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Pesan-pesan Kunci
•• Keadilan sosial sangatlah penting bagi pembangunan berkelanjutan: keadilan berarti setiap orang mampu
mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjamin penghidupannya di masa sekarang dan di
masa depan.
•• Kelapa sawit adalah komoditas yang menguntungkan secara ekonomi, namun ongkos dan manfaatnya
terdistribusi secara tidak merata di antara para pihak, dan sangat bergantung pada gender, umur, kelas sosial,
dan komunitas asal.
•• Dinamika sosial yang sangat berbeda ditemukan di antara 3 skema pengelolaan kelapa sawit: perkebunan
besar dengan pekerja upahan, petani plasma yang terikat dengan perusahaan perkebunan, dan petani
swadaya yang menanam secara mandiri di atas lahannya sendiri.
•• Kebijakan seharusnya lebih berpihak kepada petani swadaya dengan luas lahan 0–6 hektar, untuk
mengoptimalkan distribusi manfaat kepada perempuan dan laki-laki, generasi yang lebih tua dan muda, serta
memprioritaskan masyarakat adat dan lokal.

Temuan Utama
Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar:
••
••
••
••
••

Peralihan lahan dari masyarakat adat dan lokal kepada perusahaan perkebunan telah menggerogoti institusi
adat. Proses ini biasanya hanya menguntungkan lelaki dari kalangan elit yang punya kuasa untuk membuat
perjanjian dengan perusahaan sehingga mereka mendapatkan kompensasi pribadi yang jauh lebih baik.
Hak perempuan dan generasi muda dalam masyarakat adat diabaikan tanpa pernah diajak konsultasi.
Pengabaian juga terjadi terhadap hak laki-laki bukan elit (misalnya laki-laki tanpa tanah yang bergantung pada
upah menyadap karet)
Kebutuhan lahan untuk generasi mendatang tidak dipertimbangkan dalam perencanaan perkebunan. Saat
wilayah perkebunan menjadi makin luas dan memenuhi wilayah, maka masyarakat lokal (dan anak-anaknya)
kehabisan lahan untuk bertani.
Perusahaan perkebunan memang menjanjikan pekerjaan, namun jumlah kesempatan kerja yang muncul
sangat kecil dibandingkan luasan kebun (satu pekerjaan per 3–10 hektar), dan kualitas pekerjaan yang tersedia
semakin menurun karena para pekerja tetap diganti dengan pekerja lepas dan kontrak yang lebih murah.
Perusahaan perkebunan lebih memilih untuk mempekerjakan laki-laki pendatang sebagai pemanen (yang
mendapatkan upah lebih baik), sebuah pilihan yang menyingkirkan laki-laki lokal. Sementara perempuan lokal
direkrut untuk pekerjaan-pekerjaan lepas yang dibayar murah (menyemprot, memupuk).
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Petani sawit plasma:

••
••
••
••

Skema plasma bisa mensejahterakan sebagian petani, khususnya mereka yang memiliki lahan tambahan atau
modal untuk memperluas kebunnya, dan tidak hanya bergantung pada 2 hektar plasma yang dialokasikan
perusahaan.
Petani plasma yang hanya bergantung pada 2 hektar petak plasmanya sangat rentan terhadap tekanan untuk
menjual lahan dan rentan terjebak dalam proses pemiskinan. Kerentanan ini dikarenakan hasil panen dari
lahan mereka tidak cukup untuk memenuhi biaya input pertanian, biaya hidup, dan kebutuhan darurat.
Skema plasma merugikan perempuan karena skema ini hanya mendaftarkan petak plasma atas nama laki-laki
yang diasumsikan sebagai “kepala rumah tangga” dan meminggirkan perempuan dari keanggotaan koperasi
di mana keputusan-keputusan kunci dibuat.
Meskipun disingkirkan dari kepemilikan formal, perempuan seringkali mengambil tanggung jawab bersama
suami untuk mengelola petak plasmanya dan ikut serta dalam kerja-kerja perawatan tanaman.

Petani Sawit Swadaya:
••
••
••

••
••
••
••

Budidaya kelapa sawit swadaya akan menguntungkan bagi petani yang memiliki cukup modal untuk membeli
input pertanian yang berkualitas. Namun petani miskin dan tak bertanah akan terpinggirkan, kecuali jika ada
skema bantuan pertanian kelapa sawit yang pro-petani miskin.
Perluasan lahan perusahaan perkebunan mengurangi lahan yang tersedia bagi petani sawit swadaya.
Petani swadaya membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk memulai budidaya sawit dengan tetap
mempertahankan pertanian campurannya. Tanaman pertanian campuran yang biasanya ditanam adalah
padi, karet dan tanaman lain yang mendukung keamanan pangan rumah tangga petani dan keberlanjutan
penghidupannya.
Jika bertani kelapa sawit adalah satu-satunya mata pencaharian, petani membutuhkan setidaknya kebun
seluas 6 hektar agar hasilnya mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan mampu menyisihkan dana untuk
pendidikan dan/atau untuk membeli lahan bagi anak-anaknya.
Beda dengan temuan di skema plasma, petani swadaya perempuan tidak kehilangan haknya (yang biasanya
setara dengan suami) atas kebunnya.
Saat petani swadaya dengan lahan yang lebih luas mulai panen, mereka akan mempekerjakan para pemuda
sebagai pemanen. Namun perempuan miskin dan laki-laki yang lebih tua kehilangan pendapatan dari upah
menyadap ketika para petani karet beralih ke kelapa sawit.
Saat petani swadaya sejahtera, maka kesejahteraan mereka menggerakkan perekonomian desa. Berbagai
kesempatan ekonomi baru muncul di luar pertanian bagi perempuan dan laki-laki, kaya maupun miskin.
Misalnya untuk memasok barang dan jasa seperti transportasi, makanan matang, makanan kering,
pembangunan dan perbaikan rumah, penjualan sepeda motor, ternak babi, dan penjualan alat-alat rumah
tangga atau sayuran segar secara keliling.

Pengantar
Sejak tahun 2000, kelapa sawit menyebar dengan cepat
di Indonesia. Kelapa sawit telah mengubah lanskap,
mata pencaharian, dan relasi sosial pedesaan secara
besar-besaran. Saat ini, sekitar 12 juta hektar lahan telah
ditanami kelapa sawit, dan para pendukungnya dari
kalangan pemerintah dan industri masih memimpikan
perluasan menjadi 20 sampai 30 juta hektar. Industri
kelapa sawit memiliki dua bentuk. Sekitar 60% adalah
wilayah perkebunan besar (mulai dari 25 sampai
40,000 hektar) yang mempekerjakan pekerja upahan,
sementara 40%-nya adalah wilayah petani kecil, baik
“plasma” (yang terikat dengan perusahaan perkebunan,
biasanya dengan petak lahan seluas 2 hektar) dan
petani swadaya. Dari kedua bentuk tersebut, bentuk
perkebunan besar yang meluas paling cepat, terutama
di wilayah bukaan baru di berbagai propinsi di

Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Di wilayah-wilayah baru
seperti inilah para pendukung kelapa sawit berpendapat
bahwa perkebunan besar mengurangi tingkat
kemiskinan di pedesaan dan menciptakan lapangan
kerja. Namun, di sisi lain, para pengamat dari kalangan
akademisi dan masyarakat sipil sangat khawatir dengan
beragamnya dampak sawit terhadap sosial dan ekonomi
masyarakat lokal. Perkebunan skala besar, perkebunan
plasma dan perkebunan swadaya memiliki dampak
sosial yang sangat berbeda. Perbedaan dampak yang
lebih jauh lagi terjadi antar kelompok gender, generasi,
kelas sosial (akses terhadap lahan dan modal) dan
komunitas asal. Kelapa sawit menguntungkan sebagian
kelompok sosial, tetapi merugikan yang lain karena
rusaknya institusi adat dan ekosistem, hilangnya mata
pencaharian, menjadikan masyarakat lokal tidak berdaya
dan masuk ke jurang pemiskinan (Cramb dan Curry 2012;
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Cramb dan McCarthy 2016). Diskriminasi berbasis gender
dan beragam efek negatif pengelolaan kelapa sawit
terhadap perempuan juga sudah dilaporkan (Julia dan
White 2012; Elmhirst dkk. 2017).
Infobrief ini merangkum temuan kunci dari laporan
lengkap (Li 2015). Infobrief dan laporan lengkap ditulis
berdasarkan penelitian lapangan, serta literatur review
dengan tujuan memaparkan perbedaan dampak
kelapa sawit bagi berbagai kelompok sosial. Penelitian
lapangan (2010-2012) mencakup beragam pengalaman
di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi
Kalimantan Barat yang sudah dipenuhi oleh perkebunan
besar. Fokusnya adalah pada dua perusahaan
perkebunan, satu perusahaan negara dan satu lagi
perusahaan swasta; kampung-kampung “enklave”
Melayu dan Dayak yang dikelilingi oleh perkebunan
besar dengan sedikit lahan yang tersisa; skema kebun
plasma yang melibatkan orang lokal dan transmigran;
pertanian kelapa sawit swadaya yang dikembangkan
oleh petani Melayu dan Dayak lokal di lahan masing
masing, dan komunitas-komunitas Dayak di sekitar
wilayah perkebunan yang tidak terjangkau oleh
infrastruktur kelapa sawit (jalan, pabrik dll), di mana mata
pencaharian bergantung pada ladang padi berpindah,
karet, dan hasil hutan (misalnya ikan, berburu binatang,
pakis-pakisan dan buah- buahan).
Metodologi: Pengumpulan data primer dilakukan
sebagian besar dengan metode kualitatif. Beberapa
tim peneliti yang terdiri dari dua sampai tiga orang
mahasiswa dari Jurusan Anthropologi Universitas
Toronto dan Universitas Gadjah Mada tinggal bersama
subyek penelitian selama 2 sampai 3 bulan di kompleks
perumahan yang terletak di area dua perkebunan
inti dan di 20 kampung di area plasma dan di desadesa sekelilingnya. Mereka mengamati aktivitas harian
dan dinamika rumah tangga, dan membuat catatan
lapangan yang detil. Selain itu, mereka melakukan
metode penilaian cepat untuk mengumpulkan datadata kuantitatif tentang kepemilikan lahan, komposisi
tanaman (padi, karet, kelapa sawit), pencapaian
pendidikan dan mata pencaharian. Para pejabat
perkebunan memberikan data kuantitatif tentang
tenaga kerja mereka. Dua peneliti senior, Prof. Tania
Li dari Toronto dan Dr. Pujo Semedi dari Gadjah
Mada, membimbing para mahasiswa, dan melakukan
wawancara dengan para pemimpin kampung,
pejabat dan pekerja perkebunan, tengkulak, ketua
koperasi, pejabat pemerintahan lokal dan informan
kunci lainnya. Dalam setiap seksi dari tulisan ini, hasil
penelitian lapangan akan disajikan lalu dibandingkan
dengan temuan di tempat lain di Indonesia melalui
review literatur.

Perkebunan Skala Besar
Temuan
Studi terhadap dua perkebunan besar mengungkap
suatu perubahan yang signifikan. Pada tahun 1980,
perkebunan milik negara (5,640 hektar) merekrut
pekerja langsung dari Jawa, dan lebih memilih
pekerja dari kalangan pasangan muda. Baik suami
maupun istrinya dipekerjakan dan mendapatkan
upah penuh, dana pensiun dan beragam tunjangan.
Bagi perempuan maupun laki-laki, pekerjaan ini
adalah pekerjaan yang baik, dan sebagian besar
pekerjanya tetap bekerja di sana sampai masa
pensiun. Pada tahun 2010, terdapat 883 pekerja
formal penuh waktu/pekerja tetap yang bekerja
pada perkebunan tersebut (seorang pekerja untuk
setiap 6.4 hektar, 34%-nya perempuan). Setelah
penetapan Undang-undang Ketenagakerjaan (2003),
praktik dari perkebunan berubah: mereka berhenti
merekrut pekerja tetap dan mulai mempekerjakan
laki-laki muda pendatang dengan masa kontrak
2 tahun, tanpa memberikan fasilitas perumahan atau
tunjangan lain untuk keluarga mereka. Sementara
untuk pekerjaan perawatan tanaman, perkebunan itu
mulai mempekerjakan perempuan lokal, baik Dayak
atau Melayu, sebagai buruh lepas tanpa tunjangan
apapun.
Perkebunan swasta yang mulai mengoperasikan
perkebunan intinya (3,834 hektar) pada tahun 1990,
juga menerapkan pola yang sama. Pada tahun 2014,
perkebunan ini memiliki 358 pekerja tetap, seorang
pekerja per 11 hektar. Pekerja tetap tersebut terdiri
dari 119 pemanen, yang sebagian besar adalah lakilaki muda pendatang tanpa keluarga; 66 mandor
kebun; dan hanya 35 pekerja perempuan di seksi
perawatan kebun. Sebagian besar perawatan
dikerjakan oleh perempuan lokal tak bertanah
sebagai pekerja harian lepas tanpa jaminan kerja,
dan dengan upah yang sangat rendah. Perempuanperempuan ini tinggal di kampung-kampung enklave
yang dikelilingi oleh perkebunan. Mereka tidak lagi
punya lahan sejak kedatangan perkebunan kelapa
sawit, yang mengambil alih lahan yang sebelumnya
mereka tanami karet dan padi. Para perempuan ini
tidak punya pilihan selain bekerja di perkebunan,
meski seringkali pekerjaan ini berbahaya, memaparkan
mereka pada kemungkinan terluka karena bahan kimia
dan mengangkat beban yang terlalu berat. Mereka
menjadi pencari nafkah utama keluarga, karena
perkebunan tidak mempekerjakan suami-suami
mereka. Suami-suami mereka harus meninggalkan
kampung untuk mencari kerja di tempat lain.
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Pekerja perempuan menyebarkan pupuk di kebun perusahaan tanpa alat pelindung diri yang memadai.
Foto oleh Icaro Cooke Vieira/CIFOR

Laki-laki elit lokal yang mampu mempertahankan
tanah mereka atau mendapatkan pekerjaan bagus
di perkebunan adalah kelompok sosial yang
paling diuntungkan dari kedatangan perusahaan
perkebunan. Mereka jugalah yang melakukan
negosiasi “pembebasan” lahan yang dijadikan wilayah
perkebunan. Proses negosiasi tersebut dilakukan
dengan mengabaikan suara dan kepentingan
perempuan, laki-laki bukan elit dan generasi muda
(Semedi and Bakker 2014). Para elit lokal, manajer
perkebunan dan pejabat pemerintahan lokal saling
berkomunikasi dan membentuk sebuah jejaring
eksklusif yang menutup kesempatan bagi anggota
masyarakat di luar jejaring untuk menyampaikan
keluhan dan menuntut ganti rugi (Varkkey 2012;
Li 2017a).
Dalam pola perkebunan besar seperti ini, di mana para
pekerja pendatang mengirimkan hampir seluruh
penghasilan mereka ke wilayah asal mereka, dan
pekerja perempuan lokal dibayar dengan sangat
rendah, sektor jasa apapun sangat sulit untuk
tumbuh di tingkat lokal (misalnya warung makan, jasa

pembangunan rumah). Alih-alih pembangunan yang
meluas seperti yang dibayangkan pendukungnya,
masyarakat lokal yang dikepung perkebunan justru
menuju pemiskinan dan kehabisan pilihan sumber
penghidupan (Li 2017b).
Persoalan serupa terkait pembebasan lahan oleh
perusahaan perkebunan dan kondisi kerja yang
buruk juga dilaporkan di area perkebunan lain di
berbagai tempat di Kalimantan dan Sumatra (Wakker
2005; Marti 2008; Sirait 2009; Colchester dan Chao
2011 2013; Obidzinski dkk. 2012; Sinaga 2013). Satu
faktor pembeda utama di antara berbagai tempat
tersebut adalah tingkat perkembangan wilayah di
mana perkebunan dibangun: di daerah bukaan baru
di mana lahan di sekitar perkebunan besar masih
luas, masyarakat lokal bisa mendapatkan manfaat dari
infrastruktur yang dibangun perusahaan perkebunan
dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan
kebun sawit mereka sendiri secara swadaya (Sheil dkk.
2009; Rist dkk. 2010; Potter 2012; Budidarsono dkk.
2013). Perusahaan perkebunan mungkin menawarkan
kesepakatan kerja yang baik bagi keluarga-keluarga
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pendatang, untuk merekrut dan mempertahankan
pekerja yang sangat dibutuhkannya. Mereka mungkin
juga menjalin kerja sama dengan skema transmigrasi
untuk meningkatkan cadangan tenaga kerja lokal
(Li 2016). Namun, seiring waktu, saat semakin banyak
perusahaan perkebunan datang dan para pendatang
mulai berusaha membeli lahan untuk ditanami sawit
swadaya, harga lahan semakin tinggi dan masyarakat
lokal semakin kehilangan akses terhadap tanah

(Li 2017b). Setelah kehilangan tanahnya, laki- laki lokal
akan berusaha mencari pekerjaan di perkebunan, tetapi
perusahaan yang lebih memilih pekerja pendatang
menyingkirkan lelaki lokal dari pasar tenaga kerja
perkebunan. Perempuan lokal mendapat pekerjaan
di perkebunan, tetapi biasanya untuk pekerjaan yang
upahnya sangat rendah dan dengan resiko tinggi (misal
menyemprotkan pestisida, dan menyebarkan pupuk
kimia (Tenaganita dan PAN 2002).

Implikasi untuk Penelitian, Kebijakan dan Advokasi
Penelitian:
•• Studi kasus di beberapa tempat menunjukkan adanya persoalan serius pada kondisi para pekerja
perkebunan. Sebuah studi terkoordinasi di tingkat nasional sangat dibutuhkan untuk menyelidiki kondisi
aktual dari sisi kuantitas dan kualitas pekerja perkebunan, baik di wilayah bukaan baru atau di wilayah yang
sudah habis dipenuhi oleh perkebunan besar.
•• Data studi harus dipilah berdasarkan gender, usia dan asal-usul pekerja, dan harus mencakup pekerja tetap,
pekerja kontrak, pekerja lepas, dll.
•• Hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal karena datangnya perkebunan besar (misalnya
pendapatan petani kecil dari beragam tanamannya, pendapatan dari mengumpulkan hasil hutan, dari
upah menyadap karet) harus diukur untuk dapat menilai dampak perkebunan besar terhadap kelompok
sosial tertentu.
•• Indikator sosial dan ekonomi (misalnya pendidikan, akses terhadap air bersih, kesehatan, dll.) di kecamatankecamatan yang sudah dipenuhi oleh perkebunan besar harus dibandingkan dengan kecamatan lain
tanpa perkebunan besar untuk menguji argumen industri bahwa kehadiran perkebunan besar mengurangi
kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.
Kebijakan
•• Instansi pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pekerja di dalam dan di sekitar
perkebunan, dan memastikan perusahaan memenuhi janjinya dalam hal menyiapkan sejumlah lapangan
kerja dengan kondisi yang memadai.
•• Peraturan pemerintah harus menjamin bahwa proses pembebasan lahan komunitas ke perusahaan
mematuhi prinsip-prinsip di dalam “persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan” dan bahwa
perempuan memiliki suara dan pilihan yang setara dengan laki-laki sebagai pemilik lahan dan anggota
masyarakat.
•• Rencana tata ruang wilayah sebaiknya membatasi perluasan perkebunan dan skema transmigrasi yang
terkait untuk menyisakan ruang bagi sistem pertanian masyarakat lokal dan mengakomodasi kebutuhan
mereka atas tanah untuk generasi mendatang.
Advokasi
•• Saat sebuah perusahaan mulai merencanakan untuk membuka lahan perkebunan di satu wilayah,
kelompok-kelompok advokasi harus menguatkan kapasitas masyarakat lokal di wilayah tersebut dan
mendukung mereka dalam melakukan negosiasi dengan perkebunan, untuk memastikan bahwa seluruh
kelompok sosial (termasuk perempuan, generasi muda, petani tak bertanah) diajak berkonsultasi dan
diberikan pilihan-pilihan yang di dalamnya termasuk menolak perkebunan.
•• Apabila perkebunan sudah berdiri dan berproduksi, kelompok advokasi harus mendukung dan
menguatkan serikat buruh, buruh kontrak, buruh lepas, dan organisasi masyarakat desa, sehingga mereka
mampu bernegosiasi dengan perkebunan dan memperjuangkan kepentingan mereka secara konsisten
selama perkebunan masih berdiri di wilayah tersebut.
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Petani kelapa sawit plasma
Temuan
Perkebunan milik negara yang kami teliti awalnya tidak
memiliki skema petani plasma. Setelah “reformasi”
tahun 1998, masyarakat desa melakukan protes yang
berhasil mewajibkan perusahaan perkebunan untuk
mengembangkan kebun plasma seluas dua hektar per
keluarga. Dua hektar plasma yang dimaksud adalah
2 hektar lahan milik individu masyarakat desa, sehingga
otomatis skema plasma ini menyingkirkan masyarakat
yang tanahnya sudah habis sejak datangnya perusahaan
perkebunan. Para elit desa yang memiliki tanah
lebih luas dan memiliki kapasitas untuk bernegosiasi
mendapatkan bagian lahan plasma yang luas dan
menjadi sejahtera dari sawit plasma. Namun, akibat
penggantian komoditas karet menjadi sawit di kebunkebun para elit desa, masyarakat miskin lokal menjadi
kehilangan akses terhadap upah menyadap karet.
Berbeda dengan temuan di perkebunan negara,
perkebunan swasta di lokasi penelitian sejak awal telah
mengalokasikan lahan seluas 14,000 hektar untuk skema
petani plasma. Plasma tersebut dialokasikan untuk
penduduk Melayu dan Dayak lokal yang sebelumnya
melepaskan tanahnya kepada perusahaan, dan juga
untuk para transmigran dari Jawa, Bali, dan Nusa
Tenggara Timur. Penduduk lokal merasa keberatan
dengan persyaratan pelepasan lahan, karena mereka
diharuskan menyerahkan lahan seluas 7,5 hektar untuk
memperoleh 2 hektar kebun plasma, tetapi harus
menanggung utang yang sama besarnya dengan
petani plasma transmigran yang sebelumnya tidak
menyerahkan lahan sama sekali.
Terdapat banyak keganjilan dalam proses pembebasan
tanah dan alokasi kebun plasma, yang prosesnya
lebih menguntungkan laki-laki elit. Perempuan tidak
diajak berkonsultasi tentang pelepasan tanah warisan
mereka; alokasi kebun plasma hanya diatasnamakan
laki-laki yang diasumsikan sebagai kepala keluarga, dan
laki-laki secara otomatis menjadi anggota koperasi di
mana banyak keputusan penting dibuat. Namun, meski
secara formal diabaikan dalam skema kebun plasma,
perempuan aktif berpartisipasi dalam mengelola
petak plasma keluarga, mereka melakukan pekerjaan
merawat tanaman, membantu mengangkut buah
segar dari dalam kebun ke pinggir jalan dan mengawasi
panen. Banyak petani plasma mempekerjakan pemuda
sebagai pemanen, karena mereka merasa tidak
sanggup mengerjakan pemanenan sawit yang berat
dan membutuhkan ketrampilan. Oleh karenanya, ada
kesempatan kerja baru dalam kebun sawit plasma bagi
generasi muda, tetapi tidak untuk perempuan.

Tabel 1. Pendapatan dan pengeluaran pertanian
untuk lahan plasma dengan hasil panen rendah,
2 hektar, February 2010.
Pendapatan dan Pengeluaran
Panen – 1087 kg tandan buah segar @ Rp
1.301/kg

Jumlah (Rp)
1.414.980

Biaya transportasi, perbaikan jalan, gaji
staf koperasi, pupuk, dan denda

303.087

Pembayaran kredit

550.000

Upah pekerja panen @ Rp 100.000

100.000

Saldo bersih = 33% dari
penghasilan kotor

461.893

Seiring waktu, muncul pembagian kelas yang mencolok,
menciptakan jurang di antara petani plasma yang
semakin sejahtera dengan petani plasma lain yang
bahkan mengalami kesulitan untuk mempertahankan
petak lahannya. Petani plasma yang sejahtera adalah
a) transmigran yang datang dengan modal yang
cukup untuk membeli tambahan lahan; mereka
mengakumulasi lahan sampai 6 hektar atau lebih;
b) para petani plasma lokal yang memiliki kebun
lain selain jatah plasma, di mana mereka menanam
padi, karet atau kelapa sawit swadaya. Petani plasma
yang tidak bisa sejahtera adalah para transmigran
atau penduduk lokal yang hanya bergantung kepada
2 hektar lahan plasmanya, dengan hasil panen per bulan
yang tidak pernah mencukupi untuk membayar kredit,
membeli input pertanian, membeli makanan untuk
keluarga, dan tanpa ada sisa untuk disisihkan untuk
keperluan mendadak (misalnya biaya kesehatan). Para
petani plasma marjinal ini sangat rentan kehilangan
lahan plasmanya karena terpaksa menjual cepat saat
ada kebutuhan mendesak. Mereka juga tidak dapat
menyekolahkan anaknya atau melakukan investasi lahan
tambahan untuk memastikan masa depan yang lebih
baik untuk anak-anaknya.
Dari sisi produktifitas, meski sebagian petak kebun
plasma menghasilkan panen yang sedikit (lihat contoh
pada tabel 1), sebagian petak plasma yang lain mampu
menghasilkan panen yang baik, sampai 24 ton tandan
buah segar per hektar per tahun, dan rata-rata panen
petani plasma setara dengan hasil panen perkebunan
inti (14,5 ton).
Temuan-temuan serupa tentang skema plasma yang
menghasilkan pendapatan yang baik bagi sebagian
petani tetapi memiskinkan petani yang lain dilaporkan
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di tempat lain. Keganjilan dalam peralihan dan alokasi
lahan plasma, begitu juga dengan persoalan-persoalan
koperasi yang korup, tidak demokratis, dan tunduk
terhadap kendali elit-elit lokal terjadi di banyak tempat
(McCarthy 2010; McCarthy dkk. 2012; Colchester dan
Chao 2013).
Di lokasi penelitian, para petani plasma aktif mengelola
dan mengawasi petak 2 hektar plasma mereka, dan
mereka memiliki harapan untuk menerima sertifikat
tanah setelah utangnya lunas. Sebaliknya, dalam skema
‘kemitraan’ yang lebih baru, 2 hektar petak kebun adalah
sekedar plasma nominal, karena seluruh kebun dikelola
oleh perusahaan perkebunan dengan menggunakan

pekerja upahan. “Petani plasma” peserta skema ini tidak
mengetahui di mana petak kebun plasma mereka, dan
tidak punya peran apapun dalam mengelola lahan.
Mereka hanya menerima pembagian keuntungan
(dividen) setiap bulan dari perusahaan berdasarkan hasil
produksi dikurangi biaya. Skema kemitraan ini sama
sekali tidak transparan, dan terutama sangat merugikan
perempuan, yang tidak memiliki kesempatan untuk
bekerja di lahan plasma bersama dengan suaminya,
sebagai satu cara untuk mempertahankan posisi sangisteri sebagai pemilik bersama. Laki-laki menerima
dividen dalam bentuk uang tunai atau dikirimkan ke
rekening bank, sama sekali tidak memberikan akses
ataupun kontrol kepada isteri (Elmhirst dkk. 2017).

Implikasi untuk Penelitian, Kebijakan, dan Advokasi
Penelitian
•• Skema bergaya kemitraan di mana ‘petak kebun plasma’ sepenuhnya dikelola oleh perkebunan, semakin
menjamur; hampir semua skema “plasma” baru menggunakan pola ini. Terdapat kebutuhan mendesak
untuk melengkapi laporan dari berbagai tempat dengan penelitian yang sistematis di berbagai provinsi
tentang untung-rugi dari skema ini.
•• Penelitian harus bisa menjawab: siapa yang masuk dan siapa yang tersingkirkan dari keanggotaan skema
plasma “kemitraan;” transparansi dan akuntabilitas koperasi; perbandingan jumlah dividen dari plasma
nominal dengan hasil dari petak kebun plasma yang dikelola langsung oleh para petani plasma; dan siapa
yang memiliki akses terhadap pendapatan dividen itu.
•• Perhatian khusus harus diberikan untuk akses dan kontrol perempuan, dan peraturan-peraturan yang ada
mengenai pengalihan aset kepada generasi mendatang .
Kebijakan
•• Peraturan-peraturan mengenai skema petani plasma termasuk skema plasma dengan pola kemitraan harus
ditinjau ulang dan diawasi untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam perumusan
skema dan operasionalnya.
•• Praktik birokratis yang memperlakukan laki-laki sebagai “kepala keluarga” harus dihapuskan. Petani
perempuan harus diakui secara formal sebagai pemilik tanah bersama suaminya, sebagai manajer
kebun, dan anggota koperasi, dan mereka berhak atas perlakuan yang setara, termasuk partisipasi dalam
pembuatan keputusan dan menerima imbalan.
•• Untuk menghindari kehilangan tanah dan pemiskinan, skema petani plasma harus memastikan bahwa
setiap petani memiliki petak tanah yang hasilnya mencukupi untuk biaya perawatan kebun, pengeluaran
keluarga, tabungan untuk kemungkinan kondisi darurat, dan dana investasi untuk generasi mendatang.
Ketersediaan tanah bagi generasi berikutnya juga harus diantisipasi.
Advokasi
•• Kelompok-kelompok advokasi harus menguatkan kapasitas dan mendukung masyarakat adat dan lokal
dalam negosiasi dengan perusahaan perkebunan dalam skema plasma, untuk memastikan bahwa seluruh
kelompok sosial (termasuk perempuan, generasi muda, petani tak bertanah) sepenuhnya dikonsultasikan
dan memiliki pilihan atas beragam jenis skema.
•• Kelompok advokasi harus mengawasi proses pembebasan tanah, alokasi plasma dan juga mengawasi
operasional koperasi untuk memastikan transparansi dan keadilan.
•• Kelompok advokasi harus mendukung dan menguatkan serikat petani plasma atau organisasi serupa yang
mewakili kepentingan petani plasma dalam negosiasi awal, dalam hubungan mereka selanjutnya dengan
perusahaan perkebunan, dan menghubungkan organisasi petani lokal dengan jaringan nasional untuk
berbagi informasi dan saling memperkuat.
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Kebun Kelapa Sawit Swadaya
Temuan
Di wilayah penelitian, sebagian anggota elit lokal dan
pejabat perkebunan yang sudah pensiun mampu
membangun kebun sawit swadaya dengan luas antara
6 sampai 25 hektar. Sepasang petani – seorang mantan
manajer perkebunan yang menikahi kepala desa
perempuan – dilaporkan memiliki kebun sawit seluas
300 hektar. Para pemilik kebun yang luasnya lebih dari
6 hektar harus mempekerjakan pekerja dan manajer
kebun, membuat kebun-kebun swadaya ini beroperasi
seperti perusahaan perkebunan kecil.
Penduduk lokal yang lahannya tidak jauh dari jalan
mengganti sebagian pohon karet di kebun mereka
dengan kelapa sawit yang luasnya antara 1 sampai
6 hektar, mereka seringkali menggunakan bibit tanaman
yang berkualitas buruk karena kurangnya modal awal.
Penduduk lokal yang telah kehilangan tanah sejak
datangnya perusahaan perkebunan tidak mampu
membeli lahan untuk membangun kebun sawit swadaya
karena harga lahan yang sesuai untuk kebun sawit
melambung tinggi. Pekerja perkebunan besar yang
berkeinginan untuk memulai berkebun swadaya juga
akan sangat sulit melaksanakan niatnya karena tingginya
harga lahan. Situasi ini sangat kontras dengan temuan
di wilayah bukaan baru, sebagaimana ditulis oleh Potter
(2012), di mana pekerja perkebunan dan para pendatang
lainnya membeli lahan di sekitar perkebunan dengan
harga murah untuk mendirikan kebun sawit swadaya.
Petani Dayak yang tinggal di kampung di hulu sungai
tanpa akses jalan tidak mungkin menanam kelapa
sawit secara swadaya. Sebagian besar petani Dayak
menunjukkan bahwa mereka puas dengan mata
pencaharian mereka yang berbasis ladang berpindah

dan karet. Selama periode harga beras yang tinggi (tahun
2008-9) mereka menanam lebih banyak padi; dan selama
periode penelitian (2010–12), harga karet yang tinggi
memberikan penghasilan yang baik untuk pemilik karet
maupun para penyadap, yang cukup untuk memperbaiki
rumah mereka, membeli sepeda motor, dan menyisihkan
untuk tabungan dan investasi. Mereka juga mendapat
manfaat dari akses terhadap air bersih, ikan dan hewan
buruan, dan dari sayuran yang mereka tanam di ladang
berpindah atau yang mereka petik dari hutan sekitar
kampung dan semak di bawah pohon karet. Mereka tidak
melihat adanya kebutuhan akan kelapa sawit pada saat
itu, tetapi setelah tahun 2013 ketika harga karet turun
drastis, mereka mulai ingin mencoba kelapa sawit.
Di komunitas ini, perempuan sepenuhnya terlibat dalam
seluruh pekerjaan pertanian dan pembuatan keputusan.
Perempuan dihargai karena ketrampilan mereka dalam
menanam padi di ladang berpindah, mereka memiliki
petak kebun karet dan menyadapnya secara mandiri;
mereka memegang kendali atas penghasilan mereka
sendiri; dan mereka berpartisipasi dalam diskusi tentang
untung dan rugi yang mungkin timbul dari menanam
kelapa sawit.
Pada tahun 2013, laki-laki para pemimpin desa di hulu
sungai bernegosiasi dengan perusahaan kelapa sawit,
tetapi tidak mencapai kesepakatan. Para pemimpin
belum berkonsultasi dengan penduduk desa; belum jelas
sejauh mana penduduk desa akan diberi peluang untuk
sepakat atau menolak peralihan lahan kepada perusahaan
perkebunan. Elemen utama yang menarik para pemimpin
desa kepada perusahaan perkebunan adalah kebutuhan
akan jalan untuk menghubungkan desa-desa dan
kampung-kampung terpencil dengan pabrik pengolahan
sawit terdekat. Mereka sudah meminta berulang kali
kepada pemerintah daerah untuk memperluas jaringan
jalan, tetapi pemohonan itu tidak terjawab.

Desa enklave yang dikelilingi seluruhnya dengan perkebunan perusahaan kelapa sawit.
Foto oleh Pujo Semedi/Universitas Gadjah Mada.

9
No. 225

Agustus 2018

Tabel 2. Rangkuman pengalaman masyarakat sebagai petani plasma, petani swadaya dan warga desa
enklave di lokasi penelitian
Petani transmigran dan lokal dalam
skema plasma

Petani lokal dengan karet, padi dan
beberapa kebun petak sawit swadaya

Warga yang hidup di wilayah
enklave yang dikelilingi oleh
perkebunan

• Mampu membeli petak kebun sawit
tambahan dan mampu melakukan
investasi untuk membuat kebunkebunnya produktif
• Mampu mengakumulasi modal
untuk investasi di dalam atau di luar
pertanian (misalnya transportasi,
warung)
• Anak-anaknya memiliki pendidikan
yang baik dan mendapatkan warisan
tanah dan modal
• Mereka memiliki akses terhadap
air sumur dan mampu membeli
makanan, sepeda motor, dan
perumahan

• Memiliki pertanian yang fleksibel
yang ditanami karet, padi, sayuran
• Mampu mengakumulasi modal
untuk investasi di dalam atau di luar
pertanian (misalnya transportasi,
warung)
• Menanam kelapa sawit saat akses
jalan dan pabrik memungkinkan
• Anak-anaknya memiliki pendidikan
yang baik dan mendapatkan warisan
tanah dan modal
• Mampu membeli sebagian makanan,
sepeda motor, dan memperbaiki
rumah

• Menanam kelapa sawit
jika mereka mampu
mempertahankan tanah saat
perusahaan perkebunan datang
ke wilayah mereka
• Memiliki usaha di luar pertanian
seperti warung serba ada,
transportasi, kontrak, jasa
konstruksi untuk perkebunan
• Anak-anaknya memiliki
pendidikan yang baik; dan
bermigrasi keluar desa

Posisi
• Berpartisipasi penuh dalam
perempuan
kegiatan pertanian kelapa sawit,
pengelolaannya dan pembuatan
keputusan
• Tersingkirkan secara formal dari
keanggotaan koperasi
• Namanya tidak tercantum dalam
sertifikat tanah

• Berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan rumah tangga, tetapi
memilliki peran yang terbatas dalam
negosiasi dengan pihak luar
• Mewarisi tanah ladang dan karet;
tetap memiliki kepemilikan atas
kedua hal tersebut setelah menikah

• Memiliki beberapa kesempatan
usaha, misalnya warung
makanan
• Membeli semua makanan;
air sumur sangat penting
karena tingginya polusi dari
perkebunan dan pabrik

Miskin
<2 ha

• Tersingkirkan dalam proses
pembuatan keputusan di tingkat
komunitas
• Mendapatkan penghasilan yang
baik dari upah menyadap karet saat
harganya tinggi
• Rentan kehilangan pendapatan
dari upah menyadap karet saat
tetangganya beralih ke kelapa sawit
• Memiliki kesempatan kerja upahan
yang baru sebagai pemanen dan jasa
lain, misalnya beternak babi
• Anak-anaknya memiliki pendidikan
yang kurang
• Mungkin memiliki pilihan untuk
membangun kebun baru di lahanlahan yang belum terpakai

• Para lelaki tersingkir dari
pekerjaan yang tersedia di
perkebunan terdekat karena
adanya bias etnis
• Para lelaki melakukan migrasi ke
luar kabupaten untuk mencari
pekerjaan di perkebunan sawit,
karet atau tambang
• Tidak memiliki modal untuk
memulai usaha di luar pertanian
• Tidak memiliki sepeda motor
untuk mengakses pekerjaan
di wilayah kebun sawit plasma
maupun swadaya di kampungkampung sekitar

• Tersingkirkan dalam proses
pembuatan keputusan di tingkat
komunitas
• Mendapatkan penghasilan yang
baik dari upah menyadap karet saat
harganya tinggi
• kehilangan penghasilan dari upah
menyadap karet saat tetangganya
beralih ke kelapa sawit
• Memiliki beberapa kesempatan kerja
baru di desa sebagai pekerja upahan
dan di luar pertanian
• Memiliki kesempatan yang terbatas
untuk melakukan migrasi ke luar
untuk mencari pekerjaan baru

• Menjadi pekerja harian lepas
di perkebunan dengan upah
sangat rendah, dan terpapar
ke kemungkinan cedera
[yang tinggi]
• Tidak memiliki kebun
• Harus membeli semua makanan
tanpa sumber gaji tetap
• Menderita karena air
sungai yang terpolusi, yang
menyebabkan sakit dan
ruam kulit
• Membesarkan anak seorang diri
dan mengalami kesulitan untuk
tetap menyekolahkan mereka

Sukses
>6 ha

• Produktifitas kelapa sawit rendah
karena inputnya tidak mencukupi
• Rentan kehilangan petak kebun
plasma dengan harga murah
karena terpaksa menjual cepat saat
ada situasi krisis dalam keluarga,
misalnya sakit
• Tidak memiliki dana investasi
• Para lelakinya melakukan pekerjaan
dengan upah yang baik sebagai
pemanen di kebun tetangga
• Anak-anaknya memiliki pendidikan
yang kurang dan mendapatkan
warisan tanah yang kecil atau tidak
sama sekali

Posisi
• Tersingkirkan dari koperasi dan
perempuan
kepemilikan petak plasma
• Memiliki kesempatan kerja yang
terbatas di kalangan tetangganya
• Bergantung pada air berkualitas
rendah/terpolusi dan kesulitan
memenuhi biaya untuk membeli
makanan
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Penduduk desa tahu bahwa perusahaan perkebunan
akan menuntut mereka untuk melepaskan tanah sebagai
imbalan bagi akses jalan, dan mereka juga punya
kekhawatiran akan habisnya tanah untuk kebutuhan anakanak mereka di masa datang. Jika pembebasan lahan
dimulai, nampaknya penduduk desa akan terbagi, sebagian
yakin bahwa pertukaran (tanah dengan jalan) setimpal,
sementara yang lain menolak kemungkinan perkebunan
mengambil kendali atas sebagian besar lahan pertanian
desa dan hutan. Sangat mungkin bagi perempuan dan
laki-laki untuk memiliki posisi yang berbeda tentang hal ini,
namun anehnya, tidak ada banyak bukti ketidakcocokan
yang disuarakan perempuan. Hal ini sangat mungkin
terjadi karena konsultasi dengan perempuan tidak pernah
dilakukan, sehingga pro kontra perempuan pada kelapa
sawit tidak pernah dikaji dan didengarkan, dan jelas tidak
dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan.
Studi di beberapa wilayah lain mengidentifikasi pola
yang sama: banyak petani ingin menanam kelapa sawit
secara swadaya, karena dapat memberikan penghasilan
yang baik sekaligus membutuhkan sedikit kerja. Petani

mungkin mengubah seluruh lahan padi dan karet
menjadi kelapa sawit, atau mengambil langkah yang lebih
hati-hati, dengan mempertahankan pertanian tanaman
campuran dan penggunaan lahan secara tradisional
sambil menambahkan kelapa sawit ke pertanian mereka
(Feintrenie dkk. 2010). Terdapat kecenderungan menuju
diferensiasi kelas, karena petani swadaya dengan modal
yang lebih besar akan terus berusaha memperluas
lahan yang akan merugikan petani marjinal, terutama
ketika harga kelapa sawit jatuh (McCarthy 2010; Zen dkk.
2016). Satu temuan yang konsisten adalah bahwa hasil
panen kelapa sawit petani swadaya sangat bervariasi,
bergantung pada kualitas bibit dan input pertaniannya
(Molenaar 2013). Petani dengan pohon kelapa sawit
berkualitas rendah menghasilkan panen yang rendah,
hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan dukungan bibit,
pupuk, dll. Isu lain yang umum ditemukan di antara para
petani swadaya adalah meskipun perempuan aktif dalam
semua pekerjaan pertanian dan pengambilan keputusan,
dan diakui sebagai pemilik lahan pertanian warisan,
mereka seringkali diabaikan dalam program-program
bantuan di bidang pertanian (De Schutter 2013).

Implikasi bagi penelitian, kebijakan dan advokasi
Penelitian
•• Studi di beberapa lokasi menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial yang memiliki lahan dan modal
diuntungkan oleh kebun sawit swadaya, sementara kelompok yang lebih miskin tersingkirkan. Penelitian
lebih lanjut dibutuhkan untuk menentukan batas ukuran kebun dan modal, dan variabel-variabel lain yang
memungkinkan ataupun menghambat kesuksesan petani sawit swadaya.
•• Dinamika gender dan hubungan antar generasi di kalangan petani swadaya tidak dipahami dengan baik:
apakah laki-laki perempuan dan generasi muda memiliki aspirasi yang berbeda dalam hal kebun sawit dan
kebun campuran, dan jika berbeda, apa alasan mereka?
Kebijakan
•• Cukup bukti menunjukkan bahwa para petani swadaya jauh lebih sejahtera dibandingkan pekerja perkebunan
atau petani plasma, dan kebutuhan mereka akan jasa memunculkan perekonomian sekunder yang sehat di
tingkat lokal. Dengan demikian, kebijakan harus berpihak kepada petani sawit swadaya, yang memiliki lahan
0-6 hektar.
•• Dukungan yang efektif harus diberikan kepada para masyarakat adat dan lokal, baik perempuan maupun lakilaki, untuk menguatkan kapasitas mereka dalam mengembangkan kebun swadaya sehingga mereka tidak
terpinggirkan oleh para pendatang atau para elit lokal (misalnya pejabat pemerintah, manajer perkebunan).
•• Program dukungan harus melakukan konsultasi dengan perempuan, laki-laki dan generasi muda tentang
pilihan bentuk pertanian mereka, dan menawarkan berbagai pilihan yang lebih luas, misalnya dukungan
untuk produksi sayuran dan hewan ternak sebagai pendamping kelapa sawit untuk menjamin pasokan
makanan lokal yang sehat.
Advokasi
•• Kelompok advokasi harus mendukung petani swadaya yang memillih kelapa sawit, dan menawarkan sejumlah
pilihan dukungan untuk memenuhi kebutuhan para petani.
•• Kehati-hatian diperlukan untuk memastikan bahwa program untuk mendukung petani swadaya dalam upaya
penanggulangan kemiskinan tidak diserap oleh para elit, tetapi benar-benar sampai dan menguntungkan
petani kecil dengan lahan 0-6 ha.
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