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Pesan Kunci
 • Petani kecil membutuhkan pembiayaan yang signifikan untuk membangun, memelihara, dan meremajakan kebun kelapa kelapa sawit 

mereka dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan.
 • Petani kecil memiliki sumber pendanaan yang terbatas dalam mengusahakan kebun kelapa sawit mereka.
 • Terdapat kesenjangan yang signifikan terkait jumlah maupun aksesibilitas, antara kebutuhan dana pinjaman petani kecil kelapa sawit 

dengan pasokan dana pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
 • Sebagian besar pinjaman yang disetujui untuk petani kecil hanya dapat digunakan sebagai modal kerja dan tidak dapat untuk menutupi 

biaya peremajaan. Jangka waktu pinjaman yang tersedia juga menimbulkan permasalahan tersendiri mengingat gestation period yang 
cukup lama pada komoditas kelapa sawit.

 • Credit maturity gap (kesenjangan tenggat waktu dalam pinjaman) juga terjadi pada sebagian besar skema pembiayaan, mengingat jadwal 
pembayaran yang dimulai segera setelah kredit dicairkan. Beberapa skema pembiayaan menunggu pembayaran pertama hingga musim 
panen, dengan demikian tenggat waktu pinjaman disesuaikan dengan jangka waktu tersebut.

 • Kesenjangan terkait pembagian risiko terjadi ketika para petani membayar nilai pinjaman, karena setiap perubahan pada biaya produksi 
dan harga minyak sawit cenderung dibebankan kepada produsen.

 • Kesenjangan juga terjadi pada aspek legalitas. Ketiadaan dokumentasi kepemilikan lahan yang legal, menyebabkan petani kesulitan 
memberikan agunan untuk mengakses pinjaman dari bank.

 • Kesenjangan-kesenjangan tersebut merupakan faktor penghambat bagi petani kecil untuk mengakses kredit yang bersumber dari 
pembiayaan formal. Kondisi ini pada gilirannya akan membuka peluang masuknya pembiayaan yang bersumber dari kredit informal 
dengan suku bunga yang lebih tinggi.

 • Guna meningkatkan akses petani kecil pada komoditas kelapa sawit terhadap pembiayaan formal, semua kesenjangan yang disebutkan di 
atas harus segera diatasi.
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Pembiayaan bagi petani kecil di sektor 
kelapa sawit
Analisis kesenjangan antara skema kredit yang tersedia dan 
pembiayaan yang dihadapi petani kecil

Pendahuluan
Kelapa sawit memiliki luas areal budidaya terbesar di Indonesia, 
dan merupakan produk ekspor andalan di sektor pertanian. Pada 
tahun 2015, luas perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 11,3 
juta hektare dengan total produksi mencapai 31,3 juta ton (BPS, 
2017a). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai penghasil minyak 
sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2015, nilai ekspor minyak sawit 
mencapai US$15,4 miliar (BPS, 2017b), sehingga menjadikan sawit 
sebagai sumber devisa utama bagi Indonesia. Berdasarkan data 
statistik, pada tahun 2015 petani kecil (yang terdiri dari petani swadaya 
dan petani yang terikat kontrak dengan perusahaan perkebunan 
sawit—atau dikenal dengan plasma) berkontribusi sekitar 40% dari 
total area budidaya sawit  (BPS, 2016).

Kebun kelapa sawit membutuhkan investasi dengan nilai yang 
signifikan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari tahap pembangunan 
hingga peremajaan. Dengan demikian, petani membutuhkan 
pendanaan yang tidak sedikit untuk memenuhi biaya operasional. 
Meningkatkan akses petani terhadap kredit dan layanan keuangan 

lainnya, seperti asuransi pertanian, dapat meningkatkan produktivitas 
seiring dengan meningkatnya akses petani terhadap benih 
bersertifikasi, pupuk, dan input pertanian lainnya. Pembiayaan tersebut 
juga penting dalam  meningkatkan akses petani dalam melakukan 
sertifikasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses terhadap 
pasar yang lebih baik. Perbaikan akses pasar dapat meningkatkan 
pendapatan petani (Baiyegunhi dan Fraser 2014; IFC 2014; Sharma 
2000). Namun demikian, hanya sebagian kecil petani di Indonesia 
memenuhi syarat, atau memiliki kapasitas yang cukup untuk 
mengakses kredit yang bersumber dari pembiayaan formal. Sebagian 
besar petani kecil masih menghadapi kendala dalam memperbaiki 
sistem produksi.

Ada tiga aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan ketika 
mempelajari akses petani kecil terhadap pembiayaan. Pertama, 
identifikasi berbagai skema pembiayaan yang tersedia untuk petani 
kelapa sawit. Kedua, identifikasi perspektif pemberi pinjaman (formal 
dan informal) terkait efektivitas skema pembiayaan yang berbeda 
dalam memenuhi kebutuhan investasi petani kecil yaitu di awal 
pembukaan kebun dan biaya operasional pemeliharaan kebun 
sawit. Aspek ketiga adalah identifikasi perilaku petani kecil ketika 
meminjam dana dalam kaitannya dengan arus kas kebun kelapa sawit 
yang mereka usahakan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini 
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meliputi ketiga aspek tersebut berikut interaksi diantara ketiganya 
sehingga kesenjangan yang terjadi di pendanaan sektor kelapa 
sawit untuk petani kecil dapat diidentifikasi. Penelitian ini dilakukan 
di dua kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, 
dan Kotawaringin Timur (KoTim), Kalimantan Tengah. Informasi 
dikumpulkan melalui diskusi kelompok terpimpin dan wawancara 
informan kunci di pasar pendanaan sawit (Sahara dkk, 2017).

Skema pembiayaan bagi petani sawit kecil
Beragam skema pembiayaan ditawarkan oleh lembaga keuangan 
formal, seperti perbankan, pemerintah, koperasi, perusahaan sawit, 
dan lembaga keuangan mikro. Skema pembiayaan yang berasal dari 
sumber-sumber informal (terutama pedagang lokal) juga dianalisis 
dalam penelitian ini. Terdapat perbedaan pada skema-skema 
pembiayaan tersebut terutama dalam hal plafon kredit, suku bunga, 
periode kredit/tenor, alokasi kredit, dan biaya yang dikeluarkan ketika 
mengajukan kredit tersebut.

Di dua kabupaten yang dianalisis terdapat tiga bank nasional (BNI, 
BRI dan Mandiri) yang menyalurkan kredit bagi petani kecil di sektor 
kelapa sawit. Satu bank lokal (Bank Sumsel Babel) juga memberikan 
kredit kepada petani sawit di OKI. Berbagai skema pinjaman 
ditawarkan oleh bank-bank tersebut, antara lain, KUR (Kredit Usaha 
Rakyat), KMK (Kredit Modal Kerja), dan KI (Kredit Investasi). KUR dapat 
digunakan sebagai modal kerja (misalnya, benih, pupuk, pestisida, 
dan tenaga kerja), sementara KMK dan KI dapat digunakan untuk 
biaya operasional dan pengeluaran investasi (seperti pembelian 
dan pengembangan lahan, serta peremajaan). Dibandingkan skema 
kredit lainnya, KI menawarkan kredit dalam jumlah yang lebih 
besar dan jangka waktu pinjaman yang lebih lama. Pemerintah 
memberikan subsidi suku bunga untuk pinjaman dengan skema KUR, 
sementara suku bunga pada skema pinjaman lain mengikuti suku 
bunga komersial.

Masing-masing bank pemberi pinjaman mengenakan biaya 
administrasi dan provisi ketika petani mengakses kredit. Besaran biaya 
tersebut bervariasi antar bank, tergantung kebijakan tiap bank. Biaya 
administrasi dan provisi tersebut harus dibayar di muka, sebelum 
pencairan kredit. Bank-bank tersebut juga memiliki persyaratan 
lainnya, yaitu agunan (tanah dan sertifikat asset tetap lainnya). 
Meskipun skema KUR tidak  tercantum persyaratan jaminan, pada 
kenyataannya bank tetap meminta jaminan kepada petani untuk 
mengurangi risiko kredit macet.

Mayoritas petani plasma mengakses kredit melalui penjamin. Di kedua 
kabupaten, penjamin bisa koperasi atau perusahaan. Petani plasma 
yang menjadi anggota koperasi membayar pinjaman mereka melalui 
potongan pembayaran dari penjualan TBS. Sementara, petani swadaya 
(bukan petani plasma) mencari pinjaman langsung dari bank. Bank 
melakukan uji kelayakan untuk menilai kelayakan calon peminjam 
dengan kriteria penilaian 5C, yaitu Modal (Capital), Karakter (Character), 
Kapasitas (Capacity), Jaminan (Collateral), dan Kondisi (Condition).

Koperasi tidak hanya berperan sebagai penjamin tetapi juga berperan 
sebagai pemberi pinjaman. Pinjaman yang berasal dari koperasi 
dilakukan melalui skema program simpan–pinjam dan pinjaman input 
pertanian (misal, pupuk dan pestisida) untuk para anggotanya. Beberapa 
perusahaan sawit menyediakan pinjaman untuk penanaman kembali 
(replanting), beserta dengan pupuk dan benih bersertifikat. Salah 
satu Lembaga keuangan mikro, ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro), 
menyalurkan pinjaman kepada petani sawit di Kotim. 

Beberapa badan pemerintah juga menyalurkan hibah terbatas kepada 
petani kecil swadaya dalam bentuk pupuk dan benih bersertifikat. 

Baru-baru ini pemerintah juga telah mengembangkan program 
subsidi dengan menggunakan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
(yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau 
BPDPKS), untuk peremajaan kebun sawit skala kecil yang telah berusia 
25 tahun, atau memiliki tingkat produktivitas kurang dari 10 ton TBS 
per ha1.

Sejumlah petani kecil mengakses pinjaman informal melalui pedagang 
lokal. Namun demikian, pinjaman tersebut seringkali dalam jumlah 
yang terbatas dan hanya dapat diakses oleh para petani yang menjual 
TBS kepada para pedagang. Pinjaman tersebut bersifat fleksibel dan 
dapat digunakan untuk pemeliharaan sawit, atau kebutuhan rumah 
tangga petani sawit lainnya, (misalnya pesta perkawinan). Tidak 
ada pembebanan biaya suku bunga kepada petani saat mereka 
meminjam dana dari pedagang dan juga tidak ada persyaratan 
khusus yang diterapkan. Perjanjian secara informal dan lisan antara 
petani dan pedagang merupakan satu-satunya perjanjian yang 
mendasari pinjaman tersebut. Sistem pembayaran pada pembiayaan 
informal dilakukan dengan cara pedagang membayar kepada petani 
sejumlah TBS yang mereka setorkan pedagang dikurangi dengan nilai 
pembayaran pinjaman. Tenor didasarkan pada perjanjian antara petani 
dan pedagang individu, biasanya selama satu tahun.

Perspektif pemberi pinjaman terhadap 
pembiayaan sawit untuk petani kecil
Menurut pegawai bank di kedua kabupaten hanya sebagian kecil dari 
aplikasi pengajuan kredit oleh petani sawit disetujui. Permasalahan 
jaminan merupakan hambatan utama bagi petani dalam mengakses 
pinjaman ke lembaga keuangan formal. Terkait jaminan, pihak 
bank lebih menyukai jaminan dalam bentuk sertifikat tanah. Bagi 
petani kecil bentuk jaminan dalam sertifikat tanah sangat sulit 
untuk dipenuhi.

Meskipun bank menawarkan berbagai skema kredit, sebagian besar 
petani kecil hanya dapat mengakses KUR sebagai modal kerja. Namun 
demikian, jumlah pinjaman yang tersedia dalam skema KUR tidaklah 
mencukupi biaya peremajaan yang sangat tinggi. Sebagian besar 
pemberi pinjaman, baik formal maupun informal, menyatakan bahwa 
pemanfaatan pinjaman tunai banyak digunakan bagi peruntukan 
kebutuhan di luar kebun sawit, misalnya untuk memenuhi kebutuhan 
pendidikan anak, pembelian kendaraan, dan acara perkawinan. Hanya 
sebagian kecil dana pinjaman digunakan sebagai modal kerja kebun 
sawit. Kecilnya jumlah pinjaman yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan kebun sawit menyebabkan peningkatan produktivitas dan 
kualitas panen menjadi sulit untuk dicapai.

Perilaku petani kecil dalam peminjaman
Di kedua kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, petani sawit 
mengeluhkan rendahnya ketersediaan pendanaan untuk biaya 
operasional dan peremajaan kebun sawit. Kredit untuk peremajaan 
sangat diperlukan mengingat usia pohon sawit di kebun-kebun milik 
petani telah mencapai usia 25 tahun. Biaya peremajaan meliputi 
penebangan pohon tua, pembukaan lahan dan persiapan, serta 
pembelian benih bersertifikat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, 
biaya peremajaan mencapai sekitar US$3.461 (Rp45 juta) per hektare. 
Biaya operasional meliputi pupuk, pestisida, tenaga kerja, panen, 

1 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 29/KPTS/KB.120/3/2017 
tentang pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan 
sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam kerangka 
pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan 
pada Maret 2017
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dan transportasi TBS. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani 
berkisar antara US$201 (Kabupaten Kotim) hingga US$235 (Kabupaten 
OKI) per tahun.

Terdapat beberapa perilaku petani kecil yang berpotensi 
mempengaruhi akses mereka terhadap pinjaman. Mayoritas petani 
terutama petani swadaya tidak mencatat arus kas (pengeluaran dan 
pendapatan) kebun sawit mereka. Petani swadaya dan petani plasma 
juga menerapkan praktik yang berbeda ketika mengelola kebun 
mereka dimana petani plasma memiliki keterampilan manajemen 
yang lebih baik dibandingkan petani swadaya. Berdasarkan perilaku 
tersebut, pihak bank menyatakan sangat sulit untuk menilai kelayakan 
usaha kebun sawit petani swadaya. Disamping itu, petani swadaya 
sangat jarang memiliki rekening tabungan di bank sehingga 
mempersulit proses pengajuan pinjaman mereka ke bank.

Petani plasma memiliki akses terhadap pendanaan dari sumber 
pembiayaan formal melalui koperasi atau perkebunan inti2. Sistem 
pembayaran dilakukan dengan cara mengurangi hutang mereka 
terhadap TBS yang mereka setorkan. Pembayaran hutang dilakukan 
bulanan atau dua mingguan sesuai dengan jangka waktu penyetoran 
TBS. Pada beberapa kasus, petani plasma melakukan praktik 
side selling, yaitu menjual TBS ke pedagang lain di luar koperasi 
untuk menghindari hutang. Praktik penjualan tersebut dapat 
meningkatkan akses terhadap uang tunai pada bulan tersebut, namun 
mengurangi pendapatan yang disalurkan melalui koperasi, sehingga 
memperpanjang waktu pembayaran pinjaman.

Kesenjangan antara skema pinjaman 
yang ada dan perilaku petani kecil
Terdapat empat kesenjangan di lapangan yang menyebabkan 
kesulitan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran 
terhadap kredit/pinjaman bagi petani kecil. Dengan memahami gap 
tersebut dapat membantu penyedia jasa keuangan untuk merancang 
skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik petani kecil, 
memberikan insentif kepada petani kecil untuk mengubah perilaku, 
dan mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman.

1) Kesenjangan permintaan dan penawaran
Mayoritas pemberi pinjaman (sisi penawaran) menawarkan pinjaman 
yang dapat digunakan untuk modal kerja dengan jangka waktu yang 
lebih pendek. Namun, dari sisi permintaan, petani kecil menginginkan 
kredit untuk modal kerja dan pinjaman untuk investasi (pembangunan 
kebun dan peremajaan) dengan jangka waktu yang lebih panjang.

2) Kesenjangan tenggat waktu
Kesenjangan tenggat waktu terjadi pada saat petani membuka kebun 
sawit baru, atau melakukan peremajaan. Kelapa sawit yang ditanam 
belum akan berproduksi untuk menghasilkan pendapatan selama tiga 
hingga empat tahun pertama. Hal ini berarti petani sawit tidak dapat 
membayar kredit selama periode tersebut. Hanya sedikit sekali skema 
pinjaman yang mempertimbangkan situasi tersebut dan mengijinkan 
pembayaran pertama setelah kebun sawit menghasilkan.

3) Kesenjangan pembagian risiko
Ketika petani mengakses pinjaman melalui agen penjamin, seperti 
koperasi atau kebun inti, agen akan mengurangi 30% pendapatan 
dari TBS untuk membayar pinjaman (pembayaran tidak dalam bentuk 

2 Atau dikenal sebagai perkebunan ‘inti’. Di bawah skema inti-plasma, 
perkebunan inti (dimiliki oleh perusahaan) membuat kontrak dengan 
petani plasma.

uang tunai tapi dalam bentuk TBS). Namun, apabila petani mengakses 
kredit secara individu, pemberi pinjaman meminta mereka untuk 
membayar dalam bentuk uang tunai. Pada kedua situasi tersebut 
(membayar dalam bentuk TBS dan tunai), risiko harga dan risiko 
produksi akan terjadi.

Harga TBS diatur bersama antara Disbun Provinsi (Dinas Perkebunan 
Provinsi) perusahaan sawit yang berlokasi di provinsi tersebut dan 
pihak-pihak lainnya. Di Sumatera Selatan, daftar harga TBS diterbitkan 
dua kali sebulan yaitu pada awal dan tengah bulan. Sementara itu, 
di Kalimantan Tengah, harga TBS hanya diterbitkan sebulan sekali. 
Oleh karena itu, risiko harga lebih tinggi terjadi di Kalimantan Tengah 
dibandingkan dengan Sumatera Selatan, karena penyesuaian harga 
TBS di Sumatera Selatan lebih cepat dibandingkan dengan Kalimantan 
Tengah. Di kedua kabupaten, petani swadaya menerima harga TBS 
yang lebih rendah dibandingkan dengan petani plasma. Hal ini karena 
perusahaan sawit dan petani plasma memiliki kontrak formal yang 
menyatakan bahwa harga TBS akan mengikuti harga yang ditetapkan 
oleh Disbun provinsi.

Risiko produksi dipengaruhi terutama oleh kebiasaan budidaya 
dan lingkungan. Ketika petani mengusahakan kebun sawit mereka 
secara serius dengan mengikuti prosedur praktik-praktik pertanian 
yang baik, mereka dapat memperoleh hasil panen yang lebih tinggi, 
yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk 
membayar kembali pinjaman. Di kedua kabupaten, mayoritas petani 
kecil swadaya menghadapi kendala modal (pendanaan) untuk 
membeli input berkualitas tinggi. Untuk petani plasma, perusahaan 
memberikan bantuan teknis dan dukungan untuk membantu mereka 
memperoleh input berkualitas tinggi (khususnya benih bersertifikat). 
Kebakaran hutan menjadi kendala lingkungan utama, terutama di OKI, 
Sumatera Selatan. Ketika kebakaran terjadi, hasil yang diperoleh petani 
dari kebun sawit mereka berkurang signifikan. 

4) Kesenjangan legalitas 
Sebagian besar petani kecil swadaya tidak memiliki sertifikat tanah 
mengingat mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
sertifikat tanah. Di samping itu, petani menyatakan bahwa 
pengurusan sertifikat tanah sangat rumit untuk dilakukan. Petani 
harus membuktikan bahwa lahan sawit yang mereka kelola bukanlah 
bagian dari kawasan hutan. Semua skema kredit yang ditawarkan oleh 
sektor perbankan membutuhkan lahan atau aset tetap lainnya sebagai 
jaminan. Hal tersebut adalah kendala utama yang dihadapi oleh petani 
swadaya kecil.

Pemerintah daerah kini tengah berjuang untuk menyelesaikan 
rencana tata ruang yang tumpang tindih antara kebun sawit dan 
kawasan hutan, yang berdampak pada sertifikasi tanah. Beberapa 
bank di KoTim berencana menerima SKT (Surat Keterangan Tanah) 
yang direkomendasikan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk 
memastikan bahwa tanah tersebut memenuhi syarat sebagai jaminan. 
Dinas Pertanian Kabupaten juga berencana mengeluarkan STD-B 
(Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan). Beberapa 
bank menyatakan bahwa mereka dapat menggunakan STD-B sebagai 
jaminan. Namun terkadang BPN enggan memberikan SKT tambahan 
untuk petani yang memiliki STD-B mengingat rencana tata ruang 
pemerintah belum jelas.

Rekomendasi
Mempertimbangkan peningkatan permintaan minyak sawit 
dunia dan pentingnya peran petani kecil di sektor kelapa sawit 
Indonesia, sangatlah penting untuk memastikan bahwa petani dapat 
berpartisipasi dalam pasar minyak sawit dunia. Salah satu langkah 
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penting yang dapat dilakukan adalah memastikan akses petani kecil 
ke sektor perbankan formal sehingga mereka dapat berinvestasi 
untuk memproduksi minyak sawit lestari. Oleh sebab itu, dibutuhkan 
dukungan kepada petani kecil agar dapat mengakses sistem 
kredit formal.

Mengingat sebagian besar skema kredit dari bank mewajibkan 
sertifikasi tanah sebagai agunan, pemerintah daerah harus 
memfasilitasi petani kecil swadaya agar dapat memperoleh sertifikat 
tanah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan STD-B bagi petani 
yang memiliki kebun sawit. Surat ini dapat digunakan sebagai dasar 
bagi BPN untuk menerbitkan SKT. Setelah memperoleh STD-B atau 
SKT, petani dapat mendaftarkan tanah mereka untuk mendapatkan 
sertifikasi hak milik tanah. Upaya ini dapat mengurangi kesenjangan 
hukum. Dengan mendorong petani kecil untuk mulai mendaftarkan 
lahan, pada gilirannya dapat mengurangi ekspansi dan perambahan 
kawasan hutan negara, sehingga mencegah penguasaan lahan 
secara ilegal.

Untuk mengurangi kesenjangan tenggat waktu, bank dan Lembaga 
keuangan lainnya harus mempertimbangkan masa tenggang untuk 
sawit, serta biaya hidup selama masa tenggang tersebut. Mengingat 
panjangnya periode rotasi kelapa sawit (25 tahun), penambahan 
jangka waktu akan sangat bermanfaat, terutama untuk peremajaan. 
Selebihnya, juga penting untuk mendidik dan memberi insentif bagi 
petani plasma dan swadaya agar dapat menabung. Di Sumatera 
Selatan, para petani menyisihkan sebagian pendapatan dari panen 
saat ini sebagai tabungan untuk peremajaan. Upaya ini dapat 
mengurangi ketergantungan mereka pada hutang. Dengan hanya 
menyisihkan Rp100 per kilogram TBS berarti petani dapat menabung 
Rp1,3 juta rupiah per hektar per tahun (Rp100/kg * 1.000 kg/ton * 13 
ton/ha/tahun). Dengan asumsi usia kelapa sawit dapat mencapai 20 
tahun panen dan penerimaan hasil yang konstan, tabungan petani 
selama periode waktu tersebut dapat mencapai Rp26 juta. Praktik 
tersebut dapat menjadi bukti kepada bank mengenai kemampuan 
petani untuk mengelola keuangan, serta menutupi sebagian biaya 
peremajaan dan mengurangi jumlah pinjaman.

Kesenjangan pembagian risiko dapat dikurangi menggunakan 
instrumen harga dan produksi. Untuk mengurangi risiko harga, 
Disbun Provinsi  Kalimantan Tengah dapat meninjau ulang harga 
TBS per dua minggu dibandingkan sebulan sekali. Risiko produksi 
dapat dikurangi jika lembaga keuangan bekerja sama dengan tenaga 
penyuluh setempat dan para pelaku yang menjamin para petani 
kecil untuk memberikan bantuan teknis. Bantuan terkait manajemen 
keuangan juga harus ditingkatkan dengan melatih para petani untuk 
menyimpan catatan tertulis terkait pengeluaran dan pendapatan. 

Dengan adanya catatan tersebut akan mempermudah para pemberi 
pinjaman untuk mengevaluasi situasi keuangan dan pengeluaran 
para petani sawit. Bagi petani plasma, penjualan kepada pembeli 
lain di luar koperasi harus dihindari. Untuk memastikan hal tersebut, 
koperasi dapat menghentikan akses pinjaman (dalam bentuk program 
simpan–pinjam dan input pertanian) kepada anggota koperasi yang 
melakukan praktik menjual produknya ke pembeli dari luar.
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