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RESUME 
 

Rakyat melalui perannya sebagai salah satu aktor penting dalam perkebunan dan industri sawit nasional telah 
berkontribusi besar terhadap perekonomian regional dan nasional. Bahkan melalui perkembangannya yang cukup 
revolusioner, perkebunan sawit rakyat juga telah membantu Indonesia untuk menjadi produsen minyak sawit terbesar di 
dunia sekaligus produsen minyak nabati terbesar di dunia. Namun, petani sawit rakyat harus menghadapi berbagai 
masalah seperti keterbatasan modal dan akses, rendahnya harga TBS yang diterima oleh petani sawit swadaya, jauhnya 
akses antara kebun sawit swadaya dengan PKS, belum terselesaikannya masalah legalitas lahan dan usaha perkebunan 
(STDB). 

Solusi dari masalah yang dihadapi oleh petani sawit rakyat adalah dengan cara memperkuat peran petani melalui 
partisipasi dalam industri hilir sawit yakni pengembangan PKS yang menyuplai CPO sebagai bahan baku produk 
biohidrokarbon yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan dalam rangka mewujukan kemandirian 
energi nasional. Namun, pengelolaan PKS Biohidrokarbon tersebut tidak bisa dilakukan individualistik dan membutuhkan 
kerjasama antara petani sawit dalam bentuk koorporasi.  

Pengelolaan kebun sawit sekawasan ini bertujuan untuk merubah petani yang pada awalnya bekerja secara 
individualistik menjadi bekerja dalam suatu “korporasi”. Sekawasan yang dimaksud adalah petani yang memiliki kebun 
sawit dengan luas sebesar tiga ribu hektar, maka petani sawit di dalamnya dapat saling berkerjasama dalam pengelolaan 
kebun sawit secara kooperasi baik dalam bentuk koperasi, BUMDesa atau PT/CV, serta akan terintegrasi dalam sebuah 
holding di tingkat provinsi. Saham kelembagaan petani sawit sekawasan ini dimiliki oleh seluruh anggotanya. Kelembagaan 
petani sawit sekawasan dalam mengelola PKS Biohidrokarbon juga didukung oleh unit-unit lain seperti unit lembaga 
keuangan mikro, unit pengadaan sarana produksi (saprodi), unit usaha berbasis biomassa sawit dan unit toserba.  

PKS Biohidrokarbon berada dekat dalam kawasan petani dengan kapasitas sebesar 10 ton TBS/jam. PKS ini akan 
mengolah TBS petani sawit menjadi Industrial Palm Oil (IPO) dan Industrial Palm Kernel Oil (IPKO) sebagai bahan baku 
biohidrokarbon. IPO/IPKO tersebut akan ditampung oleh holding tingkat provinsi, selanjutnya holding tersebut yang  
menyalurkan IPO/IPKO kepada kilang Stand-alone yang menghasilkan bahan bakar nabati murni.  Dan selanjutnya akan 
kembali disalurkan ke kilang Co-processing milik Depo Pertamina di tingkat provinsi untuk selanjutnya dilakukan blending 
dengan fosil yang selanjutnya akan didistribusikan kepada pom bensin.  

Dengan pengelolaan perkebunan sawit rakyat sekawasan dengan model diatas selain dapat menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh petani sawit dan dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional, namun 
diharapkan juga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta menciptakan kemandirian ekonomi petani 
sawit secara berkelanjutan hingga menciptakan multiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan 
nasional. 
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PENDAHULUAN 

Setiap bulan Agustus, seluruh bangsa 
Indonesia suka cita dalam merayakan hari 
kemerdekaan Republik Indonesia yang tepat 
pada tahun ini menginjak usia yang ke-75 
tahun. Sebelum pelaksanaan Upacara 17 
Agustus di Istana Merdeka, setiap tahunnya 
juga Presiden RI akan menyampaikan pidato 
kenegaraan di sidang tahunan MPR RI pada 
tanggal 14 Agustus 2020. 

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Joko 
Widodo, Presiden RI menyinggung soal 
upaya Indonesia dalam membangun 
kemandirian energi melalui pengembangan 
alternatif energi berbasis minyak sawit yaitu 
biodiesel dengan mandatori B30 yang telah 
berjalan sejak awal tahun 2020. Selain itu, 
Presiden juga menyampaikan 
perkembangan terbaru tentang produksi 
D100 yang sedang diuji coba di dua kilang 
Pertamina. Dan jika produksi D100 telah 
lulus uji maka selanjutnya akan di produksi 
oleh Pertamina dengan kapasitas produksi 
20 ribu barel per hari dan akan menyerap 
minimal 1 juta ton minyak sawit produksi 
petani. 

Pidato kenegaraan tersebut seperti 
secercah harapan bagi 2.6 juta petani sawit 
yang tersebar di 235 kabupaten sentra 
produksi minyak sawit seluruh Indonesia. 
Dan sebanyak 2.1 juta petani sawit adalah 
petani sawit swadaya yang 
membudidayakan kebunnya hingga 
memasarkan TBS hasil panennya secara 
mandiri. Harapan tersebut muncul ditengah 
berbagai masalah yang dihadapi oleh petani 
sawit khususnya petani swadaya. Masalah 
tersebut juga berpotensi mengancam 
keberlanjutan produksi minyak sawit, 
menurunkan kesejahteraan petani hingga 
mengancam keberadaannya dalam industri 
sawit nasional. Artinya bentuk perhatian 
pemerintah melalui penyerapan minyak 
sawit petani oleh Pertamina sebagai bahan 
baku D100 maupun energi lainnya menjadi 
salah satu solusi atas permasalahan yang 
dihadapi oleh petani sawit. 

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan 
rancangan pengelolaan sawit rakyat sebagai 
basis energi, seperti yang diamanatkan oleh 
Presiden RI dalam pidato kenegaraan. 
Rancangan pengelolaan sawit rakyat ini juga 
diharapkan dapat menyelesaikan masalah 

yang dihadapi oleh petani sawit rakyat 
khususnya swadaya serta dalam rangka 
penguatan perkebunan sawit rakyat dan 
peningkatan kesejahteraan. 

 
 

SOLUSI PERMASALAHAN YANG 
DIHADAPI PETANI SAWIT RAKYAT 

Industri sawit nasional menyimpan 
keunikan, dimana rakyat dan perusahaan 
perkebunan dapat memanfaatkan “kue 
ekonomi” secara beriringan tanpa 
menimbulkan trade off.  Keterlibatan rakyat 
dalam industri sawit nasional khususnya 
sektor perkebunan diawali dengan 
penerapan sinergi petani dengan korporasi 
atau yang lebih dikenal dengan Perkebunan 
Inti Rakyat (PIR). Pola PIR terus 
dikembangkan yakni menjadi PIR Khusus 
dan PIR Lokal, PIR Transmigrasi, PIR Kredit 
Koperasi Primer, dan PIR Revitalisasi 
Perkebunan (Sipayung, 2018; PASPI, 2020). 
Perkembangan perkebunan sawit rakyat 
juga telah berhasil membawa Indonesia 
sebagai produsen minyak sawit terbesar di 
dunia, menggantikan Malaysia sejak tahun 
2006. Selain itu, kontribusi rakyat sebagai 
aktor dalam perkebunan sawit dalam aspek 
ekonomi juga sangat besar seperti 
pembangunan ekonomi daerah hingga 
menciptakan pusat perekonomian atau kota 
baru berbasis sawit di daerah pelosok. 

Perkebunan sawit rakyat terus 
mengalami perkembangan. Berdasarkan 
data Ditjenbun (2020) menunjukkan 
perkebunan sawit rakyat memiliki luas 
mencapai 5.8 juta hektar (41% luas kebun 
nasional) dengan produksi minyak sawit 
sebesar 15.3 juta ton CPO (35% produksi 
nasional) dan sebanyak 2.6 juta petani 
menggantungkan hidupnya pada 
perkebunan sawit Indonesia. Jika dilihat dari 
karakteristiknya, hanya sekitar 476 ribu 
petani sawit plasma yang bermitra dengan 
perusahaan perkebunan sawit (inti). Artinya 
sebagian besar petani sawit di Indonesia 
yakni sekitar 2.1 juta orang merupakan 
petani sawit swadaya yang mandiri dalam 
mengusahakan perkebunan sawitnya. Data 
diatas menunjukkan bahwa industri sawit 
sebagai salah satu basis ekonomi kerakyatan 
yang berpotensi meningkatkan pendapatan 
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dan kesejahteraan petani maupun 
masyarakat secara umum. 

Namun dibalik besarnya kontribusi 
yang disumbang oleh rakyat dalam 
perkebunan sawit di Indonesia, pengelolaan 
dan penanganan perkebunan sawit rakyat 
belum optimal. Petani sawit rakyat 
khususnya petani swadaya juga banyak 
menghadapi permasalahan, seperti:  

Pertama, keterbatasan modal dan akses 
informasi. Misalnya pada input produksi 
yakni perolehan benih, petani (khususnya 
petani swadaya) mengambil keputusan 
untuk menggunakan benih sawit yang 
sebenarnya adalah benih ilegitim. Harga 
benih ilegitim yang lebih murah dan akses 
yang lebih mudah dan tidak merepotkan 
petani menjadi alasan maraknya 
penggunaan benih ilegitim pada perkebunan 
rakyat. Begitu pula dengan perolehan 
saprodi lain seperti pupuk, keterbatasan 
modal menyebabkan petani jarang 
melakukan pemupukan  atau kultur 
teknisnya kurang tepat.  

Petani tidak menyadari dampak 
penggunaan benih ilegitim dan pelaksanaan 
budidaya kultur teknis yang kurang tepat 
menyebabkan tingkat produktivitas dan 
kualitas sawit rakyat yang rendah karena 
dampaknya baru akan terlihat beberapa 
tahun kemudian. Argumen tersebut 
terkonfirmasi dari data Ditjenbun (2020) 
yang menunjukkan bahwa produktivitas 
perkebunan sawit rakyat paling rendah 
dibandingkan negara dan swasta. 

Kedua, rendahnya harga TBS petani 
sawit swadaya. Berbeda dengan petani sawit 
plasma, rantai pasok TBS petani swadaya 
relatif lebih panjang dan tidak efisien karena 
ada perantara pengepul sebelum ke Pabrik 
Kelapa Sawit (PKS). Di PKS, harga TBS petani 
swadaya tidak sesuai dengan harga referensi 
TBS yang telah ditetapkan oleh Tim 
Penetapan Harga TBS tingkat Provinsi, atau 
mengalami discount sehingga harga yang 
diterima oleh petani swadaya hanya sekitar 
60-70% dari harga TBS petani plasma. 
Terlebih ketika panen raya, TBS petani 
swadaya akan semakin di-anak-tirikan oleh 
PKS karena suplainya sudah tercukupi dari 
plasma, implikasinya harga TBS petani 
swadaya akan semakin rendah. 

Ketiga, jauhnya jarak perkebunan sawit 
rakyat plasma dengan PKS. Merujuk hasil 

penelitian Direktorat Jenderal Bina 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 
(2003), lokasi kebun sawit rakyat swadaya 
mencapai 50-200 km dari PKS yang dimiliki 
oleh perusahaan. Jauhnya jarak dengan 
akses jalan yang relatif sulit akan 
meningkatkan beban transportasi yang 
harus ditanggung oleh petani sawit swadaya. 
Penggunaan BBM pada moda tranportasi 
pengangkut TBS juga akan lebih banyak 
karena harus menempuh jarak jauh, 
sehingga akan meningkatkan emisi karbon.  

Selain itu, jauhnya akses kebun petani 
swadaya terhadap PKS juga berimplikasi 
pada waktu tenggang yang lebih lama. 
Keterlibatan pengepul dalam rantai pasok 
TBS petani swadaya juga akan semakin 
menambah lama waktu tenggang tersebut, 
karena biasanya pengepul akan mengangkut 
TBS sehari setelah pemanenan. TBS yang 
dibiarkan dengan waktu yang lama dan tidak 
langsung diolah akan mempengaruhi 
kualitasnya. Kadar Asam Lemak Bebas (ALB) 
akan meningkat sehingga kualitas TBS lebih 
rendah. TBS dengan spesifikasi ALB lebih 
dari 3%, tidak sesuai dengan standar CPO 
untuk food grade. Hal ini juga akan 
berpengaruh pada semakin rendahnya harga 
TBS petani swadaya  (dengan kadar ALB 
yang tinggi), karena PKS harus melakukan 
beberapa treatment khusus untuk 
menurunkan kadar ALB. 

Keeempat, tuntutan ISPO pada TBS 
rakyat. Dalam Perpres 44/2020, sistem 
sertifikasi ISPO tidak hanya wajib 
(mandatori) bagi perusahaan perkebunan, 
namun juga wajib bagi petani sawit baik 
plasma maupun swadaya. Syarat ISPO bagi 
petani sawit adalah melampirkan sertifikat 
lahan (hak atas tanah) dan usaha 
perkebunan sawit (STDB). Padahal masalah 
legalitas ini juga menjadi salah satu problem 
besar yang dihadapi oleh petani sawit 
khususnya petani swadaya di Indonesia, 
dimana sebagian besar kebun sawit swadaya 
berada di dalam kawasan hutan. Hingga saat 
ini, solusi dari masalah tersebut juga belum 
terpecahkan.  

Implikasinya, PKS yang telah memiliki 
sertifikat ISPO juga tidak akan mau 
menyerap TBS yang dihasilkan oleh kebun 
sawit rakyat yang tidak bersertifikat ISPO, 
karena ada aturan yang harus dipenuhi oleh 
PKS yang telah ber-ISPO wajib menerima 
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TBS yang ber-ISPO juga. Preferensi 
konsumen global melalui mekanisme 
tracebility juga menginginkan minyak sawit 
yang terkandung dalam produk yang 
dikonsumsinya harus legal. Hal ini 
berpotensi mem-phase-out petani sawit 
rakyat dari industri sawit nasional. Jika hal 
tersebut terjadi, maka akan menyebabkan 
berbagai masalah perekonomian seperti 
tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan 
dampaknya lebih luas lagi pada potensi 
penurunan pertumbuhan ekonomi daerah 
dan nasional.  

Salah satu solusi dalam rangka 
menyelesaikan keempat permasalahan 
tersebut adalah pengembangan Pabrik 
Kelapa Sawit (PKS) yang menyerap TBS hasil 
panen dari perkebunan rakyat dengan 
spesifikasi kadar ALB yang tinggi. PKS 
tersebut akan mengolah TBS menjadi 
minyak sawit (CPO) dan minyak sawit 
tersebut yang akan digunakan sebagai bahan 
baku produk biohidrokarbon. Hal ini 
dikarenakan bahan baku biohidrokarbon 
(solar sawit/D100, bensin sawit/G100 dan 
avtur sawit/J100) tidak terlalu 
mempersyaratkan kriteria minyak kelapa 
sawit sebagai bahan baku yang ketat bahkan 
semakin tinggi kadar ALB dianggap semakin 
baik. Ditemukannya Katalis Merah Putih 
yang dapat digunakan untuk memproduksi 
produk biohidrokarbon berbasis sawit 
rakyat (PASPI, 2019). Produk 
biohidrokarbon tersebut juga akan 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
nasional dan dalam rangka mewujukan 
kemandirian energi nasional. 
 
 

PENGELOLAAN SAWIT RAKYAT 
SEKAWASAN DAN PKS 

BIOHIDROKARBON 

Peran rakyat sebagai salah satu aktor 
dalam industri sawit nasional juga jangan 
ditumpulkan hanya sebagai pemain di sektor 
hulu. Pada era Industri 4.0 ini, peran rakyat 
dalam industri sawit nasional harus 
diperkuat melalui partisipasi aktif dalam 
sektor industri hilir. Dengan demikian, akan 
meningkatkan bargaining position petani 
sehingga diharapkan meningkatkan 
kesejahteraan petani.  

Pengembangan PKS Biohidrokarbon 
oleh petani sawit rakyat menjadi jalan untuk 
memperkuat peran rakyat dalam industri 
sawit nasional, sekaligus juga menjadi solusi 
dari masalah yang dihadapi oleh petani 
rakyat seperti jarak kebun ke PKS, inefisiensi 
tata niaga dan kualitas TBS rakyat yang 
belum memenuhi standar food grade. 
Namun, pengelolaan PKS Biohidrokarbon 
tersebut tidak bisa dilakukan individualistik 
dan membutuhkan kerjasama antara petani 
sawit. 

Pengelolaan kebun sawit sekawasan ini 
bertujuan untuk merubah petani yang pada 
awalnya bekerja secara individualistik 
menjadi bekerja dalam suatu “korporasi”, 
sehingga pengelolaannya menjadi lebih 
efisien karena dapat memenuhi economic of 
scale. Sekawasan yang dimaksud adalah 
petani yang memiliki kebun sawit dengan 
luas sebesar tiga ribu hektar, maka petani 
sawit di dalamnya dapat saling 
berkerjasama dalam pengelolaan kebun 
sawit secara kooperasi. Konsep pengelolaan 
kebun kelapa sawit rakyat sekawasan adalah 
bentuk adaptasi dari konsep KIMBUN 
(Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan) 
yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal 
Perkebunan dan Kementerian Pertanian RI 
pada awal tahun 2000-an (Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor 
195.1/Kpts/Ot.210/4/2002).  

Pengelolaan koorporasi petani sawit 
sekawasan dapat berbentuk Badan Usaha 
Milik Petani (BUMP) seperti: (1) koperasi 
(berlandaskan UU No. 25/1992); (2) 
BUMDesa (berlandaskan Permendesa No. 
4/2015); dan (3) Perseroan Terbatas 
(PT)/CV (berlandaskan UU No 40/2007). 
Saham kelembagaan/BUMP petani sawit 
sekawasan ini dimiliki oleh seluruh 
anggotanya. Kelembagaan ini juga akan 
terintegrasi dengan holding atau induk yang 
mengakomodir seluruh kelembagaan petani 
sawit sekawasan dalam satu provinsi.  

Selain itu, kelembagaan petani sawit 
sekawasan juga diwajibkan melakukan 
kemitraan dengan perusahaan perkebunan. 
Mengacu pada UU Perkebunan No 39 tahun 
2014 menyebutkan bahwa perusahaan 
perkebunan wajib memfasilitasi 
pembangunan kebun rakyat paling sedikit 
20 persen dari Izin Usaha Perkebunan (IUP). 
Namun, ketersediaan lahan untuk 
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pembangunan kebun plasma baru semakin 
terbatas. Oleh karena itu, pola kemitraan 
perkebunan kelapa sawit dapat 
direformulasi menjadi kewajiban 
perusahaan inti untuk mengembangkan dan 
mengelola kelembagaan petani sawit 
sekawasan dan PKS Biohidrokarbon (PASPI, 
2020). 

PKS Biohidrokarbon merupakan 
bentuk dari diversifikasi ekonomi utama 
yang dilakukan oleh kelembagaan petani 
sawit sekawasan. Kebun sawit rakyat 
menjadi dedicated area untuk menghasilkan 
bahan baku produk biohidrokarbon yang 
merupakan salah satu sumber energi baru 
dan berkelanjutan (PASPI, 2018). Oleh 
karena itu, setiap kelembagaan petani sawit 
sekawasan akan membentuk dan mengelola 
satu PKS Biohidrokarbon. PKS 
Biohidrokarbon dekat dan berada dalam 
kawasan petani. Sehingga pengembangan 
PKS Biohidrokarbon dapat memotong rantai 
pasok sehingga dapat menurunkan biaya 
dan meningkatkan harga sekaligus dapat 
menurunkan emisi dari pengangkutan TBS 
ke PKS maupun pengangkutan biomassa dan 
limbah dari PKS untuk dimanfaatkan 
kembali oleh petani. 

Untuk membedakan minyak sawit 
untuk kebutuhan pangan dan sebagai bahan 

baku biohidrokaron, maka minyak sawit 
yang diolah dalam PKS Biohidrokarbon 
selanjutnya akan disebut dengan Industrial 
Palm Oil (IPO) dan Industrial Palm Kernel Oil 
(IPKO). Kapasitas PKS Biohidrokarbon pada 
setiap kelembagaan sawit rakyat sekawasan 
sebesar 10 ton TBS/jam untuk mengolah 
TBS rakyat menjadi IPO dan IPKO.  

IPO/IPKO tersebut akan ditampung oleh 
holding tingkat provinsi, selanjutnya holding 
tersebut yang  menyalurkan IPO/IPKO 
kepada kilang Stand-alone. Diusulkan pula 
perusahaan perkebunan negara (PTPN) yang 
berfungsi sebagai holding dari kelembagaan 
petani sawit rakyat sekawasan dan PKS 
Biohidrokarbon. Fungsi dari kilang Stand 
Alone adalah untuk menghasilkan bahan 
bakar nabati murni (diesel sawit murni, 
gasoline sawit murni dan avtur sawit 
murni/D-100, G-100 dan J-100) dan juga 
menjadi buffer stock untuk menjamin 
stabilitas pasokan. Produk biohidrokarbon 
sawit murni dari kilang Stand-alone tersebut 
akan kembali disalurkan ke kilang Co-
processing milik Depo Pertamina di tingkat 
provinsi untuk selanjutnya dilakukan 
blending dengan fosil yang selanjutnya akan 
didistribusikan kepada pom bensin (Gambar 
1).  

 
 

 
Gambar 1. Alur distribusi IPO/IPKO yang dihasilkan oleh PKS Biohidrokarbon 

 
Sistem produksi produk biohidrokarbon 

yang terintegrasi dengan Depo Pertamina 
pada setiap provinsi (desentralisasi) lebih 
menguntungkan karena: (1) menghemat 
biaya distribusi bahan bakar; (2) 
menghemat emisi; (3) membangun 
ketahanan energi berbasis pada sumber 
daya energi daerah; dan (4) membangun 
ekonomi daerah. 

Unit Dukungan Kelembagaan Petani 
Sawit Sekawasan dan PKS 

Biohidrokarbon. Konsep pengembangan 
kelembagaan petani sawit sekawasan sangat 
komprehensif dengan menganut sistem 
agribisnis yakni mencakup aspek hulu 
hingga hilir. Sehingga selain PKS 
Biohidrokarbon, kelembagaan petani sawit 
sekawasan juga dilengkapi oleh unit-unit 
lain seperti unit lembaga keuangan mikro, 
unit pengadaan sarana produksi (saprodi), 
unit usaha berbasis biomassa sawit dan unit 
toserba (Gambar 2).  
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Gambar 2. Unit dalam Kelembagaan Petani Sawit Sekawasan  

 
Unit Lembaga Keuangan Mikro. Unit 

tersebut memiliki dua fungsi utama yakni: 
fungsi yang pertama untuk 
mengintegrasikan berbagai sumber bantuan 
pembiayaan yang tersedia baik untuk 
operasional kebun maupun pengembangan 
PKS Biohidrokarbon. Saat ini, banyak 
sumber pembiayaan perkebunan sawit 
rakyat baik pemerintah/ kementerian 
maupun bank yang belum terintegrasi 
dengan baik dan terserap secara optimal 
oleh petani. Adanya Unit Lembaga Keuangan 
Mikro pada setiap kelembagaan petani sawit 
sekawasan dapat menjadi wadah yang 
mengintegrasikan sekaligus menyalurkan 
sumber dana pembiayaan langsung kepada 
petani. 

Fungsi kedua dari Unit Lembaga 
Keuangan Mikro sebagai wadah collective 
fund atau penghimpunan dana pelaku usaha. 
Mekanismenya seluruh anggota 
kelembagaan petani sawit sekawasan akan 
mengumpulkan sejumlah proporsi dari 
profit yang didapatkan dan dikumpulkan 
kepada pengelola Unit Lembaga Keuangan 
Mikro. Tujuan dari penghimpunan dana 
tersebut dapat digunakan untuk 
mempersiapkan dana yang dibutuhkan pada 
kegiatan replanting maupun operasional 
perkebunan kelapa sawit. Ide collective fund 
ini diadaptasi dari program Check Off 
Investment miliki petani kedelai di Amerika 
Serikat. Diharapkan, collective fund yang 
diwadahi oleh Unit Lembaga Keuangan 
Mikro pada setiap kelembagaan petani sawit 
sekawasan mampu menciptakan 

kemandirian pembiayaan yang 
berkesinambungan pada petani. 

Unit Pengadaan Saprodi, unit ini 
dibutuhkan untuk menjamin pengadaan 
input produksi seperti pupuk, pestisida 
hingga benih untuk replanting yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan minyak 
kelapa sawit untuk PKS Biohidrokarbon. 
Tidak hanya terkait penyediaan sarana 
produksi perkebunan sawit, namun unit juga 
merupakan wadah diskusi bagi petani 
anggota kelembagaan dalam rangka 
implementasi kultur teknis (Good 
Agricultural Practices) sekaligus mengikuti 
kaidah-kaidah sustainability dalam skema 
sertifikasi ISPO maupun RSPO. 

Unit Usaha Berbasis Biomassa Sawit, 
unit ini memiliki fungsi untuk meningkatkan 
economic of scope dengan melakukan 
diversifikasi produk yang dapat dihasilkan 
oleh perkebunan sawit rakyat seperti 
memanfaatkan biomassa sawit dan limbah 
PKS untuk menghasilkan produk dengan 
nilai ekonomi tinggi. Contoh produk olahan 
berbasis biomassa sawit dengan nilai 
ekonomi yang tinggi seperti tandan kosong 
dapat dimanfaatkan untuk pembuatan asap 
cair, cangkang dapat dimanfaatkan untuk 
arang, bungkil padat untuk pakan ternak, 
pelepah daun untuk sapu lidi dan anyaman 
lainnya seperti piring dan mangkuk 
anyaman, batang pohon bisa diambil 
kayunya untuk dijadikan papan partikel, 
papan komposit dan papan plastik, air nira 
yang terdapat dalam batang pohon sisa 
replanting dapat menghasilkan gula merah 
sawit. Biomassa sawit juga menjadi sumber 
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energi bagi desa disekitar kebun dengan 
biogas/biolistrik, biopelet/biobara.  

Unit Toserba juga merupakan bentuk 
dari peningkatan economic of scope yakni 
dengan mengembangkan unit untuk 
memasarkan produk olahan dari limbah dan 
biomassa sawit dan juga kebutuhan 
konsumsi rumah tangga petani. 

Pengelolaan perkebunan sekawasan 
yang diselenggarakan dengan asas 
kebersaamaan ekonomi diharapkan mampu 
meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan serta menciptakan 
kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. 
Bahkan melalui kelembagaan petani sawit 
sekawasan dapat dilakukan perbaikan tata 
kelola kebun sekawasan yang berkelanjutan, 
sehingga kebun sawit petani secara kolektif 
dapat memperoleh sertifikasi berkelanjutan 
(ISPO) yang selama ini sulit diakses petani. 
Tentu saja model bisnis dan jejaring bisnis 
koperasi sawit rakyat tidak bisa 
disamaratakan antara yang satu dengan 
yang lain, tergantung pada potensi yang 
tersedia. Diharapkan juga pengelolaan 
sekawasan ini dapat menciptakan multiplier 
effect yang lebih besar terhadap 
perekonomian daerah dan nasional dan 
menjadi cikal bakal dari terbentuknya kota 
kecil atau mini agropolitan. 

 
 

KESIMPULAN 

Rakyat melalui perannya sebagai salah 
satu aktor penting dalam perkebunan dan 
industri sawit nasional telah berkontribusi 
besar terhadap perekonomian regional dan 
nasional. Bahkan melalui perkembangannya 
yang cukup revolusioner, perkebunan sawit 
rakyat juga telah membantu Indonesia untuk 
menjadi produsen minyak sawit terbesar di 
dunia sekaligus produsen minyak nabati 
terbesar di dunia. Namun, petani sawit 
rakyat harus menghadapi berbagai masalah. 
Solusi dari masalah yang dihadapi oleh 
petani sawit rakyat adalah dengan cara 
memperkuat peran petani melalui 
partisipasi dalam industri hilir sawit yakni 
pengembangan PKS biohidrokarbon. 

Namun, pengelolaan PKS 
Biohidrokarbon tersebut tidak bisa 
dilakukan individualistik dan membutuhkan 
kerjasama antara petani sawit dalam bentuk 
koorporasi. Kelembagaan petani sawit 
sekawasan dalam mengelola PKS 
Biohidrokarbon juga didukung oleh unit-unit 
lain seperti unit lembaga keuangan mikro, 
unit pengadaan sarana produksi (saprodi), 
unit usaha berbasis biomassa sawit dan unit 
toserba.  

Dengan pengelolaan perkebunan sawit 
rakyat sekawasan dengan model diatas 
selain dapat menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi oleh petani sawit dan dalam 
rangka mewujudkan kemandirian energi 
nasional, namun diharapkan juga mampu 
meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan serta menciptakan 
kemandirian ekonomi petani sawit secara 
berkelanjutan hingga menciptakan multiplier 
effect yang lebih besar terhadap 
perekonomian daerah dan nasional. 
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