participant farmers themselves. Model ABK is a concept of rural 
plantations development for the future, this concept is a form of cooperation with the 
developer company. 
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A. Pendahuluan 

 Kelapa sawit di daerah Riau merupakan tanaman primadona yang mendorong 

masyarakat di luar program PIR-BUN mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai 

masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya. Sejak pasca 

krisis tahun 1998 perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat secara tajam 

yakni pada tahun 1998 luas perkebunan kelapa sawit 901.276 ha meningkat menjadi     

2.056.008ha pada akhir tahun 2009. Selama periode tahun 2001-2009 tingkat pertumbuhan 

rata-rata sebesar 7,89% per tahun, sementara komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan 

kelapa luas arealnya justru mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya perkembangan luas 

areal dan produksi komoditi perkebunan kelapa sawit di Daerah Riau disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit di 

Propinsi Riau  Tahun 2007–2009 
 

KABUPATEN/KOTA 
LUAS (Ha) 

2007 2008 2009 
  Kampar 291.475,50 311.137,00       315.303  
  Rokan Hulu 275.609,10 262.673,60       271.017  
  Pelalawan 177.906,01 182.926,19       130.081  
  Indragiri Hulu 114.582,00 118.076,78       167.856  
  Kuantan Singingi 121.854,36 116.527,32       139.797  
  Bengkalis 127.259,00 147.643,50       134.099  
  Rokan Hilir 148.879,00 166.311,00       293.869  
  Dumai 24.930,00 27.954,00          60.508  
  Siak 183.598,13 184.219,48       165.235  
  Indragiri Hilir 143.431,50 148.729,50       356.697  
  Pekanbaru 2.857,00 7.353,00          21.546  

Jumlah (ha) 1.612.381,60 1.673.551,37     2.056.008 

Produksi (ton) 5.119.290 5.764.201 5.937.539 
Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2010 

 
 

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat 

yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata 

pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi 

kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. 

Bermacam sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-
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barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan 

desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, 

nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu (Almasdi Syahza, 2009b).  

Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebuan merupakan 

alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap 

pembangunan perkebunan masih tinggi. Usahatani kelapa sawit memperlihatkan adanya 

peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan. Dari aktivitas manusia, kegiatan pembangunan 

perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.  

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2010), pembangunan perkebunan kelapa sawit di 

Daeah Riau telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Dari 

segi pendapatan petani berkisar antara Rp 3.475.029-Rp 4.125.242. Jika di asumsikan nilai 

tukar rupiah terhadap dollar sebesar UD $ 1 = Rp 9.000, maka pendapatan petani kelapa sawit 

berkisar UD$ 4.633,37-UD$ 5.500,32 per tahun. Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa 

sawit juga memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat 

dalam upaya mengetaskan kemiskinan di di daerah pedesaan. 

Pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit, menyebabkan daerah-daerah sekitar 

pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini 

menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan 

rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Dari sisi lain 

pembukaan perkebunan akan membutuhlan lahan, apabila hal ini tidak dikendalikan oleh 

pembuat kebijakan, maka akan terjadi alih fungsi lahan di daerah pedesaan. 

Berdasarkan gambaran dan permasalahan yang diuraikan, maka maksud melakukan 

penelitian ini adalah untuk: 1) Mengkaji multiplier effect ekonomi yang diciptakan dari 

kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di pedesaan; 2) Mengkaji tingkat 
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kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa 

sawit.  

Hasil penelitian dapat menemukan model pembangunan ekonomi pedesaan berbasis 

pertanian (agribisnis kelapa sawit). Rancangan ini diharapkan akan terjadi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi pedesaan baik dari subsektor perkebunan maupun nonperkebunan. 

Hasil penelitian ini dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti 

ditempuh oleh pemerintah daerah untuk pengembangan pertanian ke depan dan strategi untuk 

pembangunan ekonomi pedesaan. 

 

B. Kerangka Teoritis 

Sampai saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing 

guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan 

hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Pemihakan 

kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor agribisnis dilevel makro perlu disertai 

dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Pengalaman 

lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam perekonomian 

nasional ternyata tidak diikuti peningkatan pendapatan petani yang memadai. Oleh karena itu, 

dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat,  keberpihakan pada pembangunan sektor 

agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa 

manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. 

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang mismatch 

di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan 

komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan 

bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun 
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kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang 

dimiliki (Yuswar Zainal Basri, 2003). 

Pembangunan pedesaan harus dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. 

Salah satu konsep yang pernah dikemukakan oleh Friedmann. J dan Mike Douglass dalam 

Almasdi Syahza (2009a) adalah pengembangan agropolitan. Dalam konsep tersebut 

dikemukakan bagaimana cara mempercepat pembangunan di pedesaan dengan potensi yang 

dimiliki oleh desa.  Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah: Pertama,  merubah daerah 

pedesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur  gaya hidup kota (urbanism) yang telah 

disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu. Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan 

penduduk desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan 

urbanisasi dan merubah tempat permukiman di desa  menjadi suatu bentuk campuran yang 

dinamakan agropolis atau kota di ladang; Kedua, memperluas hubungan sosial di pedesaan 

sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik 

yang lebih luas (agropolitan district); Ketiga, memperkecil  keretakan sosial (social 

dislocation) dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh 

rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru; Keempat, 

menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara 

memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan 

kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama; Kelima, 

menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-

usaha pengembangan sumberdaya ditiap-tiap agropolitan district, termasuk peningkatan hasil 

pertanian; Keenam,  merangkai agropolitan district menjadi jaringan regional dengan cara 

membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara agropolitan district dengan kota; 

Ketujuh, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungan, 

sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan  serta pelaksanaannya pada 
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penduduk daerahnya; Kedelapan, menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun 

agropolitan.  

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pembangunan pedesaan harus dilakukan 

dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus 

mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok 

pembangunan pedesaan, yaitu: Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam 

upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan 

pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; Kedua, meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk 

meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; Ketiga, pembangunan prasarana 

di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang 

mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; 

dan keempat, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun 

nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang 

baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan. 

Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini mengacu kepada 

pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. 

Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah 

subsektor perkebunan yang menjadi komoditi unggulan ekspor, antara lain; kelapa sawit, 

karet, gambir, kelapa. Bustanul Arifin (2001) menyatakan, pengembangan sektor pertanian 

dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan 

ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat 

meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah.  

Peranan agribisnis dalam perekonomian Indonesia sangat penting, dan bahkan derajat 

kepentingannya diduga akan semakin meningkat, terutama setelah sektor industri 
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pertambangan dan minyak bumi mengalami penurunan produksi yang sangat 

mengkhawatirkan. Penggerakan sektor agribisnis memerlukan kerjasama berbagai pihak 

terkait, yakni pemerintah, swasta, petani, maupun perbankan, agar sektor ini mampu 

memberikan sumbangan terhadap devisa negara. Kebijakan dalam hal peningkatan investasi 

harus didukung oleh penciptaan iklim investasi Indonesia yang kondusif, termasuk juga dalam 

birokrasi, akses kredit, serta peninjauan peraturan perpajakan dan tarif pajak untuk sektor 

agribisnis (Gumbira Sa’id, E.
 
dan L. Febriyanti, 2005). 

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem 

agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah 

sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku 

agribisnis dan agroindustri di daerah.  Hasil penelitian Almasdi Syahza (2005), faktor lain 

yang mendukung prospek pengembangan agribisnis untuk masa datang, antara lain: 1) 

penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini 

merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan 

masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). 

Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) perkembangan 

agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan 

pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan 

masyarakat. 

Dalam pengembangan sektor pertanian ke depan masih ditemui beberapa kendala, 

terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri. 

Kendala  yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara 

lain (Almasdi Syahza, 2007a): 1) lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber 

permodalan, 2), ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah, 3) pengadaan dan 

penyaluran sarana produksi, 4) terbatasnya kemampuan  dalam penguasaan teknologi, 5) 
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lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani, dan 6) kurangnya kuantitas dan kualitas 

sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang 

memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena 

petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri. 

 Dalam upaya pembangunan ekonomi di pedesaan, pemerintah Propinsi Riau 

mengambil satu kebijakan yaitu pembangunan sektor pertanian yang difokuskan di daerah 

pedesaan. Untuk pembangunan ekonomi pedesaan tersebut pemerintah daerah telah 

mengembangkan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan dengan kelapa sawit 

sebagai komoditi utama. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau 

mengutamakan kelapa sawit, antara lain: Pertama, dari segi fisik dan lingkungan keadaan 

daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; Kedua, kondisi 

tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit  menghasilkan  produksi lebih tinggi 

dibandingkan daerah lain; Ketiga, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau  

mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu 

Singapura; Keempat, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat 

dengan dibukanya kerjasama Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan 

Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang 

lebih menguntungkan; dan kelima, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa 

kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan 

jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2003). 

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekarang kebijaksanaan ekonomi harus 

menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian 

utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih 

memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi 

rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik. Pembangunan industri 
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harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (backward linkage) dengan sektor pertanian 

atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (forward lingkage) harus memperhatikan 

pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang 

dihasilkan tidak sia-sia. Konsep pengembangan pertanian ini disebut dengan konsep 

agribisnis   

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama disektor 

pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat 

pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat.  Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis 

yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya. 

 

C. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (Descriptive 

Research). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penyanderaan secara 

sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi (petani kelapa 

sawit) pada daerah terpilih sebagai lokasi penelitian.   

 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian pada tahun pertama di tiga kabupaten di Propinsi Riau, yaitu: 

Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Siak. Pada tahun kedua kegiatan penelitian untuk 

pengambilan sampel di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Kuansing, dan 

Kabupaten Bengkalis. Sehingga pada tahun kedua semua lokasi pengembangan perkebunan 

kelapa sawit di Daerah Riau telah tersurvei.  

Alasan pemilihan daerah tersebut, antara lain: 1) dalam rencana tata ruang wilayah 

(RTRW) propinsi Riau, daerah tersebut merupakan bahagian dari pusat pengembangan 
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perkebunan khususnya kelapa sawit; 2) umur kelapa sawit di daerah tersebut pada usia 

produksi optimum yaitu umur 10 sampai 16 tahun (baik produksi TBS, minyak sawit, dan inti 

sawit); 3) pada daerah pengembangan perkebunan terdapat dua jenis kegiatan perkebunan, 

yakni: plasma kelapa sawit dengan perusahaan BUMN sebagai inti dan perkebunan kelapa 

sawit dengan perusahaan swasta sebagai inti; 4) di sekitar pengembangan perkebunan kelapa 

sawit tersebut banyak masyarakat tempatan melalukan usahatani kelapa sawit secara swadaya; 

dan 5) dari daerah yang terpilih sebagai sampel mempunyai produktivitas kebun yang 

berbeda. 

b.  Metode Penarikan Sampel 

Sampel  diambil  dari masyarakat di daerah penelitian yang terpilih, yaitu Kabupaten 

Kampar, Pelalawan, dan Siak. Rumus untuk ukuran sampel adalah (Cochran. William G, 

1991): 

 
 

 

Keterangan: n adalah ukuran sampel; P merupakan proporsi dari masing-masing kelompok 

sampel (petani plasma dan petani swadaya) pada kelas yang terpilih; sedangkan Q=1-P. N 

adalah ukuran populasi; Z adalah nilai deviasi normal terhadap probabilitas keyakinan yang 

diinginkan, dan d adalah tingkat kesalahan yang diinginkan. Penelitian  ini menggunakan  

batas  probabilitas keyakinan  sebesar 95 persen.  

Pengambilan sampel dilakukan secara Stratified Cluster Sampling sehingga masing-

masing daerah terpilih terdapat sampel yang mewakili. Metode ini digunakan dengan 

pertimbangan bahwa letak lokasi penelitian yang berpencaran, karakteristik masyarakat 

sebagai objek penelitian yang beragam. Pada masing-masing cluster yang terpilih, diambil 

dua macam responden, yaitu responden dari petani perkebunan dan responden dari petani non 
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perkebunan. Ukuran sampel pada masing-masing strata (petani perkebunan dan petani 

nonperkebunan) ditentukan secara proporsi dengan rumus; 

 

 

 

Keterangan: n1 adalah ukuran sampel pada masing-masing strata; Ni adalah ukuran populasi 

pada masing-masing strata, dan N merupakan total populasi pada cluster yang terpilih.  

 Dari masing-masing daerah terpilih sebagai sampel, ditentukan proporsi (P) dari 

masing-masing kelompok sampel yaitu petani perkebunan dan nonperkebunan. Tingkat 

keyakinan pada penelitian ini adalah 95 % (α = 5 %), dan diasumsikan datanya berdistribusi 

normal, sehingga diperoleh nilai z sebesar 1,96. Dengan menggunakan rumus Cochran, maka 

diperoleh ukuran sampelnya pada tahun pertama sebesar 284 responden dan tahun kedua 

sebesar 317 responden. Untuk lebih jelasnya ukuran sampel pada masing-masing daerah dan 

kelompok disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2  Ukuran Sampel di Masing-masing Daerah Terpilih  

Tahun Pertama (2009) Ukuran Sampel 

P Q D Z n Plasma Swadaya 

72,4% 27,6% 5% 1,96 284 206 78 
1.     Kabupaten Kampar 107 77 30 

2.     Kabupaten Pelalawan 44 37 7 

3.     Kabupaten Siak 133 92 41 

Tahun Kedua (2010) Ukuran Sampel 

P Q D Z n Plasma Swadaya 

0.71 0.29 5% 1.96 317 224 93 

1. Rokan Hulu 52 22 30 

2. Rokan Hilir 34 34 - 

3. Indragiri Hulu 23 20 3 

4. Kuantan Singingi 75 57 18 

5. Bengkalis 133 92 41 
Sumber: Almasdi Syahza (tahun 2009b, 2010) 

 

            Ni  
ni   =    x  n 
            N 
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c. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer yang 

diperlukan mencakup: identitas sampel, pemilikan dan penguasaan lahan, pendapatan rumah 

tangga, diversifikasi usaha, peluang usaha, dan peningkatan lapangan pekerjaan. Untuk 

melengkapi informasi yang diinginkan, diwawancarai tokoh masyarakat yang terdapat di 

daerah lokasi penelitian.   

 
d.  Prosedur Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data primer dilakukan dengan  menggunakan daftar pertanyaan yang 

telah disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. Kuesioner berperan sebagai pedoman umum 

untuk mengingatkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), 

yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian 

(assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan 

pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif 

singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Dalam metode RRA ini 

informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan 

tujuan  penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber 

informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal.  

Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif peneliti 

maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan analisis 

pendahuluan. Kalau ditemui kekeliruan data dari yang diharapkan karena disebabkan oleh 

adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap 

sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga didapatkan informasi yang lebih 

lengkap.    

e. Analisis Data  
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   1 
K =      

1 – (MPC x PSY) 

 Pendekatan angka multiplier effect ekonomi pada kegiatan perkebunan kelapa sawit 

digunakan formula sebagai berikut (Almasdi Syahza, 2004). 

      
 
 

 

Keterangan: K=pengaruh ekonomi wilayah (multiplier effect); MPC=proporsi pendapatan 

petani yang dibelanjakan di daerah tersebut; dan PSY=bagian dari pengeluaran petani yang 

menghasilkan pendapatan di daerah tersebut. Semakin tinggi angka multiplier effect kegiatan 

perkebunan kelapa sawit (K) maka semakin tinggi pula perputaran uang di daerah pedesaan. 

 Untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan masyarakat 

pedesaan terutama di sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan pengujian 

dengan rumus sebagai berikut (Todaro, Michael P, 2006): 

G = w1 g1+ w2 g2 + ...... + wi gi 

 
G  adalah  indek pertumbuhan kesejahteraan sosial; gi  adalah tingkat pertumbuhan sosial 

quantile ke i; dan wi merupakan bobot kesejahteraan kelompok quantile ke i. 

 Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan 

perkebunan kelapa sawit di Daerah Riau ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai indek 

pertumbuhan kesejahteraan (G) dari periode ke periode. 

 Berdasarkan informasi dari lapangan dan hasil analisis data, maka disusun suatu 

model pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk daerah pedesaan dalam upaya memacu 

pertumbuhan ekonomi pedesaan. 

 

D. Hasil dan Pembahasan 

a. Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat  Pedesaan  
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Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan 

dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, di samping itu juga memperhatikan 

pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah. Pembangunan pertanian yang 

berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya.  

Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mengangkat 

perekonomian masyarakat khususnya mereka yang bermata pencaharian dari sektor pertanian. 

Dampak dari pembangunan tersebut akan terlihat dari beberapa indikator, antara lain:  

1. Angka multiplier effect ekonomi yang diciptakan dari kegiatan pembangunan 

perkebunan kelapa sawit di pedesaan 

2. Indek kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan 

perkebunan kelapa sawit.  

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di Daerah Riau telah membawa 

dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas 

perkebunan maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Dari hasil penelitian Almasdi Syahza 

(2009) menjelaskan bahwa: pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau dapat mengurangi 

ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi 

antar kabupaten/kota; dapat menciptakan multiplier effect dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan; dan ekspor produk turunan kelapa sawit (CPO) dapat merangsang 

pertumbuhan ekonomi daerah Riau. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat 

pedesaan telah membawa dampak berkembangnya perkebunan di daerah, khususnya kelapa 

sawit dan karet. Pembangunan perkebunan ini sekarang lebih banyak dilakukan oleh 

masyarakat secara swadaya.  

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja 

dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif 
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merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha.  

Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses 

kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai 

keterkaitan ke belakang (backward linkages). 

Dari segi penanaman investasi sektor perkebunan yang dilaksananakan,  hampir semua 

daerah kabupaten/kota memanfaatkan investasi. Jika dilihat dari segi dampak ekonominya 

menunjukkan hasil yang menggembirakan yakni terjadinya jumlah uang beredar di pedesaan. 

Hal ini berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, yang pada 

akhirnya meningkatnya mobilitas barang dan jasa.  

Ada dua kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. Pertama, investasi sektor 

perkebunan dan produk turunannya di daerah menyebabkan disparitas spasial antar daerah 

semakin mengecil. Hal ini lebih disebabkan investasi sector perkebunan lebih banyak 

menggunakan tenaga manual dibandingkan tenaga modern (peralatan), sehingga akan 

menambah pendapatan masyarakat didaerah sekitarnya; Kedua, kemungkinan pembangunan 

industri turunan kelapa sawit (PKS) di masing-masing daerah perkebunan juga menciptakan 

peluang kerja dan usaha bagi masyarakat tempatan, sehingga ini juga akan menambah daya 

beli masyarakat.  

Dari hasil penelitian (Tabel 3) memperlihatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit 

menimbulkan angka multiplier effect di daerah pedesaat. Pada tahun 2003 angka multiplier 

effect sebesar 4,23. Angka ini memberikan gambaran setiap investasi di daerah sebesar Rp 

1,00 menyebabkan jumlah uang beredar sebesar Rp 4,23.  Begitu juga pada tahun 2009 angka 

angka multiplier effect sebesar 3,03.  

Apabila diamati tingkat pertumbuhan indek kesejahteraan petani di Riau pada tahun 

1995 sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan   meningkat sebesar 49 

persen dari periode sebelumnya. Dari Tabel 3 terlihat pada tahun 1998 terjadi penurunan 
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indeks kesejahteraan sebesar –1,09.  Berarti kesejahteraan petani (khususnya masyarakat 

pedesaan) menurun dibandingkan pada tahun 1995. Penurunan ini disebabkan kondisi 

ekonomi nasional  pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai 

tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen 

berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % 

terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor 

modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau 

produksi lokal. 

Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan 

petani di pedesaan meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani 

mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Namun pada tahun 2006 memperlihatkan indek 

pertumbuhan kesejahteraan petani sangat dirasakan oleh kelompok pendapatan 40% terendah 

(miskin), ini dibuktikan dengan angka indek pertumbuhan kesejahteraan bernilai positif 0,18. 

Angka tersebut memperlihatkan selama periode tahun 2003-2006 kesejahteraan petani 

meningkat sebesar 18%. Yang merasakan hal tersebut lebih dominan kelompok pendapatan 

terendah. Kelompok berpenghasilan tertinggi (20% tertinggi) justru mengalami penurunan 

kesejahteraan. 

Selama periode tahun 2006-2009, berdasarkan survey yang dilakukan tahun 2009 

ternyata indek kesejahteraan petani kelapa sawit masih mengalami nilai positif yakni sebesar 

0,12. Walaupun pada patahun 2008-2009 ekonomi dunia mengalami krisis global, namun 

petani kelapa sawit masih sempat menikmati kesejahteraannya. Hal ini dibuktikan dengan 

kenaikan kesejahteraan petani sebesar 12%.  

Rendahnya indek kesejahteraan petani kelapa sawit  periode tahun 2006-2009 juga 

tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi global.  Hal tersebut menyebabkan harga CPO di 

pasaran dunia pada akhir tahun 2008 sampai triwulan pertama tahun 2009 turun. Tentu saja 
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dampak harga ini juga berpengaruh terhadap harga di tingkat petani kelapa sawit. Karena itu 

indek kesejahteraan petani kelapa sawit turun dibandingkan periode sebelumnya. 

Perkembangan indek kesejahteraan petani dan angka multiplier effect disajikan pada Tabel 3. 

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal 

yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan 

ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan 

kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen 

ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan 

sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) 

Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan 

terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain). 
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Tabel 3. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit dan Multiplier Effect Ekonomi di Pedesaan Daerah Riau 

 

Kelompok Pendapatan 
1995 1998 2003 2006 2009 

w g w g w g w g w g 

20 % pendapatan terendah 0.0805 -0.0084 0.1513 0.0708 0.1169 -0.0344 0.1040 -0.0129 0.1127 -0.0087 

20 % pendapatan terendah kedua 0.1267 0.0090 0.1946 0.0679 0.1583 -0.0363 0.1590 0.0007 0.1547 0.0043 

20 % pendapatan terendah ketiga 0.1438 -0.0056 0.2152 0.0714 0.1831 -0.0321 0.1791 -0.0040 0.1841 -0.0050 

20 % pendapatan terendah keempat 0.1955 -0.0119 0.2010 0.0055 0.2107 0.0097 0.2260 0.0153 0.2197 0.0063 

20 % pendapatan tertinggi 0.4535 0.0167 0.2379 -0.2156 0.3309 0.0930 0.3319 0.0010 0.3288 0.0031 

Indek Kesejahteraan 0.49 -1.09 1.72 0.18 0.12 

Multiplier Effect Ekonomi 
  

4,37 2,48 3,03 
Sumber: Almasdi Syahza, 2009b 
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b. Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Kelapa Sawit  

Begitu pesatnya perkembangan luas areal perkebunan rakyat khususnya swadaya 

murni, maka perlu dirancang suatu model untuk menghindari ketimpangan pendapatan antara 

petani plasma dan swadaya. Model yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan petani di 

pedesaan adalah dalam bentuk Agroestate Berbasis Kelapa sawit (ABK). 

Model yang disajikan ini dimaksudkan untuk mencoba menetralisir dikotomi-dikotomi 

dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) 

dengan perusahaan inti, di samping untuk menjamin pengembangan perusahaan dan 

kelangsungan pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri. Program pembangunan perkebunan 

kelapa sawit selama ini hanya terbatas untuk perkebunan rakyat (plasma) dan perkebunan 

perusahaan (inti). Pemilikan petani hanya sebatas kebun yang telah ditentukan dalam program 

plasma, sementara pabrik pengolah tandan buah segar (TBS) hanya dimiliki oleh perusahaan 

inti. Untuk ke depan perlu dipikirkan model bentuk kemitraan kegiatan pembangunan 

perkebunan kelapa sawit, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan pemilikan saham 

pada pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari 

kebun kelapa sawit dan saham PKS. Melalui program ABK ini petani memperoleh 

kesempatan untuk membeli/memiliki  saham di PKS perusahaan inti.   

Jaminan ketersediaan bahan baku secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas 

merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu agroindustri termasuk industri minyak 

sawit. Keterkaitan antara sumber penghasil bahan baku dan agroindustri kelapa sawit harus 

diintegrasikan ke dalam suatu pemilikan.  Konsep  kemitraan ini menekankan kepada azas 

kepemilikan bersama oleh petani baik usahataninya maupun pabrik pengolahannya, dimana 

pengelolaannya dilakukan oleh koperasi petani. 

Aplikasi berorientasi kepada kesejahteraan petani melalui penekanan efesiensi 

pengolahan usahatani yang produktif serta peningkatan nilai tambah dalam konteks agribisnis, 
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dimana kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan 

profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu pengusaha pengembang 

(developer usahatani),  pabrik industri,  permukiman petani peserta, petani peserta aktif, 

badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik 

industri ), dan lembaga pembiayaan. 

Dalam model agroestate berbasis kelapa sawit (ABK) ini terdapat dua kegiatan bisnis 

utama yaitu yang pertama, kegiatan bisnis membangun  kebun dan pabrik industri serta jika 

diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang 

(developer); kedua, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta 

memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang 

dibentuk oleh petani peserta itu sendiri. Model agroestate berbasis kelapa sawit (ABK) 

merupakan konsep pembangunan perkebunan di pedesaan untuk masa datang, konsep ini 

dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan pengembang.  

 Model ABK dirancang untuk pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan yang 

berbasis pertanian (perkebunan kelapa sawit). Model ABK ini bertujuan untuk membangun 

perkebunan berbasis kelapa sawit yang diperuntukkan bagi petani yang belum mempunyai 

lahan perkebunan dan atau bagi petani yang memiliki lahan tetapi tidak punya modal usaha 

untuk pengembangan usahataninya. Petani ini sama sekali tidak mempunyai lahan yang layak 

untuk jaminan kehidupannya atau tidak mempunyai lahan untuk hidup layak bagi keluarga 

petani. Model ini merupakan pengembangan dari konsep agropolitan yang dicetuskan oleh 

Friedman dan Douglass (1976). Konsep agropolitan adalah salah satu strategi dalam 

percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.  

 Secara singkat konsep model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit (ABK) yang akan 

melibatkan masyarakat pedesaan (bagi petani yang belum memiliki lahan perkebunan) 

disajikan pada Gambar 1.  
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Gambar  1 Skema Konseptual Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit (ABK) di 
Pedesaan (Almasdi Syahza, 2007b) 

 

Untuk lebih jelasnya model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

� Perusahaan pengembang (developer) membangun kebun (usahatani) dan   pabrik  

pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan 

pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik 

dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang 

memungkinkan. 

� Kebun dan pabrik yang sudah dibangun oleh developer dijual dalam bentuk unit kaveling 

atau saham pabrik kepada petani aktif yaitu petani yang benar-benar berminat untuk 
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mengelola kebun dan pesertanya adalah masyarakat pedesaan. Sebagai pemilik kebun 

petani peserta akan menerima sertifikat pemilikan tanah dan sebagai bukti pemilikan 

pabrik petani peserta akan menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham. 

� Para petani peserta membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit 

lembaga pembiayaan yang ada. Skim kredit ini difasilitasi ketersediaannya oleh pengusaha 

pengembang atau dapat pula oleh koperasi. Para petani peserta sebagai pemilik unit 

kavling menyerahkan pengelolaan (manajemen fee) yang besarnya telah ditentukan 

didalam kontrak  manajemen berdasarkan kesepakatan. Perusahaan jasa  manajemen  akan 

mengelola kebun dan pabrik dengan prinsip-prinsip manajemen perkebunan yang terbaik  

dan profesional. 

� Kepemilikan modal PKS bagi petani peserta dibatasi maksimum 40 % dari total modal 

kerja, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan saham pemerintah daerah. Ini bertujuan 

untuk menjaga profesional pengelolaan PKS. Model pemilikan saham dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

� Dalam pengelolaan kebun, petani aktif dikelompokkan ke dalam kelompok petani 

hamparan (KPH) dan diperlukan sebagai tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai 

kesepakatan. 

� Pendapatan petani diharapkan cukup besar, karena dapat berasal dari berbagai sumber. 

Bagi petani aktif pendapatannya akan bersumber dari hasil panen kebun miliknya, upah 

kerja, dan dividen  saham pabrik. Keunggulan lain adalah kontinuitas bahan baku untuk 

PKS akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga kemungkinan menjual 

TBS ke PKS lain akan terhindar. 

� Perusahaan pengembang (developer) akan mengembalikan modal yang dipakai (dana 

sendiri, dan pinjaman dari lembaga pembiayaan) dan akan mendapatkan keuntungan dari 

hasil kebun dan saham pabrik industri yang telah dibangun. 
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 Pengembangan model ABK bagi petani di pedesaan yang telah memiliki lahan untuk 

dikembangkan perkebunan kelapa sawit, namun mereka tidak mempunyai modal usaha yang 

memadai untuk pengembangan perkebunan, maka dikembangkan melalui model ABK pola 

kemitraan. Bentuk kegiatannya adalah pengembangan perkebunan melalui pemanfaatan 

fasilitas kredit dari lembaga keuangan perbankan atau non perbankan. Tujuannya adalah 

membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru atau wilayah yang sudah ada 

dengan teknologi maju agar petani mampu memperoleh pendapatan yang layak. Juga 

mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang bersifat agribisnis dengan memasukkan 

berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil secara terpadu. 

Pelaksanaan pembangunan perkebunan model ABK pola kemitraan dilakukan oleh 

perusahaan di bidang perkebunan yang ditunjuk sebagai perusahaan inti (mitra) dengan 

pembinaan dan dukungan instansi-instansi  pemerintah daerah yang fungsinya terkait dengan 

pengembangan perkebunan. Kemitraan yang dianut dalam pengembangan usaha perkebunan 

dengan memanfaatkan fasilitas kredit adalah pola kemitraan inti dengan plasma (petani). 

Dalam hubungan kemitraan ini petani diwakili oleh suatu badan usaha yang dibentuk 

langsung oleh petani yaitu koperasi. Koordinasi pembinaan proyek perkebunan model ABK 

pola kemitraan ini dilaksanakan oleh Tim Pembina Proyek Perkebunan Propinsi dan 

Kabupaten yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati. Dengan demikian kemitraan antara 

perusahaan perkebunan dengan koperasi berlangsung secara utuh dan berkesinambungan.  

Program ABK Pola Kemitraan memberikan peluang kepada petani peserta untuk 

memiliki saham pada PKS. Tatacara pemilikan sahan ini dapat diatur berdasarkan 

kesepakatan antara petani dalam hal ini diwakili oleh koperasi dengan perusahaan inti dan 

pemerintah melalui instansi yang terkait. Pada program ini disarankan pemilikan saham pada 

PKS sebaiknya melibatkan tiga komponen, yaitu: petani melalui koperasi; perusahaan inti; 

dan pemerintah daerah. Sedangkan komposisi dari pemilikan saham dapat diatur berdasarkan 



 

 

kesepakatan dari ketiga komponen tersebut. Dari sisi la

mengungkapkan, manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di 

daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, 

karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 

karena koperasi berakar kuat di pedesaan.

Rancangan pemilikan 

dengan model pemilikan modal pada ABK petani baru yang telah disajikan pada Gambar 2.

 

Gambar 2 Rancangan Kepemilikan Modal pada Model Agroestate 
di Pedesaan. 

 

Pemberdayaan ekonomi pedesaan dengan model ABK Pola Kemitraan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

kesepakatan dari ketiga komponen tersebut. Dari sisi lain Setiadi Wijaya (2002) 

mengungkapkan, manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di 

daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, 

karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 3) ekonomi pedesan bisa tumbuh 

karena koperasi berakar kuat di pedesaan. 

 modal PKS melalui Program ABK Pola Kemitraan juga sama 

dengan model pemilikan modal pada ABK petani baru yang telah disajikan pada Gambar 2.

Rancangan Kepemilikan Modal pada Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit 

Pemberdayaan ekonomi pedesaan dengan model ABK Pola Kemitraan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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in Setiadi Wijaya (2002) 

mengungkapkan, manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di 

daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, 

3) ekonomi pedesan bisa tumbuh 

modal PKS melalui Program ABK Pola Kemitraan juga sama 

dengan model pemilikan modal pada ABK petani baru yang telah disajikan pada Gambar 2. 

erbasis Kelapa Sawit 

Pemberdayaan ekonomi pedesaan dengan model ABK Pola Kemitraan sebaiknya 
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� Petani peserta ABK Pola Kemitraan adalah penduduk setempat yang memiliki lahan 

termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA atau 

yang belum dan sudah menjadi anggota koperasi. 

� Persiapan dan penetapan calon petani peserta dilakukan oleh pengurus koperasi diketahui 

kepala desa sebagai dasar pengesahan oleh bupati. 

� Para calon petani peserta diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan 

kebun sebagai tenaga kerja. 

� Petani peserta mendapat hak berupa kebun kelapa sawit dengan luas sesuai dengan 

perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan antara petani dengan koperasi dan perusahaan 

inti. 

� Petani peserta menerima hasil penjualan TBS  setelah dipotong cicilan kredit dan 

kewajiban terhadap koperasi. 

� Petani peserta menerima sertifikat hak milik atas kebun kelapa sawit setelah lunas kredit. 

� Petani berhak meminta pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan kebun kepada 

pengurus koperasi melalui rapat anggota. 

� Para petani peserta harus patuh dan taat terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam pembangunan kebun ABK Pola Kemitraan. 

� Petani berhak memperoleh kesempatan untuk membeli saham di PKS yang dibangun oleh 

perusahaan inti. 

Kerjasama pengembangan kelapa sawit di pedesaan dengan melibatkan pelaku usaha 

kelapa sawit, pemerintah daerah dan masyarakat tempatan akan dapat mengurangi 

kesenjangan sosial ekonomi di pedesaan. Masyarakat tempatan akan merasakan dampak 

pembangunan perkebunan melalui keterlibatan dan peningkatan pendapatan. Secara sinergi 

akan memunculkan daya beli dan permintaan barang, sehingga meningkatnya  mobilitas 
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barang di pedesaan.  Kondisi ini akan membawa kepada peningkatan taraf hidup mesyarakat 

pedesaan dan memunculkan pusat pertumbuhan di pedesaan.  

 
E. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan menyimpulkan bahwa 

pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. Secara 

ekonomi akan meciptakan daya beli didaerah pedesaan, yang pada akhirnya meningkatkan 

permintaan terhadap barang kebutuhan masyarakat. 

Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebuan merupakan 

alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap 

pembangunan perkebunan masih tinggi. Dari sisi lain pembukaan perkebunan akan 

membutuhlan lahan, apabila hal ini tidak dikendalikan oleh pembuat kebijakan, maka akan 

terjadi alih fungsi lahan di daerah pedesaan. 

Kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan telah berjalan dalam bentuk dua pola 

usaha, yaitu pola plasma yang selama ini dikenal dengan pola PIR oleh perusahaan swasta 

maupun BUMN dan pola swadaya dari masyarakat. Bagi petani dengan pola swadaya 

merasakan adanya distorsi harga di tingkat petani, karena tidak ada jaminan pasar bagi produk 

kelapa sawitnya. Untuk menghindari distorsi harga tersebut maka pembangunan agribisnis 

kelapa sawit ke depan dirancang berbentuk kemitraan antara petani dengan perusahaan 

pengembang, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan ikut pemilikan modal pada 

pabrik pengolah kelapa sawit (PKS). Konsep  ini menekankan kepada azas kepemilikan 

bersama oleh petani baik usahataninya maupun pabrik pengolahannya, yang pengelolaannya 

dilakukan oleh koperasi petani. Rancangan model tersebut didisain dalam bentuk agroestate 

berbasis kelapa sawit (ABK) 
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Rancangan model ABK di pedesaan bertujuan untuk menjamin kepastian pengolahan 

tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh petani peserta. Paket agroestate akan menjamin 

kepastian harga TBS pada tingkat petani dan memberikan keuntungan ganda kepada petani, 

antara lain: kepastian penampungan dan harga TBS; pembagian keuntungan dari pemilikan 

saham petani pada PKS; pembagian sisa hasil usaha dari koperasi petani. 

Model pengelolaan kebun harus dirancang sesuai dengan kebutuhan petani dan mitra, 

baik kebutuhan bahan baku pabrik kelapa sawit  maupun kebutuhan sarana produksi dan alat 

mesin pertanian oleh petani. Keterkaitan antara petani dengan mitra ini melalui ABK harus 

dipadukan oleh koperasi petani dan didukung oleh lembaga keuangan. Model ABK di 

pedesaan harus direncanakan sedemikian rupa dengan mengutamakan prinsip saling 

menguntungkan. Pembangunan agroestate yang dirancang harus dapat meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kelembagaannya dirancang dalam 

jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai 

pelaku (aktor), yaitu pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri,  

permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, 

atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan. 
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