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MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL
PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROPINSI RIAU1

Oleh : Prof Dr Ir Sumardjo
1. Latar Belakang Permasalahan

Kekurangberdayaan masyarakat menghadapi perubahan lingkungan menyebabkan lemahnya 
masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekosistem yang terjadi.  Ketidakberdayaan masyarakat ini 
dapat menyebabkan kesenjangan yang semakin meluas antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, 
maupun antara masyarakat dengan pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan besar, yang pada 
gilirannya dapat berujung pada konflik sosial yang berkepanjangan.  Kesenjangan dalam akses 
sumberdaya ekonomi antara pihak-pihak terkait, diantara masyarakat asli dengan pendatang, 
perusahaan besar dan pihak terkait lainnya di Provinsi Riau berpotensi menjadi sumber konflik sosial 
semacam itu.  Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu solusi konflik yang 
efektif di Provinsi Riau.

Konflik sosial yang terjadi dan tidak terkelola dapat berdampak pada lemahnya produktivitas 
masyarakat maupun pihak terkait, karena iklim lingkungan sosial yang tidak kondusif. Sebaliknya bila, 
potensi konflik sosial bila dapat dikelola dengan baik dapat berdampak positif bagi upaya mewujudkan 
kesejahteraan sosial, namun bila kurang mampu mengelolanya maka dapat berdampak buruk bagi 
kedamaian, keserasian kehidupan sosial di kawasan tersebut.

Tulisan ini lebih menyoroti aspek permasalahan sosial yang berpotensi muncul, yaitu potensi 
konflik dan masalah kesenjangan akses ekonomi antara masyarakat setempat dengan pendatang, serta 
antara masyarakat dengan pihak perkebunan besar.  Bagaimana mengelola potensi konflik agar 
berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat dan bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang 
perlu dikembangkan untuk menumbuhkan keserasian hidup antar berbagai pihak yang berinteraksi 
dalam pemanfaatan sumberdaya lokal terkait dengan pengembangan kebut sawit ke depan.

Pada tingkat yang paling dasar, kesejahteraan manusia yang beradab adalah kemampuan 
manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu : kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan 
dan pendidikan (Sumardjo, 2010).   Apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi, kondisi tersebut 
dapat dikatakan sebagai kondisi aman pertama dalam kesejahteraan manusia.  Faktanya, perilaku 
manusia itu sendiri sering kurang kondusif bagi upaya mewujudkan kesejahteraan mereka, baik secara 
individu, keluarga maupun masyarakat, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam upaya mewujudkan 
kesejahteraannya.  Disinilah peran pemerintah terutama dan pihak-pihak terkait adalah 
mengembangkan suasana yang kondusif bagi upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara 
beradab dan berkeadilan.

Secara keseluruhan menurut ADB (Sumardjo, 2010) dapat dibedakan tiga tingkatan hierarki 
kebutuhan, yaitu: (1) survival, mencakup pangan/gizi, kesehatan, air bersih/sanitasi, dan sandang; (2) 
Security, yaitu rumah, kedamaian, pendapatan, dan pekerjaan; dan (3) Enabling, yaitu pendidikan dasar, 
partisipasi, perawatan keluarga dan kondisi psikososial. Masyarakat yang semakin berdaya semakin 
mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sejalan dengan UU No 11 Tahun 2009 tentang 
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Kesejahteraan Sosial.  Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan 
sosial menjadi lebih dini dan lebih bersifat pencegahan, selain yang sifatnya penanganan masalah sosial 
yang sudah terjadi.

Dalam mukadimah UUD 1945 diamanatkan bahwa negara bertanggungjawab untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Dalam UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 telah diatur tentang 
bagaimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pasal yang sama dinyatakan bahwa 
kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara 
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya.

Asas Penyelenggaraan kesejahteraan sosial  (UU No: 11 Tahun 2009 pasal 2) adalah 
kesetiakawanan, keadilan, kemanfaataan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, 
partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.  Hal ini  banyak sejalan atau bahkan hampir seluruhnya 
sejalan dengan asas penyuluhan.  Asas Penyuluhan (UU No 16 Tahun 2006 pasal 2) adalah demokrasi, 
manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, 
berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggunggugat .  Kalau diperhatikan kata-kata kunci 
yang yang termuat dalam kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa diantara asas keduanya 
banyak yang sejalan atau bahkan sama (Sumardjo, 2010).

Tujuan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial  (UU No: 11 Tahun 2009 pasal 3) adalah 
meningkatkan taraf kesejahteraan, mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial, dan 
meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha, serta kemampuan dan 
kepedulian masyarakat secara melembaga, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. Tujuan ini sejalan dengan tujuan penyuluhan dan arahnya menuju pembangunan 
berkelanjutan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, mandiri. Dan berdaya (Sumardjo, 
2010).

2. Perubahan Agroekosistem yang Cepat di Provinsi Riau
Meningkatnya kebutuhan dunia atas produk turunan yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) 

telah menyebabkan perkembangan perkebunan kelapa sawit sangat cepat, yang berdampak pada 
terjadinya alih fungsi lahan dalam jumlah yang besar.  Alih fungsi lahan dan hutan terjadi meluas, 
khususnya lahan gambut (BALITBANG PEMPROV RIAU, 2010). Lahan gambut tropis merupakan salah 
satu tipologi ekosistem yang mempunyai fungsi dan komponen penting dari siklus karbon, bahkan telah 
menjadi perhatian penting bagi The United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 

Menurut Dinas Perkebunan Propinsi Riau, perkebunan merupakan sektor penting dalam 
menunjang pembangunan di Provinsi Riau (BALITBANG PEMPROV RIAU, 2010).  Selanjutnya dijelaskan 
bahwa berdasarkan RTRWP Riau dalam PERDA No. 10 Tahun 1994 disebutkan bahwa potensi areal 
perkebunan Propinsi Riau seluas  3.133.198 ha atau 33,14 % dari luas wilayah Provinsi Riau.  Sampai 
tahun 2008 pembangunan perkebunan telah mencapai 2.857.567,65 Ha, sehingga masih ada peluang 
potensi lahan yang masih dapat dikembangkan sekitar 443.199,85 ha.  Disadari bahwa usaha 
pengembangan lahan untuk kelapa sawit menjadi permasalahan dan memerlukan penanganan yang 
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serius dan hati-hati, terutama bila dalam pengelolan tidak dilakukan dengan tepat berpotensi terjadi 
degradasi lahan dan agro-ekosistem setempat.

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau (BALITBANG PEMPROV RIAU, 2010) 
mencapai 1.673.551,37 yang terdiri atas perkebunan rakyat sekitar 50,51 %, perkebunan besar Negara  
(PTPN V) sekitar 4,75 %, dan perkebunan besar swasta sekitar 44,74 %.  Produksi CPO mencapai 
5.764.201,37 ton yang dihasilkan dari perkebunan rakyat sebesar 41,08 % oleh sekitar 352.022 KK,  
selebihnya dihasilkan oleh perkebunan swasta besar 52,55 % dan perkebunan Negara sekitar 6,37 %.

Perkembangan perkebunan sawit tersebut selain bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi 
ternyata juga berpengaruh terhadap permasalahan ekologi dan sosial budaya masyarakat.  
Permasalahan ekonomi, ekologi dan sosial perlu dilakukan pengelolaan secara integratif dengan 
mempertimbangkan komponen sumberdaya lokal pada ekosistem setempat, agar pengembangan 
agroekologi perkebunan kelapa sawit pada berbagai lahan yang ada dapat dilakukan secara 
berkelanjutan.  

3. Potensi Konflik dan Pengelolaan Konflik Sosial pada Perkebunan Sawit

Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi disosiatif yang merupakan ekspresi perbedaan 
pendapat, pandangan, kepentingan atau bahkan pertikaian antara individu dengan individu lain, 
kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan 
adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami dalam 
perpektif kognitif, afektif maupun tindakan (konatif).  Interaksi dan komunikasi antara individu yang satu 
dengan yang lainnya, berpotensi menimbulkan konflik dalam level yang berbeda – beda. Dari perpektif 
perilaku dalam proses sosial, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, 
interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi. Konflik senantisa berpusat pada beberapa 
penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan 
yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (mengacu pada pendapat Myers,1982:234-237; 
Kreps,1986:185;Stewart,1993:341;Pace & Faules,1994:249;Devito,1995:38 dalam Sumardjo et al, 2009).

Berdasar hasil penelitian oleh Scale tahun 2007, terdapat setidaknya terdapat 111.745 hektar 
lahan yang menjadi sumber konflik sosial antar berbagai pihak, yang melibatkan berbagai perusahaan 
perkebunan sawit di berbagai wilayah di Provinsi Riau.  Gambaran rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini 
mengindikasikan perlunya segera dirumuskan tentang bagaimana mengantisipasi perkembangan konflik 
sosial yang terjadi dan membangun upaya resolusi konflik serta strategi pengelolaan konflik sosial terkait 
perkebunan sawit ini.

Manyadari keberadaan konflik dan memahami konflik secara dini mencegah disintergrasi 
kehidupan masyarakat di seputar perkebunan kelapa sawit.  Konflik berpotensi menimbulkan inefisiensi 
atau bahkan pemborosan yang serius ketika sampai mengganggu operasionalisasi perusahaan dan 
usahatani perkebunan rakyat yang ada.  Stabislitas sosial, ekonomi dan politik setempat sangat 
terganggu dan ujung-ujungnya rakyatlah yang menjadi korban yang lebih besar dan perusahaan besar 
pun menghadapi masalah dalam berinvestasi di lahan perkebunan sawit.  

Ada beberapa “modus” konflik yang terjadi (Frasetiandy, 2009), salah satunya adalah 
pengalihan isu yang sering terjadi dalam konflik perkebunan sawit. Ada upaya sistematis yang di 
lakukan baik itu pengusaha ataupun penguasa untuk mengalihkan isu dari persoalan sengketa 
tanah menjadi masalah kriminal.  Hal semacam ini dapat berpotensi berdampak sangat buruk 
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bagi citra perkebunan sawit di Indonesia, oleh karena itu cara-cara yang tidak manusiawi dan 
melanggar hak azasi manusia (HAM) perlu dihindari oleh semua pihak terkait.

Tabel 1. Luasan Lahan Konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 
               Provinsi Riau

(diunduh, 21 Juni 2010)
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(Diunduh 21Juni 2010)

Konflik lahan antar masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga konflik 
antar sektor perkebunan berhadapan dengan sektor pertambangan. Dengan kata lain bahwa 
“semakin tinggi perluasan perkebunan sawit maka akan semakin tinggi pula persoalan konflik 
lahan yang terjadi”. Dalam setiap konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan 
perkebunan sawit posisi posisi masyarakat selalu terkalahkan. Hal ini terjadi karena lahan 
(tanah) masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan secara hukum, sehingga kepemilikan lahan 
(tanah) secara adat (hak ulayat) tidak terakui walaupun dalam UUP Agraria hak ulayat di akui 
namun dalam prakteknya selalu saja terkalahkan (Frasetiandy, 2009).

Menurut catatan Sawit Watch (Frasetiandy, 2009) konflik sosial yang terjadi terkait 
dengan perkebunan sawit diseluruh Indonesia pada tahun 2008 saja mencapai 513 kasus. Hal 
ini disebabkan salah satunya adalah, untuk membangun sebuah perkebunan kelapa sawit yang 
terintegrasi dengan pabrik CPO dibutuhkan minimal 6.000 hektare lahan. Kondisi ini 
menyebabkan lahan hutan dan juga lahan-lahan produktif yang diambil secara paksa oleh 
perusahaan walau dengan berbagai macam motif dan perilaku yang menjadi awal mula 
terjadinya konflik.

Artinya persoalan tanah antara masyarakat pemilik tanah dengan perusahaan sawit 
berubah jadi masalah kriminal dengan menggunakan tenaga keamanan swasta (baca : preman) 
dan aparat penegak hukum sebagai alat untuk mengintimidasi dan membungkam perjuangan 
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masyarakat untuk meraih lahannya kembali yang diambil ataupun digarap secara sepihak oleh 
pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sampai sekarang metode ini yang paling sering 
digunakan oleh banyak perkebunan kelapa sawit di seluruh indonesia, misalnya di Kalimantan 
Selatan. Dengan cara kriminalisasi terhadap masyarakat, adalah alat yang digunakan pengusaha 
dalam meredam perlawanan-perlawanan yang dilakukan masyarakat terkait dengan penolakan 
terhadap perkebunan sawit yang dilakukan masyarakat (Frasetiandy, 2009).

Berdasarkan pelaku dan sumberdaya yang dimiliki  konflik perkebunan muncul diantara 
perusahaan perkebunan itu sendiri, dengan pemerintah dan dengan komuninas di sekitarnya 
(Ivan dan Fajar, 2010).  Konflik antara manajemen perkebunan dengan komunitas muncul 
dalam empat tipe: (1) kriminalitas, (2) bandit sosial, (3) reclaiming lahan, dan (4) konflik 
berbasis kesenjangan ekonomi.  Konflik tipe kriminalitas, bandit sosial dan reclaiming lahan  
berbasis argument sejarah dan argument hukum, sedangkan konflik kesenjangan akses 
ekonomi hubungan asimetris inti plasma dan antara pendatang dan penduduk lokal. Resolusi 
konflik dapat ditempuh melalui manajemen sosial sesuai dengan latar belakang masing-masing 
tipe konflik, yaitu melalui kekuasaan pemaksa, kekuasaan hokum, gerakan social dan program-
program ekonomi. 

Berdasarkan pelaku dan sumberdaya yang dimiliki resolusi konflik antara manajemen perkebunan 
dengan komunitas seyogyanya sesuai dengan tipologi konflik yang ada, yaitu (Ivanovic dan Fajar, 2010): 

(1) Konflik berbasis kriminalitas, untuk mengatasinya digunakan manajemen sosial dengan kekuatan 
(kekuasaan) pemaksa.

(2) Konflik berbasis bandit sosial, untuk mengatasinya digunakan dengan bentuk-bentuk gerakan sosial.
(3) Konflik berbasis reclaiming lahan, untuk mengatasinya digunakan bentuk kekuasaan / kekuatan 

hukum. 
(4) Konflik berbasis kesenjangan ekonomi, untuk mengatasinya digunakan bentuk-bentuk pemberdayan 

ekonomi masyarakat.
Mengadopsi kearifan lokal yang ada dengan membiarkan masyarakat mengelola lahannya sesuai dengan 
cara mereka selama ini dan memberikan akses yang sebesar-besarnya terhadap sumber-sumber 
produksi rakyat seperti, air, tanah, lahan pertanian, modal, teknologi, jalur distribusi dan infrastruktur 
pendukung lainnya merupakan sesuatu yang jauh lebih penting ketimbang memaksakan suatu kebijakan 
yang justru akan menambah panjang daftar konflik yang ada antara masyarakat, penguasa dan 
pengusaha (Frasetiandy, 2009).

Dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat pengelolaan potensi konflik dan resolusi 
konflik perlu dilihat secara proporsional dan secara kontekstual.  Tindakan yang dipilih dalam 
pemberdayaan masyarakat bisa mencakup pengembangan kapasitas individu petani, kelompok 
atau organisasi masyarakat, masyarakat dan pengembangan koordinasi lintas instansi sektoral 
maupun kopordinasi horisontal dan vertikal dalam instansi Kepemerintahan.  Gambaran secara 
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rinci atas kaitan antar pihak yang berpotensi konflik, sumber masalah dan alternatif sosluasi 
dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel  2. Pihak Yang Bersengketa, Sumber Konflik Perkebunan Sawit dan Alternatif Solusi 
              dalam Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau 

Pihak yang 
berengketa

Sumber Konflik Alternatif Solusi dalam 
Pemberdayaan Masyarakat

Individu 1. Pengembalian Hak Milik
2. Ganti rugi lahan
3. Kesenjangan akses usaha ekonomi
4. Persaingan meraih kesempatan kerja

- Advokasi hak
- Pelatihan ketrampilan
- Pengembangan kapasitas/ 

kompetensi
Kelompok 1. Pengembalian tanah adat

2. Pengembalian lahan garapan
3. Ganti rugi lahan garapan
4. Ganti rugi pembelian tanah
5. Perusakan tanaman
6. Ketiadaan Ijin dari pihak-pihak yang berwenang
7. Partisipasi inti plasma
8. Kemudahan dalam inti plasma

- Penguatan posisi tawar 
petani

- Advokasi hak dan kewajiban
- Penguatan kapasitas 

organisasi petani
- Pengembangan trust dan 

kelembagaan koperasi

Masyarakat 1. Pengembalian tanah adat
2. Pengembalian lahan garapan
3. Ganti rugi pembelian lahan
4. Perambahan dan perusakan tanaman
5. Lemahnya posisi tawar petani dalam 

pemasaran

- Pemberdayaan masyarakat
- Forum Komunikasi 

Stakehorder sawit
- Pengembangan 

kelembagaan usaha 
ekonomi (misal Koperasi)

Antar 
Perusahaan

1. Tumpang tindih hak atas lahan
2. Kompetisi pemasaran produk sawit rakyat

- Good Governance
- Penegakan hukum 

Antar Sektor/ 
Instansi 
Pemerintah

1. Peruntukan lahan untuk lebih dari satu 
perusahaan

2. Tumpang tindih peruntukan lahan

- Koordinasi lintas 
sector/instansi vertikal dan 
horizontal

Sumber : Hasil Pengamatan awal Tahun 2010 di Propinsi Riau; Ivanovic dan Fajar (tanpa tahun, diolah dari   
                 Dokumentasi Konflik Perkebunan oleh Deptan tahun 2001)

4. Permasalahan Sosial di Seputar Perkebunan Sawit

Permasalahan sosial pengembangan perkebunan sawit sangat komplek dan telah banyak 
dikhawatirkan oleh berbagai pihak dari berbagai perspektif setelah diperhitungkan dampaknya. 
Selain permasalahan konflik sosial seperti yang telah dibahas, khususnya di lahan rawa perlu 
perhatian khusus. Beberapa indikasi data menyiratkan implikasi bagi pihak-pihak terkait untuk 
memperhatikan secara lebih khusus pula, uraian berikut ini dicoba mengungkap permasalahan 
yang tersirat dibalik data-data yang ada.

Di Propinsi Riau jumlah petani sawit rakyat lebih banyak dibanding jumlah petani non sawit, 
terutama di Kabupaten-kabupaten Kampar, Rokan hulu, Pelalawan, Rokan hilir, Dumai, Siak, dan Inhil.  
Data rinci dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Jumlah Petani Menurut Jenis Usahataninya (Sawit dan non Sawit) di Provinsi Riau

Kabupaten Jumlah  Penduduk/Petani Sawit dan lainnya (ramahtangga)

Sawit Rakyat (KK) Non Sawit (lainnya) Jumlah
Kampar 80.473 48.515 128.988

Rokan Hulu 52.274 23.739 76.013
Pelalawan 36.143 13.807 49.950

Indragiri Hulu 25.058 38.050 63.108
Kuantan Sengingi 33.161 94.315 127.476

Bengkalis 18.376 27.363 45.739

Rokan Hilir 34.655 13.417 48.072

Dumai 7.786 1.264 9.050
Siak 47.540 8.472 56.012

Indragiri Hilir 15.138 2.317 17.455
Pekanbaru 1.148 580 1.728

Jumlah 352.022 271.259 623.281
Sumber : Statistik Perkebunan Diolah oleh Suwondo, 2009.

Tingginya persentasi petani sawit ini mengindikasikan bahwa masalah petani sawit rakyat ini 
merupakan hal yang sangat penting di Provinsi Riau ini, terutama bila ada permasalahan krisis global 
terkait dengan dampaknya bagi pemasaran produk hilir dari sawit.  Luas areal perkebunan yang ada juga 
separuh lebih adalah perkebunan sawit rakyat.  Hal ini berimplikasi kepada masalah kompetisi  dalam 
pemasaran produk sawit, terutama terkait dengan posisi tawar petani.  Data rinci dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel   4  Jumlah Luas Areal Sawit Per Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2009

Kabupaten Jumlah Areal Sawit (Ha)
Perkeb besar Sawit Rakyat Jumlah

Kampar 127.350,00 158.028,00 285.378,00
Rokan Hulu 110.856,00 127.808,10 238.664,10
Pelalawan 55.252,78 63.069,66 118.322,44
Indragiri Hulu 119.856,53 56.324,00 176.180,53
Kuantan Sengingi 52.080,00 62.547,32 114.627,32
Bengkalis 44.785,00 102.858,50 147.643,50
Rokan Hilir 62.803,00 91.622,00 154.425,00
Dumai 0 27.954,00 27.954,00
Siak 63.830,00 110.916,48 174.746,48
Indragiri Hilir 105.235,00 43.494,5 148.729,50
Pekanbaru 27.944,54 608,00 28.552,54
Jumlah 769.992,85 845.230,56 1.615.223.41

Sumber : Statistik Perkebunan, 2009
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Penghasilan dari kelapa sawit juga sangat mendominasi sumber dan tingkat pendapatan 
masyarakat di Provinsi Riau.  Sekitar 91.6 % pendapatan petani tergantung pada sumber 
penghasilan dari hasil usaha perkebunan rakyat kelapa sawit. Gejala yang sama juga terjadi di 
seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.  Gambaran rinci dapat dilihat pada Tabel 5.  
Mengingat perkebunan sawit ini sensitif terhadap perubahan harga dan pemasaran produk 
sawit, di sisi lain, posisi tawar petani yang rendah maka pendampingan dalam pemberdayaan 
masyarakat ini perlu juga fokus pada pemberdayaan kelembagaan ekonomi agribisnis 
perkebunan sawit rakyat, agar memperkuat posisi tawar dalam sistem agribisnis kelapa sawit.

Tabel 5. Tingkat Pendapatan Masyarakat petani kelapa sawit di Propinsi Riau per Kabupaten

Kabupaten Jumlah  Pendapatan Masyarakat/Tahun (Rp)
Sawit Rakyat (per KK) Non Sawit (per KK) Jumlah

Kampar 38.400.000 4.200.000 42.600.000
Rokan Hulu 42.000.000 3.480.000 45.480.000

Pelalawan 42.720.000 2.760.000 45.480.000
Indragiri Hulu 41.400.000 3.444.000 44.844.000

Kuantan Sengingi 40.320.000 3.360.000 43.680.000

Bengkalis 38.076.000 3.444.000 41.520.000

Rokan Hilir 35.304.000 3.840.000 39.144.000
Dumai 37.140.000 3.000.000 40.140.000

Siak 40.802.400 3.300.000 44.102.400
Indragiri Hilir 34.920.000 4.536.000 39.456.000

Pekanbaru 40.806.720 4.560.000 45.366.720
Jumlah 431.889.120 39.924.000 471.813.120

Sumber : Statistik Perkebunan dan berbagai sumber diolah oleh Suwondo, 2009

Pendapatan dari sumber penghasilan baik pada perkebunan besar maupun perkebunan 
sawit rakyat pada lahan kering ternyata lebih tinggi dibanding dengan pada lahan rawa.  
Pendapatan perbulan per hektar atas perkebunan sawit ternyata yang dikelola oleh 
perkebunan besar lebih tinggi dibanding dengan perkebunan rakyat.  Hal ini mengindikasikan 
bahwa sawit rakyat masih membutuhkan proses pemberdayaan atau penyuluhan untuk dapat 
meningkatkan penghasilan perhektar sawit rakyat, sehingga paling tidak mendekati tingkat 
penghasilan perhektar perkebunan sawit yang dikelola oleh perkebunan besar.  Gambaran rinci 
dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6  Tingkat Pendapatan Petani dan Perkebunan Besar per hektar per bulan 

Kabupaten Besarnya Pendapatan Petani Sawit Perkebunan Besar
(Rp per Hektar per bulan) (Rp per Hektar per bulan)

Lahan Rawa (Rp) Lahan Kering (Rp) Lahan Rawa (Rp) Lahan Kering (Rp)

Kampar 2.300.000 3.500.000 2.400.000 4.300.000
Rokan Hulu tad 3.630.000 tad 4.570.000

Pelalawan 2.260.000 3.800.000 2.540.000 5.210.000

Indragiri Hulu tad 3.760.000 tad 4.760.000

Kuantan Sengingi tad 3.650.000 tad 4.650.000
Bengkalis 2.600.000 3.500.000 2.700.000 4.200.000

Rokan Hilir 2.430.000 3.100.000 2.540.000 4.100.000
Dumai 2.560.000 2.900.000 2.594.000 3.710.000

Siak 2.700.000 3.400.000 2.749.000 4.200.000
Indragiri Hilir 2.540.000 tad 2.560.000 tad

Pekanbaru tad 2.900.000 tad 3.900.000
Rataan 2.484.287 3.103.634 2.583.286 4.360.000

Sumber : Statistik Perkebunan dan berbagai sumber diolah Oleh Suwondo, 2009

Secara keseluruhan sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan hampir merata di 
setiap jenjang, namun mayoritas petani sawit berpendidikan setingkat sekolah dasar.   
Gambaran rinci dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Tingkat pendidikan masyarakat umumnya
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)

SD SLP SLA Diploma/Sarjana

Kampar 82.647 38.392 40.254 60.109

Rokan Hulu 60.028 25.918 21.151 40.475

Pelalawan 38.597 18.633 17.803 31.122

Indragiri Hulu 45.469 21.464 20.554 34.265

Kuantan Sengingi 36.701 20.308 16.164 29.799

Bengkalis 92.800 42.860 41.034 62.865

Rokan Hilir 81.496 46.449 37.271 53.166

Dumai 29.764 13.984 13.980 24.999

Siak 49.013 17.651 14.012 30.367

Indragiri Hilir 101.349 44.050 43.865 60.392

Pekanbaru 94.866 44.176 45.071 115.374

Jumlah 712.730 333.885 311.159 542.933

Sumber : Riau Dalam Angka
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Rendahnya tingkat pendidikan ini perlu disadari dalam upaya pemberdayaan masyarakat 
haruslah menggunakan p[endekatan komunikasi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat 
setempat, misalnya menggunakan bahasa, teknik dan media komunikasi yang dapat diakses 
oleh kebanyakan masyarakat yang berpendidikan relatif rendah tersebut.  

Di lahan rawa (disayangkan belum dapat diperoleh datanya) mengandung berbagai 
macam kandungan karbon yang bila dilepaskan akan banyak menghasilkan karbondioksida yang 
sangat banyak ke udara dan dikawatirkan hanya akan menambah dampak pemanasan global 
yang terjadi (Frasetiandy. 2009). Permasalahan kekhawatiran akan rusaknya ekosistem rawa 
yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat. Perkebunan sawit rakus air, menghilangkan 
habitat hutan, dan tidak menyerap karbon yang banyak, selain dikhawatirkan berpotensi 
mengeluarkan karbon jika perkebunan itu dilakukan di rawa gambut.

Di sisi lain, pengembangan perkebunan sawit juga telah membuka peluang dan harapan, antara 
lain (Frasetiandy, 2009): 

1. Penyerapan tenaga kerja baik tenaga lokal maupun pendatang (namun, tampaknya pendatang 
lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan perkebunan sawit ini)

2. Peningkatan PDRB atau menambah APBD melalui perpajakan (walaupun hal ini dipertanyakan 
karena uangnya tercatat secara virtual di bank di luar wilayah setempat, di Jakarta)

3. Akan berdampak secara jangka panjang bagi meningkatkan kondisi perekonomian suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan 
dan perikanan, sejalan dengan perkebangan yang signifikan di sektor perkebunan antar tahun semenjak 
tahun 2004 sampai tahun 2008 menunjukkan angka kenaikan yang juga signifikan.  Pada tahun 2004 
sebesar 23.66 juta rupiah dan pada tahun 2008 telah mencapai 53.14 juta rupiah.  Angka rinci dapat 
dilihat pada Tabel 8.  Kontribusi sektor ini mencapai 19.2 % terhadap PDRB Provinsi Riau, angka ini 
belum memperhitungkan multiplier effect dari perkembangan perkebunan sawit itu sendiri.

Tabel 8  PDRB per sektor di Provinsi Riau Tahun 2004-2008

No. Sektor 2004 2005 2006 2007 2008

1. Pertanian, peternakan,
kehutanan dan perikanan

23.656.421,85 30.171.587,33 36.294.175,88 43.595.169,01 53.137.563,80

2. Pertambangan 47.475.704,94 57.927.709,65 70.427.525,42 91.119.826,29 123.781.863,82

3. Industri  Pengolahan 23.793.107,99 27.881.009,28 32.313.284,03 39.156.003,58 50.179.230,71

4. Listrik,Gas dan air bersih 264.640,00 303.326,53 339.751,00 392.735,09 461.086,39

5. Bangunan 3.150.746,99 3.467.556,82 4.258.801,15 7.043.077,64 11.308.251,44

6. Perdagangan, hotel dan 
restoran

7.403.066,08 9.124.858,24 11.179.723,48 14.064.410,65 19.317.092,67

7. Pengangkutan dan 
komunikasi

2.296.934,94 2.694.577,78 3.216.185,09 3.853.213,88 4.867.262,36

8. Keuangan dan persewaan 1.982.730,36 2.569.166,68 3.134.172,22 3.924.150,41 5.068.118,69

9. Jasa-jasa 4.223.020,53 4.879.203,84 5.904.570,60 6.853.973,75 8.279.660,08
Jumlah 114.246.373,66 139.018.996,15 167.068.188,88 210.002.560,30 276.400.129,95

Sumber : Riau Dalam Angka, 2009

Pada saat ini, sektor perkebunan mendapat alokasi anggaran pembangunan  melalui APBD 

sebesar 66.9 milyar rupiah atau hanya 2.2 persen dari total APBD Provinsi Riau yang sebesar 3.099,1 
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milyar rupiah.  Angka rinci dapat dilihat pada Tabel 9.  Hal ini mengindikasikan perlunya 
kreatifitas dalam pengelolaan pembangunan.  Keberadaan perkebunan besar dapat 
dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan besar itu, yaitu 
dengan memanfaatkan dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR).  Bentuk-bentuk 
kerjasama sinergis antara perkebunan besar dengan masyarakat dapat dikembangkan misalnya 
dengan memanfaatkan limbah sawit untuk pakan ternak, yang dikelola secara kolaboratif dan 
saling menguntungkan.  Bentuk-bentuk pengelolaan seperti ini dapat berpotensi meredakan 
konflik yang berpotensi muncul menjadi suatu bentuk pengelolaan potensi konflik yang justru 
sinergis dan dinamis.  Dalam hal ini dibutuhkan perencanaan jangka menengah atau panjang 
baik pada pihak masyarakat maupun pihak perusahaan, agar mempermudah terjadi integrasi 
antara CSR dengan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 9 APBD Provinsi per sektor di Provinsi Riau Tahun 2009

No. Uraian Bidang & Unit Organisasi Belanja
Tidak Langsung

Belanja
Langsung

Jumlah
Total

1. Administrasi Umum Pemerintahan 1 006.555.559.467,45 149.241.806.587,68 1 .155.797.366.055,13
2. Pertanian 23.475.155.814,00 30.417.312.206,00 53.892.468.020,00
3. Perikanan dan Kelautan 8.790.427.018,00 29.812.862.439,00 38.603.289.457,00
4. Peternakan 7.506.133.481,00 24.988.134.920,00 32.494.268.401,00
5. Pertambangan dan Energi 8.482.332.454,00 17.517.959.790,00 26.000.292.244,00
6. Kehutanan 22.190.559.675,00 12.046.511.207,00 34.237.070.882,00
7. Perkebunan 14.793.731.972,00 52.108.693.369,00 66.902.425.341,00
8. Perindustrian dan Perdagangan 15.015.987.394,00 5.329.749.642,00 20.345.737.036,00
9. Perkoperasian 7.779.456.199,00 7.856.621.658,00 15.636.077.857,00

10. Penanaman Modal 4.860.933.013,00 17.192.980.411,00 22.053.913.424,00
11. Ketenagakerjaan 16.366.027.555,00 32.804.746.070,00 49.170.773.625,00
12. Kesehatan 19.663.210.030,00 61.070.230.769,00 80.733.440.799,00
13. Pendidikan 25.413.990.624,00 309.064.056.541,00 334.478.047.165,00
14. Kebudayaan, Kesenian & Pariwisata 10.405.873.677,00 57.768.943.048,00 68.174.816.725,00
15. Sosial 12.837.273.614,00 14.370.675.985,00 27.207.949.599,00
16. Pemukiman & Prasarana Wilayah 43.841.362.496,00 827.267.102.697,00 871.108.465.193,00
17. Perhubungan 16.463.393.433,00 39.515.373.778,00 55.978.767.211,00
18. Lingkungan Hidup 5.734.041.060,00 5.434.006.292,00 11.168.047.352,00
19. Transmigrasi & Kependudukan 15.477.125.259,00 14.958.927.277,00 30.436.052.536,00
20. Olahraga 5.762.758.254,00 85.906.864.821,00 91.669.623.075,00
21. BKP 7.696.736.582,00 5.413.383.847,00 13.110.120.429,00

Jumlah 1.299.112.069.071,45 1.800.086.943.354,68 3.099.199.012.426,13

Sumber : Riau Dalam Angka, 2009

Namun, selain itu ancaman yang perlu diantisipasi  antara lain bila terjadi krisis ekonomi global maka 
dapat berdampak negatif bagi banyak petani kelapa sawit, yaitu (Frasetiandy, 2009):

1. Ada jutaan petani sawit yang terpaksa tidak lagi memanen tandan buah segar (TBS) karena 
ongkos produksi dan biaya panen jauh lebih mahal dari harga jual TBS. 
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2. Petani sawit mandiri yang biasanya menjual TBS seharga Rp 1.600 per kg, saat krisis harga 
jual TBS hanya mencapai Rp 250 – Rp 500 per kg. 

3. Nasib yang sama juga dialami petani plasma. Harga jual TBS sebelum bulan Agustus 2008 
bisa mencapai Rp 1.800/ kg namun, saat krisis 2009 hanya dihargai Rp 600 – Rp 800/ kg. 
Itupun masih dipotong cicilan utang modal kepada perusahaan inti.

5. Model Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat yang efektif membuat masyarakat menjadi berdaya, yaitu 

masyarakat menjadi lebih dinamis, lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, 
lebih mampu akses teknologi tepat guna, luas wawasan, kosmopolit, dan empati terhadap pihak luar.  
Perubahan dari sistem sosial tradisional tersebut terjadi melalui proses penyadaran dan partisipatif
(Sumardjo, 2010).  Dalam pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan peluang, ancaman, 
permasalahan dan potensi sumberdaya lokal yang ada, seperti yang telah diuraikan pada pokok bahasan 
sebelumnya.

Peluang yang dapat dikembangkan misalnya : (1) kerjasama dalam pemanfaatan kontribusi 
perusahaan dalam pembangunan masyarakat melalui alokasi dana CSR yang terencana dalam jangka 
menengah maupun jangka panjang, (2) memanfaatkan dana APBD yang tersedia dengan 
mengoptimalkan peran penyuluh pertanian/ perkebunan, dan (3) memanfaatkan keberadaan lembaga 
perguruan tinggi dan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat melalui pengembangan kemitraan 
sinergis antara peran Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat ini penting kehadiran agen pemberdayaan seperti 
penyuluh atau fasilitator pemberdaya sangat diperlukan untuk  berfungsi sebagai pendamping 
pengembangan masyarakat. Bagaimana peran penyuluh sebagai pemberdaya bagi masyarakat 
tradisional adalah (Sumardjo, 2010):

1. Membangkitkan kebutuhan untuk berubah 
2. Mengunakan hubungan untuk perubahan
3. Mendiagnosis masalah
4. Mendorong motivasi untuk berubah
5. Merencanakan tindakan pembaharuan
6. Memelihara program pembaharuan dan mencegah stagnasi 
7. Mengembangkan kapasitas kelembagaan 
8. Mencapai hubungan terminal untuk secara dinamis mengembangkan proses perubahan yang 

lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat di lingkup perkebunan sawit perlu memperhatikan aspek 

keberlanjutan usaha di sektor pertanian. Kini sudah cukup dikenal istilah pertanian berkelanjutan 
(sustainable development) yang memadukan tiga tujuan yang meliputi : (1) pengamanan lingkungan, (2) 
pertanian yang secara ekonomi menguntungkan, dan (3) terwujudnya kesejahteraan sosial (Gold, 1999).  
Pertanian berkelanjutan merupakan suatu pendekatan sistem yang memahami keberlanjutan secara 
mutlak, yang memahami sudut pandang ekosistem lokal, masyarakat yang terkait dengan sistem 
pertanian, baik lokal maupun global, sehingga dapat menjadi instrumen menggali interkoneksi antar 
pertanian dan aspek lain dari lingkungannya dalam jangka panjang.  Secara teknis pertanian, 
keberlanjutan agroekosistem menjadi berarti (Gliessman, 1998 dalam Sumardjo, 2009) : (1) memelihara 
basis sumberdaya alam, (2) menyandarkan pada minimasi penggunaan input buatan dari luar sistem 
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pertanian, (3) mengendalikan hama dan penyakit melalui mekanisme aturan internal, dan (4) perbaikan 
ulang kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan budidaya dan aktivitas panen.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/ 
motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat lebih akses terhadap sumberdaya, sehingga 
meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam 
mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Tujuan jangka pendek 
pemberdayaan sebaiknya jelas (spesific), terukur (measurable), sederhana (relistic), sehingga merupakan 
kondisi yang mendorong minat masyarakat untuk mewujudkannya (achievable) dalam waktu tertentu. 
Tujuan pemberdayaan yang lebih kompleks perlu ada dan sebaiknya ditetapkan sebagai tujuan dalam 
jangka panjang (vision).  Visi yang jelas berpotensi untuk menjadi pemandu kegiatan kerjasama diantara 
masyarakat untuk menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek pemberdayaan, sehingga proses 
pemberdayaan menjadi lebih terarah,  efektif dan efisien.  Hal ini disebabkan setiap proses 
pemberdayaan menuju pada suatu kondisi kehidupan di masa yang akan datang yang lebih jelas
(Sumardjo, 2009).

Tujuan pemberdayaan seyogyanya didasarkan pada kebutuhan riil (real-needs) masyarakat dan 
bukan hanya sekedar kebutuhan yang dirasakan (felt-need).  Idealnya kebutuhan yang dirasakan 
masyarakat adalah kebutuhan riilnya. Oleh karena itu, siapapun pelaku pemberdaya semestinya mampu 
mengenali dengan baik kebutuhan riil masyarakat dan secara dialogis dikomunikasikan sedemikian rupa 
dengan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kontek penerapan tanggungjawab sosial perusahaan yang akhir-akhir ini cukup banyak 
dikembangkan, kebutuhan yang diangkat sebagai tujuan dalam pemberdayaan seyogyanya merupakan 
konsensus antara pihak-pihak yang mendefinisikan kebutuhan, misalnya pemerintah, perusahaan,
masyarakat/LSM dan pemberdaya atau pemberi pelayanan serta akademisi/peneliti.  Peran pemberdaya 
mengupayakan dialog antara para pendefinisi kebutuhan sehingga diperoleh konsensus mengenai 
kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Diutamakan, pendefinisian kebutuhan oleh masyarakat 
sendiri, dengan cara mengajak orang untuk berdialog dan mengembangkan kemampuan warga untuk 
mengartikulasikan kebutuhan mereka yang sesungguhnya (Sumardjo, 2009). 

Salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan adalah menghargai lokal (valuing the local). 
Prinsip-prinsip ini tersirat oleh gagasan pembangunan yang bersifat “bottom up”.  Prinsip-prinsip ini 
berpusat pada gagasan untuk menghargai pengetahuan lokal, nilai-nilai, keyakinan, ketrampilan, proses 
dan sumber daya suatu masyarakat.  Dengan demikian lebih mudah meyakinkan masyarakat dan 
mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan tersebut (Sumardjo, 2007).
Pemahaman paradigma dalam pengembangan kapasitas petani bergeser dari masa ke masa.  Pada masa 
sistem pembangunan pertanian yang sentralistis tampak prioritas dalam penyuluhan adalah (Sumardjo, 
2009): Better farming, better business, better living; Masa Transisi Agribisnis-Reformasi adalah  Better 
business, better farming, better living; dan Masa Reformasi adalah Better living, better business, better 
farming.
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Peran pemberdaya penting dalam proses pemberdayaan, yaitu melakukan hal-hal berikut: (1) 
analisis situasi, potensi, permasalahan dan kebutuhan, kini dan ke depan, (2) mengembangankan 
penyadaran kemungkinan timbulnya masalah (realneeds), (3) mengembangkan pengetahuan, (4) 
wawasan dan menyusun kerangka berfikir/ bertindak, (5) mengembangkan alternatif tindakan yang 
tepat bagi upaya peningkatan nilai tambah usaha tani, (6) mendampingi dalam proses pengambilan 
keputusan usahatani yang dikelola secara optimal, (7) mengembangkan motivasi pelaku utama dan 
pelaku usaha, (8) mengevaluasi dan mengembangkan kompetensi pelaku utama, dan (9) 
mengembangkan kemandirian melalui peningkatan perilaku dan peningkatan kapasitas kelembagaan 
sosial-ekonomi petani secara partisipatif (Sumardjo, 2007 diadaptasi dari Chambers).

Dalam proses pemberdayaan seperti ini dilihat dari perspektif pemerintah maka tujuannya 
adalah tidak hanya meningkatkan produksi pertanian khususnya pangan dan perkebunan, merangsang 
pertumbuhan ekonomi, namun juga harus dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 
petani dan masyarakat desa (pelaku utama, pelaku usaha) dan rakyat, serta mengusahakan pertanian
(agroekosistem) berkelanjutan.   Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut sering dalam prakteknya 
dihadapkan pada masalah-masalah potensi konflik berikut (Sumardjo, 2009):

1. Peningkatan produksi versus penetapan harga produk
2. Peningkatan dan pencapaian target produksi versus cara tidak partisipatif dan berorientasi 

target 
3. Intervensi top down versus upaya pemberdayaan dan pengembangan kemandirian petani
4. Penyuluhan atau pemberdayaan sebagai instrumen pemerintah (mengejar target produksi) 

versus instrumen rakyat (peningkatan kesejahteraan) 
5. Mengutamakan kepentingan pemerintah atau perusahaan, versus mengutamakan kepentingan 

rakyat
Seyogyanya ditempuh solusi berupa proses pemberdayaan dengan pendekatan dialog, dengan 

komunikasi konvergen dan pengembangan pola-pola kemitraan sinergis.

6. Konseptual Kemitraan sebagai Alternatif Solusi Konflik melalui Pemberdayaan
Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama sinergis antar berbagai pihak terkait yang sifatnya 

saling mendukung, saling memperkuat dan saling ‘menghidupi’.   Terkait dengan pengelolaan potensi 
konflik ini kemitraan perlu terjadi antara pihak-pihak terkait serta peranan masing-masing harus jelas:

1. Kemitraan Pemerintah-Dunia Usaha
Peran yang dimainkan pemerintah Peran pemerintah : mandating, fasilitating, partnering, 
endorsing untuk mengembangkan sinergi kegiatan bersama pemerintah dengan pihak terkait.

2. Kemitraan Masyarakat-Dunia Usaha
Harapan masyarakat terhadap dunia usaha adalah peningkatan pendapatan, kontribusi 
perusahaan, dan tumbuhnya kebanggaan atas keberadaan perusaah tersebut di daerah itu.

3. Keterlibatan masyarakat dalam program CSR, yang perlu dikembangkan adalah bagaimana 
dapat ditingkatkan manfaat komunitas pada  perusahaan dan manfaat perusahaan pada 
komunitas. 

Berikut ini sekedar pemikiran yang diangkat dari pengalaman dan pemikiran yang sifatnya masih 
perlu diuji lebih lanjut, yaitu bagaimana peran-peran pihak terkait dapat dikembang dalam kemitraan 
tersebut.  Peran pemerintah dalam pemberian mandat (mandating) terutama dalam : penyusunan 



16

standar kinerja bisnis dan mengontrol implementasi peraturan perundangan/ Perda terkait.  Peran 
memfasilitasi (fasilitating) meliputi upaya mewujudkan suasana kondusif dan insentif bagi praktek CSR 
(perbaikan sosial dan lingkungan), sedangkan peran dalam pengembangan kemitraan (partnering)
adalah berupaya mewujudkan kemitraan strategis antara permerintah, perusahaan besar, masyarakat 
dan perguruan tinggi.  Dalam hal ini diupayakan perlu terwujudnya masyarakat madani ( harmoni sosial 
dan lingkungan) serta keaktivan masyarakat sebagai partisipan melalui kegiatan para fasilitator 
pemberdaya.  Peran pemerintah lainnya adalah memberikan dukungan (Endorsing) politik/ kebijakan 
demi terselenggaranya sinergi kemitraan antar pihak terkait dalam kemitraan.

Peran pemerintah tersebut terutama dalam hal-hal berikut: (1) Menetapkan dan menjamin 
pencapaian standar minimal, (2) Kebijakan publik tentang peran bisnis perusahaan besar, (3) 
pengembangan tata-pamong korporat (corporate governance) yang bersih, (4) Pengembangan iklim 
yang kondusif bagi investasi yang mendukung pembangunan daerah dan bertanggungjawab, (5) 
filantropi dan community development, (6) Keterlibatan pihak terkait sebagai representasi stakeholders, 
(7) mengarahkan upaya produksi dan konsumsi yang mendukung aplikasi CSR yang efektif bagi 
pemberdayaan masyarakat, dan bila perlu ada (8) sertifikasi yang mendukung CSR, standar beyond 
compliance, sebagai insentif bagi sistem manajemen perusahaan yang peduli pengembangan
masyarakat yang disertai transparansi dan pelaporan CSR secara teratur, dan (9) memperjelas pedoman
proses multipihak dan konvensi dalam kemitraan yang sinergis.

Perlu diupayakan bagaimana meningkatkan peran komunitas dalam berkontribusi terhadap 
reputasi dan citra yang lebih baik bagi perusahaan perkebunan, melegitimasi untuk perusahaan 
beroperasi secara sosial, menyediakan untuk pemanfaatan tenaga kerja local.  Di samping itu peran 
masyarakat juga dapat berkembang kearah terwujudnya keamanan yang lebih besar bagi operasinal 
perusahaan dan terpeliharaannya pemanfaatan infrastruktur lingkungan sosial ekonomi lebih baik.  
Perusahaan dapat mengembangkan personel yang kompeten dan komitmen sebagai tenaga kerja 
melalu pelatihan bagi calon tenaga kerja, serta mengembangkan sikap pemasok, pemberi jasa, 
pelanggan lokal yang kondusif bagi operasional perusahaan. Masyarakat juga dapar berperan sebagai 
labatorium pembelajaran untuk berinovasi bagi perusahaan.

Di sisi lain dapat dikembangkan manfaat keberadaan perusahaan bagi masyarakat antara lain 
melalui : ketersediaan peluang kerja/ usaha, pengalaman kerja, pelatihan ketrampilan, pendanaan 
investasi komunitas, pengembangan infrastruktur , dan pengembangan keahlian komersial bagi 
masyarakat sekitar.  Peran lain yang berpotensi dapat dikembangkan oleh perusahaan misalnya 
mengembangkan kompensasi teknis dan personal pekerja, membantu mempromosikan bagi prakarsa-
prakarsa komunitas yang sejalan dengan kebutuhan yang lebih luas, serta pengembangan jaringan 
kerjasama lebih luas usaha produktif lokal.

7. Penutup
Kesimpulan

Perkembangan perkebunan sawit di Provinsi Riau berkembang sangat cepat.  Sejalan dengan itu, 
terjadi kekurangsiapan masyarakat lokal yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan konflik sosial
pada level individual, kelompok sosial, masyarakat maupun wilayah pemerintahan. Konflik sosial yang 
bersumber dari berbagai sebab, antara lain : (1) alih hak atas tanah yang kurang didukung oleh klarifikasi 
pembebasan lahan dan hak hukum atas lahan baik antara masyarakat sendiri, maupun dengan pihak 
perusahaan perkebunan besar dan pemerintah, (2) alih fungsi lahan yang kurang disertari kejelasan atas 
hak atas tanah, (3) kesenjangan akses ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang serta dengan 
perusahaan perkebunan.
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Resolusi konflik yang terjadi seyogyanya memperhatikan tipologi konflik sosial dalam perkebunan sawit 
secara kontekstual.  Berdasarkan pelaku dan sumberdaya yang dimiliki resolusi konflik antara 
manajemen perkebunan dengan komunitas seyogyanya sesuai dengan tipologi konflik yang ada, yaitu: 
(1) Konflik berbasis kriminalitas, untuk mengatasinya digunakan dengan kekuatan hukum yang berlaku 

(kekuasaan yang berwenang menegakkan hukum secara manusiawi).
(2) Konflik berbasis bandit sosial, untuk mengatasinya digunakan dengan bentuk-bentuk gerakan social

disertai komunikasi dialogis untuk mewujudkan konvergensi antar berbagai pihak yang terkait.
(3) Konflik berbasis reclaiming lahan, untuk mengatasinya digunakan bentuk kekuasaan / kekuatan 

hokum melalui advokasi untuk memihak pada pihak yang terpinggirkan (tersubordinasi). 
(4) Konflik berbasis kesenjangan ekonomi, untuk mengatasinya digunakan bentuk-bentuk pemberdayan 

ekonomi masyarakat, khususnya pengembangan kelembagaan ekonomi produktif.

Rekomendasi
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan yang dinilai tepat untuk mengantisipasi 

kemungkinan berkembangnya konflik sosial di perkebunan sawit, yang ditempuh dengan pendekatan 
secara damai, baik secara preventif maupun kuratif.  Seyogyanya dalam pemberdayaan ini mengikuti 
kaedah hukum dan perundang-undangan yang berlaku, misalnya menerapkan prinsip-prinsip yang telah 
termuat dalam undang-undang tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan undang-undang 
tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta undang-undang tentang perencanaan 
jangka menengah desa (RPJMD).

Pengembangan  visi bersama (ideals), cara-cara mewujudkan visi (Ideas), dan pengembangan 
kemitraan antara pihak-pihak terkait menjadi alternatif yang seyogyanya ditempuh dalam mengelola 
potensi konflik melalui pemberdayaan masyarakat.  Penerapan Good Governance yaitu supremasi 
hukum (kepastian hukum), profesinalisme (utamakan kompetensi), akuntabilitas (tanggungjawab), 
transparansi (komunikatif ), keadilan (merit sistem), partisipasi (dialogis), dan demokratis  (aspiratif)
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