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ABSTRAK 

Komoditas kelapa sawit mempunyai peran yang cukup strategis pada perekonomian Indonesia yaitu.  
merupakan bahan utama minyak goreng salah satu komoditas pertanian andalan ekspor non migas,  dan 
mampu  menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian 
dilakukan di kebun kelapa sawit plasma Tawakua Malili, Kabupaten Luwu Timur  Provinsi  Sulawesi 
Selatan, dari Januari 2012 sampai Januari 2013. Penelitian ini bertujuan untuk:  Merancang  model 
pengelolaan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan yang mampu memenuhi aspek biofisik (planet), 
ekonomi (profit), dan sosial (people), serta Menganalisis faktor-faktor biofisik, ekonomi dan sosial petani 
plasma di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder menyangkut aspek 
biofisik, ekonomi dan sosial. Data primer biofisik dikumpulkan dengan observasi lapang, data ekonomi 
dan sosial dikumpul melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Data 
terkumpul diolah dengan Power Sim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Input model pengelolaan 
kebun  kelapa sawit plasma berkelanjutan adalah faktor-faktor biofisik, ekonomi dan sosial, dengan 
indikator produksi Tandang Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara aktual dan simulasi untuk periode 
waktu 30 tahun (1995-2025) dengan korelasi 0,99. Dari faktor  fisik, produksi TBS  rata-rata 10,64 
ton/hektar/tahun, kesesuaian lahan tetap pada kelas S2 karena degradasi lahan rendah sekitar 0,55 persen, 
daya dukung lingkungan terpelihara baik  dengan penurunan sekitar 0,45 persen. Dari faktor ekonomi,  
pendapatan yang diperoleh petani adalah berdasarkan  Survey sebesar Rp 23,048,722/ha/th dengan R/C 
ratio 3.61; Simulasi Aktual  Rp 20,530,825/ha/th dengan R/C ratio 4.94; Simulasi Skenario A  Rp 
26,519,492/ha/th dengan R/C ratio  6.10; dan Simulasi Skenario B Rp 13,045,331/ha/th dengan R/C ratio 
3.51; melebihi tingkat UMR Provinsi Sulawesi Selatan kecuali Skenario B. Dari segi sosial, kualitas 
sumberdaya manusia meningkat, tercermin dari pencapaian lama pendidikan rata-rata 9,1 tahun atau 
setingkat SMA dengan skor PPH (Pola Pangan Harapan) 85,7 lebih tinggi dari perolehan nilai PPH 
Nasional tahun 2011 yaitu 75,7 dan nilai PPH Provinsi Sulawesi Selatan 84,5.  

 
Kata kunci: petani plasma, tandan buah segar, Power Sim, berkelanjutan 
 

ABSTRAC 
 
Coconut oil has a strategic role in the Indonesian economy is. cooking oil is the main ingredient a 
mainstay agricultural non-oil exports, and to create employment opportunities and improve the welfare of 
the community at the same time. The aims of the research are tooo   design a management model of 
sustainable plasma palm plantation that can fulfill biophysics aspect (planet), economic (profit), and 
social (people) aspects, and analyze biophysics, economic, and social factors of plasma in the research 
area. This research used primary and secondary data related to biophysical, economy, and social aspects.  
The primary data of biophysical were obtained through direct interview using structured questionnaire. 
The data were processed using Power Sim. The result of the research indicate that the inputs of 
management model of sustainable plasma palm plantation are the biophysical, economic, and social 
factors in which the indicator is the production of Fresh Fruit Stems (Tandang Buah Segar-TBS) of palm 
between actual and simulation for the period of 30 years (1995-2025) with correlation 0,99. Viewed From 
physical factor, the average production of TBS  was 10,64 ton/hectare/year, suitability d the land remains 
on the second grade because land degradation was low, i.e. around 0,55 percent, carrying capacity  of the 
environment  is maintained with degradation around good 0,45 percent. From economic factor, based on 
the survey, farmers' income is Rp 23,048,722/ha/year with R/C ratio 3.61; Actual Simulation is Rp 
20,530,825/ha/year with R/C ratio 4.94; Scenario Simulation A is  Rp 26,519,492/ha/year with R/C ratio 
6.10; dan Scenario Simulation B is Rp 13,045,331/ha/year with R/C ratio 3.51; these exceeds the level of 
minimum income of South Sulawesi Province except Scenario B. From social aspects, the quality of human 
resources increases as reflected by the average lenght of education of 9,1 year or equals to level of Senior 
High School with Expectations Food Pattern score 85,7 which is higher than the achievement of national 
Expectations Food Pattern score in  2011 : 75,7 and South Sulawesi Province Expectations Food Pattern 
score, i.e. 84,5. 
 

Key words :  plasma farmers, fresh fruit stems, power Sim, sustainable. 
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PENDAHULUAN 

Komoditas kelapa sawit (terutama  minyak sawit) mempunyai peran yang cukup 

strategis pada perekonomian Indonesia.  Pertama, minyak sawit merupakan bahan utama 

minyak goreng,    Kedua, sebagai salah satu komoditas pertanian andalan ekspor non 

migas.  Ketiga, dalam proses produksi  maupun pengolahan  juga  mampu  menciptakan 

kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Soetrisno, dkk. 

1991).  

Pengembangan kelapa sawit di Indonesia sebagai suatu komoditas perkebunan 

selalu dilakukan oleh  perkebunan besar  yang dimiliki baik oleh  pemerintah dalam  

bentuk Perkebunan Besar Negara (PBN) maupun oleh perusahaan swasta dalam bentuk 

Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan proyek  PIR-Bun (PIR lokal, PIR khusus, PIR 

berbantuan, dan PIR trans),   yang pembudidayaannya berkembang sangat pesat 

meningkat 11,8 persen per tahun sejak tahun 1980 (290.000 hektar), sehingga pada tahun 

2009 sudah mencapai 7.320.000 hektar, dan pada tahun 2012 berkembang menjadi 

sekitar 9.271.000 hektar dengan produksi  Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 

25.710.000 ton, dengan nilai devisa ekspor minyak sawit mentah dan produk turunan 

sawit Indonesia mencapai US$ 17.261 juta, naik 50 persen lebih dari 2009 yang 

berjumlah US$ 9.952 juta,  sehingga Indonesia dan Malaysia menguasai 86 persen 

produksi CPO dunia. Indonesia menguasai 44,7 persen produksi CPO dunia dan 

mengukuhkan Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia menyusul Malaysia 41,3 

persen (Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2012). 

Pada tahap awal, operasionalisasi perkebunan kelapa sawit plasma berjalan baik. 

Permasalahan mulai timbul pada saat konversi kebun ketika kelapa sawit mulai 

berproduksi (buah pasir) dimana pengelolaan kebun sepenuhnya diserahkan kepada 

petani, sedangkan Perusahaan Inti hanya sebagai sumber bimbingan teknis. Perilaku 

petani plasma menjadi terfokus pada usaha untuk mengejar pendapatan maksimal jangka 

pendek dan kurang peduli terhadap risiko  jangka  panjang seperti penurunan 

produktivitas  lahan, pencemaran lingkungan  dan konflik  sosial (Hasibuan, 2005).  

Pentingnya peranan kelapa sawit  dalam  perekonomian  nasional, perhatian 

pemerintah masih tinggi yang tercermin dengan  dikeluarkannya Program  Revitalisasi 

Perkebunan (kelapa  sawit, karet dan kakao). Luas perkebunan sasaran yaitu kelapa sawit 

milik rakyat yang perlu diremajakan mencapai 3,4 juta hektar, terdiri dari perkebunan 

plasma seluas 1,2 juta hektar dan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat seluas 2,2 
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juta hektar, sedangkan realisasi revitalisasi perkebunan kelapa sawit tahun 2011 hanya 

terealisasi 164.834 hektar (Direktorat  Jenderal Perkebunan, 2012). Hal ini kuat 

mengindikasikan diperlukannya model pengelolaan kebun plasma yang baru untuk 

mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Secara global, semua negara penghasil 

minyak CPO saat ini sedang mencari dan mengembangkan model pengelolaan kebun 

kelapa  sawit berkelanjutan mengacu kepada  konsep Roundtableon Sustainability Palm 

Oil (RSPO).  

Memperhatikan permasalahan tersebut, penelitian yang urgen untuk dilakukan 

adalah merancang model pengelolaan kebun  kelapa  sawit yang mampu memenuhi 

aspek biofisik, ekonomi, dan sosial dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan 

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sebagai  solusi untuk meningkatkan  

kesejahteraan  masyarakat maupun pendapatan asli daerah.  

Penelitian ini bertujuan untuk    Merancang  model pengelolaan kebun kelapa 

sawit plasma berkelanjutan yang mampu memenuhi aspek biofisik (planet), ekonomi 

(profit), dan sosial (people) dan menganalisis faktor-faktor biofisik, ekonomi dan sosial   

dari  model  pengelolaan  kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan.  

METODE  PENELITIAN  

Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan dari Januari 2012 sampai Januari 2013 di kebun kelapa sawit 

plasma Tawakua Malili, Kabupaten Luwu Timur,  Provinsi  Sulawesi Selatan pada posisi 

2o03ʼ00ʼʼ– 3o00ʼ25ʼʼ Lintang Selatan dan 119o28ʼ56ʼʼ –121o47ʼ27ʼʼ Bujur Timur, curah 

hujan tahunan rata-rata 2.960–3.151 mm/tahun, hari  hujan rata-rata 128-141, dan  

kelembaban  nisbi udara rata-rata  >75% sehingga tergolong Tipe Hujan A (Schmidt-

Ferquson) atau Tipe Iklim Pertanian B1 (Oldeman-Sjarifuddin).  

Topografi  datar-berombak, jenis tanah didominasi oleh Ultisol (Podzolik Coklat 

kekuningan). Sejak tahun 1995, kelapa sawit rakyat (plasma) di lokasi ini dikembangkan 

melalui pola PIR-Trans seluas 3.171,5 hektar. Untuk pengolahan pascapanen TBS, 

terdapat 1 unit pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas  50 ton  TBS/jam.  

Metode Penelitian  

Data primer dan sekunder yang menyangkut aspek biofisik, aspek ekonomi, dan 

aspek sosial bersumber dari PTPN XIV dan Instansi Terkait.  Data primer biofisik 

kesesuaian lahan dan erosi tanah dikumpulkan dengan observasi lapang. Data ekonomi  
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dan sosial dikumpulkan melalui wawancara langsung ke petani, dengan kuesioner 

terstruktur. Jumlah responden sebanyak 25 orang yang diambil secara acak bertingkat 

(stratifiedrandom). Data terkumpul dianalisis dengan program Power Sim.   

Penelitian  dilakukan  dengan  fase-fase sebagai berikut (Grant et al. 1997 dan 

Sterman 2000) :  

Analisis kebutuhan stakeholders  dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit  

plasma berkelanjutan antara lain: petani plasma sawit, perusahaan inti perkebunan kelapa 

sawit, Instansi  Terkait Tingkat Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM), dan 

masyarakat di sekitar  lokasi  perkebunan.    

Formulasi masalah dalam pengelolaan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan 

adalah: (1) kompetensi dan keterampilan; (2) minimnya  peran serta instansi terkait; (3) 

sumberdaya lahan di lokasi perkebunan merupakan tanah dengan status kesuburan 

rendah; (4) rendahnya kepedulian petani plasma terhadap kelestarian lingkungan; (5) 

rendahnya  keterlibatan  lembaga  swadaya masyarakat (LSM) sebagai lembaga 

pendamping; dan (6) rendahnya kepedulian stakeholders, terutama policy maker daerah 

terhadap pencegahan dan upaya konservasi sumberdaya lahan sehingga degradasi lahan 

perkebunan masih terjadi secara intensif.  

Identifikasi masalah merupakan salah  satu  tahapan dalam aplikasi pendekatan  

sistem yang menghubungkan berbagai kepentingan dengan permasalahan yang dihadapi 

meliputi:  (1). Submodel biofisik adalah model utama (main model) yang memberikan 

gambaran pertumbuhan penduduk, luas lahan dan peningkatan produksi serta 

dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan lingkungan,  apabila penduduk 

meningkat jumlahnya, akan memberikan tekanan terhadap luas lahan yang semakin 

menyempit; (2). Submodel ekonomi menggambarkan keterkaitan variabel biaya produksi 

dan pengolahan produksi kelapa sawit dengan pasar, tenaga kerja, subsidi input, regulasi, 

pendapatan, pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan (3). Sub Model Sosial berupa  

regulasi akan mempengaruhi  subsidi input produksi, yang selanjutnya mempengaruhi 

laju pertambahan biaya produksi dan pengolahan produksi kelapa sawit.  

Simulasi  sistem merupakan tahapan pendekatan sistem yang memberikan arti 

hubungan antara variabel satu dengan lainnya yaitu: (1). Simulasi Submodel Biofisik 

memperlihatkan adanya tiga variabel utama (main variable) yaitu perkembangan 

penduduk, luas lahan, dan produktivitas tanaman menghasilkan.  Ketiga variabel utama 

tersebut dikaitkan oleh variabel penghubung (sub variable) yaitu tenaga kerja, input 
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produksi, teknik budidaya (management), daya dukung lingkungan, degradasi lahan, 

produktivitas lahan, serta modal.   (2). Simulasi Submodel Ekonomi memberikan 

gambaran hubungan antara biaya produksi yang dipengaruhi oleh infrastruktur pasar, 

regulasi dan biaya pemasaran dimana, biaya produksi mempengaruhi harga produk, 

pendapatan  petani, pendapatan masyarakat  serta pendapatan asli daerah (PAD) lewat 

penyetoran pajak ke Pemerintah Daerah. dan (3). Simulasi Submodel Sosial, 

memperlihatkan kapasitas industri sebagai variabel utama (main variable) dimana 

kapasitas industri tersebut adalah laju  pertambahan industri yang merupakan fungsi dari 

kualitas sumberdaya manusia, teknologi pengolahan, kontinuitas bahan baku, dan 

kelembagaan.    

Pengujian validasi struktur model bertujuan untuk melihat kesesuaian struktur 

model dengan perilaku sistem pada dunia nyata (Hartrisari, 2007) dilakukan terhadap 

variabel utama dari model utama (main model) yaitu : (1). Sub-model Biofisik yang diuji 

adalah variabel produksi tandan buah segar (TBS); (2). Sub-model Ekonomi yang diuji 

adalah  Keterkaitan variabel  produksi dan pengolahan produksi kelapa sawit dengan 

pasar, tenaga kerja, subsidi input, regulasi, pendapatan, pajak dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan (3). Sub-model Sosial yang diuji adalah antara variabel kapasitas 

industri  pengolahan produksi kelapa  sawit dengan tenaga kerja, kualitas sumberdaya 

manusia, kelembagaan, teknologi pengolahan produksi, kontinuitas produksi, produksi 

limbah, dan kerusakan lingkung. 

Penggunaan Model digunakan untuk mengembangkan skenario kebijakan dan 

mengamati dampak dari setiap skenario yang akan diambil,  masuk akal, kredibel dan 

relevan, sehingga para pengambil kebijakan dapat kemudian  membandingkan antara 

situasi sekarang dengan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin. Skenario yang 

akan diambil adalah: (A). Meningkatkan daya dukung dan  mengurangi degradasi lahan 

dengan cara merubah faktor koreksi kerusakan lingkungan dari 0,005 menjadi 0,001, 

dengan input teknologi pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan (B). Mengurangi daya 

dukung dan  degradasi lahan dengan cara merubah faktor koreksi kerusakan lingkungan 

dari 0,005 menjadi 0,010 dengan cara tanpa pengelolaan tanah. 

HASIL  

Validasi model dilakukan terhadap dua hal yaitu uji validasi struktur model dan 

uji validasi kinerja model. Pengujian ini dilakukan terhadap variabel utama dari model 
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utama (main model) yaitu variabel produksi TBS pada submodel biofisik. Berdasarkan 

produksi TBS Kelapa Sawit selama empat belas tahun tersebut dilakukan estimasi 

produksi TBS aktual dan simulasi untuk periode waktu 30 tahun yaitu tahun 1996-2025. 

Terlihat adanya kemiripan pola perkembangan produksi TBS antara aktual dan simulasi. 

Aktualnya, rata-rata produksi TBS di lokasi penelitian adalah 4,78, ton 

TBS/hektar/tahun, simulasi sistem sebesar 4,97 ton TBS/hektar/tahun dengan korelasi 

0,99. Ini menunjukkan bahwa laju produksi TBS perlu  ditingkatkan.  

 Walaupun produksi TBS simulasi lebih tinggi dari hasil kelapa sawit plasma, 

kecenderungan produksi menunjukkan kemiripan dengan produksi TBS petani plasma di 

lapangan saat ini yang umur tanaman kelapa sawit antara 17-22 tahun. Secara umum, 

rata-rata produktivitas kelapa sawit plasma adalah 10,59 ton TBS/hektar/tahun dengan 

kisaran 5,34-18,00 ton TBS/hektar/tahun,  sedangkan rata-rata produksi hasil simulasi 

sebesar 10,64 ton TBS/hektar/tahun, lebih tinggi sekitar 0,51 persen (Gambar 1).   

Aplikasi rumus AME dan AVE tersebut diperoleh nilai AME berkisar antara 1,82 

persen sampai 18,25 persen dengan rata-rata 5,42 persen dan nilai AVE berkisar antara 

1,07 persen sampai 8,30 persen, dengan rata-rata 3,0 persen. Kedua kisaran nilai tersebut 

masih di bawah nilai batas yang  diperbolehkan yaitu 10 persen.    

 

PEMBAHASAN 

Penelitian menemukan prediksi erosi permukaan menggunakan  metode USLE yaitu 

pada tahun 2012  dipengaruhi  oleh  nilai  Vegetasi (C),  untuk nilai tindakan konservasi 

yang akan dilakukan adalah  FK 0,05, menunjukkan  bahwa pada erosi yang terjadi 

termasuk dalam kriteria ringan yakni 57 ton/ha/th, hal ini sesuai yang dikemukakan 

Suripin (2004) menyatakan bahwa vegetasi mempunyai pengaruh  yang  bersifat  

melawan  terhadap  pengaruh  erosi  seperti  hujan,  topografi,  dan karakteristik tanah. 

Berdasarkan Skenario A pada tahun 2012 erosi permukaan diprediksi dengan 

merubah nilai pengelolaan tanaman (C) dan tindakan konservasi (P) pada perkebunan 

kelapa sawit menjadi 0,01, menunjukkan  erosi yang terjadi termasuk dalam kriteria sangat 

rendah yakni antara 10 - 12 ton/ha/th,  karena penggunaan tanaman penutup tanah (Legume 

cover crops) yang rapat mampu menekan erosi sampai batas yang tidak membahayakan dan 

menambah bahan organik tanah, dan sekaligus meningkatkan produktivitas tanah ( Asdak , 

2004).  Hal ini didukung oleh hasil penelitian Lihawa (2009) bahwa erosi yang terjadi 

pada lahan semak belukar dengan tanaman bawah rapat akan berkurang 98,2% dari erosi 
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pada lahan datar tanpa vegetasi. Apabila dibiarkan begitu saja tanpa konservasi tanah yang 

baik atau Skenario B, maka nilai C dan P menjadi 0,10 atau tidak disertai dengan legum 

penutup tanah (LCC), menunjukkan  bahwa erosi yang terjadi termasuk dalam kriteria berat 

yakni antara 208 - 247 ton/ha/th.   

Kondisi biofisik tersebut diatas merupakan faktor penentu pertumbuhan tanaman 

kelapa sawit yang akan menghasilkan tandan buah segar (TBS) pada saat tanaman umur 

4 atau 5 tahun. Produksi TBS yang dihasilkan terus bertambah seiring bertambahnya 

umur dan akan mencapai produksi yang optimal dan maksimal pada saat tanaman 

berumur 14-20 tahun, dan setelah itu produksi TBS yang mulai menurun. Umumnya, 

tanaman kelapa sawit akan optimal menghasilkan TBS hingga berumur 25-26 tahun. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi fluktuasi TBS 

yang dihasilkan tanaman kelapa sawit adalah umur tanaman.  Siklus tanaman kelapa sawit 

pada umumnya berumur 27-30 tahun (Harahap, 2007). 

Produksi TBS berdasarkan hasil survey sebanyak 17,720 kg/ha/tahun, sedangkan  

hasil model simulasi sebanyak 11,077 kg/ha/th, produksi ini masih sangat jauh dibawah 

potensi produksi kelapa sawit yaitu sekitar 24  - 36ton TBS/ha/th apa pertumbuhan baik 

(Harahap, 2007). Hal ini disebabkan oleh daya dukung lahan semakin berkurang yaitu 

0,55 dengan degradasi lahan 0,45 atau tingkat erosi 57 ton/ha/th tergolong erosi ringan. 

Apabila konservasi dilaksanakan dengan baik (Skenario A), maka produksi TBS 

yang diperoleh pada tahun 2012 sebesar 13.655 kg/ha/th produksi meningkat terus 

sampai mencapai produksi maksimun pada tahun 2019 sebesar 18.163 kg/ha/th dan 

sudah mendekati potensi produksi TBS sekitar 24 ton/ha/th (Harahap, 2007). setelah itu 

menurun dan pada tahun 2025 pertanaman sawit harus teremajakan secara total, 

Sedangkan apabila dibiarkan begitu saja tidak dilakukan konservasi (Skenario B), 

produksi TBS yang diperoleh pada tahun 2012 sebesar 7.855 kg/ha/th, produksi 

meningkat terus sampai mencapai produksi maksimun pada tahun 2019 sebesar 

10.02kg/ha/th, terpuruk sampai 50% dari potensi produksi TBS aktual.   

Biaya produksi TBS  aktual sebesar Rp.770,-/kg, yang digunakan  pada anggaran 

pemupukan, anggaran  tenaga kerja, anggaran biaya panen dan anggaran transportasi 

(Suratiyah, 2008). Analisis usahatani kelapa sawit plasma menunjukkan bahwa 

penerimaan pada tahun 2012 yaitu Survey Rp. 31.896.000,-/ha/th dengan pendapatan Rp. 

23.048.722; Hasil simulasi aktual Rp. 38.414.325 dengan pendapatan Rp. 20.530.825; 
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Skenario A Rp. 47.353.581 /ha/th dengan pendapatan Rp. 26.519.492; dan Skenario B 

Rp. 27.240.254 /ha/th dengan pendapatan Rp. 13.045.33 (Tabel Lampiran 1).  

Perbandingan antara hasil survey dengan simulasi Aktual berkurang 9,34 persen; 

Skenario A lebih tinggi 17,11 persen dan Skenario B lebih rendah 32,39 persen. 

Perbedaan ini terjadi diakibatkan oleh   perbedaan efisiensi penggunaan faktor-faktor 

produksi dan  harga  yang  berlaku,  sehingga  produksi  yang diperoleh  mencerminkan 

tingkat  efesiensi  dari usahataninya (Ahyari, 2003). Kelayakan  usahatani  tersebut 

dihitung  dari  besaran  R/C  ratio dengan hasil perhitungan  yaitu Survey 3,61; 

Aktual 4,94, Skenario A 6,10 dan Skenario B 3,51.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  

keseluruhan  analisis  ekonomi  R/C ratio di atas  angka 1,  sehingga  dalam  hal  ini 

disimpulkan bahwa usahatani kelapa sawit efisien untuk diusahakan.   

Menurut  Soekartawi  (2003),  produksi  optimal    masih  bisa ditingkatkan 

hingga mencapai pendapatan yang maksimal dengan satu satuan input, akan tetapi 

produksi  yang  tidak  seimbang  dengan  biaya yang  dikeluarkan  maka  bukan  

penerimaan bertambah  tetapi  pendapatan  menurun. Optimalisasi penggunaan input 

produksi seperti Skenario A akan menghasilkan pendapatan petani sangat signifkan yaitu 

Rp. 26.519.492/ha/tahun atau lebih tinggi 17,11 persen dibanding hasil Survey dan 

Simulasi Aktual, hal ini mengakibatkan produktivitas dan umur agronomi tanaman kelapa 

sawit bertambah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang optimal bagi petani kelapa 

sawit (Sunarko, 2009).  Biaya panen yang ekonomis merupakan salah satu komponen biaya 

produksi antara lain, umur tanaman, topografi areal, kematangan panen dan kemampuan 

panen (Pardamean, 2008) dismping itu penggunaan alat kerja seperti dodos, egrek, kapak, 

angkong gancu harus benar-benar diperhatikan karena menyangkut efisiensi kinerja hasil 

yang dicapai (Pahan, 2008) dan panen pada saat buah masak, kandungan minyak pada buah 

akan maksimal. Jika terlalu matang, buah kelapa sawit akan lepas dan jatuh dari tangkai 

tandannya (Fauzi dkk,  2005). 

Pembangunan perkebunan ke lapa sawit  di wilayah Tawakua berdasarkan sistem 

pertanian  modern, sehingga  merupakan  cikal  bakal  terjadinya  perubahan  dalam  pola  

budaya  terutama dalam kebiasaan masyarakat dalam bercocok tanam, di lain pihak budaya 

gotong royong dan kebersamaan yang telah terbangun akan menjadi terancam menjadi 

individual dan partisan.  Hal ini sesuai hasil  penelitian  Elpawati  (2000)  bahwa  petani  

peserta  pola  PIR  kelapa  sawit  sudah  berada  pada  kategori  sejahtera.  Untuk  itu  

diperlukan pembinaan  dan  pengembangan  usahatani di  sekitar  areal  pola  PIR  untuk 
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mempercepat difusi teknologi dan mencegah terjadinya kesenjangan teknologi  antara  

petani  PIR  dengan  petani  non  PIR, hal dapat terlaksana dengan baik karena Lama 

Pendidikan petani plasma yaitu 9,1 tahun dan hasil simulasi model diperoleh data 

scenario A 9,8 tahun, Skenario B 5,6 tahun dan Aktual 7,9 tahun, sehingga diperkirakan 

pada tahun 2025 lama pendidikan petani aktual 10,2 tahun atau setingkat SMP.  

Hasil simulasi tersebut diatas dapat tercapai karena Pola Pangan Harapan (PPH) 

petani kelapa sawit plasma di Tawakua Luwu Timur yaitu rata-rata Skor sebesar 85,7  

lebih tinggi dari perolehan nilai PPH nasional tahun 2009 yaitu 75,7 dan nilai PPH 

Provinsi Sulawesi Selatan 84,5, dengan sebaran 20 orang (80%) diatas skor PPH 

provinsi, 3 keluarga petani plasma (12%) antara skor nasional dan provinsi Sulawesi 

Selatan dan hanya 2 keluarga petani plasma (8%) dibawah skor nasional, bahkan 4 

keluarga petani plasma (16%) diatas 90,0. 

 

KESIMPULAN  DAN  SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka disimpulkan bahwa : Input model 

pengelolaan kebun  kelapa sawit plasma berkelanjutan adalah faktor-faktor biofisik, 

ekonomi dan sosial pada lahan S2, dengan indikator produksi Tandang Buah Segar 

(TBS) Kelapa Sawit antara aktual dan simulasi untuk periode waktu 30 tahun (1996-

2025) dengan korelasi 0,99.  Produksi TBS yang dicapai masih rendah yaitu rata-rata 

10,64 ton/hektar/tahun, karena degradasi lahan rendah sekitar 0,55 persen, daya dukung 

lingkungan terpelihara baik  dengan penurunan sekitar 0,45 persen sehingga pendapatan 

yang diperoleh petani adalah berdasarkan  Survey sebesar Rp 23,048,722/ha/th dengan 

R/C ratio 3.61; Simulasi Aktual  Rp 20,530,825/ha/th dengan R/C ratio 4.94; Simulasi 

Skenario A  Rp 26,519,492/ha/th dengan R/C ratio  6.10; dan Simulasi Skenario B Rp 

13,045,331/ha/th dengan R/C ratio 3.51; melebihi tingkat UMR Provinsi Sulawesi 

Selatan kecuali Skenario B dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia, tercermin dari pencapaian lama pendidikan rata-rata 9,1 tahun atau setingkat 

SMA dengan skor PPH (Pola Pangan Harapan) 85,7 lebih tinggi dari perolehan nilai 

PPH Nasional tahun 2011 yaitu 75,7 dan nilai PPH Provinsi Sulawesi Selatan 84,5.  

Untuk  meningkatkan produksi tandang buah segar dapat dilakukan  dengan menambah 

input penggunaan sarana produksi (pupuk, herbisida, pestisida) secara optimal, sehingga 

produktivitas tanaman bertambah dan akhinya menambah pendapatan petani sehingga 

dibutuhkan skenario tambahan dengan cara merubah faktor koreksi biaya produksi 
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tandang buah segar pada tahun ketiga setelah tanaman menghasilkan, sehingga produksi 

tandang buah segar mencapai optimum (20-30 ton/hektar/tahun) serta penghasilan petani 

kelapa sawit plasma berkelanjutan dapat ditingkatkan dengan cara  tumpangsari sawit-

sapi dengan kongsep nir limbah. 
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Gambar 1. Produksi  TBS Kebun Sawit Plasma, Inti Berkelanjutan dan Hasil 
Simulasi di Tawakua, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (kw/ha/th)  

 

Tabel Lampiran 1. Perbandingan Model Analisis Usahatani  Kebun Sawit 
Plasma Berkelanjutan dan Hasil Simulasi di Tawakua, 
Luwu Timur, Sulawesi Selatan Januari 2013 per hektar. 

 

No Uraian 
Jenis Analisis 

Survey Model Simulasi 
Skenario A Aktual Skenario B 

1 Faktor-faktor Biofisik  
  Peningkatan SDM             0.40               0.49             0.40                0.28  
  Degradasi Lahan            0.45               0.09             0.45                 0.90  
  Daya Dukung Lahan            0.55               0.91             0.55                0.09  

2 Faktor-faktor Ekonomi  
  Produksi        17,720           13,655        11,077               7,855  
  Biaya Produksi  8,847,278     7,768,359    7,768,359       7,768,359  
  Penerimaan 31,896,000   47,353,581  38,414,325    27,240,254  
  Pendapatan 23,048,722   26,519,492  20,530,825    13,045,331  
  R/C Ratio          3.61            6.10           4.94              3.51  

3 Faktor-faktor Sosial  
  Lama Pendidikan              9.1                 9.8               7.9                   5.6  
  Pola Pangan Harian            85.7                    -                    -                       -   
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