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I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 1able1tic yang sangat penting 
dalam melakukan analisis terhadap pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu 
wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukan sejauh mana aktivitas perekonomian 
akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Setiap 
pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu kepada pilar utama pembangunan 
daerah tersebut karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang 
dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah 
harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan.  

Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga konstan (ADHK) 2010 
menurut lapangan usaha tahun 2019 menunjukan bahwa sektor pertanian 
merupakan salah satu kontribusi terbesar di Indonesia yaitu sebesar Rp1 354 557 
milyar (Tabel 1).  

Tabel 1. 1 PDB Sektor Lapangan Usaha ADHK 2010 tahun 2018-2019, 
Indonesia. 

No PDB Sektor Lapangan Usaha 
2018

(Miliyar
Rupiah)

2019
(Miliyar
Rupiah)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1 307 373 1 354 557 
2 Pertambangan dan Penggalian 796 505 806 206 
3 Industri Pengolahan 2 193 368 2 276 682 
4 Pengadaan Listrik dan Gas 107 108 111 436 
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 
8 429 9 005 

6 Konstruksi 1 048 082 1 108 425 
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 
1 376 882 1 440 523 

8 Transportasi dan Pergudangan  435 381 463 254 
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 315 068 333 358 
10 Informasi dan Komunikasi 538 762 589 435 
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 415 620 443 041 
12 Real Estate 299 648 316 837 
13 Jasa Perusahaan 187 691 206 936 
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 
349 374 365 678 

15 Jasa Pendidikan 321 132 341 328 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 117 325 127 506 
17 Jasa lainnya 185 431 204 998 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 
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Pada Sektor pertanian yang menjadi leading sub sektor yaitu sub sektor 
perkebunan dengan sumbangsih PDB sebesar 405.147 (miliar rupiah) tahun 2019 
diikuti oleh sub sektor tanaman pangan sebesar 293.127 (miliar rupiah) hal tersebut 
menunjukan bahwa subsektor perkebunan merupakan subsektor yang dapat 
diandalkan dalam membentuk PDB maupun PDRB (Tabel 2).  

Tabel 1. 2 PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menurut Lapangan 
Usaha tahun 2016-2019 (Miliyar Rupiah), Indonesia. 

PDB Lapangan Usaha 
Sektor Pertanian 2016 2017 2018 2019

1 Pertanian, Peternakan, 
Perburuan dan   Jasa 
Pertanian 

936 356 970 262 1 005 775 1 039 255 

a. Tanaman Pangan 287 216 293 858 298 146 293 127 
b. Tanaman

Hortikultura
130 832 135 649 145 131 153 157 

c. Tanaman
Perkebunan 

357 137 373 194 387 496 405 147 

d. Peternakan 143 036 148 688 155 539 167 741 
e. Jasa Pertanian dan 

Perburuan 
18 133 18 872 19 462 20 081 

2 Kehutanan dan 
Penebangan Kayu 

60 002 61 279 62 981 63 217 

3 Perikanan  214 596 226 833 238 616 252 484 
Total Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan 
1 210 955 1 258 375 1 307 373 1 354 957 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 

Salah satu primadona sub sektor perkebunan yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit 
merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara di Indonesia. Luas area 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama empat tahun terakhir yaitu sejak tahun 
2015 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan dari data 2able2tic kelapa sawit 
Indonesia 2018 cenderung mengalami peningkatan diikuti pula dengan jumlah 
produksi yang dihasilkan (Tabel 3). 

Tabel 1. 3 Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 2015-2018 

Tahun Luas Area (Ha) Produksi (Ton) 

2015 11.260.276 31.070.015
2016 11.201.465 31.487.986
2017 12.383.101 34.940.289
2018 12.761.586 36.594.813

Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2018 
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Pembangunan perkebunan kelapa sawit memiliki arti penting untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional dalam hal; 
penciptaan nilai tambah, pertumbuhan investasi, output penyumbang devisa negara 
bahkan kegiatan perkebunan kelapa sawit telah memberikan pengaruh eksternal 
yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan 
perkebunan terhadap aspek sosial ekonomi antara lain: 1) peningkatan 
kesejahteraan masyarakat sekitar 2) memperluas lapangan kerja dan kesempatan 
berusaha dan 3) memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Seperti 
salah satu peran dari industry kelapa sawit adalah memberikan lapangan kerja mulai 
dari on-farm sampai off farm. Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit 
yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relative besar untuk 
industry hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan 
menciptakan lapangan kerja serta lapangan usaha. Melalui kegiatan ekonomi yang 
menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan 
kelapa sawit dan pembangunan industry hilirnya akan mempunyai ketertarikan ke 
belakang (backward linkages). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain 
jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, 
perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama 
proses tersebut. Sementara itu, pada kegiatan paska panen dan proses pengolahan 
akan mempunyai keterkaitan kedepan (forward linkages). Proses foreward linkages
yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, 
perhotelan, koperasi, perbankan dan perdagangan. 

Tabel 1. 4 Ekspor Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit, 2015-2018 

Tahun Eksport/Export 
Minyak Sawit dan Minyak Sawit 

Lainnya 
(CPO and Other CPO) 

Inti Sawit dan Inti Sawit Lainnya 

Volume (Ton) Nilai (US$) Volume (Ton) Nilai (US$) 

2015 26 467 564 15 385 275 1 819 307 1 565 685 
2016 22 761 814 14 366 754 1 576 490 1 910 524 
2017 27 353 337 18 513 121 1 717 595 2 211 339 
2018 27 898 875 16 530 212 1 772 904 1 701 531 

Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2018 

Perkebunan kelapa sawit menjadi andalan di beberapa wilayah Indonesia. 
Hingga saat ini penanaman kelapa sawit telah berkembang di 25 provinsi. 
Berdasarkan data dari Statistik Kelapa Sawit Indonesia tahun 2018 pulau Sumatera 
tercatat memiliki luas areal terbesar diantara pulau lain di Indonesia dengan total 
luas area sebesar 7.301.519 ha dan total produksi kelapa sawit sebanyak 22.060.623 
ton. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan yang merupakan pulau yang memiliki luas 
areal dan produksi kelapa sawit terbesar kedua dengan masing-masing senilai 
4.698.285 ha dan 12.923.624 ton. Angka ini menunjukan bahwa Pulau Sumatera 
memiliki luas dan produksi hamper dua kali lipat dari Pulau Kalimantan (Gambar 
1).
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Sumber: Statistik Kelapa Sawit, 2018 
Gambar 1. 1 Luas Area Kelapa Sawit Wilayah Indonesia 2018 

Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu dari bagian provinsi di pulau 
Sumatera yang mempunyai luas areal kelapa sawit sebesar 340.749 ha dan jumlah 
produksi sebanyak 900.349 ton pada tahun 2018 menempati urutan kelima sebagai 
jumlah luas dan produksi terbesar dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau 
Sumatera.  
Tabel 1. 5 Luas Areal dan produksi Crude Palm Oil (CPO) Pulau Sumatera 

     Menurut Provinsi Tahun 2018 
Provinsi Perkebunan Besar 

Swasta 
Perkebunan Rakyat Jumlah 

Luas (Ha) Produksi 
(Ton) 

Luas (Ha) Produksi 
(Ton) 

Luas (Ha) Produksi 
(Ton) 

Aceh 127 735 298 857 287 935 510 015 450 810 889 379 
Sumatera 
Utara

553 993 2 136 014 616 226 2 072 586 1 476 354 5 445 831 

Sumatera 
Barat 

151 014 640 642 239 377 575 286 398 784 1 254 875 

Riau  717 454 2 705 092 1 536 374 4 147 043 2 323 831 7 136 648 
Jambi 166 518 522 280 586 311 1 375 453 772 843 1 988 248 
Sumatera 
Selatan 

468 229 1 372 103 573 874 1 582 075 1 073 840 3 042 132 

Bengkulu 102 604 309 626 237 316 589 040 340 749 900 349 
Lampung 65 940 209 419 148 017 238 673 225 896 489 551 
Bangka 
Belitung 

154 835 761 689 73 617 120 817 228 452 882 506 

Kepulauan 
Riau 

6 594 27 352 3 866 3 752 10 4460 31 104 

Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2018 

Berdasarkan Tabel diatas pada tahun 2018 Provinsi Bengkulu memiliki luas 
areal pada Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 340.749 ha dan untuk jumlah produksi 
sebanyak 900.349 ton. Sedangkan pada Perkebunan Besar Negara (PBN) luas area 
sebesar 829 ha dan jumlah produksi sebesar 1.683 ton. Dan pada Perkebunan Besar 
Swasta (PBS) luas areal sebesar 102.604 ha dengan jumlah produksi sebesar 
309.626 ton.  Hal ini menunjukan bahwa Perkebunan Rakyat di Provinsi Bengkulu 
lebih dominan dibandingkan dengan Perkebunan Besar Negara maupun Swasta. Ini 
juga dapat dibuktikan pada tabel di bawah ini selama 4 tahun berturut-turut yaitu 
dari tahun 2015 hingga tahun 2018 luas areal Perkebunan Rakyat kelapa sawit 
cenderung mengalami peningkatan dan luasan arealnya lebih besar dari dua status 
pengusahaan lainnya. 

57%
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Tabel 1. 6 Luas Areal Kelapa Sawit Provinsi Bengkulu Menurut Status 
    Pengusahaan, 2015-2018 

Tahun 
Luas Areal (Ha) 

Perkebunan Rakyat Perkebunan Besar 
Swasta 

Perkebunan Besar 
Negara 

2015 190.838 105.737 4.513 
2016 192.296 91.589 1.212 
2017 236.513 101.957 1.283 
2018 237.316 102.604 829

Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2015-2018 

1.2. Perumusan Masalah 

Beberapa isu nasional seperti pengangguran, kemiskinan, kelangkaan energi 
dan adanya kerusakan lingkungan di Indonesia, menjadikan kebijakan 
pembangunan pertanian mulai fokus kepada komoditas perkebunan, dengan 
harapan dapat berperan besar di dalam peningkatan di bidang ekonomi, sosial, dan 
lingkungan, dan tanaman kelapa sawit termasuk dalam komoditas prioritas utama 
untuk diunggulkan (Iskandar, Satria Putra Utama, 2018). Berdasarkan data statistik 
potensi lahan pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat baik. Disamping 
potensi dibidang pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan daerah 
produksi tanaman perkebunan yang sangat baik di Kabupaten Bengkulu Tengah.  
Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan daerah yang baru mengalami pemekaran 
tahun 2009 dimana sektor pertanian merupakan sektor utama yang memberikan 
peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
dan menjadi ekspor andalan komoditas seperti sawit, karet, dan kopi dalam Laporan 
Kinerja (LKj) tahun 2018. Hal ini dibuktikan pada Tabel berikut bahwa Kabupaten 
Bengkulu Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas lahan dan 
produksi kelapa sawit terbesar di Provinsi Bengkulu yaitu berada di urutan ke lima 
dari sepuluh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu. 

Tabel 1. 7 Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di 
    Provinsi Bengkulu, 2018-2019 

No Kabupaten/Kota 
 2018 2019 

Produksi 
(Ton) 

Luas Areal 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Luas Areal 
(Ha) 

1 Bengkulu Selatan 36.840 14.926 36.825 14.930 
2 Rejang Lebong 986 765 889 731
3 Bengkulu Utara 77.943 38.754 78.413 38.922 
4 Kaur 16.000 8.273 18.243 8.574 
5 Seluma 71.687 31.445 71.687 31.456 
6 Mukomuko 502.345 102.822 502.345 102.822 
7 Lebong 62 238 72 259
8 Kepahiang 230 113 230 113
9 Bengkulu Tengah 28.193 9.001 28.193 9.035 
10 Kota Bengkulu 6.173 1.818 6.173 1.818 

Berdasarkan rencana 5atasan55g Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-
2032 bahwa rencana 5atasan55g 5atasan budidaya merupakan 5atasan yang 
menjadi 5atas rencana 5atasan55g terbesar. Pada Kawasan budidaya tersebut 
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klasifikasi persentase 6atasan perkebunan merupakan persentase 6atas rencana 
6atasan66g tertinggi dibandingkan dari 6atasan peruntukan lainnya seperti 
peruntukan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Adapun besarannya 
yaitu sebesar 18,8% atau seluas 23.013 Ha (Tabel 8).  Hal ini ini dikarenakan 
berdasarkan data dari RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bengkulu Tengah potensi 
ekonomi di dalam wilayah yang dapat mendorong pengembangan wilayah yaitu 
perkebunan, pertambangan, perikanan laut, tanaman Pangan. Kawasan ini 
menempati areal dengan lereng datar hingga berbukit (0-40 persen), jenis tanah 
kambisol, podsolik, dan latosol, bahaya erosi rendah hingga sedang, dan pola 
penggunaan lahan eksisting kebun campuran, dengan komoditi sawit, karet, kopi, 
pisang, rambutan, dan berbagai tanaman buah-buahan lainnya. Hal ini selaras 
dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2007, visi Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional 2000-2025 adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, 
maju, adil dan 6atasa. RPJPN 2005-2025. Sesuai arahan RPJPN, pembangunan 
dalam RPJMN ke-3 (2015  2019) ditujukan untuk lebih memantapkan 
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan 
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber 
daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang 
terus meningkat (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 
Bengkulu Tahun 2005-2025). 

Tabel 1. 8 Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 

No. Rencana Pola Ruang Luas
(Hektar) (%) 

A Kawasan Lindung 31.797 21.5
1 Perlindungan bagi Kawasan 

Bawahannya 
18.579 15,2

2 Perlindungan Setempat 7.599 1,8
3 Hutan Suaka Alam  5.619 4,50
B Kawasan Budidaya 90.597 63,4
1 Kawasan Hutan Produksi Tetap 

(HP) 
2.927 2,4

2 Kawasan Hutan Produksi (HP) 357 0,3
3 Kawasan Peruntukan Pertanian  

a. Peruntukan Tanaman 
Pangan

4.907 3,3

b. Peruntukan Hortikultura 5.663 4,6
c. Peruntukan Perkebunan 23.013 18,8
d. Peruntukan Peternakan 1.000 0,8

4 Kawasan Peruntukan Budidaya 
Perikanan

409 0,3

5 Kawasan Peruntukan 
Pertambangan  

20.930 -

Pertambangan Batubara 20.930 17,1
6 Kawasan Peruntukan Pemukiman 15.405 12,6

Komoditi kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan utama di Kabupaten 
Bengkulu Tengah yang memiliki total produksi terbesar diantara komoditi lain pada 
sub sektor perkebunan selama empat tahun berturut-turut, yang dimana sub sektor 
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perkebunan merupakan sub sektor dengan kontribusi PDRB terbesar diantara 
subsektor lainnya pada sektor pertanian. 

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2017-2020 
Gambar 1. 2 Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Tengah (Ton) 

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas areal pertanaman kelapa sawit 
dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami perluasan yaitu seluas 6897 ha 
pada tahun 2013, 7282 ha pada tahun 2014, 7332 ha pada tahun 2015, 7684 ha tahun 
2016 dan 8282 ha pada tahun 2017, 9001 ha pada tahun 2018, 9035 ha pada tahun 
2019 dan melibatkan 7122 kepala keluarga petani yang bekerja di komoditi kelapa 
sawit pada tahun 2018.  

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2014-2020 
Gambar 1. 3 Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Tengah  

Sektor perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh petani di Kabupaten 
Bengkulu Tengah yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet. Pengembangan 
agribisnis kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah perlu terus ditingkatkan 
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karena potensi pengembangannya cukup besar dan lahan yang tersedia cukup 
berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2018 dijelaskan dalam rencana 
8atasan88g Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2032  

Komoditas kelapa sawit memiliki peranan yang penting dalam perekonomian 
wilayah maupun perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini 
tercermin bahwa komoditi kelapa sawit merupakan salah satu mata pencaharian 
utama masyarakat di daerah ini yang merupakan sumber penyediaan lapangan kerja 
dan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor perkebunan 
kelapa sawit dan 8atasan8 pengolahannya terhadap perekonomian wilayah yaitu 
8atasan8 minyak mentah kelapa sawit (CPO) dengan nilai produksi sebesar 
1.076.646.024.421 sebanyak empat perusahaan yang telah beroperasi di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Begitu juga Kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat 
yang cukup besar yaitu melibatkan 8.155 kepala keluarga pada tahun 2019 di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan komoditi karet yang merupakan komoditi 
terbesar kedua melibatkan 6.065 kepala keluarga pada tahun 2019 namun pada 
tahun 2018 melibatkan sebanyak 7.122 kepala keluarga. Hal ini menggambarkan 
bahwa sebanyak 1.057 kepala keluarga beralih dari komoditi karet berbeda dengan 
komoditi kelapa sawit jumlah kepala keluarga yang terlibat atau banyaknya jumlah 
petani mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tersebut dapat 
dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah lebih banyak tertarik 
beralih ke tanaman perkebunan komoditi kelapa sawit.  

Tabel 1. 9 Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (Kepala 
     Keluarga) tahun 2019 

Tanaman 
Perkebunan 

Jumlah Petani (Kepala Keluarga) 
2017 2018 2019

Kelapa Sawit 7047 7122 8155
Kelapa  4404 4429 4429
Karet 7942 7122 6065
Kopi Robusta 2558 2607 2592
Kopi Arabika 390 345 345
Kakao 687 650 650

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2019-2020 

Ditinjau dari aspek ekonomi, perkebunan kelapa sawit dapat mendukung 
8atasan8 dalam negeri berbasis produk berbahan dasar kelapa sawit, selain itu 
dengan terbangunnya banyak sentra ekonomi di wilayah baru akan mendukung 
pembangunan ekonomi regional. Ditinjau aspek sosial terjadi penyerapan tenaga 
kerja dalam jumlah besar (Iskandar, Satria Putra Utama, 2018). Peranan komoditas 
kelapa sawit dalam perekonomian regional cukup besar dan cenderung semakin 
meningkat. Namun dari komoditi tersebut yang menjadi pertanyaan besar adalah 
Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten yang memiliki jumlah 
penduduk miskin cenderung meningkat per tahunnya (Tabel 10). Hal ini selaras 
dengan hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas dalam 
dokumen RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018, persebaran pertumbuhan ekonomi 
di Kabupaten Bengkulu Tengah terletak di kuadran IV dengan rata -rata 
pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, namun pengurangan pengangguran di bawah 
rata-rata (high-growth, less–pro job). Hal ini menunjukan bahwa tingkat 
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pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat 
menurunkan jumlah pengangguran. Pengangguran dan kemiskinan merupakan isu 
yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Di kabupaten 
Bengkulu Tengah masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup besar. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Tengah 
persentase penduduk miskin dari tahun 2012-2019 cenderung mengalami 
peningkatan yaitu pada tahun 2012 sebesar 6,52 persen dan pada tahun 2019 
menjadi sebesar 8,80 persen. Oleh karena itu, diperlukan kajian terkait perananan 
komoditas kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten 
Bengkulu Tengah.  

Tabel 1. 10 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Tengah tahun 
      2012-2019 

Tahun Garis Kemiskinan (Rupiah) 
Penduduk Miskin

Jumlah (ribu) Persentase

2012 270 661 6,70 6,52
2013 286 493 7,60 7,24
2014 297 163 8,75 8,22
2015 308 010 8,93 8,33
2016 342 162 9,50 8,71
2017 366 034 9,32 8,41
2018 389 821 9,24 8,20
2019 406 137 10,06 8,80

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2013-2020 

Jika dilihat persentase jumlah pengangguran terbuka juga mengalami 
peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dengan masing-masing persentase 
pengangguran terbuka sebanyak 2,722 persen pada tahun 2017, 3,477 persen pada 
tahun 2018, dan 4,628 persen pada tahun 2019.  

Tabel 1. 11 Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Pengangguran dan 
      Persentase Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2019 

Tahun 

Jumlah
Penduduk
(Orang)

(a) 

Jumlah Angkatan 
Kerja 

(Orang) 
(b) 

Jumlah Pengangguran 
Terbuka 
(Orang) 

(c) 

Persentase 
Pengangguran 
Terbuka (%) 
(d=c/b*100) 

2017 111 318 5 6117 1 528 2,722 
2018 113 147 5 7451 1 998 3,477 
2019 114 695 5 5138 2 552 4,628 

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2018-2020 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin lebih 

banyak dibandingkan dengan jumlah pengangguran terbuka. Bahkan untuk jumlah 
Angkatan kerja pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan 
namun jumlah pengangguran terbuka mengalami peningkatan menjadi 4,628 
persen hal ini berarti angka jumlah yang bekerja mengalami penurunan dan 
menambah deretan angka sejumlah pengangguran.  
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Persentase penduduk miskin usia diatas 15 tahun ke atas menurut sektor 
bekerja umumnya memang tidak bekerja dan bekerja di sektor pertanian. Seiring 
dengan lemahnya sumber daya manusia dan umumnya yang kualitas sumber daya 
manusia yang lemah merupakan tenaga kerja di sektor pertanian. Persentase 
penduduk miskin usia kerja berdasarkan sektor disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 1. 12 Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Sektor Kerja 

Kabupaten Sektor Kerja 
Tidak

Bekerja 
Pertanian Non Pertanian 

Bengkulu Tengah 30,74 57,95 11,31
Provinsi Bengkulu 32,78 42,44 24,78

  Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2018 

Berdasarkan penjelasan fakta-fakta diatas maka dapat dirumuskan 10atasan 
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran komoditas kelapa sawit terhadap pertumbuhan 
wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah?  

2. Bagimanakah peran komoditas kelapa sawit terhadap pendapatan di tingkat 
petani kelapa sawit?  

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani kelapa sawit untuk dapat 
hidup di atas kemiskinan? 

4. Bagaimanakah strategi kebijakan meningkatkan peran subsektor 
perkebunan kelapa sawit dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten 
Bengkulu Tengah.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis peran komoditas kelapa sawit terhadap pertumbuhan wilayah 
di Kabupaten Bengkulu Tengah. 

2. Menganalisis peran komoditas kelapa sawit terhadap pendapatan di tingkat 
petani.

3. Menganalisis 10actor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani kelapa 
sawit untuk dapat hidup di atas kemiskinan. 

4. Merumuskan strategi kebijakan meningkatkan peran subsektor perkebunan 
kelapa sawit dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Bengkulu 
Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa 
informasi yang berhubungan dengan peranan komoditi kelapa sawit yang ada di 
Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mendukung pengembangan perekonomian 
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wilayah. Sehingga dapat memberikan bahan masukan dan rekomendasi bagi para 
pembuat kebijakan dan pengambil keputusan mengenai arah kebijakan terkait 
dengan pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah. 

1.5 Ruang lingkup penelitian 

Penelitian dilakukan dalam batasan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Komoditas yang diteliti yaitu kelapa sawit. Responden petani kelapa sawit berada 
di wilayah Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, Pondok Kelapa dan Pondok 
Kubang berdasarkan sebagai wilayah kecamatan dengan komoditas kelapa sawit 
unggulan dan andalan. Responden berjumlah total 99 responden. Usahatani kelapa 
sawit berdasarkan klasifikasi dengan umur tanam 7 hingga 27 tahun. 

II TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Strategi Pembangunan Antara Pertumbuhan dan Pemerataan 

Pembangunan ekonomi seringkali digunakan sebagai sinonim dari 
pertumbuhan/kemajuan teknologi secara umum (Sen, 1988). Tolak ukurnya adalah 
tingkat ekspansi atau pertambahan produk domestic bruto. Hal itu membuat pada 
awalnya, pembangunan dinegara-negara berkembang lebih di fokuskan pada 
pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan 
nasional melalui pertumbuhan pendapatan nasional bruto (PDB). Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya, strategi pertumbuhan ekonomi dengan sasaran peningkatan PDB 
ternyata tidak menjamin meratanya distribusi pendapatan nasional bahkan lebih 
banyak merugikan masyarakat miskin. Strategi pertumbuhan ekonomi justru 
cenderung memberi peluang pada munculnya masalah pertemuan, karena hasil 
pembangunan lebih terkonsentrasi pada sekelompok orang sehingga masalah 
pembangunan di negara-negara berkembang semakin komplek. Hal ini ditandai 
oleh semakin meningkatnya tingkat pengangguran, urbanisasi, marginalisasi 
kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Akhirnya, timbul pergeseran paradigma 
pembangunan dari strategi pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan dan 
pemerataan pembangunan (growth and equity of strategy development). Menurut 
strategi ini, pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditujukan untuk pemerataan dalam 
bidang pendapatan, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup yang 
ditandai oleh struktur perubahan ekonomi dan sosial. Dengan adanya kedua konsep 
pembangunan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan oleh masing-
masing negara akan berbeda satu sama lain tergantung pada situasi dan kondisi 
negara tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang diterapkan oleh 
masing-masing negara diserahkan pada mekanisme yang terjadi di dalam negara 
tersebut, apakah akan memilih strategi pertumbuhan saja atau kedua-duanya, yaitu 
pertumbuhan dan pemerataan dengan kondisi yang seimbang.  
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2.2 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan yang meluas antar 
sektor atau intensif terhadap tenaga kerja. Dengan begitu pertumbuhan inklusif 
dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua pihak 
tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Fokus kedua 
yaitu pada hasil dari proses pertumbuhan. Dalam hal ini konsep pertumbuhan 
inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang pro poor (Hapsari, 2019).
Menurut (Kochhar et al., 2009) pendekatan pertumbuhan yang inklusif mengambil 
perspektif jangka panjang. Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif seharusnya 
bersifat inheren, berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan antara miskin dan 
kaya. Pertumbuhan inklusif memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dan 
mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pengentasan kemiskinan harus 
menjadi perhatian utama. Laju pengurangan kemiskinan merupakan salah satu 
indikasi inklusivitas yang menyertai pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian 
pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain 
percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, 
menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, 
peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga 
mewujudkan system perlindungan sosial (social safety nets). Dengan demikian, 
pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang 
memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Menurut 
(Ianchovichina & Lundstrom, 2009) pengurangan kemiskinan yang cepat dan 
berkelanjutan membutuhkan pertumbuhan inklusif yang memungkinkan orang 
untuk berkontribusi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi. 

2.3 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah  

Pengamalan sila kelima Pancasila antara lain mencakup upaya pencapaian 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan 
pembangunan serta hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang 
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam 12ndica ekonomi yang disusun 
sebagai usaha 12ndicat atas dasar azas kekeluargaan.  Menurut (Anwar & Ahmad, 
2005) pembangunan wilayah perlu untuk dilakukan guna mencapai tujuan 
pengembangan wilayah yang mencakup aspek-aspek pemerataan, pertumbuhan, 
dan keberlanjutan. Dalam pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan 
kondisi potensi, dan permasalahan di masing-masing wilayah perencanaan 
(Ambardi & Prihawantoro, 2002). Pengembangan wilayah merupakan upaya 
membangun dan mengembangkan wilayah berdasarkan pendekatan spasial yang 
mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan 
kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pemerintahan 
secara terpadu (Dewanti & Santoso, 2012). Dari teori-teori pengembangan wilayah 
di atas dapat diperoleh beberapa 12ndicator yang sama dan mendominasi. 
Indikator-indikator dominan yang dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan 
wilayah salah satu 12ndicator dominan yang dapat dilihat adalah tercapainya 
kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. 
Sumberdaya lokal dapat berupa sumber daya alam yang dikelolah oleh sumber daya 
manusia, dengan memanfaatkan prasarana, sarana dan teknologi.  
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Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 
secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai 
tambah (added value) yang terjadi (Tarigan, 2004). Dijelaskan pula oleh 
(Tambunan, 2001) bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya tambahan 
pendapatan riil masyarakat pada suatu periode tertentu akibat aktivitas 
perekonomian. Dengan harapan terdapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan 
proses yang berkelanjutan menjadi kondisi utama kelangsungan pembangunan 
ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan untuk mendorong 
perekonomiannya dengan memanfaatkan sumberdaya ekonomi di daerah 
berdasarkan konsep lokal dan wilayah. Dengan perbedaan potensi lokal yang 
dimiliki oleh setiap daerah/wilayah, daerah harus mampu menggerakkan 
perekonomiannya dari sudut keunggulan yang dimiliki (Miraza, 2010). Dari 
berbagai pengertian pertumbuhan ekonomi wilayah di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan peningkatan 
pendapatan masyarakat pada suatu tahun, sebagai dari dampak kegiatan ekonomi 
yang memanfaatkan sumberdaya lokal unggul. Sumberdaya lokal unggul tersebut 
dapat berupa sumberdaya alam yang menjadi komoditas unggulan disuatu wilayah.  

2.4 Aspek Pemerataan

Pada akhirnya setiap negara yang melaksanakan pembangunan berkelanjutan 
akan menuju pada peningkatan kemakmuran masyarakat luas atau pemerataan 
kesejahteraan. Pertumbuhan akonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti 
pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu orientasi pemerataan 
seharusnya menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian suatu bangsa 
(Widodo, 1990). Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan 
masalah kesenjangan atau ketimpangan dalam distribusi dalam distribusi 
pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat 
berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan (Tambunan, 2001; Widodo, 1990). 
Secara logika jurang pemisah (gap) yang semakin besar antara kelompok 
masyarakat kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas atau sebaliknya. 
Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi 
kemiskinan.

2.5 Pembangunan Berkelanjutan 

Para ahli ekonomi melakukan pembangunan dengan menggunakan berbagai 
metode untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia di bawah kendala 
keterbatasan sumberdaya (capital stock) dan teknologi yang ada. Karena itulah 
perhatian mereka terfokus pada bagaimana mengelola sumberdaya sedemikian rupa 
sehingga dapat memberikan rupa sehingga dapat memberikan tingkat pertumbuhan 
dan efisiensi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan tersebut cenderung 
mengabaikan aspek ekologi dan sosialnya. Sebagai akibatnya, semakin banyak 
orang yang merasa bahwa pola pembangunan seperti ini telah melampaui batas 
kegunaannya dan bahkan beralih ke arah yang merugikan kesejahteraan manusia, 
yaitu kerusakan lingkungan melebihi manfaat pembangunan (Salin, 1994). Oleh 
karena itu, pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan aspek ekonomi 
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maupun non ekonomi dan mengintegrasikan tiga tujuan yang berbeda, yaitu (1) 
tujuan ekonomi, yaitu pertumbuhan berkelanjutan dan efisiensi kapital (2) tujuan 
sosial, yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan dan (3) tujuan ekosistem 
yaitu pengelolaan sumberdaya yang menjamin keberlanjutan (Seragaldin, 1993). 
Walaupun demikian, tidaklah mudah untuk menyatukan ketiga tujuan di atas dan 
akan terdapat trade off di antara tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian 
pembangunan berkelanjutan selain diukur perkembangan pembangunannya 
berdasarkan ekonomi juga harus didukung oleh tolak tukur yang bersifat non 
ekonomis. Ukuran ekonomi seperti Gross National Product (GNP), ternyata tidak 
mampu mengukur adanya ketidaksamarataan dan kemiskinan serta perkembangan 
sumberdaya manusia, adanya degradasi serta penyusutan sumberdaya alam dan 
lingkungan, dan aspek-aspek sosial, politik dan spiritual manusia 
Gery, 1993). 

2.6 Pembangunan Manusia 

Setelah pembangunan berkelanjutan yang mulai memadukan sisi ekonomi 
dan non ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan, namun yang 
menjadi target semua pembangunan tersebut adalah pembangunan bagi manusia. 
Fungsi manusia terdiri atas dua, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 
dimana manusia tersebut dapat dikatakan sebagai kapital. Seragaldin dan steer 
(1993) mengemukakan bahwa ada empat tipe kapital yaitu (1) man-made capital,
seperti mesin, pabrik, bangunan dan bentuk infrastruktur dan teknologi lainnya (2) 
natural capital, seperti sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (3) human 
capital atau sumberdaya manusia yang dihubungkan dengan kuantitas dan kualitas 
penduduk dan (4) social capital, lebih dikaitkan kepada fungsi kelembagaan dan 
budaya yang berbasis sosial. 

Human capital memandang manusia merupakan subyek dan sekaligus 
sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, maka kualitas dan 
kuantitas penduduk diharapkan dapat mendukung dan menjadi potensi yang dapat 
diandalkan dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan peningkatan 
kesejahteraan manusia. Sebagai obyek pembangunan, penduduk diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan menikmati hasil-hasil 
pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan (investasi) sumberdaya manusia 
merupakan hal yang sangat penting terutama dalam perencanaan strategi 
pembangunan. Bentuk-bentuk pengembangan sumberdaya manusia adalah 
investasi di bidang Pendidikan, kesehatan, tingkat gizi individu dan lain-lain. Social 
capital merupakan bentuk kapital yang lebih tertuju pada kelembagaan, hubungan 
dan norma sebagai bentuk kualitas dan kuantitas interaksi masyarakat. Tata nilai 
dan kelembagaan dalam masyarakat, baik formal maupun non formal, merupakan 
fungsi kelembagaan dan budaya berbasis sosial yang penting dalam pelaksanaan 
pembangunan. Sosial capital mempunyai dampak yang penting untuk 
pengembangan teori, pembangunan dan kebijakan karena menyangkut bebrapa 
aspek yang dipelajari, yaitu aspek Pendidikan, aspek kesehatan, aspek kelembagaan 
swasta dan aspek terhadap akses ke pasar. Oleh karena itu, social capital ini sangat 
penting dalam pembangunan karena dapat mendukung tercapainya tujuan 
pembangunan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.   
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2.7 Pendapatan Usahatani 

Pendekatan nominal tanpa memperhitungkan nilai uang menurut waktu (time 
value of money) tetapi yang dipakai adalah harga berlaku, sehingga dapat langsung 
dihitung jumlah pengeluaran dan jumlah penerimaan dalam suatu periode proses 
produksi (Rahman et al., 2011).  Pendapatan usahatani dapat dibagi menjadi dua 
pengertian, yaitu (1) pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh 
petani dalam usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil 
penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan 
harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil, (2) pendapatan bersih, yaitu 
seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya 
produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya riil tenaga kerja 
dan biaya riil sarana produksi (Gustiyana, 2004). Pendapatan usaha tani adalah 
selisih antara penerimaan dan semua biaya (Soekartawi, 1995). Untuk menghitung 
pendapatan petani kelapa sawit digunakan rumus berikut: 

Pd = TR  TC 
Dimana :  
Pd :  Pendapatan Usaha Tani Kelapa Sawit  
TR : Total Penerimaan   
TC : Total Biaya  

2.8 Penerimaan 

Penerimaan merupakan total jumlah produksi yang dihasilkan dikali dengan 
harga yang berlaku pada saat itu. Menurut (Case & Fair, 2007) penerimaan terbagi 
menjadi 2 yaitu:

1. Penerimaan Total (TR-total revenue) adalah jumlah total yang didapatkan 
oleh perusahaan dari penjualan produknya; harga per unit dikali kuantitas 
output yang diputuskan diproduksi oleh perusahaan (p x q).  

2. Penerimaan Marjinal (MR-marjinal revenue) adalah penerimaan tambahan 
yang diterima perusahaan ketika perusahaan meningkatkan output sebanyak 
satu unit tambahan.  

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima dari penjualan produknya 
kepada pedagang atau langsung kepada konsumen (Sukirno, 2004). Dalam Husain  
(2007:65) mengatakan  uang 
diterima dari penjualan produknya kepada pedagang atau langsung kepada 

.

2.9 Biaya Produksi 

Biaya dalam arti luar adalah pengorbanan ekonomi yang diukur dalam satuan 
uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu 
baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru direncanakan. Menurut 
Soeharno (2009:97) 
dalam proses pro Menurut Kamus 

langsung yaitu untuk memperoleh bahan, mengelola bahan baku, membayar gaji 
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karyawan, mempromosikan produk, dan biaya tidak langsung, seperti mengurus 
Soekartawi (2013:55) 

produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam 

2.10 Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga 

Tingkat kesejahteraan merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan 
kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada satu kurun 
waktu tertentu. Konsep kesejahteraan yang dimiliki bersifat relative, tergantung 
bagaimana penilaian masing  masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. 
Sejahtera bagi seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum dapat juga 
dikatakan sejahtera bagi orang lain (Suyanto, 2014). Mosher (1987), menjelaskan 
bahwa kesejahteraan petani dijelaskan dari beberapa aspek kesejahteraan rumah 
tangga yang tergantung pada tingkat pendapatan petani. Pendapatan petani yang 
tidak sesuai dengan pengeluaran rumah tangga akan mengakibatkan status taraf 
hidup rumah tangga tersebut. 

2.11 Penduduk Miskin 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita 
perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan 
penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non 
Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per 
bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis 
Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum 
makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket 
komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Garis 
Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk 
perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar 
non makanan diwakili oleh 47 jenis komoditi di pedesaan. 

2.12 Faktor-faktor Pertanian Mempengaruhi Tingkat Pendapatan 
Masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian dari pertanian, sehingga 

faktor-faktor yang berhubungan dengan pertanian lebih mempengaruhi tingkat 
pendapatan masyarakat. Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan 
masyarakat petani terdiri dari modal, umur, luas lahan, tingkat pendidikan dan 
jumlah tanggungan. Dapat dilihat dari sisi modal, ketersediaan modal usahatani 
bagi petani berhubungan erat dengan tingkat keberhasilan pengelolaan usahatani. 
Hal ini disebabkan, ketersediaan modal usahatani merupakan sumber kekuatan 
utama bagi proses produksi. Mosher (1987) yang menjelaskan bahwa dalam 
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menjalankan pekerjaannya, petani selain sebagai pekerja juga harus mampu 
bertindak sebagai manager.  

Umur dapat mempengaruhi kemiskinan petani. Pada umur produktif 
seorang petani biasanya memiliki kemampuan fisik yang masih prima dalam 
pelaksanaan kegiatan usahatani termasuk juga dalam keinginan untuk mencoba 
inovasi baru, sehingga peluang meningkatkan pendapatan menjadi lebih baik. 
Sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat desa khususnya petani, luas lahan dan 
kondisi lahan pertanian sangat menentukan produksi dan pendapatan rumah tangga 
petani (Mardikanto, 1994).  

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk miskin tergolong rendah 
karena berbagai faktor terutama terbatasnya perekonomian. Selain itu pemikiran 
penduduk miskin lebih penting untuk mencari nafkah dibandingkan dengan 
mencari ilmu. Hal ini semua disebabkan oleh keadaan yang dijalani. Keterampilan 
yang dimilki terbatas karena didukung juga pendidikan yang rendah seandainya 
penduduk miskin banyak yang mengenyam pendidikan tinggi selain memperoleh 
ilmu juga ada keterampilan yang dapat di peroleh di sekolah. Keterampilan tersebut 
dapat digunakan untuk mencari nafkah. Disamping tingkat pendidikan umur dan 
jumlah tanggungan juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Umur penduduk yang 
tidak produktif mengakibatkan semakin berkurangnya produktivitas sehingga akan 
mengurangi pendapatan. Jumlah tanggungan yang besar menyebabkan akan 
semakin besarnya beban yang ditanggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 
Jumlah tanggungan keluarga ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga 
petani. Makin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin banyak pula 
beban yang harus ditanggung petani.  

Mosher (1987) yang menjelaskan bahwa luas lahan yang digarap petani, 
cenderung terkait dengan pendapatan usahatani, dan jumlah tanggungan keluarga 
petani. keluarga petani, cenderung memiliki pendapatan yang tinggi, sehingga 
memiliki ketersediaan modal usahatani yang cukup untuk pengembangan 
usahataninya. Besarnya jumlah anggota keluarga yang akan menggunakan 
pendapatan yang diperoleh akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan 
kecerdasan anak, meningkatnya kemampuan investasi, dan pengembangan modal. 

Alur penelitian dilakukan dengan melihat peranan subsektor perkebunan 
kelapa sawit secara makro dan mikro. Adapaun secara makro yaitu sumbangsih 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pembahasan dalam 
tingkat mikro dilakukan dengan melihat peranan perkebunan kelapa sawit bagi 
rumah tangga petani. Hal ini dilihat dari pendapatan usaha tani kelapa sawit. 
Pengukuran kesejahteraan dilakukan dengan melihat pendapatan dan pengeluaran 
per kapita dari petani kelapa sawit. Sedangkan model logit digunakan untuk melihat 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rumah tangga petani untuk dapat keluar 
dari kemiskinan. Dan untuk merumuskan strategi kebijakan pengelolaan dan 
pengembangan kelapa sawit menggunakan analisis kebijakan QSPM. Maka setelah 
itu dapat memunculkan rekomendasi strategi kebijakan terhadap peningkatan 
kesejahteraan di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
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2.13 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Gambar 2. 1 Diagram Alur Kerangka Pemikiran Penelitian 

Pembangunan 

Pertumbuhan, pemerataan 
dan keberlanjutan 

Kelapa Sawit merupakan 
sumber perekonomian utama 

Permasalahan :  

Pertumbuhan ekonomi wilayah tinggi,
namun tingkat kemiskinan terus 

meningkat

Kebutuhan peningkatan 
kesejahteraan petani 

perkebunan kelapa sawit 

Peningkatan Kesejahteraan Petani  
Perkebunan Kelapa Sawit di 
Kabupaten Bengkulu Tengah  

Peran Sektor 
Kelapa Sawit 

Terhadap 
Pertumbuhan

Peran komoditas 
kelapa sawit terhadap 
pendapatan di tingkat 
petani kelapa sawit 

strategi kebijakan 
pengelolaan dan 
pengembangan 

kelapa sawit 

1.Shift Share Analisis 

2. Location Quontient 

 2.Kontribusi 
Penyerapan TK Kelapa 
Sawit (Multiflier Effect)

Analisis  
Pendapatan Usaha 

Petani

1. Analisis SWOT 
2. Analisis QSPM 

REKOMENDASI STRATEGI KEBIJAKAN TERHADAP 

faktor-faktor yang 
mempengaruhi petani 
untuk dapat hidup di 
atas garis kemiskinan 

Logit Analisis 
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III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data 
sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung 
kepada petani kelapa sawit, Dinas Perkebunan Pertanian dan Hortikultura 
Kabupaten Bengkulu Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Bengkulu Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Wawancara dilakukan pada setiap responden dengan 
menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya.  

Data sekunder sebagai data penunjang diperoleh dari dokumen tertulis atau 
laporan yang terdapat di berbagai instansi atau dinas yang terkait dengan masalah 
penelitian Dinas Perkebunan Pertanian dan Hortikultura Provinsi Bengkulu, Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, Kementerian Desa. 

3.2 Metode Penentuan Sampel 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Karang 
Tinggi, Kecamatan Talang Empat dan Kecamatan Pondok Kubang. Penentuan 
lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja (purposive sampling), dengan 
pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan sentra kelapa sawit di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Penelitian dilakukan pada bulan desember 2019 sampai dengan 
bulan februari 2020. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan 
rumus slovin yaitu; 

n = 
  Keterangan:   
n : jumlah sampel  
N : jumlah populasi 
e : tingkat kesalahan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

dalam penarikan sampel) tingkat eror sebesar 10%. 

Jumlah sampel sebanyak 100 responden dari total populasi yang berjumlah 
8.199 orang petani kelapa sawit. Selanjutnya penentuan sampel dilakukan secara 
proposional sampling yaitu jumlah sampel pada setiap kecamatan dengan status 
kecamatan komoditas kelapa sawit unggulan dan andalan yaitu terdapat 4 
kecamatan dengan masing-masing 25 persen dari total jumlah responden unit 
rumah tangga petani kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan 
demikian data yang akan didapatkan nantinya akan menyebar pada seluruh lapisan 
petani, baik yang berlahan sempit, sedang, maupun luas, sehingga hasil analisis 
tidak terpusat pada satu kelompok responden.  
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3.3 Metode Analisis 

Analisis data merupakan proses setelah pengumpulan data, yang meliputi 
pendeskripsian data dan pengelompokan data, sehingga memberikan gambaran 
kondisi fakta (Suharsaputra, 2012). Metode analisis data ini merupakan proses 
pengolahan data yang digunakan untuk menjawab tujuan-tujuan di dalam 
penelitian. Analisis analisis shift share, analisis location quotient, employment 
multiflier di dukung dengan kajian dokumen indeks desa membangun digunakan 
unuk menganalisis peran komoditas kelapa sawit terhadap pertumbuhan wilayah di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Analisis pendapatan usaha tani digunakan untuk 
menganalisis peran komoditas kelapa sawit terhadap pendapatan di tingkat petani 
kelapa sawit. Analisis logit digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi petani kelapa sawit untuk dapat hidup diatas garis kemiskinan dan 
analisis QSPM digunakan untuk merumuskan strategi kebijakan terhadap petani 
kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengolahan data pada penelitian 
menggunakan program ArcGIS, SPSS Statistic, Microsoft Excel, dan R studio. 

Tabel 3. 1 Matriks metode penelitian 

No Tujuan Jenis
data 

Metode
Pengumpulan

data 

Teknik Analisis 

1. Menganalisis peran 
komoditas kelapa sawit 
terhadap pertumbuhan 
wilayah di Kabupaten 
Bengkulu Tengah 

Sekunder Kajian 
dokumen

-Analisis Shift share 
- Analisis Location 

Quention 
- Indeks Desa 
Membangun

- Employment
Multiflier

2. Menganalisis peran 
komoditas kelapa sawit 
terhadap pendapatan di 
tingkat petani 

Primer Wwancara, 
Quesioner 

Analisis Pendapatan 
Usahatani 

3 Menganalisis faktor-
faktor yang 
mempengaruhi petani 
kelapa sawit untuk 
dapat hidup diatas garis 
kemiskinan

Primer Wawancara, 
Quesioner 

Analisis Logit 

4 Merumuskan strategi 
kebijakan terhadap 
petani kelapa sawit 
Bengkulu Tengah 

Primer Wwancara, 
Quesioner 

Matrik Internal-
Eksternal 

Analisis SWOT 
Analisis QSPM 

3.4 Analisis peran komoditas kelapa sawit terhadap pertumbuhan wilayah 
diKabupaten Bengkulu Tengah 
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Analisis Shift Share (SS) 
Analisis SS adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi 
pertumbuhan sub sektor perekonomian suatu wilayah selama periode waktu 
tertentu. Selain itu juga dapat melihat komoditi mana saja yang memberikan 
kontribusi pertumbuhan paling besar terhadap perekonomian daerah dan juga untuk 
melihat komoditi mana saja yang mengalami pertumbuhan paling cepat di 
wilayahnya. Melalui analisis shift share dapat dianalisis besarnya sumbangan 
pertumbuhan dari pendapatan pada subsektor perkebunan di wilayah yang ingin 
dianalisis (Priyarsono & Sahara, 2007). Terdapat tiga komponen utama dalam 
analisis shift share (Budiharsono, 2001) yaitu: 
a. Komponen Pertumbuhan Regional (Regional Growth Component)

PR yaitu perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan 
produksi provinsi secara umum, kebijakan ekonomi provinsi atau hal-hal yang 
mempengaruhi perekonomian subsektor dan wilayah.  

b. Komponen Pertumbuhan Proporsional (Proportional Mix Growth Component)
PP yaitu komponen yang timbul karena perbedaan komoditi dalam permintaan 
produk akhir, ketersediaan bahan mentah, kebijakan industry (kebijakan 
perpajakan, subsidi, dan price support) dan perbedaan dalam struktur dan 
keragaman pasar. 

c. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (Regional Share Growth 
Component)
PPW yaitu komponen yang timbul karena peningkatan dan penurunan PDRB 
atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah.  

Langkah-langkah dalam analisis Shift Share (SS) yaitu: 
1. Menghitung Rasio indikator kegiatan ekonomi  

Rasio ini digunakan untuk melihat perbandingan PDRB sub sektor 
perekonomian di daerah tertentu. Rasio ini terdiri dari ri, Ri, dan Ra. 
a) ri (Rasio PDRB komoditi i pada subsektor perkebunan Kabupaten 

Bengkulu Tengah) 
-Yij)/Yij 

Keterangan: 
Yij = PDRB komoditi i wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada 
tahun dasar analisis. 

tahun akhir analisis  
b) Ri (Rasio PDRB komoditi i wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 

dasar analisis 
-Yi)/Yi 

Keterangan: 
Yi = PDRB komoditi i wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun dasar 
analisis 

i wilayah Provinsi Bengkulu tahun akhir analisis 
c) Ra (Rasio PDRB pada wilayah Provinsi Bengkulu) 

-
Keterangan: 

2. Menghitung komponen pertumbuhan wilayah 
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a) Komponen Pertumbuhan Regional (PR) 
PRij = (Ra)Yij 

Keterangan : 
PRij = Komponen pertumbuhan regional komoditi i untuk wilayah 
Kabupaten Bengkulu Tengah  

b) Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) 
PPij =(Ri-Ra)Yij 

Keterangan : 
PPij = Komponen pertumbuhan proporsional komoditi i untuk wilayah 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Ketentuan menghitung komponen PP sebagai berikut; 
a. Jika PPij > 0 menunjukan setiap komoditi pada wilayah Kabupaten 

pertumbuhannya cepat. 
b. Jika PPij < 0 menunjukan bahwa setiap komoditi Kabupaten 

pertumbuhannya lambat. 
c) Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) 

PPWij = (ri-Ri)Yij 
Keterangan: 
PPWij = Komponen pertumbuhan pangsa wiilayah komoditi i untuk 
wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Ketentuan menghitung komponen PPW sebagai berikut: 
a. Jika PPWij > 0 maka komoditi i pada wilayah Kabupaten 

Bengkulu Tengah mempunyai dayasaing yang tinggi dibandingkan 
dengan wilayah lainnya. 

b. Jika PPWij < 0 maka komoditi i pada wilayah Kabupaten 
Bengkulu Tengah mempunyai daya saing yang rendah 
dibandingkan dengan wilayah lainnya.  

3. Mengevaluasi profil pertumbuhan subsektor perekonomian 
Untuk menganalisis profil pertumbuhan subsektor perekonomian dapat 
dilakukan dengan cara menggunakan bantuan empat kuadran yang terdapat 
pada garis bilangan. Sumbu horizontal menggambarkan persentase 
komponen pertumbuhan proporsional sedangkan sumbu vertikal merupakan 
persentase pertumbuhan pangsa wilayah.  

    PPW 

Kuadran IV     Kuadran I 
PP 

  Kuadran III     Kuadran II 

Sumber: Budiharsono, 2007 
Gambar 3. 1 Profil Pertumbuhan Subsektor Perekonomian 
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Berdasarkan gambar tersebut Adapun penkelasan keterangan kuadran I, II, III dan 
IV sebagai berikut: 

1. Kuadran I  
Kuadran I merupakan kuadran PP dan PPW bernilai positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa masing-masing komoditi di wilayah yang 
bersangkutan memiliki pertumbuhan yang cepat dan memiliki dayasaing 
yang lebih baik apabila dibandingkan dengan komoditi/wilayah lainnya. 

2. Kuadran II 
Kuadran II menunjukkan bahwa komoditi di wilayah yang bersangkutan 
pertumbuhannya cepat (PP>0), tetapi dayasaing kurang baik dibandingkan 
dengan sektor/wilayah lainnya (PPW<0). 

3. Kuadran III  
Kuadran III merupakan kuadran dimana PP dan PPW bernilai negatif. Hal 
ini menunjukkan bahwa komoditi di wilayah yang bersangkutan 
pertumbuhannya lambat dan dayasaing yang kurang baik jika dibandingkan 
dengan sektor/wilayah lain. 

4. Kuadran IV  
Kuadran IV menunjukkan bahwa komoditi pada wilayah yang bersangkutan 
memiliki pertumbuhan lambat (PP<0), namun memiliki dayasaing yang 
baik jika dibandingkan dengan sektor/wilayah lainnya (PPW>0). 

Pada gambar 5 diatas garis yang memotong kuadran II dan kuadran IV 
membentuk sudut 45 merupakan garis yang menunjukan nilai pergeseran bersih 
(PB). Di sepanjang garis tersebut pergeseran bersih bernilai nol (PBj = 0). Bagian 
atas garis tersebut menunjukkan PBj>0 yang mengindikasikan bahwa komoditi 
tersebut pertumbuhannya progresif (maju). Namun jika di bawah garis 45 berarti 
PBj<0 menunjukkan komoditi yang lamban. 

4. Menghitung pergeseran bersih (PB) 
Nilai Pergeseran Bersih (PB) setiap sektor pada wilayah Kabupaten 
Bengkulu Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

PBij = PPij + PPWij 
Keterangan:  
PBij   = Pergeseran bersih setiap komoditi pada wilayah kabupaten.  
Apabila:  
PBij  > 0, maka pertumbuhan setiap komoditi pada wilayah kabupaten 
termasuk ke dalam kelompok progresif (maju).  
PBij  < 0, maka pertumbuhan setiap komoditi pada wilayah kabupaten 
termasuk lamban. 

Analisis Location Quention (LQ)
Analisis ini dilakukan dengan cara mengukur konsentrasi komoditi dalam daerah 
dengan menghitung perbandingan antara pendapatan di masing-masing komoditi 
pada sub sektor perkebunan daerah (Kabupaten Bengkulu Tengah) terhadap 
pendapatan dari total semua komoditi pada daerah bawah dengan pendapatan di 
setiap komoditi pada daerah atas (Provinsi Bengkulu) terhadap pendapatan semua 
komoditi di daerah atasnya (Priyarsono & Sahara, 2007)). Analisis LQ juga 
digunakan untuk melihat komoditi unggulan dengan menggunakan data nilai 
produksi (Adisasmita, 2005; Suharsaputra, 2012) dapat dirumuskan sebagai berikut  
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LQ = 

Keterangan:   
Ai = Nilai produksi perkebunan komoditas i di Kabupaten  
At = Total nilai produksi perkebunan di Kabupaten   
Bi = Nilai produksi perkebunan komoditas i di Provinsi   
Bt = Total nilai produksi perkebunan di Provinsi   

Selain menganalisis komoditi unggulan Kabupaten Bengkulu Tengah 
penelitian ini juga menganalisis komoditi unggulan pada tingkat kecamatan. 
Analisis LQ digunakan untuk melihat komoditi unggulan yang dimiliki setiap 
kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan periode waktu 2009 dan 2019. 
Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian ini: 

LQ = 

Keterangan:  
U ia : Nilai produksi perkebunan komoditi i pada kecamatan a   
U ta : total nilai produksi perkebunan pada kecamatan a  
Vi : Nilai produksi perkebunan komoditi i pada Kabupaten Bengkulu Tengah  
Vt : total nilai produksi perkebunan pada Kabupaten Bengkulu Tengah 

Ketentuan dalam metode ini adalah jika nilai LQ > 1 maka komoditi i 
dikategorikan sebagai komoditi basis atau sektor unggulan. Nilai LQ >1 
menunjukkan bahwa pangsa pendapatan (tenaga kerja) pada komoditi i di daerah 
bawah lebih besar dibanding daerah atasnya dan output pada komoditi i lebih 
berorientasi ekspor. Artinya, peranan suatu komoditi dalam perekonomian 
Kabupaten Bengkulu Tengah lebih besar daripada peranan komoditi tersebut dalam 
perekonomian Provinsi Bengkulu.  

Sebaliknya, apabila nilai LQ < 1 maka komoditi i dikategorikan sebagai 
komoditi non-basis atau komoditi nonunggulan. Nilai LQ < 1 menunjukkan bahwa 
pangsa pendapatan (tenaga kerja) pada komoditi i di daerah bawah lebih kecil 
dibanding daerah atasnya. Artinya, peranan suatu komoditi dalam perekonomian 
Kabupaten Bengkulu Tengah lebih kecil dari pada peranan komoditi tersebut dalam 
perekonomian Provinsi Bengkulu.

Kontribusi Perkebunan Kelapa Sawit dalam Penyerapan Tenaga Kerja 
Peranan sektor cukup besar dalam pertumbuhan wilayah bila mampu 

menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut.
Pangsa TK Perkebunan Kelapa Sawit =   x100%

Indeks Desa Membangun (IDM) 
Indeks Desa Membangun (IDM) dapat mendeskripsikan kejelasan status 

kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kejelasan status 
tersebut akan mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat desa itu 
sendiri, dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan desa 
tersebut. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), 
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bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.  

Status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi IDM 
yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa 
intervensi saat ini, serta bagaimana kondisi sosial ekonomi akibat dari kehadiran 
perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pelaksanaan kewenangan berdasar hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan dukungan pembiayaan dari Dana 
Desa dapat menjadi pendorong kuat bagi desa untuk maju dan mandiri. Paradigma 
desa membangun diteguhkan dengan cara mewujudkan pernyataan desa sebagai 
subyek pembangunan ke dalam praktek pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat desa. Penyebutan nama Indeks Desa Membangun ditujukan untuk 
memperkuat semangat tersebut. 

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasar 
konsepsi bahwa desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan 
berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang 
saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan desa untuk mensejahterakan 
kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan 
memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan 
mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks 
ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang 
memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

Melalui IDM status kemajuan dan kemandirian desa tergambar dengan status 
Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat 
Tertinggal. 

Klasifikasi Status Desa    
Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian 

Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:  
a. Desa Mandiri  
b. Desa Maju  
c. Desa Berkembang 
d. Desa Tertinggal 
e. Desa Sangat Tertinggal 
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3.5 Analisis peran komoditas kelapa sawit terhadap pendapatan di tingkat 
petani

Analisis Pendapatan Usaha Tani 
Analisa penelitian ini dilakukan terhadap petani kelapa sawit pada berbagai 

kelompok umur tanam yaitu dari umur 7 hingga 27 tahun. Untuk mengetahui 
seberapa besar suatu usahatani kelapa sawit dalam menghasilkan pendapatan 
maka perlu dilakukan analisis yang dapat dilihat dari berapa besar biaya dan 
pemakaian faktor-faktor produksi yang dikeluarkan untuk proses produksi. Maka 
untuk menganalisisnya menggunakan rumus menurut (Hastuti & Rahim, 2007) 
sebagai berikut:  

R = Y. Py 
TC = FC +VC 

= TR  TC 
=Y.Py  (X1.P1 + X2.P2 n + D) 

Dimana:
= Pendapatan bersih (Rp/ha/thn) 

TR = Pendapatan kotor (Rp/ha/thn) 
TC = Biaya produksi (Rp/ha/thn) 
FC = Total Biaya Tetap (Rp/ha/thn) 
VC = Total biaya variabel (Rp/ha/thn) 
Y = Jumlah produksi (Rp/ha/thn) 
Py = Harga produksi (Rp/ha/thn) 
Xi.Xn = Jumlah faktor produksi seperti pupuk (kg/luas lahan), pestisida 

(liter/luas     lahan), tenaga kerja (HOK/luas lahan) 
= Harga faktor produksi (Rp/kg, ton, ltr, HOK) 
= Penyusutan alat-alat pertanian (ha/thn) 

Penyusutan Peralatan
Metode untuk menganalisa nilai penyusutan peralatan menggunakan metode 

penyusutan garis lurus (Soekartawi et al., 1986): 
NP = 

Dimana: 
NP = Nilai Penyusutan Alat (Rp/unit) 
NB = Nilai Beli Alat (Rp/unit) 
Volume = Jumlah alat yang dimiliki (unit) 
UE = Ekonomis (tahun) 

Efisiensi
Untuk menganalisis efesiensi ekonomi usahatani kelapa sawit digunakan model 

analisis Return Cost of Ratio (RCR) yaitu:  
RCR = TR/TC 

Dimana: 
RCR = Return Cost of Ratio 
TR = Penerimaan (Rp/Ha/thn) 
TC = Biaya Produksi (Rp/Ha/thn) 

Kriteria:
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RCR > 1 = Usahatani kelapa sawit efisien, dimana setiap pengeluaran Rp1 
   menghasilkan penerimaan lebih besar dari Rp 1 

RCR < 1 = Usahatani kelapa sawit tidak efisien, dimana setiap Rp 1,biaya 
yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan lebih kecil dari 

   Rp 1 
RCR = 1 = Usaha tani yang dilakukan tidak untung dan tidak rugi (impas). 

3.6 Analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani kelapa sawit 
untuk dapat keluar dari kemiskinan  

Peluang petani untuk keluar dari kemiskinan merupakan kejadian biner 
(dummy variable) yang bernilai 1 dan 0, yaitu 1 untuk petani yang mempunyai 
pengeluaran per kapita diatas garis kemiskinan dan 0 untuk petani yang 
mempunyai pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan. Model peluang 
linier dapat dituliskan sebagai berikut: Yi =  + i Xu + ei, nilai Yi = 1 jika pilihan 
pertama dilakukan dan Yi = 0 jika pilihan kedua atau lainnya dilakukan. Dengan 
demikian i berarti mengukur pengaruh perubahan Xi terhadap peluang individu 
mengambil pilihan pertama (Yi=1). 

P = Prob (Y=1) = -

- =
- =

 Xi = Ln  )

Dalam metode regresi logistik, ukuran yang digunakan untuk melihat 
hubungan antara peubah bebas dan tak bebas adalah nilai odds ratio yang 
diperoleh dari perhitungan eksponensial dari coefisien estimasi (bi) atau exp (bi). 
Odds ratio menunjukan perbandingan peluang Y=1 (hidup diatas garis 
kemiskinan) yang dipengaruhi variabel tertentu.  

Odds ratio = [ ] atau exp (bi) 

Y       : Peluang rumah tangga petani (bernilai 1 bila kondisi tidak miskin dan 
            bernilai 0 bila miskin) 
X1     : Umur (tahun)  
X2     : Tingkat pendidikan 
X3     : Dummy karakteristik usahatani (1=pemilik dan 0=penggarap) 
X4     : Dummy pekerjaan sampingan (1=punya dan 0=tidak punya) 
X5     : Dummy asal petani (1=lokal dan 0 = pendatang) 
X6     : Pengalaman berkebun (tahun) 
X7     : Luas lahan  (ha) 
X8    : Pendapatan perkebunan kelapa sawit (Rp/tahun) 
X9    : Biaya produksi perkebunan (Rp/tahun) 
X10  : Pendapatan pertanian luar usaha tani (Rp/tahun) 
X11  : Pengeluaran rutin  (Rp/tahun) 
X12  : Dummy akses terhadap informasi (1=akses dan 0=tidak diakses) 
X13  : Dummy akses terhadap pasar (1=akses dan 0=tidak diakses) 
X14  : Umur tanaman (tahun) 
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X15 : Jumlah Tanggungan Keluarga (Orang) 

  e    :  Bilangan natural 

Pendekatan model persamaan regresi logistik digunakan karena dapat 
menjelaskan hubungan antara X dan (x) yang bersifat tidak linear, ketidak 
normalan sebaran dari Y keragaman peubah tak bebas yang tidak konstan dan 
tidak dapat dijelaskan oleh model regresi linear biasa (Agresti, 1990). Khusus 
yang memiliki dua kategori peubah tak bebas peluang Y = 1 dinotasikan  dengan 
(x) dan peluang Y = 0 dinotasikan  dengan 1 (x). Fungsi regresi logistik antara 
(x) dan x dengan p peubah bebas adalah   

( ) = 

Model regresi di atas merupakan fungsi regresi yang berbentuk fungsi tidak 
linear, sehingga dengan transformasi logit maka fungsi tersebut  menjadi fungsi 
linear. Bentuk transformasi dinyatakan dalam persamaan berikut:  

Ln  = 0 + 1 1

.
Ln  = 0 + 1 1

=exp 0 + 1 1

 ( ) = (  ( )) [exp ( 0 + 1 1 )]
(  )= exp ( 0 + 1 1 )[ exp ( 0 + 1 1  )] 

 ( ) +  (x) [exp( 0 + 1 1 )]=exp( 0 + 1 1  ) 
  [1+exp 0 + 1 1  =exp 0 + 1 1  ] 

( ) = 

Uji statistik dilakukan pada setiap persamaan model yang telah di dapat 
dengan uji F (pengujian model secara keseluruhan) dan uji t (uji parsial) untuk 
mengetahui variabel penjelas yang secara signifikan berpengaruh terhadap 
variabel respon. Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 
persentase variabel respon yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas, dalam 
hal ini pengukuran yang  menggunakan nilai pseudo R2   Nagelkerke berikut 
(Johnson & Wichern, 2007) : 

 R2 = 1 -  ln ( )
lo=likelihood tanpa variabel prediktor 
lk=likelihood dengan variabel prediktor 

Uji Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis one-way analysis of variance by ranks)
adalah teknik statistika nonparametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis 
awal apakah beberapa contoh berasal dari populasi yang sama/identik (Siegel et 
al., 1997). Jika hanya melibatkan dua contoh, uji Kruskal-Wallis ekuivalen dengan 
uji Mann-Whitney. Asumi-asumsi yang terdapat pada uji Kruskal-Wallis adalah 
(Dennett, 1989): 
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1. Data terdiri dari contoh acak ,  yang berasal dari populasi 1 
dengan median , dan contoh acak ,  dari populasi 2 dengan 
median . Nilai  dan  tidak diketahui 

2. Kedua contoh saling bebas 
3. Peubah acak bersifat kontinu 
4. Skala pengukuruan minimal ordinal 
5. Fungsi sebaran dari kedua populasi haanya dipisahkan oleh lokasi 

parameter 

Hipotesis untuk uji Kruskal-Wallis adalah: 

 :   (  populasi mempunyai fungsi sebaran yang identik) 
 :  Minimal ada satu  dimana  dan 

Statistik uji Kruskal-Wallis dapat ditentukan melalui prosedur berikut: 

1. Gabungkan seluruh data contoh, sehingga akan ada sebanyak 
 pengamatan 

2. Peringkatkan setiap pengamatan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika 
terdapat ties (nilai yang sama), beri peringkat tengah (mid-rank)

3. Hitung jumlah peringkat untuk setiap contoh, nyatakan masing-masing 
sebagai

4. Statistik uji Kruskal-Wallis dapat diperoleh melalui rumus: 

 atau

Dalam hal ini  adalah jumlah peringkat untuk contoh ke- ,  adalah jumlah 
pengamatan pada contoh ke- , dan adalah total pengamatan. 

Jika ada ties, statistik uji perlu dikoreksi dengan faktor  dalam 

hal ini  dan  adalah banyaknya ties. Sehingga statistik uji 

Kruskal-Wallis terkoreksi menjadi  . Dengan 

adanya faktor koreksi tersebut, hasil nilai statistik  akan lebih 
signifikan dibandingkan dengan tanpa faktor koreksi.oleh karena itu, jika 
dapat menolak  menggunakan faktor koreksi tersebut, akan diperoleh 
tingkat signifikansi yang lebih meyakinkan dibandingkan dengan tanpa 
menggunakan faktor koreksi (Siegel, 1997). Selanjutnya, kaidah 
keputusan yang digunaka dalam uji Kruskal-Wallis adalah: 

a. Jika hanya melibatkan tiga contoh ( ) dan setiap contoh terdiri dari 
lima atau kurang pengamatan, gunakan tabel Kruskal-Wallis. Tolak
jika  atau .
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b. Jika tabel Kruskal-Wallis tidak dapat digunakan, gunakan tabel Khi-
Kuadrat. Tolak  jika  atau  .

Analisis simulasi digunakan untuk menentukan kebijakan dalam peningkatan 
pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit. Sebelum model digunakan untuk 
simulasi dilakukan juga uji validitas model, menggunakan confusion matrix yang 
diukur melalui pengukuran kesalahan klasifikasi (Johnson & Wichern, 2007) : 

Tabel 3. 3  Confusion Matrix Nilai Observasi dan Prediksi 

     Hasil 
Aktual

Hasil Prediksi              Total 

Ukuran yang dipakai untuk menyatakan nilai proporsi observasi yang 
salah diklasifikasikan oleh fungsi klasifikasi Apparent Error Rate (APER) sebagai 
berikut:

APER = 

Ketepatan klasifikasi = 1-APER 

3.7 Merumuskan strategi kebijakan pengembangan terhadap petani kelapa 
sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah  
 Proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap, yakni 
tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan 
(Rangkuti, 2009).  Sebelum melakukan proses identifikasi, terlebih dahulu 
disepakati basis analisis stakeholders yang berhubungan dengan pihak internal 
maupun eksternal. dalam kajian ini, yang dikategorikan sebagai pihak internal 
adalah stakeholders Pemerintah Kabupaten, masyarakat petani kelapa sawit, 
pengusaha pabrik kelapa sawit di Kabupaten, sedangkan pihak eksternal adalah 
pemerintah propinsi. Adapun tahap pengambilan keputusan yaitu; 

1. Tahap Pengumpulan Data 
Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Matrik 
Profil Kompetitif. 

2. Tahap Analisis  
Matrik Internal-Eksternal (IE), Matrik SWOT. 

3. Tahap Pengambilan Keputusan 
Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (Quantitative Strategi Planning 
Matrix) 

Teknik pengambilan contoh yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
purposive sampling, yaitu memilih secara sengaja contoh yang diteliti sebagai 
responden. Metode ini digunakan dengan dasar pertimbangan responden 
menguasai permasalahan dan cukup mewakili aspirasi dari pihak-pihak yang 
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terkait. Responden yang dipilih dari pabrik kelapa sawit, pemerintah daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari BAPPEDA, Dinas Perkebunan, dan 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dari petani.  Jenis dan jumlah 
responden dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 3. 4 Jenis dan Jumlah Responden 

No. Kriteria Responden Jumlah
1 PEMKAB 

a. BAPPEDA
b. Dinas Perkebunan 
c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

1
1
1

2 Perusahaan  1
3 Petani 1

Jumlah    5 

Evaluasi Faktor Internal (IFE-Internal Factor Evaluation)
Pada tahap pengumpulan data dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor 

strategis internal atau Internal Factor Evaluation (IFE) digunakan untuk 
mengetahui persepsi stakeholders terhadap faktor internal wilayah Kabupaten 
Bengkulu Tengah berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap 
berpengaruh terhadap pengembangan kelapa sawit.  

Tabel 3. 5 Matrik IFE (Internal Faktor Evaluasi) 

No Faktor Internal Bobot Rating Bobot x Rating 
1 Kekuatan (Strengths): 3-4
2 Kelemahan (Weakness): 1-2

Total 1,00
Sumber: Rangkuti (2009) 

Evaluasi Faktor Eksternal (EFE-Eksternal Factor Evaluation)
Pada tahap External Factor Evaluation (EFE) dilakukan untuk 

mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah dan 
masyarakat Kabupaten.  Faktor eksternal berhubungan dengan persoalan 
ekonomi, sosial budaya, demografi, teknologi, hukum dan faktor lingkungan 
berupa lingkungan usaha, pasar, serta data eksternal relevan lainnya. Hasil analisis 
eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang ada serta 
seberapa baik strategi yang telah dilakukan selama ini.  Jika hasil yang diperoleh 
adalah 1 (satu) berarti situasi eksternal sangat tidak baik atau tidak mampu 
memanfaatkan peluang yang ada serta tidak mampu mengatasi ancaman yang ada, 
bila diperoleh nilai 4 (empat) berarti situasi eksternal sangat baik, mampu 
memanfaatkan peluang yang ada dan mampu mengatasi atau mengurangi 
ancaman. 

Tabel 3. 6 Matrik EFE (External Factor Evaluation) 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Bobot x Rating 
Peluang (Oportunities): 
Ancaman (Threats): 
Total 1,00

Sumber: Rangkuti, 2009 
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Matrik Internal Eksternal (Matriks IE) 
Matriks IE merupakan alat analisis yang menggunakan informasi dari matriks IFE 
dan EFE.  Matirks IE didasarkan pada dua dimensi kunci, yaitu total nilai IFE 
yang diberi bobot pada sumbu-x atau faktor internal (kekuatan dan kelemahan) 
dan total nilai EFE yang diberi bobot pada sumbu-y atau faktor eksternal (peluang 
dan ancaman).  Dari total nilai yang dibobot pada kedua sumbu (x dan y) untuk 
bagian organisasi. Pada sumbu-x, total nilai IFE yang diberi bobot dari 1,0 sampai 
1,99 menunjukkan posisi internal yang lemah; nilai dari 2,0 sampai 2,99 dianggap 
sedang; dan nilai 3,0 sampai 4,0 kuat. Demikian pula pada sumbu-y, total nilai 
EFE yang diberi bobot 1,0 sampai 1,99 dianggap rendah; 2,0 sampai 2,99 
dianggap sedang; 3,0 sampai 4,0 dianggap tinggi. Menurut Rangkuti (1998), 
matriks Internal External (IE) memposisikan suatu organisasi ke dalam sembilan 
sel. Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci yaitu skor total IFE pada sumbu 
x dan EFE pada sumbu y.  
Matriks IE dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yang mempunyai implikasi 
strategi yang berbeda-beda: 

1. Pertama, yaitu sel I, II, dan IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan 
membangun (grows and builds), strategi yang cocok adalah strategi 
yang intensif dan integratif.  

2. Kedua, yaitu sel III, V, dan VII terbaik, dapat dikelola dengan strategi 
menjaga dan mempertahankan (hold and maintain), strategi yang cocok 
adalah pengembangan produk dan penetrasi pasar.  

3. Ketiga, yaitu sel VI, VIII, IX atau disebut panen dan divestasi (harvest 
and divest). Tabel 9. Matriks Internal Eksternal (Matriks IE). 

Pemberian rating 1 sampai 4 pada setiap kekuatan dan kelemahan. 
4 = jika faktor tersebut merupakan kekuatan utama 
3 = jika faktor tersebut merupakan kekuatan kecil  
2 = jika faktor tersebut merupakan kelemahan kecil 
1 = jika faktor tersebut merupakan kelemahan utama  

Total Nilai IE yang diberi bobot 
Kuat = 3,0-4,0          Sedang = 2,0-2,99         Lemah = 
1,0-1,99

Tinggi
3,0-4,0

I
Pertumbuhan

II 
Pertumbuhan

III 
Penciutan 

Sedang
2,0-2,99

IV  
Stabilitas 

V
Pertumbuhan

VI 
Penciutan 

Rendah
1,0-1,99

VII 
Pertumbuhan

VIII 
Pertumbuhan

IX 
Likuiditas

  Sumber: Rangkuti, 2009 

Analisis SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats)
Analisis SWOT merupakan alat untuk memaksimalkan peranan faktor yang 
bersifat positif, meminimalisasi kelemahan serta menekan dampak ancaman yang 
timbul. Hasil analisis SWOT adalah berupa sebuah matriks yang terdiri atas empat 
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kuadran, perpaduan strategi antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan 
faktor eksternal (peluang dan ancaman). 

Tabel 3. 7 Matriks SWOT 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 

Kekuatan (S) 
1. Daftar Kekuatan 
2.
3.

Kelemahan (W) 
1. Daftar 

Kelemahan 
2.
3.

Peluang (O) 
1.Daftar Peluang 
2.

Strategi S-O 
Menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang

Strategi W-O 
Meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan peluang 

Ancaman (T) 
1.Daftar Ancaman 
2.

Strategi  S-T 
Menggunakan kekuatan untuk 
mengatasi ancaman 

Strategi  W-T 
Meminimalkan 
kelemahan dan 
menghindari ancaman 

Analisis Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM) 

Membuat peringkat alternatif strategi, untuk memperoleh daftar strategi prioritas, 
hanya ada satu teknik analisis dalam literatur yang dirancang untuk menetapkan 
daya tarik relatif dari tindakan alternatif yang layak. Teknik tersebut adalah 
Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM) atau Matriks Perencanaan 
Strategis Kuantitatif, yang merupakan tahap ke tiga dari kerangka kerja analisis 
untuk merumuskan alternatif strategi.  QSPM menggunakan input analisis dari 
tahap satu dan hasil mencocokkan dari tahap dua untuk memutuskan secara 
sasaran diantara strategi alternatif.   Artinya, Matriks IFE, Matriks EFE, dan 
Matriks SWOT yang disusun pada tahap dua, menyediakan informasi yang 
diperlukan untuk menetapkan QSPM (tahap tiga). QSPM merupakan alat yang 
memungkinkan untuk mengevaluasi alternatif strategi secara obyektif, 
berdasarkan pada faktor-faktor kunci internal dan eksternal yang diuraikan 
sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan strategi yang lainnya, QSPM 
memerlukan penilaian intuitif yang baik.  QSPM merupakan teknik yang dipakai 
pada tahap pengambilan keputusan.  Teknik ini secara jelas menunjukkan 
alternatif strategi mana yang paling baik untuk dipilih. 

Nilai Daya Tarik (AS) tersebut adalah:   
1     = Tidak menarik
2     = Kurang Menarik  
2 = Menarik   
3 = Sangat Menarik

Menghitung Total Nilai Daya Tarik (TAS).  Total Nilai Daya Tarik (TAS) ini 
sebagai hasil perkalian antara bobot dengan Nilai Daya Tarik (AS) dalam setiap 
baris.  Total Nilai Daya Tarik (TAS) menunjukkan daya tarik relatif dari setiap 
strategi alternatif, hanya mempertimbangkan dampak dari faktor eksternal atau 
internal di baris tersebut.  Semakin tinggi Total Nilai Daya Tarik (TAS), maka 
semakin menarik alternatif strategi itu.  
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Tabel 3. 8 Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) 

Faktor Kunci Bobot
Alternatif Strategi 

Strategi I Strategi II Strategi ke-n 
AS TAS AS TAS AS TAS 

Internal : 
Kekuatan  
Kelemahan  
EKSTERNAL
Peluang
Ancaman 
Jumlah
Ranking

Sumber: Rangkuti, 2009 

IV GAMBARAN UMUM  

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki posisi yang sangat strategis, karena 
selain berada pada jalur perlintasan antara Kota Bengkulu dan Kota Lubuk 
Linggau, juga merupakan kabupaten terdekat dan berbatasan langsung dengan 
Kota Bengkulu. Secara geografis Kabupaten Bengkulu Tengah terletak diantara 

- -
Sedangkan secara administrasi wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan 
bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu.  

Kabupaten Bengkulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara 
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2008 yang pada awal 
terbentuknya hanya terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Taba 
Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang 
Empat, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Pondok Kelapa. Seiring 
dengan perkembangannya, terdapat 4 kecamatan yang baru mekar di Kabupaten 
Bengkulu Tengah yaitu Kecamatan Pondok Kubang, Kecamatan Kelindang, 
Kecamatan Merigi Sakti dan Kecamatan Bang Haji. Kabupaten Bengkulu Tengah 
terletak pada ketinggian 0 - 541 m dpl dengan persebaran sporadis sehingga 
tofografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5 
- 35 % 

4.1 Letak Wilayah dan Topografi 

Kabupaten Bengkulu Tengah terletak di sebelah barat pegunungan Bukit 
Barisan yang merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Bengkulu. 
Secara astronomis, Kabupaten Bengkulu Tengah terletak antara 2 -4
Lintang Selatan dan antara 101 -102 Kabupaten Bengkulu 
Tengah berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai 
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sepanjang lebih kurang 21,8 kilometer. Bagian timurnya berbukit-bukit dengan 
ketinggian 541 m dpl, sedangkan pada bagian barat merupakan dataran rendah 
yang relative sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang 
bergelombang. Secara geografis Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki batas-
batas wilayah: 

Sebelah utara : Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara dan 
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

Sebelah Barat : Kecamatan Selebar, Kecamatan Sungai Serut, Kota 
Bengkulu dan Teluk Pering Samudera Hindia.

Sebelah Selatan : Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma 

Sebelah Timur : Kecamatan Ujanmas, Kecamatan Kepahiang, dan 
Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 10 kecamatan, 142 desa dan satu 
kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai lebih kurang 
122.394 hektar atau 1.223,94 kilometer persegi. Ibukota Kabupaten Bengkulu 
Tengah terletak di Karang Tinggi.  

Tabel 4. 1 Jumlah Desa Menurut Klasifikasi di Kabupaten Bengkulu Tengah 

Kecamatan Maju Mandiri Berkembang  Tertinggal 
1. Talang Empat - 1 11 3
2. Karang Tinggi - - 9 9
3. Taba Penanjung  - - 9 4
4. Merigi Kelindang - - 2 11
5. Pagar Jati - - 8 6
6. Merigi Sakti - - 6 9
7. Pondok Kelapa 4 - 13 -
8. Pondok Kubang - - 7 5
9. Pematang Tiga - - 4 9
10. Bang Haji - - 1 11

Bengkulu Tengah  4 1 70 67
Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2019 

Berdasarkan klasifikasi iklim, Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong tipe 
iklim A (tropis basah) dengan kelembaban 70  87 %. Jumlah bulan basah 10 
bulan dimulai dari bulan Oktober dan berakhir pada bulan Juli. Temperatur rata-
rata tahunan Kabupaten Bengkulu Tengah 25 0 C  27 0 C dengan curah hujan 
bulanan 230  620 mm, dan jumlah hari hujan berkisar 10  23 hari. Sebagian 
besar wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki suhu udara maksimum 
berkisar antara 29,6 0C  31,5 0C dan suhu minimum 23,1 0 C  24,2 0 C. dan 
curah hujan tahunan 2.626 mm. dengan kisaran 2500  4000 mm per tahun dan 
rata-rata hari hujan 188 hari / tahun. Kecepatan angin rata-rata 18 Knot atau sekitar 
10 km/jam. Kecepatan angin maksimum dapat mencapai14  32 mil/jam. Tekanan 
udara berkisar antara 1008,4  1012,6 mb dan lama penyinaran matahari rata-rata 
berkisar antara 55  86 % dengan kelembaban udara antara 80  87 %. 
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4,2 Struktur Ekonomi Wilayah 

Secara kuantitatif struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya 
distribusi persentase nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap nilai 
total PDRB tahun yang berkesesuaian, karena distribusi persentase PDRB secara 
sectoral menunjukan peranan masing-masing sektor terhadap perekonomian 
secara keseluruhan. Jika persentase suatu sektor semakin besar maka semakin 
besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu 
daerah. Dari tahun ke tahun struktur ekonomi di setiap daerah dapat berubah 
dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB. Dan salah satu yang 
menjadi ukuran dalam perekonomian regional yaitu sumbangan atau kontribusi 
berdasarkan dari masing-masing sektor terhadap PDRB.  

Tabel 4. 2 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah Atas Dasar 
    Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 
Sektor

Perekonomian 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pertanian
Kehutanan dan 
Perikanan 

31,05 30,92 30,07 29,65 29,75 29,48 29,18 28,96

Pertambangan dan 
Penggalian

19,83 18,94 19,47 18,46 17,28 16,38 15,89 15,42

Industri 
Pengelolaan 

14,30 14,47 14,84 14,90 14,93 15,10 15,08 14,87

Konstruksi 3,72 3,88 3,90 3,96 4,09 4,22 4,37 4,57
Perdagangan 
Besar dan Eceran 

6,45 6,47 5,55 6,68 6,92 7,20 7,50 7,75

Transportasi dan 
Pergudangan 

1,02 1,03 1,01 1,06 1,06 1,08 1,09 1,13

Penyediaan 
Akomodasi

1,50 1,54 1,59 1,66 1,74 1,84 1.90 2,00

Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

2,45 2,46 2,37 2,39 2,37 2,27 2,12 2,03

Real Estate 3,72 3,64 3,56 3,59 3,58 3,59 3,57 3,58
Jasa Perusahaan 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Administrasi
Pemerintahan 

12,65 13,33 13,29 14,19 14,77 15,29 15,73 16,03

Jasa Pendidikan 1,90 1,92 1,95 2,01 2,00 2,00 1.98 2,04
PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Tengah, 2020 

Ttabel struktur ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2012 hingga 
tahun 2019 distribusi terbesar masih bertumpu pada sektor primer yaitu sektor 
pertanian sebesar 28,96 persen meskipun sektor pertanian dominan mengalami 
penurunan dari tahun ke tahun.  Namun pada tahun 2019 struktur perekonomian 
Kabupaten Bengkulu Tengah terbesar kedua bergeser dari sektor pertambangan 
dan penggalian menuju sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 
sosial sebesar 16,03 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 
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tahun 2018 sebesar 15,73 persen. Sedangkan sektor prtambangan persentase 
distribusi terhadap PDRB pada tahun 2019 menjadi 15,42 persen menurun dari 
tahun 2018 sebesar 15,89 persen. 

Berdasarkan data dari Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 
Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017-2021 potensi ekonomi di dalam wilayah 
yang dapat mendorong pengembangan wilayah yaitu perkebunan, pertambangan, 
perikanan laut, tanaman Pangan. Lima komoditas utama yang dihasilkan dari 
perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu 1) Kelapa Sawit, 2) 
Karet, 3) Kopi Robusta, 4) Kelapa, dan 5) Pinang. Masyarakat Kabupaten 
Bengkulu Tengah mengandalkan perekonomian tanaman perkebunan dari kelapa 
sawit, karet dan kopi. Apalagi di kabupaten ini pada wilayah bagian utara 
didominasi oleh perekonomian kelapa sawit (Rencana Pembangunan Industri 
Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039). Hal ini juga dikarenakan berdasarkan 
dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) RTRW Provinsi Bengkulu 2012- 2032 
menyebutkan 7 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, 
yaitu salah satunya Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan kesesuaian lokasi 
tata guna lahan, dukungan prasarana dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan 
berdasarkan analisa daya dukung ekosistem. 

Tabel 4. 3 Komoditas Potensial Industri Unggulan Sub Sektor Perkebunan di 
    Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Sebaran.

Kabupaten Komoditas Ungguan 
I II III IV V

Bengkulu
Tengah 

Sawit Karet Kopi Kelapa Pinang

     Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 

Pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO) memiliki potensi 
untuk dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini didasari pada 
kapasitas produksi pabrik CPO tidak mampu menampung pasokan Tandan Buah 
Segar (TBS) yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat. Dalam dua tahun ke depan, 
pasokan TBS dari perkebunan rakyat akan meningkat. Investasi baru dalam 
pengolahan CPO dibutuhkan agar kapasitas produksi minimal dapat mencapai 120 
ton/jam (RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bengkulu Tengah). Potensi yang baru 
dikembangkan saat ini merupakan industri hulu, yakni pengolahan TBS menjadi 
CPO. Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah industri hilir, yakni 
pengolahan CPO menjadi produk turunannya seperti minyak goreng, mar garin, 
sabun, minyak salad, minyak padat, dan sterin yang dapat diolah menjadi biodiesel 
sebagai pengganti BBM. Industri lain yang dapat dikembangkan dari kelapa sawit 
adalah pemanfaatan biji kelapa sawit dan tempurung yang dapat diolah menjadi 
komponen makanan ternak, minyak inti sawit, briket arang, karbon aktif dan asam 
organik. Industri selulosa dan Industri kertas dapat memanfaatkan serat dan 
tandan kosong dari kelapa sawit. 
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V ANALISIS PERAN KOMODITAS KELAPA SAWIT 
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN 

BENGKULU TENGAH 

5.1 Peran Komoditas Kelapa Sawit 

Peran komoditas kelapa sawit dalam penelitian ini dikaji dari tiga aspek yaitu 
(1) terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja di daerah Kabupaten 
Bengkulu Tengah (2) terhadap pendapatan petani kelapa sawit dan (3) faktor-
faktor yang mempengaruhi petani kelapa sawit untuk dapat hidup di atas garis 
kemiskinan.

5.2 Analisis Shift Share 

Pada tahap ini digunakan teknik analisis Shift Share untuk mengetahui 
perhitungan beberapa faktor komponen pertumbuhan wilayah karena 
pertumbuhan sektor perekonomian pada suatu wilayah dan pembangunan suatu 
wilayah dipengaruhi oleh faktor komponen pertumbuhan wilayah tersebut yang 
terdiri atas komponen Pertumbuhan Regional (PR), Pertumbuhan Proporsional 
(PP) atau tingkat pertumbuhan, dan komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah 
(PPW) atau daya saing serta menggunakan komponen Pertumbuhan Bersih (PB). 
Jika ketiga komponen pertumbuhan wilayah tersebut bernilai positif hal ini berarti 
laju pertumbuhan subsektor perkebunan di Kabupaten Bengkulu Tengah 
meningkat setiap tahunnya. Adapun perhitungan analisis Shift Share komoditas 
sub sektor perkebunan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut 

Tabel 5. 1 Analisis Shift Share SubSektor Perkebunan Kabupaten Bengkulu 
   Tengah Tahun 2010-2019 

Sub Sektor 
Perkebunan 

PRij PPij PPWij 

Kelapa Sawit  28398 30072 65671
Kelapa  4314 -4888 -3028
Karet 32279 -41457 81996
Kopi Robusta 14461 6431 18946
Kakao 1867 4843 -9338

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, 2020 (diolah) 

Berdasarkan Tabel diatas pertumbuhan perekonomian Provinsi Bengkulu 
mampu memberikan pengaruh dalam menambah pertumbuhan perekonomian 
Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp 81.320 milyar. Dari nilai PR terbesar 
terdapat pada komoditi karet sebesar Rp. 32.279 milyar dan terbesar kedua yaitu 
komoditi kelapa sawit sebesar Rp. 28.398 milyar hal ini memberikan indikasi 
bahwa kontribusi serta pertumbuhan komoditi karet dan kelapa sawit sangat 
dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah di tingkat Provinsi Bengkulu, 
jika terjadi perubahan kebijakan di tingkat Provinsi maka komoditi karet dan 
kelapa sawit akan mengalami perubahan. Sedangkan nilai PR terkecil yaitu 
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komoditi kakao sebesar Rp 1.867 milyar hal ini mengindikasikan bahwa komoditi 
kakao merupakan komoditi yang paling kecil terpengaruh oleh perubahan 
kebijakan Provinsi Bengkulu.  

Subsektor perkebunan yang memiliki nilai pertumbuhan proporsional atau 
tingkat pertumbuhan (PP) positif (PP>0) di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu 
komoditi kelapa sawit, kopi robusta dan kakao. Hal ini mengindikasikan bahwa 
laju pertumbuhan proporsional ketiga komoditi tersebut memiliki pertumbuhan 
yang cepat dibandingkan dengan komoditi yang lain di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Sedangkan untuk yang memiliki nilai PP negative (PPij<0) maka 
komoditi tersebut termasuk dalam komoditi yang memiliki pertumbuhan lambat 
seperti komoditi kelapa dan karet. Komoditi yang memiliki nilai laju pertumbuhan 
paling cepat yaitu komoditi kelapa sawit sebesar Rp. 30.072 milyar. Sedangkan 
nilai PP terendah yaitu komoditi karet sebesar Rp -41.457 milyar yang 
menunjukan bahwa komoditi tersebut merupakan komoditi pertumbuhan yang 
lambat.

Komoditi dalam hal komponen pertumbuhan pangsa wilayah atau daya 
saing (PPW) yang memiliki nilai PPWij>0 atau positif maka komoditi tersebut 
termasuk kedalam komoditi yang memiliki daya saing yang tinggi seperti 
komoditi kelapa sawit sebesar Rp 65.671 milyar, karet sebesar Rp 81.996 milyar 
dan kopi robusta sebesar Rp. 18.946 milyar. Sedangkan jika komoditi tersebut 
memiliki nilai PPWij<0 atau 41egative maka komoditi tersebut termasuk ke dalam 
subsektor yang memiliki daya saing yang rendah seperti komoditi kelapa dalam 
dan kakao dengan, masing-masing sebesar Rp -3.028 milyar dan Rp. -9.338 
milyar. Komoditi yang memiliki nilai PPW tertinggi terdapat pada komoditi karet 
sebesar Rp 81.996 milyar menunjukan bahwa memiliki daya saing yang baik. 
Sedangkan nilai PPW terendah terjadi pada komoditi kakao sebesar Rp -9.338 
milyar yang menunjukan bahwa komoditi tersebut tidak memiliki daya saing yang 
baik.

Tabel 5. 2 Nilai Persentase PP dan PPW di Kabupaten Bengkulu Tengah 

Komoditi % PPij % PPWij 
Kelapa Sawit 0,5908 0,6241
Kelapa -0,6321 -0,3916
Karet -0,7165 0,6417
Kopi Robusta 0,2481 0,5098
Kakao 1,4468 -2,7892

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, 2020 (diolah) 

Dari Tabel 21 diatas menunjukan bahwa nilai persentase pertumbuhan 
proporsional (PP) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) bernilai positif 
terdapat pada dua komoditi yaitu komoditi kelapa sawit dan kopi robusta. 
Untuk dapat melihat profil pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan di 
Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009-2019 dapat dilihat melalui empat 
kuadran. Hasil dari klasifikasi empat kuadran tersebut berasal dari nilai 
persentase pertumbuhan proporsional (PP) dan nilai persentase pertumbuhan 
pangsa wilayah (PPW) hal ini bertujuan untuk melihat dayasaing serta 
pertumbuhan dari setiap komoditi subsektor perkebunan dari sektor ekonomi 
di Kabupaten Bengkulu Tengah serta dapat digunakan untuk bahan evaluasi. 
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Sumbu horizontal merupakan garis PPij untuk melihat pertumbuhan dan sumbu 
vertical merupakan garis PPWij untuk melihat daya saing. Pada hasil anaisis 
berdasarkan empat kuadran dalam profil pertumbuhan menurut sub sektor 
perkebunan di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukan pada masing-masing 
kuadrannya yaitu kuadran I, II, III dan IV. Berikut merupakan profil 
prtumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan dalam empat kuadran di 
Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut: 

Gambar 5. 1 Profil Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan Kabupaten Bengkulu 
Tengah Periode 2010-2019 

Pada kuadran I terdapat komoditi kelapa sawit dan kopi robusta hal ini 
menunjukan PP dan PPW bernilai positif PP > 0 dan PPW > 0 yang berarti 
bahwa komoditi tersebut memiliki laju pertumbuhan cepat dan memiliki daya 
saing yang tinggi dibandingkan dengan komoditi yang sama di wilayah 
Provinsi Bengkulu. 

Pada kuadran II terdapat komoditi kakao hal ini menunjukan nilai PP 
positif (PP>0) dan PPW bernilai negative (PPW<0) yang berarti bahwa 
komoditi tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cepat tetapi memiliki daya 
saing yang rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu.  

Pada kuadran III terdapat komoditi kelapa dalam hal ini menunjukan PP 
dan PPW bernilai negative PP<0 dan PPW<0 yang berarti bahwa komoditi 
tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lambat dan memiliki daya saing yang 
rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu.  

Pada Kuadran IV terdapat komoditi karet hal ini menunjukan PP negative 
(PP<0) namun PPW bernilai positif (PPW>0) yang berarti bahwa komoditi 
tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lambat tetapi memiliki daya saing 
yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu.  

Pergeseran Bersih (PB) berdasarkan hasil penjumlahan antara 
pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) dengan pertumbuhan Proporsional (PP). 
Pergeseran Bersih (PB) untuk melihat maju tidaknya pertumbuhan komoditi 
subsektor perkebunan. Jika masing-masing komoditi memiliki nilai PB>0 atau 
bernilai positif maka komoditi tersebut memiliki pertumbuhan yang progresif 
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(semakin meningkat), sementara pertumbuhan yang tidak progresif memiliki 
nilai yang negatif atau PB<0. Berdasarkan Tabel diketahui bahwa terdapat dua 
komoditi yang memiliki pertumbuhan yang progresif yaitu komoditi kelapa 
sawit dan kopi robusta.  

Tabel 5. 3 Nilai pergeseran bersih (PB) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun  
          2010-2019 

Komoditi Pergeseran Bersih (PBij)
Persen 

Kelapa Sawit 1,2149
Kelapa -1,0238
Karet -0,0748
Kopi Robusta 0,7579
Kakao -1,3424

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, 2020 (diolah) 

5.3 Analisis Location Quotient (LQ) 

Pendekatan analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menentukan 
keunggulan suatu sektor ekonomi hingga komoditi di suatu wilayah. Dalam 
analisis ini dapat diartikan bahwa komoditi unggulan merupakan tidak hanya 
dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bengkulu Tengah tetapi juga dapat 
memenuhi kebutuhan di Provinsi Bengkulu. Komoditi yang di ekspor tersebut 
dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah yang dapat menunjang bagi 
pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini menunjukan bahwa komoditi basis 
tersebut memiliki peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Indikator analisis LQ menggunakan Produk Domestik Bruto Regional 
(PDRB). Penelitian ini menggunakan data time series selama sepuluh tahun 
terakhir yaitu tahun 2009 hingga 2019. Berikut hasil perhitungan analisis location 
quotient yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut: 

Tabel 5. 4 Nilai Location Quotient Komoditi Subsektor Perkebunan Tahun  
     2010-2019 

Komoditas Location Quotient Keterangan 
2009 2011 2013 2015 2019

Kelapa Sawit  1,3731 1,0212 0,6827 0,9173 1,6569 Basis 
Kelapa  2,8192 0,7422 0,5657 0,7043 0,9190 Non Basis 
Karet 1,2569 1,4173 1,6837 0,9167

1,2175
Basis 

Kopi
Robusta

0,5177 1,1407 0,8989 0,9313 1,1239 Basis 

Kakao 2,2225 0,4902 0,6950 0,919 0,1586 Non Basis 
Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2010-2020 (diolah) 

Berdasarkan tabel diatas pada Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki 
nilai koefisien (LQ>1) adalah komoditi kelapa sawit, karet dan kopi. Komoditi 
tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Sedangkan komoditi non basis pada 
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subsektor perkebunan adalah komoditi kopi kelapa dan kako. Komoditi kelapa 
sawit pernah memiliki nilai koefisien (LQ>1) dari tahun 2009 hingga tahun 2013 
sempat mengalami penurunan produksi namun bangkit kembali di tahun 2014 
hingga menuju 2019. Produksi kelapa sawit sempat mengalami naik turun akibat 
rendahnya harga di tingkat petani dan harga kelapa sawit bersifat fluktuatif secara 
global serta kualitas bibit yang kurang unggulan. Hal ini diduga dikarenakan 
pengetahuan petani yang masih tradisional, penggunaan teknologi yang masih 
kurang dalam meningkatkan produksi juga menyebabkan kurangnya kualitas 
kelapa sawit. Petani rakyat kelapa sawit Kabupaen Bengkulu Tengah masih 
minim mendapatkan penyuluhan dan sangat jarang sekali adanya bantuan subsidi 
pupuk kelapa sawit dari pemerintah sehingga menghasilkan bobot buah di bawah 
grade A.  

5.4 Rumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dari 
Hasil Penelitian 

Melalui metode Location Quotient (LQ) diperoleh komoditi unggulan yang 
ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu komoditi kelapa sawit, karet dan kopi.  

Tabel 5. 5 Perbandingan Pergeseran Bersih dan Dayasaing di Kabupaten 
     Bengkulu Tengah Tahun 2009-2019 

Komoditi LQ PPW PB
Kelapa Sawit  Basis 0,6417 1,2149
Kelapa  Non Basis -0,3916 -1,0238
Karet Basis 0,6417 -0,0748
Kopi Robusta Basis 0,5098 0,7579
Kakao Non Basis -2,7892 -1,3424

Berdasarkan analisis overlay tabel perbandingan PB, PPW dan LQ di 
Kabupaten Bengkulu Tengah, maka hasil analisisnya dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok yaitu: 
1. Komoditi dengan 2+ yaitu komoditi kelapa sawit dan kopi   
2. Komoditi dengan 1+ yaitu komoditi karet 
3. Komoditi tanpa + yaitu komoditi kelapa dan kakao 

Komoditi kelapa sawit dan kopi merupakan dua komoditi yang memiliki 
nilai positif paling banyak dibandingkan dengan komoditi lainnya yaitu sebanyak 
2+. Jika dilihat komoditi kelapa sawit dan kopi merupakan komoditi basis, kedua 
komoditi tersebut memiliki pergeseran bersih yang progressive dan daya saing 
yang tinggi dibandingkan dari komoditi lainnya. Namun diantara kedua komoditi 
tersebut yang memiliki progressivitas yang baik dan daya saing yang tinggi yaitu 
komoditi kelapa sawit. Sehingga hal ini mengindikasikan kelapa sawit d 
Kabupaten Bengkulu Tengah sangat potensial untuk dapat dikembangkan. 
Dibutuhkan keseriusan dukungan kelembagaan pemerintah kabupaten terus 
berjalan dan fokus. Dukungan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten dengan instansi-instansi terkait, seperti kerjasama pemerintah 
kabupaten dengan dinas perkebunan serta perusahaan kelapa sawit dan petani 
rakyat untuk meningkatkan mutu dan produksi sehingga diharapkan dapat 
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mengurangi junlah tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkulu Tengah dimana 
dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan tingkat pengangguran. 
Oleh karena itu jika dilihat dari nilai PRij, komodi kelapa sawit merupakan salah 
satu komoditi yang kontribusi serta pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh 
perubahan kebijakan pemerintah 

5.5 Analisis Wilayah Per Kecamatan Komoditas Kelapa Sawit di 
Kabupaten Bengkulu Tengah 

Analisis per kecamatan dapat menunjukan komoditi unggulan yang dimiliki 
oleh setiap kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah.  Identifikasi ini diawali 
dengan perhitungan nilai produksi dari komoditas kelapa sawit. Untuk 
memperoleh nilai produksi komoditas kelapa sawit dilakukan dengan menghitung 
hasil produksi komoditas pada masing-masing kecamatan yang kemudian 
dikalikan dengan harga komoditas tersebut. Harga komoditas diperoleh dari harga 
tingkat petani di Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pada analisis 
LQ digunakan nilai produksi komoditas kelapa sawit pada tahun terakhir yaitu 
tahun 2019. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan jumlah total nilai 
produksi Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun terakhir 2019. Hasil 
perhitungan LQ dan Shift Share pada komoditas kelapa sawit di masing-masing 
kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 6 Hasil Perhitungan LQ dan SS Komoditas Kelapa Sawit Per Kecamatan 
    di Kabupaten Bengkulu Tengah 

Kecamatan LQ PP PPW PB
Talang Empat  Basis Pertumbuhan

Cepat 
Daya Saing 

Rendah
Lamban 

Karang Tinggi Basis Pertumbuhan
Cepat 

Daya Saing 
Rendah

Lamban  

Taba Penanjung Non Basis Pertumbuhan
Lambat

Daya Saing 
Baik 

Progresif 

Merigi
Kelindang  

Non Basis Pertumbuhan
Lambat

Daya Saing 
Baik 

Progresif 

Pagar Jati Non Basis Pertumbuhan
Cepat 

Daya Saing 
Rendah

Lamban 

Merigi Sakti Non Basis Pertumbuhan
Lambat

Daya Saing 
Baik 

Progresif 

Pondok Kelapa  Basis Pertumbuhan
Cepat 

Daya Saing 
Rendah

Lamban  

Pondok Kubang Basis Pertumbuhan
Lambat

Daya Saing 
Baik 

Progresif  

Pematang Tiga  Non Basis Pertumbuhan
Cepat 

Daya Saing 
Rendah

Lamban 

Bang Haji  Non Basis Pertumbuhan
Lambat

Daya Saing 
Baik 

Progresif 

Berdasarkan dari hasil analisis LQ kecamatan yang memiliki komoditas kelapa 
sawit basis yaitu Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, Pondok Kelapa dan 
Pondok Kubang. Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan hasil 
perhitungan nlai PP didapatkan bahwa komoditas kelapa sawit memiliki tingkat 
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pertumbuhan yang cepat pada Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, Pagar 
Jati, Pondok Kelapa, dan Pematang Tiga. Namun jika dilihat dari nilai PPW 
komoditas kelapa sawit maka Kecamatan Taba Penanjung, Merigi Kelindang, 
Merigi Sakti, Pondok Kubang dan Bang Haji merupakan kecamatan yang 
memiliki daya saing yang tinggi. Dan hasil perhitungan nilai PB didapatkan 
bahwa komoditas kelapa sawit memiliki tingkat progresifitas yang baik pada 
Kecamatan Taba Penanjung, Merigi Kelindang, Merigi Sakti, Pondok Kubang dan 
Kecamatan Bang Haji. Dari hasil perhitungan LQ dan SS pada komoditas kelapa 
sawit di masing-masing Kecamatan maka dapat diketahui Kecamatan mana yang 
memiliki komoditas unggulan kelapa sawit. 

Berdasarkan analisis LQ dan SS pada komoditas kelapa sawit di masing-
masing Kecamatan (Tabel 28) maka dapat diketahui Kecamatan mana yang 
memiliki komoditas unggulan kelapa sawit dengan menggunakan perbandingan 
antara nilai LQ dan PB pada Tipologi Klasen (Tabel 29). Apabila kecamatan 
tertentu memiliki nilai LQ>1 dan PB>0 maka kecamatan tersebut tergolong 
kecamatan dengan komoditas unggulan kelapa sawit. Berikut adalah matriks 
tipologi klasen pada komoditas kelapa sawit.  

Tabel 5. 7 Hasil Tipologi Klasen Komoditas Kelapa Sawit Per Kecamatan di 
    Kabupaten Bengkulu Tengah 

Kriteria PB>0 PB<0

LQ>1 Kecamatan Pondok Kubang Kecamatan Talang Empat 

Kecamatan Karang Tinggi

Kecamatan Pondok Kelapa. 

LQ<1 Kecamatan Taba Penanjung 

Kecamatan Merigi Kelindang 

Kecamatan Merigi Sakti 

Kecamatan Bang Haji

Kecamatan Pagar Jati 

Kecamatan Pematang Tiga 

Keterangan: 
          Kecamatan dengan komoditas kelapa sawit unggulan  
          Kecamatan dengan komoditas kelapa sawit andalan  
          Kecamatan dengan komoditas kelapa sawit potensial 
          Kecamatan dengan komoditas kelapa sawit tertinggal  

Berdasarkan hasil dari tipologi diatas dapat diketahui bahwa kecamatan yang 
memiliki keunggulan pada komoditas kelapa sawit adalah Kecamatan Pondok 
Kubang. Hal ini selaras berdasarkan rencana 46ocus46 perkotaan Kabupaten 
Bengkulu Tengah bahwa Kecamatan Pondok Kubang dengan hirarki Pusat 
Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan fungsi utamanya adalah 46ocus46n 
perkebunan, pusat pariwisata (Tahura) Raja Lelo, dan 46ocus46n pertambangan.   
Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi dan Kecamatan Pondok Kelapa 
merupakan ketiga kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi komoditas 
kelapa sawit sebagai andalan. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
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Bengkulu Tengah No 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah 
2012 -2032 menetapkan bahwa: 1) Kawasan Peruntukan Industri Besar dan 
Menengah terletak di Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi dan 
Kecamatan Pondok Kelapa. 2) Kawasan Peruntukan Industri Kecil berada di 
Kecamatan Talang Empat dan kecamatan lain yang potensial. Terdapat 4 pabrik 
kelapa sawit dimasing-masing Kecamatan Pondok Kelapa, dua pabrik kelapa 
sawit di Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Talang Empat. Kecamatan 
Taba Penanjung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kecamatan Merigi Sakti dan 
Kecamatan Bang Haji merupkan keempat kecamatan yang dimana komoditas 
kelapa sawit merupakan komoditas potensial di Kecamatan tersebut. Kecamatan 
Pagar Jati dan Kecamatan Pematang Tiga merupakan kecamatan yang tidak 
memiliki progresifitas maupun basis komoditi kelapa sawit sehingga untuk 
komoditas kelapa sawit di kecamatan tersebut merupakan komoditas tertinggal. 
Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan 
terutama terhadap wilayah yang memiliki keunggulan komoditas kelapa sawit 
yang seharusnya menjadi 47ocus perhatian pemerintah.  

Tabel 5. 8 Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Yang Telah Beroperasi di Kabupaten 
    Bengkulu Tengah 

No Nama Perusahaan Lokasi Kapasitas Mesin 
(Ton/Jam) 

1 PT. Bio Nusantara Teknologi Desa Tanjung Sakti Kec. 
Pondok Kelapa 

30

2 PT. Agra Sawitindo Desa Ujung Karang 
Kec.Karang Tinggi 

45

3 PT. Palma Mas Sejati Desa Talang Empat Kec. 
Karang Tinggi 

30

4 PT. Cahaya Sawit Lestari Desa Pulau Panggung 
Kec. Talang Empat 

45

Gambar 5. 2 Digitasi Sebaran Kelapa Sawit Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkulu 
Tengah 

5.6 Indeks Desa Membangun (IDM) 

Indeks Desa Membangun (IDM) dapat mendeskripsikan kejelasan status 
kemajuan dan kemandirian desa. Kejelasan status desa akan mempermudah para 
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pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan 
terutama pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri, dalam mengelola 
pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan desa tersebut. Seperti yang 
sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan 
pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 
kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Melalui IDM status 
kemajuan dan kemandirian desa tergambar dengan status Desa Mandiri, Desa 
Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.  

Berdasarkan hasil dari análisis wilayah per kecamatan komoditi kelapa 
sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah diketahui bahwa kecamatan yang memiliki 
keunggulan pada komoditas kelapa sawit adalah Kecamatan Pondok Kubang. Hal 
ini di perjelas berdasarkan data dari Kecamatan Pondok Kubang Dalam Angka 
Tahun 2019 bahwa komoditi perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas 
unggulan dengan produksi 3.636 ton. Dengan demikian Kecamatan Pondok 
Kubang menjadi daerah konsentrasi analisis lebih lanjut menggunakan Indeks 
Desa Membangun (IDM) agar dapat membantu pemerintah dalam menentukan 
kebijakan yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah.  

Tabel 5. 9 Indeks Desa Membangun Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten 
    Bengkulu Tengah 2019

No Desa IKS IKE IKL IDM Status IDM 
1 Harapan Makmur 0,822 0,550 0,866 0,746 Maju
2 Tanjung Terdana 0,794 0,633 0,600 0,675 Berkembang 
3 Margo Mulyo 0,731 0,600 0,666 0,666 Berkembang 
4 Dusun Baru I 0,725 0,566 0,800 0,697 Berkembang 
5 Taba Jambu 0,7543 0,216 0,8667 0,612 Berkembang 
6 Pondok Kubang 0,708 0,500 0,666 0,625 Berkembang 
7 Linggar Galing 0,680 0,433 0,666 0,593 Berkembang 
8 Batu Raja 0,6229 0,450 0,666 0,579 Tertinggal 
9 Dusun Anyar 0,765 0,533 0,466 0,588 Tertinggal 
10 Paku Haji 0,588 0,433 0,666 0,562 Tertinggal 
11 Tanjung Dalam 0,617 0,366 0,666 0,550 Tertinggal 
12 Talang Tengah I 0,657 0,400 0,666 0,574 Tertinggal 

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019 

Hasil dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari dua belas desa di 
Kecamatan Pondok Kubang terdapat lima desa tertinggal, enam desa berkembang 
dan hanya satu desa dengan status desa maju. Jika dilihat dari masing-masing 
indeks, indeks dimensi ketahanan ekonomi (IKE) di masing-masing desa 
Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan dimensi 
yang dominan paling rendah mulai dari 0,366 hingga 0,450 IKE. Hal ini berarti 
hal yang sangat perlu di perhatikan oleh stakeholder terkait pada klasifikasi desa 
tertinggal yaitu meningkatkan penyediaan pusat pelayanan perdagangan, 
menciptakan akses penduduk ke pusat perdagangan, akses lembaga keuangan dan 
perkreditan seperti akses penduduk ke kredit, serta lembaga ekonomi seperti 
tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi) dan keterbukaan wilayah seperti 
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kualitas jalan desa, jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat 
atau lebih.   

Gambar 5. 3 Digitasi Sebaran Status Desa IDM Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten 
Bengkulu Tengah 

Keterangan : 
          Desa Status IDM Maju  
          Desa Status IDM Berkembang 
          Desa Staus IDM Tertinggal 

5.7 Kontribusi Perkebunan Kelapa Sawit dalam Penyerapan Tenaga Kerja
Salah satu variabel penting dalam menggerakan perekonomian wilayah 

merupakan komponen tenaga kerja. Untuk mengetahui besaran kontribusi 
perkebunan kelapa sawit dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bengkulu 
Tengah berikut disajikan data distribusi tenaga kerja tahun 2019.   
Pangsa TK Perkebunan Kelapa Sawit =   x100%

=   x100% 

= 41,56 persen. 
Komoditi kelapa sawit merupakan komoditi yang cukup besar mendukung 

dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sebesar 
41,56 persen berdasarkan dari total jumlah tenaga kerja komoditi kelapa sawit 
sebesar 8.155 KK. Dengan demikian apabila komoditi kelapa sawit dapat 
dikembangkan maka penyerapan tenaga kerja di daerah dapat menyerap tenaga 
kerja sehingga dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran di Kabupaten 
Bengkulu Tengah yaitu pada tahun 2019 sebesar 2.552 orang atau setara dengan 
4,628 persen.  

102,236338

102,236338

102,322351

102,322351

102,408364

102,408364

102,494377

102,494377

102,580390

102,580390

3 ,81
00

46

-3,81
00

46

3 ,72
58

17

-3,72
58

17

3 ,64
15

88

-3,64
15

88

3 ,55
73

59

-3,55
73

59

3 ,47
31

30

-3,47
31

30



50

VI ANALISIS PERAN KOMODITAS KELAPA SAWIT 
TERHADAP PENDAPATAN PETANI KELAPA SAWIT DI 

KABUPATEN BENGKULU TENGAH 

6.1 Manfaat Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit 

Dari hasil penelitian di lapangan petani responden biasanya panen kelapa 
sawit pada umumnya per dua minggu sekali. Namun terkadang masalah yang 
dihadapi petani yaitu pada bulan tertentu petani mengalami masa trek karena 
kemungkinan disebabkan oleh variabel kondisi alam seperti musim kemarau.  Jika 
usahatani kelapa sawit mampu mendapatkan dari hasil penjualan produksi dapat 
menutupi semua biaya produksi yang telah dikeluarkan dari penggunaan faktor 
produksi seperti biaya variable dan biaya tetap maka usahatani tersebut dapat 
dikatakan baik. Untuk mengukur berhasil atau tidaknnya usahatani yang 
dilakukan adalah dengan melihat pendapatan yang diterima oleh petani. 
Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan total biaya produksi yang 
digunakan selama proses produksi berlangsung (Shinta, 2011). Pendapatan petani 
menggunakan hasil perhitungan total responden petani dengan luas lahan satu 
hektar (ha) dalam periode waktu satu tahun.  

6.2 Penerimaan Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit 

Besarnya penerimaan yang diperoleh petani tergantung jumlah produksi 
dan harga jual produk (Suparman 2013). Volume kelapa sawit yang dipanen pun 
berbeda-beda jumlahnya tergantung pada luas lahan pertanian, besarnya produksi 
dan harga jual. Penerimaan dari kebun kelapa sawit merupakan hasil kali antara 
produksi tandan buah segar (TBS) dengan harga TBS. Produktivitas kelapa sawit 
petani responden di Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 931 kg/ha/panen 
dengan umur tanaman rata-rata 7-10 tahun. Harga jual pada tahun 2019 sebesar 
Rp. 1300/kg. Produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah masih 
rendah. Menurut Fauzi (2012) potensi hasil tanaman kelapa sawit untuk umur 
tanaman 6-8 tahun bisa mencapai 1-1,5 ton/ha. Produktivitas kelapa sawit 
mengalami peningkatan dan mencapai maksimum pada umur tanaman 8-12 tahun, 
setelah itu akan menurun perlahan-lahan sesuai umur tanaman yang semakin tua 
hingga mencapai umur 25 tahun (Corley & Tinker, 2008; Yohansyah & Lubis, 
2014). Penyebab rendahnya produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu 
Tengah diakibatkan jenis bibit yang digunakan petani bukan bibit unggul serta 
pemeliharaan tanaman yang kurang baik seperti jenis serta dosis pupuk dan obat-
obatan yang kurang diperhatikan. Produktivitas tanaman kelapa sawit dipengaruhi 
oleh tiga faktor yaitu pemilihan bibit unggul, pemeliharaan tanaman dan teknolagi 
panen yang dilakukan (Pahan 2010; Siradjuddin 2015). Rata-rata penerimaan 
yang diperoleh petani kelapa sawit yaitu sebesar Rp.27.836.900/ha/tahun. 
Tanaman kelapa sawit dilakukan dua minggu satu kali, sehingga dalam satu bulan 
menghasilkan pemanenan sebanyak dua kali. 
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Tabel 6. 1 Penerimaan Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit di Kabupaten 

      Bengkulu Tengah, 2019 

Komponen Keterangan Kelapa Sawit 
/Panen 

Kelapa Sawit  
/Tahun

Luas lahan responden (Ha) a 301 301
Produksi (Kg) b 280.300 6.446.900
Produktivitas (Kg/Ha) c 931 21.413
Harga jual (Rp/Kg) d 1.300 1.300
Penerimaan (Rp) e=bxd 346.390.000 8.380.970.000
Rata-rata penerimaan (Rp/Ha) f=e/a 1.210.300 27.836.900

6.3 Struktur Biaya Rumah Tangga Petani 

Selain mengetahui jumlah penerimaan petani, perlu diketahui berapa besar 
biaya produksi usahatani yang harus dikeluarkan. Total biaya produksi diperoleh 
dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya 
yang nilainya tidak ditentukan oleh besarnya hasil produksi, sedangkan biaya 
operasional merupakan biaya yang nilainya dipengaruhi oleh besarnya hasil 
produksi (Shinta 2011). 

6.3.1 Biaya Operasional 

Biaya operasional adalah biaya sarana produksi (pupuk dan obat-obatan), 
penyusutan alat, dan biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK). Biaya non tunai 
meliputi biaya sewa lahan dan tenaga kerja dalam keluarga (TKDK).  

Pupuk

Pemupukan merupakan salah satu perawatan tanaman yang berpengaruh 
besar terhadap pertumbuhan, produksi dan dapat meningkatkan produktivitas 
tanaman kelapa sawit karena dengan pemupukan dapat menambah ketersediaan 
unsur hara. Pupuk yang digunakan dalam usahatani kelapa sawit yaitu Urea, SP 
36, NPK, dan KCL. Berdasarkan penelitian jumlah penggunaan pupuk dan biaya 
produksi oleh petani dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 6. 2 Penggunaan Pupuk dan Biaya Pupuk Pada Usahatani Kelapa Sawit per 
     Hektar per tahun 

No Jenis
Pupuk

Biaya (Rp) Jumlah (Kg) 

Ha/Bulan Ha/Thn Ha/thn 
1 NPK 70.354 1.196.013 119
2 Urea 12.460 211.827 32
3 SP 36 37 622 0,06
4 KCL 22.982 390.698 16
5. Kandang 1.173 19.934 2

Total 107.005 1.819.093
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Jumlah penggunaan pupuk per hektar per tahun responden pada pupuk jenis NPK 
sejumlah 119 kg, pupuk Urea sebanyak 32 kg, pupuk SP 36 sebanyak 0,06 kg, 
KCL sebanyak 16 kg, dan untuk penggunaan pupuk 52able52a sebanyak 2 kg. 
Sedangkan untuk rata-rata biaya yang dikeluarkan per hektar per tahun untuk 
masing-masing pupuk tersebut adalah untuk pupuk NPK mengeluarkan biaya 
sebesar Rp. 1.196.013, pupuk Urea sebesar Rp. 211.827, pupuk SP 36 sebesar Rp. 
622, pupuk KCL sebesar Rp. 390.698, dan untuk pupuk 52able52a sebesar Rp. 
19.934. Secara Keseluruhan rata-rata biaya total per hektar per tahun yang 
dikeluarkan pada petani kelapa sawit sampel yaitu Rp. 1.819.093.  

Standar dosis pemupukan tanaman kelapa sawit, dosis pemupukan yang 
dilakukan oleh petani sampel belum memenuhi kriteria karena ada responden 
tidak menggunakan pupuk dan jumlah kuantitas yang digunakan masih jauh dari 
standar dosis. Jika petani memenuhi kriteria standar dosis pemupukan secara 
umum kemungkinan besar petani akan mendapatkan hasil produksi yang jauh 
lebih baik dan menguntungkan. 

Tabel 6. 3 Standar Dosis Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit Menghasilkan
Kelompok Umur 

(Tahun) 
Jenis dan Dosis Pupuk (Kg/Phn) 

Urea SP-36 MOP Kieserit Jumlah
3-8 2,00 1,75 1,50 1,50 6,75
9-13 2,50 2,75 2,25 2,00 9,50
14-20 1,50 2,225 2,00 2,00 8,00
21-25 1,50 1,50 1,25 1,50 5,75

Pestisida

Kendala bagi para petani dilapangan salah satunya yaitu hama dan penyakit. 
Jenis pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit yang digunakan oleh 
petani kelapa sawit rakyat rata-rata yaitu round up dan gramaxon.  

Tabel 6. 4 Rata-rata Penggunaan Pestisida dan Biaya Pestisida Pada Usaha tani 
     Kelapa Sawit per Hektar/Tahun 

No Jenis
Pestisida 

Biaya (Rp) Jumlah (Ltr) 

Ha/Bulan Ha/Thn Ha/thn 
1 Round Up 4.808 81.728 0,797
2 Gramaxon 14.507 246.611 2,917

Total 19.314 328.339

Penggunaan rata-rata untuk pengendalian hama gramaxon rata-rata yang 
diperlukan adalah sebesar 2,917 liter dan untuk pengendalian penyakit round up 
rata-rata yang diperlukan adalah sebesar 0,797 liter. Untuk total biaya yang 
dikeluarkan responden rata-rata per hektar per tahun adalah Rp. 328.339. 

Tenaga Kerja

Untuk membantu proses dalam usahatani kelapa sawit secara umum biasanya 
akan menggunakan bervariasi jumlah tenaga kerja berdasarkan dari skala usaha 
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untuk menentukan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Tenaga kerja 
yang dibutuhkan dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) 
dan tenaga kerja luar keluarga (TKLK). Dalam kegiatan usahatani kelapa sawit 
dilakukan oleh tenaga kerja pria dan wanita. Tenaga kerja pria umumnya 
digunakan saat pembersihan piringan, pemupukan, penyemprotan hama, 
pemanenan, dan merunning. Tenaga wanita biasanya digunakan pada saat 
pembersihan piringan serta pemeliharaan atau pengendalian gulma.  

Biaya tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) merupakan biaya yang 
dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja keluarga termasuk yang dikerjakan 
sendiri oleh petani kelapa sawit, dengan asumsi biaya tersebut setara dengan upah 
yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang berlaku di daerah penelitian. Meskipun 
biaya tenaga kerja dalam keluarga merupakan jenis biaya tidak tunai namun biaya 
tersebut harus tetap diperhitungkan dalam biaya input produksi. Biaya tenaga 
kerja dalam keluarga ini tidak dibayarkan secara langsung karena merupakan 
opportunity cost bila petani menggunakan tenaga kerja luar keluarga. 

Upah tenaga kerja pembersihan piringan di Kabupaten Bengkulu Tengah 
yaitu Rp 80.000/hari dengan standarisasi piringan sawit (1.5  2.0 m dari batang 
sawit di perkebunan dewasa) bersih dari gulma dan dari sampah. waktu 
pelaksanaan sesaat sebelum panen raya (sehingga proses panen bisa dilakukan 
secara lebih efisien). Frekuensi setiap 3 bulan sekali tergantung dari musim dan 
pertumbuhan gulma. Kebutuhan waktu tenaga kerja penyiangan manual selama 2 
hari per hektar. Upah tenaga kerja pada saat pemupukan di Kabupaten Bengkulu 
Tengah yaitu Rp. 15.000/ha. Upah tenaga kerja penyemprotan hama Rp. 
100.000/orang/penyemprotan. Biaya upah tenaga kerja pada saat pemanenan 
kebun kelapa sawit dihitung sesuai dengan produksi (ton) dalam satu kali panen, 
besarnya upah tenaga kerja kelapa sawit pemanenan yaitu Rp 150.000/ton atau Rp 
150/kg TBS. Upah tenaga kerja meruning Rp 120.000/orang.  

Tabel 6. 5 Jumlah Rata-Rata Biaya Upah Pada Usahatani Kelapa Sawit Per 
     Hektar/Tahun 
Jenis Kegiatan Biaya TKLK (Rp) Biaya TKDK (Rp) 

Ha/Bln Ha/Tahun Ha/Bln Ha/Tahun 
Pembersihan Piringan 7.180 122.057 10.682 181.600
Pemupukan 0 0 2.003 34.050
Penyemprotan Hama 3.424 58.200 10.864 184.686
Pemanenan 132.176 2.247.000 9000 153.000
Meruning/Pelepah 10.168 172.857 16.129 274.000
Total 152.948 2.600.114 48.679 827.536

Berdasarkan dari hasil penelitian rata-rata penggunaan tenaga kerja luar 
keluarga (TKLK) tidak terdapat pada jenis kegiataan pemupukan hal ini 
dikarenakan petani lebih memilih melakukan pemupukan menggunakan tenaga 
kerja dalam keluarga (TKDK). Namun pada umumnya rata-rata petani responden 
penggunaan tenaga kerja luar keluarga yang diperdayakan yaitu pada jenis 
kegiatan pembersihan piringan, penyemprotan hama, pemanenan dan meruning. 
Kegiatan yang banyak menggunakan tenaga kerja luar keluarga adalah kegiatan 
pemanenan. Hal ini dikarenakan keterbatasan alat dan kemampuan petani kelapa 
sawit dalam mengelola pada saat panen raya. Rata-rata biaya tenaga kerja dalam 
keluarga (TKDK) jika dihitung yaitu sebesar Rp. 827.536/ha/tahun sedangkan 
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rata-rata biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK) yaitu sebesar Rp. 
2.600.114/ha/tahun. Rata-rata biaya tenaga kerja luar keluarga lebih besar di 
bandingkan dengan tenaga kerja dalam keluarga hal ini dikarenakan pada saat 
pemanena rata-rata petani kelapa sawit menggunakan tenaga kerja luar keluarga.  

6.3.2 Biaya Tetap 

Salah satu yang menjadi bagian penting dalam proses produksi kelapa sawit 
yaitu peralatan. Peralatan yang biasa dipakai oleh responden dalam proses 
usahatani kelapa sawitnya seperti spronger, gancu buah, parang, cangkul, 
angkong, egrek, dodos, mesin rumput. Dalam penggunaan alat-alat pertanian 
terdapat penyusutan alat pertanian maka akan dihitung dalam biaya penyusutan. 

Tabel 6. 6 Jumlah Rata-rata Penggunaan Peralatan Serta Biaya Usahatani 
    Kelapa Sawi per Hektar/Tahun 

No Peralatan Biaya (Rp) 
Ha/Bln Ha/Thn 

1 Mesin rumput 22.916 68.750
2 Dodos 1.440 13.125
3 Egrek/Aret  2.391 37.500
4 Angkong/gerobak 1.996 29.166
5 Cangkul 532 6.250
6 Parang 1.528 6.875
7 Gancu Buah 48 813
8 H Spronger 257 31.250
Total  8.860 193.729

Pada umumnya alat-alat pertanian memiliki masa pakai yang cukup lama 
sehingga biaya yang dikeluarkan untuk alat-alat pertanian dihitung dari nilai 
penyusutannya. Hasil penelitian dari Tabel diatas rata-rata dari beberapa peralatan 
untuk mesin rumput dengan harga beli Rp.1.100.000 per unit dengan umur 
ekonomis selama 4 tahun dan biaya penyusutan sebesar Rp.68.750/ha/tahun, 
peralatan dodos dengan harga beli Rp.105.000 per unit dengan umur ekonomis 
selama 2,5 tahun dan biaya penyusutan sebesar Rp.13.125/ha/tahun, peralatan 
egrek dengan harga beli Rp. 150.000 per unit dengan umur ekonomis selama 1 
tahun dan biaya penyusutan sebesar Rp.37.500/ha/tahun, peralatan angkong 
dengan harga beli Rp. 350.000 per unit dengan umur ekonomis selama 3 tahun 
dan biaya penyusutan sebesar Rp. 29.166/ha/tahun, peralatan cangkul dengan 
harga beli Rp. 50.000 per unit dengan umur ekonomis selama 2,5 tahun dan biaya 
penyusutan sebesar Rp.6.250/ha/tahun, peralatan parang dengan harga beli Rp. 
55.000 per unit dengan umur ekonomis selama 2 tahun dan biaya penyusutan 
sebesar Rp. 6.875/ha/tahun, peralatan gancu buah dengan harga beli Rp.50.000 
per unit dengan umur ekonomis selama 4 tahun dan biaya penyusutan sebesar Rp 
813/ha/tahun, peralatan spronger dengan harga beli Rp.1.000.000 per unit dengan 
umur ekonomis selama 8 tahun dan biaya penyusutan sebesar Rp. 
31.250/ha/tahun. Jika dilihat dari secara keseluruhan biaya penyusutan rata-rata 
per hektar selama setahun yang dikeluarkan petani responden yaitu Rp. 193.729. 
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Tabel 6. 7 Struktur Biaya Produksi Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit di 
       Kabupaten Bengkulu Tengah, 2019 (Rupiah/ha)  

Komponen Biaya Ha/Tahun (%) 
A Biaya Tetap 

Penyusutan Peralatan 193.729 2,2
B Biaya Operasional 

Pupuk 1.819.093 27,1
Pestisida 328.339 4,9
Tenaga kerja luar 
keluarga (TKLK) 2.600.114 38,7

Total Biaya Tunai (A+B) 4.898.162
C Biaya Non Tunai 

Sewa Lahan 1.000.000 14,9
Tenaga kerja dalam 
keluarga (TKDK) 

827.536 12,3

Total Biaya Tidak Tunai  1.827.536
Total Biaya (A+B+C) 6.725.698 100

Berdasarkan Tabel diatas biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK) 
merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan oleh petani. Persentase biaya tenaga 
kerja luar keluarga sebesar Rp. 2.600.114/ha/tahun atau setara dengan 38,7 persen 
dari total biaya produksi. Biaya TKLK lebih besar dibandingkan biaya TKDK 
dengan persentase 12,3 persen hal ini dikarenakan pada saat proses pemanena 
rata-rata petani kelapa sawit menggunakan tenaga kerja luar keluarga dikarenakan 
keterbatasan alat dan kemampuan petani kelapa sawit dalam mengelola pada saat 
panen raya. Untuk biaya pupuk pada petani kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu 
Tengah merupakan biaya terbesar ke dua yaitu sebesar Rp. 1.819.093 atau 27,1 
persen dari biaya total produksi.  

6.4 Pendapatan Rumah Tangga Petani 

Pendapatan diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan biaya yang 
dikeluarkan oleh petani dalam kegiatan produksi. Pendapatan ini dapat juga 
dikatakan sebagai keuntungan bagi petani karena merupakan indikator yang dapat 
mengukur secara langsung keberhasilan usahatani yang dilakukan.  

Tabel 6. 8 Analisis Rata-rata Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit di Kabupaten 
Bengkulu Tengah, 2019 

Komponen Keterangan KK/Ha/ 
Tahun

A Penerimaan (Rp/ha) a 27.836,.900
B Biaya Produksi (Rp/ha) b 6.725.698
C Pendapatan (Rp/ha) c = a - b 21.111.202
D R/C d = a/b 4,1

Dari hasil analisis rata-rata pendapatan usahatani kelapa sawit per hektar per 
tahun diatas dapat disimpulkan bahwa petani responden cukup berhasil dalam 
menjalankan usahatani kelapa sawitnya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah 
pendapatan yang didapat cukup besar yaitu sebesar Rp. 21.111.202/ha/tahun 
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artinya petani dapat mengalokasikan biaya produksi secara baik sehingga hasil 
penjualan dapat menutupi semua biaya produksi. Pendapatan tersebut dipengaruhi 
oleh kemampuan responden petani kelapa sawit menghasilkan panen dalam 
jangka waktu satu bulan dua kali panen. Rata-rata pendapatan diperoleh dari 
produksi kelapa sawit sebanyak 931 kg/ha/panen. 

Ukuran ekonomi yang umum digunakan untuk menggambarkan kinerja 
sektor dan komoditas agrobisnis adalah rasio R/C (revenue and cost ratio) yang 
menunjukan perbandingan antara penerimaan dan biaya usaha tani (Soehardjo, 
1996). Rasio penerimaan dan biaya ini juga merupakan untuk mengetahui apakah 
usahatani perkebunan kelapa sawit yang dilakukan efisien atau tidak. Perhitungan 
R/C ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar menjadi penilaian 
terhadap keputusan petani dalam mengembangkan maupun memilih suatu 
komoditi yang akan diusahakan. Efisiensi usahatani merupakan perbandingan 
antara total penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan dalam usahatani (R/C 
rasio). Usahatani yang dilakukan dikatakan efisien apabila nilai R/C lebih dari 
satu (Soekartawi 1995). Efisiensi merupakan keadaan dimana manfaat yang besar 
dapat diperoleh dari pengorbanan yang kecil (Mubyarto 1994; Maryam 2009). 
Dengan usahatani yang sudah efisien, mengakibatkan petani mengalami 
keuntungan. Berdasarkan Tabel 39 diatas diperoleh R/C adalah 4,1. Hal ini berarti 
setiap satu rupiah biaya produksi yang dikeluarkan dapat menghasilkan 
penerimaan sebesar 4,1 rupiah. Berdasarkan hal tersebut maka usahatani kelapa 
sawit rakyat sudah memberikan keuntungan secara ekonomi dan layak untuk 
dikembangkan karena memberikan keuntungan bagi petani dibuktikan dengan 
jumlah pendapatan bersih yang didapat cukup besar, artinya petani kelapa sawit 
dapat mengalokasikan biaya produksi secara baik sehingga hasil penjualan dapat 
mampu menutupi semua biaya produksi. Sejalan dengan Unjan et al. (2013) yang 
mengemukakan persepsi mengenai kemudahan mengelola perkebunan kelapa 
sawit menjadi alasan petani membudidayakan kelapa sawit, selain budidaya 
kelapa sawit memberikan kehidupan yang lebih baik karena dapat meningkatkan 
pendapatan dan kondisi kehidupan mereka. Faktor lainnya, petani beranggapan 
berkebun kelapa sawit tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Lesmana et al.
(2011) menyatakan adanya hubungan persepsi dengan faktor sosial ekonomi yang 
mempengaruhi petani dalam melakukan usahataninya. Selain memiliki peranan 
pada sektor on-farm namun juga ada peranan pada sektor off-farm dan non-farm.

Pendapatan rumah tangga responden dihitung dalam jangka waktu 
pertahun terakhir yang bersumber dari on-farm, off-farm dan non-farm untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada sektor off-farm jumlah persentase memiliki 
pekerjaan sampingan sebesar 5 persen hal ini karena masyarakat yang memiliki 
kebun sawit diatas 3 hektar untuk menambah pendapatan hidupnya, sedangkan 
pada sektor non-farm jumlah persentase yang memiliki pekerjaan sampingan 
sebesar 9 persen hal ini karena masyarakat yang memiliki kebun sawit dengan 
luasan yang kecil akan mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Dengan adanya peningkatan luas lahan yang terjadi dari tahun 2013-
2019 akan membuka peluang pengembangan industri khususnya industri kelapa 
sawit, dampak dari adanya industry tersebut akan membuka lapangan pekerjaan 
bagi masyarakt dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, 
ditunjukan dengan pertumbuhan unit usaha berdagang/kios.  
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Tabel 6. 9 Pekerjaan Sampingan Rumah Tangga Petani di Sektor Off-farm dan 
Non-farm di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2019 

Sektor Pekerjaan (%) 
Off-farm Karyawan PT 2

Tauke sawit 3
Non-Farm Berdagang 3

Pemerintah Desa 3
Sopir 1

Penjaga Malam 1
Buruh harian 1

On-farm tanpa pekerjaan 
sampingan

On-Farm 86

6.5 Kontribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit Sektor On-
farm, Off-farm, dan dan Non-farm di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2019 

Pendapatan rumah tangga responden dihitung dalam jangka waktu pertahun 
terakhir yang bersumber dari kelapa sawit dan non petani kelapa sawit. 
Pendapatan masing-masing responden umumnya berbeda-beda tergantung luas 
lahan yang dimiliki dan biaya produksi serta pekerjaan sampingan yang 
dikerjakan masing-masing responden. Berikut rincian pendapatan kontribusi 
pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit sektor on-farm, off-farm dan non-
farm di kabupaten 57engkulu tengah. 

Tabel 6. 10 Kontribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit Sektor 
On-farm, Off-farm dan Non-farm di Kabupaten Bengkulu Tengah 
Sektor Ha/KK/Tahun (%) 

On-farm Rp. 21.111.202 60,58 
Off-farm Rp. 8.640.000 24,79 
Non-farm Rp. 5.133.333 14,73 
Total Rp. 34.844.535 100,00 

Tabel diatas disajikan kontribusi pendapatan on-farm, off-farm dan non-
farm. Pada sektor on-farm pendapatan petani sebesar 
Rp.21.111.202/ha/KK/tahun. Kontribusi pendapatan on-farm pada rumah tangga 
petani kelapa sawit yaitu sebesar 60,58 persen. Pada sektor off-farm pendapatan 
petani sebesar Rp.8.640.000/KK/tahun. Kontribusi pendapatan pada rumah 
tangga petani kelapa sawit yaitu sebesar 24,79 persen. Pada sektor non-farm
pendapatan petani sebesar Rp.5.133.333/KK/tahun. Kontribusi pendapatan pada 
rumah tangga petani kelapa sawit yaitu sebesar 14,73 persen.  

Gambar 6. 1  Persentase kontribusi pendapatan dari kelapa sawit dan non sawit 
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VII FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI 
KELAPA SAWIT UNTUK DAPAT KELUAR DARI GARIS 

KEMISKINAN 

7.1 Karakteristik Petani Responden 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pondok Kubang. Kecamatan Talang 
Empat, Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Pondok Kelapa yang 
merupakan kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi komoditas kelapa 
sawit sebagai unggulan dan andalan. Karakteristik responden disajikan 
berdasarkan usia petani, tingkat pendidikan, lamanya pengalaman berusahatani 
kelapa sawit, umur tanaman, luas lahan, jumlah tanggungan keluarga, 
kepemilikan lahan dan status kemiskinan rumah tangga petani kelapa sawit. 

7.2 Usia Petani Kelapa Sawit 

Tingkat usia responden di lokasi penelitian beragam, mulai dari usia 25 
tahun hingga 75 tahun. Persentase tertinggi responden berada pada usia 36-45 
tahun yaitu sebesar 31 persen, sedangkan untuk persentase terendah berada pada 
usia di atas 66 tahun keatas yaitu sebesar 5 persen. Sebagian besar responden 
berada diusia produktif, hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai petani sebagian 
besar membutuhkan energi dan kondisi tubuh yang kuat. Umur merupakan salah 
satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. Petani yang 
berusia muda umumnya lebihcepat dalam mengadopsi teknologi baru.  

Tabel 7. 1 Sebaran Keluarga Berdasarkan Usia Kepala Keluarga 
Kriteria Jumlah (KK) Persentase (%) 

25-35 20 20
36-45 31 31
46-55 27 27
56-65 17 17
>65 5 5

Jumlah 100 100

7.3 Tingkat Pendidikan Petani Kelapa Sawit 

Tingkat Pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi pola piker 
kepala keluarga. Semakin tinggi jenjang Pendidikan yang pernah dilalui maka 
akan semakin tinggi pula motivasi yang akan terlihat pada perilaku untuk 
mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu. Tingkat Pendidikan keluarga juga 
berpengaruh pada keputusan yang akan dibuatnya untuk menentukan tingkat 
Pendidikan anak selanjutnya.  

Rata-rata tingkat pendidikan responden mayoritas merupakan lulusan 
Sekolah Menengah Atas (SLTA). Sebanyak 27 persen responden merupakan 
lulusan SD, untuk responden lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 
13 persen, selanjutnya sebesar 52 persen merupakan responden lulusan Sekolah 
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Menengah Atas (SMA). Petani kelapa sawit dengan tingkat Pendidikan rendah 
umumnya megelola sendiri lahan perkebunanya. Mereka sangat bergantung dari 
hasil kebun karena tidak mempunyai sumber penerimaan lain. Petani 
berpendidikan tinggi menyewa orang lain untuk mengelola kebunnya karena 
memiliki pekerjaan lain selain perkebunan namun mempunyai informasi lebih 
baik tentang teknologi. 

Tabel 7. 2 Sebaran Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Kriteria Jumlah (KK) Persentase (%) 

Sekolah Dasar 27 27
Sekolah Menengah Pertama 13 13

Sekolah Menengah Atas  52 52
Perguruan Tinggi  8 8

Jumlah 100 100

7.4 Luas Lahan Kelapa Sawit 

Rata-rata responden memiliki kelapa sawit seluas tiga sampai empat hektar (ha) 
yaitu sebesar 43 persen dan persentase terendah petani responden memiliki luas 
lahan diatas 6 hektar. 

Tabel 7. 3 Sebaran Keluarga Berdasaran Luas Lahan Kelapa Sawit 

Kriteria Jumlah (KK) Persentase (%) 
1-2 34 34
3-4 43 43
5-6 13 13
>6 10 10

Jumlah 100 100

7.5 Pengalaman Berusahatani Kelapa Sawit 

Rata-rata pengalaman berusahatani kelapa sawit di lokasi penelitian 
beragam, mulai dari selama 2,5 tahun hingga 30 tahun. Persentase tertinggi 
lamanya pengalaman usahatani kelapa sawit selama 6-15 tahun yaitu sebesar 60 
persen sedangkan untuk persentase terendah selama 2,5-5 tahun yaitu sebesar 4 
persen. Petani kelapa sawit dengan pengalaman yang lama umumnya mengelola 
usahatani secara turun menurun dan mempunyai respon rendah terhadap 
teknologi.
Tabel 7. 4 Sebaran Keluarga Berdasarkan Pengalaman Berusahatani Kelapa Sawit 

Kriteria Jumlah (KK) Persentase (%) 
2,5 - 5 tahun 4 4
6  15 tahun 60 60

16  25 30 30
26  30 6 6
Jumlah 100 100
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7.6 Umur Tanaman Kelapa Sawit

Umur tanaman merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan 
tingkat produktifitas tanaman kelapa sawit karena akan mempengaruhi produksi, 
perawatan dan penggunaan alat produksi dan aplikasi penggnaan pupuk. Rata-rata 
umur tanaman kelapa sawit di lokasi penelitian beragam, mulai dari 7 tahun 
hingga 25 tahun. Persentase tertinggi umur tanaman kelapa sawit yaitu berumur 
7-10 tahun yaitu sebesar 56 persen sedangkan untuk persentase terendah berumur 
11-15 tahun yaitu sebesar 12 persen.  

Tabel 7. 5 Umur Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah 
Karateristik Jumlah (KK) Persentase (%) 

Umur Tanaman 
7-10 56 56
11-15 12 12
16-20 17 17
21-25 15 15
Jumlah  100 100

7.7 Luas Lahan

Rata-rata responden memiliki kelapa sawit seluas tiga sampai empat hektar (ha) 
yaitu sebesar 43 persen dan persentase terendah petani responden memiliki luas 
lahan diatas 6 hektar.  

Tabel 7. 6 Distribusi Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lahan Kelapa 

     Sawit Yang Dimiliki 

Kriteria Jumlah (KK) Persentase (%) 
1-2 34 34
3-4 43 43
5-6 13 13
>6 10 10

Jumlah 100 100

7.8 Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah anggota keluarga menggambarkan besarnya beban yang harus 
ditanggung oleh suatu keluarga. BKKBN mengelompokan besarnya keluarga ke 
dalam tiga kategori yaitu keluarga kecil dengan jumlah anggota keluarga lebih 
kecil dari 5 orang, keluarga sedang dengan jumlah anggota keluarga 5-7 orang dan 
keluarga besar dengan jumlah anggota keluarga lebih besar dari 7 orang. Jumlah 
anggota keluarga responden berkisar pada 2-8 orang.  
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Tabel 7. 7 Sebaran keluarga responden berdasarkan jumlah anggota keluarga 

Jumlah anggota keluarga (jiwa) Total
n %

<5 43 43
5-7 52 52
>7 5 5

Jumlah 100 100

Rata-rata jumlah anggota keluarga responden adalah 6 orang pada kategori 
keluarga sedang (5-7 orang). Hanya sebanyak 5 persen dari total responden yang 
hidup dalam keluarga besar. Jumlah anggota keluarga yang kecil akan 
menyebabkan beban keluarga berkurang sehingga tanggungan keluarga menjadi 
kecil (Hatmadji dan Anwar (1993) dalam Iskandar (2007).  

7.9 Status Lahan Usahatani Kelapa Sawit

Gambaran Usahatani yang akan diuraikan meliputi sifat usahatani dan status lahan 
tanaman kelapa sawit. Sebagian besar dari rumahtangga petani kelapa sawit 
merupakan pemilik dan penggarap (82%). Sebagian petani lainnya merupakan 
petani pemilik (8%) dan menyerahkan pengelolaan lahannya pada penggarapnya. 
Umumnya petani pemilik memiliki pekerjaan lain sehingga memilih untuk 
menyerahkan pengelolaan kebunnya pada orang lain. Hanya Sebagian kecil saja 
yang tidak memiliki lahan (10%) tetapi menggarap lahan kelapa sawitt milik 
orang lain.  

Tabel 7. 8 Kepemilikan Lahan di Kabupaten Bengkulu Tengah 

Kepemilikan Rata-rata penguasaan lahan 
(KK)

Persentase 
(%)

Pemilik 8 8
Pemilik-penggarap 82 82
Penggarap 10 10
Jumlah  100 100

7.10 Status Kemiskinan Rumah Tangga  

Penduduk Kecamatan Pondok Kubang. Kecamatan Talang Empat, 
Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Pondok Kelapa yang merupakan 
kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi komoditas kelapa sawit sebagai 
unggulan dan andalan berdasarkan hasil survey, mayoritas merupakan mata 
pencaharian merupakan sebagai petani kelapa sawit on farm maupun non farm 
(Tabel 38). Keadaan alam dan iklim yang cocok untuk budidaya tanaman 
menyebabkan masyarakat tidak berusaha untuk mencari alternatif usaha yang lain 
maupun mengolah berbagai potensi yang ada di wilayah itu. Jenis tanaman yang 
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diusahakan oleh para petani pada umumnya hanya sejenis dan tidak 
memanfaatkan pola tumpeng sari, hal ini menyebabkan produktifitas lahan 
menjadi kurang efektif yang berakibat berkurangnya potensi pendapatan 
masyarakat dari hasil lahan yang dibudidayakan. 

Hail survey menunjukan variasi tingkat pendapatan masyarakat yaitu 
antara Rp 22.260.000 hingga Rp 158.320.000. Kualitas sumberdaya manusia salah 
satunya ditunjukan oleh tingkat pendidikan, rata-rata dengan tingkat pendidikan 
SLTA. Pekerjaan tambahan yang dimiliki oleh responden bervariasi, namun 
secara umum bisa digambarkan bahwa masyarakat tersebut memanfaatkan waktu 
luang sebagai buruh maupun berdagang yang dapat menambah penghasilan.  

Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur kemiskinan. Menurut BPS, 
seseorang dikatakan miskin apabila mempunyai pendapatan di bawah garis 
kemiskinan (poverty line). Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2019 
menetapkan batas garis kemiskinan sebesar Rp 406.137 per kapita per bulan, 
artinya seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya dibawah atau sama 
dengan Rp. 406.137 setiap bulannya, begitu juga dengan rumah tangga. Hasil 
survey menunjukan bahwa masyarakat tersebut tidak hanya pada tingkat 
pendapatan rumah tangga yang tergolong rendah tetapi juga terdapat pada 
tingkatan pendapatan rumah tangga yang dinilai cukup tinggi. Hal ini disebabkan 
karena pengaruh jenis pekerjaan sampingan serta pengaruh angka ketergantungan 
dari masing-masing rumah tangga, semakin besar jumlah anggota rumah tangga 
maka akan semakin kecil pendapatan rill perkapita.  

Berdasarkan status miskin dan tidak miskin dengan berpedoman kepada 
garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS yaitu sebesar Rp 406.137 per 
kapita setiap bulan, Tabel 48 menunjukan bahwa berdasarkan pendekatan 
pendapatan perkapita/bulan maka 15 persen rumahtangga petani termasuk 
keluarga dibawah garis kemiskinan. Namun jumlah rumahtangga petani dibawah 
garis kemiskinan dengan pendekatan pengeluaran percapita/bulan menunjukan 
jumlah rumahtangga miskin yang lebih besar yaitu sebesar 40 persen miskin. Hal 
itu menunjukan bahwa kejadian kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah 
cukup tinggi.

Tabel 7. 9 Tingkat Pendapatan dan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten 

     Bengkulu Tengah, Tahun 2020 

No Kriteria Persentase (%) 
1 Pendapatan/Kapita/Bulan  

<Rp.406.137 15
>Rp.406.137 85
Total 100

2 Pengeluaran/Kapita/Bulan 
<Rp. 406.137 40
>Rp.406.137 60
Total 100
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7.11 Faktor- faktor Mempengaruhi Petani Kelapa Sawit Keluar dari 
Kemiskinan 

Model yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi rumahtangga petani untuk dapat keluar dari kemiskinan adalah 
model fungsi peluang logistic biner atau model logit. Uji Kruskal-Wallis untuk 
melihat faktor yang menjadi pembeda nyata antara petani yang kaya dan miskin.   

Tabel 7. 10 Uji Beda Nilai Tengah (Kruskal Walis) 

No Variabel 
Petani
Kaya 

Petani
Miskin p-value 

1 Usia 44 50 0.0084***

2 Tingkat Pendidikan 3 1 0.0044***

3 Karakteristik Usaha Tani 1 1 0.0076***

4 Pekerjaan Sampingan 1 1 0.4739
5 Asal Petani 1 1 0.6677
6 Pengalaman Usahatani Kelapa Sawit 10 7 0.0000***

7 Luas Lahan 4 1 0.0000***

8 Pendapatan Kelapa Sawit 88920000 16672500 0.0000***

9 Biaya Produksi Perkebunan  11402750 535000 0.0000***

10 Pendapatan Pertanian Luar Usaha Tani 6000000 6000000 0.0969*

11 Pengeluaran Rutin 10656612 4275800 0.0000***

12 Akses terhadap informasi 1 0 0.0000***

13 Akses terhadap pasar 1 1 0.0076***

14 Umur Tanaman 8 16 0.0000***

15 Jumlah Anggota Keluarga 4 6 0.0000***

Keterangan : *** 

** 

*    

Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa variabel yang berbeda nyata pada 
taraf nyata 10% adalah variabel pendapatan pertanian luar usaha tani. Sedangkan 
variabel pekerjaan sampingan dan asal petani tidak berbeda signifikan pada kedua 
kelompok petani. Dan sisanya, sejumlah 12 variabel berbeda signifikan pada taraf 
nyata 1% di kedua kelompok petani. 

7.12 Hasil Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Petani Kelapa Sawit 
Keluar Kemiskinan 

Hasil pengujian serentak (Uji F) menunjukkan bahwa nilai G2=75.748 > 
chisquare tabel = 9.4877, yang berarti minimal ada satu variabel penjelas yang 
memberikan pengaruh terhadap variabel respon. Untuk menguji adanya 
multikolinearitas, digunakan nilai Variance Inflantion Factor (VIF). Hasil output
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menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada 
model.

Berdasarkan Tabel 7.11, variabel pekerjaan sampingan tidak memiliki 
pengaruh signifikan. Petani yang memiliki pekerjaan sampingan maupun tidak 
memiliki pekerjaan sampingan mempunyai peluang yang sama untuk keluar dari 
garis kemiskinan.

Variabel pendapatan kelapa sawit memiliki pengaruh positif pada ,
yang berarti bahwa semakin besar pendapatan usahatani kelapa sawit maka 
peluang petani tersebut akan lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini 
disebabkan karena semakin besar pendapatan pertanian usahatani kelapa sawit 
total pendapatan petani juga akan bertambah sehingga semakin mampu untuk 
mendapatkan kehidupan yang layak. Berdasarkan rasio odds yang dihasilkan, 
petani yang memiliki pendapatan pertanian kelapa sawit memiliki peluang 1,9 kali 
lebih besar untuk keluar dari kemiskinan dibandingkan dengan petani yang 
memiliki pendapatan kelapa sawit yang lebih kecil. 

Variabel luas areal memiliki pengaruh positif pada , yang berarti 
bahwa semakin luas areal yang dimiliki oleh petani maka makin besar pula 
peluang untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini disebabkan karena luas lahan 
berhubungan dengan total penerimaan dari perkebunan sehingga rumah tangga 
petani kelapa sawit yang memiliki lahan lebih luas akan mempunyai total 
penerimaan yang tinggi. Berdasarkan rasio odds yang dihasilkan, petani yang 
memiliki luas areal yang lebih luas memiliki peluang 8,14 kali lebih besar 
dibandingkan dengan petani yang memiliki luas areal yang lebih kecil. Selain itu, 
variabel pendapatan pertanian di luar usaha tani juga memiliki pengaruh positif 
pada , yang berarti bahwa semakin besar pendapatan luar usaha tani 
seorang petani, maka peluangnya semakin besar pula untuk keluar dari 
kemiskinan. Hal ini disebabkan karena semakin besar pendapatan pertanian di luar 
usaha tani, total pendapatan petani juga akan bertambah sehingga semakin mampu 
untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Berdasarkan rasio odds yang 
dihasilkan, petani yang memiliki pendapatan pertanian di luar usaha tani yang 
lebih besar memiliki peluang 3,3 kali lebih besar untuk keluar dari kemiskinan 
dibandingkan dengan petani yang memiliki pendapatan pertanian di luar usaha 
tani yang lebih kecil. 

Variabel umur tanaman memiliki pengaruh negatif %, yang 
berarti bahwa semakin sesuai umur tanaman kelapa sawit dimiliki petani, maka 
peluang petani tersebut akan lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Umur 
produktif bagi kelapa sawit berikisar antara 7 sampai 10 tahun. Dikarenakan pada 
rentang umur kelapa sawit tersebut produktivitiasnya cukup tinggi, maka jumlah 
pendapatan yang diperoleh oleh petani pun relatif akan lebih tinggi. Berdasarkan 
rasio odds yang dihasilkan, petani yang memiliki tanaman kelapa sawit dengan 
umur yang lebih muda mempunyai peluang 9 kali lebih besar untuk keluar dari 
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kemiskinan dibandingkan dengan petani yang memiliki tanaman kelapa sawit 
dengan umur yang lebih tua. 

Variabel jumlah anggota keluarga memiliki pengaruh negatif pada %,
yang berarti bahwa semakin sedikit jumlah anggota keluarga seorang petani, maka 
peluang petani tersebut akan lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini 
disebabkan karena semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka tanggungan 
finansial petani akan semakin besar dan pengeluaran semakin banyak. Petani 
dengan jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit memiliki peluang 5,14 kali 
lebih besar untuk keluar dari kemiskinan dibandingkan dengan petani yang 
memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih banyak. 

Dari 71% petani yang memiliki pendapatan di luar usaha tani, petani 
tersebut rata-rata memiliki pendapatan dari perkebunan kelapa sawit sebesar 
78,28% dari total pendapatan. Berdasarkan model, diperoleh nilai kebaikan model 
sebesar 0.8807 atau 88.07% persen. Hal ini berarti bahwa variabel penjelas yang 
masuk ke dalam model dapat menjelaskan sebanyak 88.07 persen keragaman dari 
kejadian petani berada di atas garis kemiskinan, sedangkan sisanya, sebesar 11.93 
persen, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. 

Tabel 7. 11 Hasil Estimasi Fungsi Logit Identifikasi Faktor-Faktor Mempengaruhi 
      Petani Kelapa Sawit Keluar dari Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu 
      Tengah 

Variabel Koef SE
Coef

Z P-Value Odds 
Ratio 

95%CI
Upper Lower 

Konstanta 1.3161 1.2771 1.031 0.3027 3.7286 0.4563 30.468 

Dummy Pekerjaan 
Sampingan 

-1.8793 1.4011 -1.341 0.1798 0.1527 0.0152 1.5299 

Luas areal 2.0970 1.2293 1.706 0.0880* 8.1419 1.077 61.497 
Pendapatan Kelapa 
Sawit

0.6571 1.0822 0.607 0.5437*** 1.9291 0.3253 11.440 

Pendapatan luar 
usaha tani kelapa 
sawit

1.1945 0.6966 1.715 0.0864* 3.3017 1.0498 10.383 

Umur Tanaman -2.1939 1.0434 -2.103 0.0355** 0.1114 0.0200 0.6202 
Jumlah Anggota 
Keluarga 

-1.6378 0.6197 -2.643 0.00822*** 0.1944 0.0701 0.5387 

G2=75.7484 
Df=4 

Keterangan : *** 

**

 *    

7.13 Klasifikasi dan Akurasi serta eror prediksi 

Hasil uji fungsi logit menunjukkan bahwa variabel yang nyata adalah 
pekerjaan sampingan, luas lahan, pendapatan berkebun, dan pendapatan 
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pertanian luar usaha tani, selanjutanya dari variabel tersebut dapat melakukan 
dugaan peluang untuk petani bisa hidup diatas garis kemiskinan.  Dugaan 
peluang tersebut dapat dilihat dari tabel klasifikasi yang menunjukan jumlah 
reponden yang diklasifikasikan sebagai rumah tangga petani kaya dan rumah 
tangga petani miskin. Adapun dugaan nilai peluang pada kisaran 0 hingga 1, 
dimana  nilai peluang yang lebih dari 0.5 hingga 1 diklasifikasikan sebagai 
rumah tangga petani kaya, sedangkan dugaan nilai peluang 0 hingga 0.5 
diklasifikasikan sebagai rumah tangga petani miskin.  Validasi model dalam 
tabel klasifikasi menggunakan data testing yang telah dibagi diawal, dimana data 
training digunakan sebagai pembuatan modelnya, maka diperoleh hasil tabel 
klasifikasi sebagai berikut : 

Tabel 7. 12 Confusion matriks klasifikasi rumahtangga petani 
Hasil Amatan Hasil Dugaan Model Persentase Terklasifikasi 

Benar (%) Y=1 Y=0 

Y=1 22 1 95.65
Y=0 1 25 96.15

Persentase Terklasifikasi Secara Keseluruhan 95.92

Berdasarkan Tabel confusion matriks dari hasil validasi model dengan data 
uji yang tersedia, diketahui bahwa model fungsi peluang logit dapat 
mengklasifikasikan secara benar rumahtangga petani kaya sebesar 95.65% dan 
model fungsi peluag logit dapat mengklasifikasikan secara benar rumah tangga 
petani miskin sebesar 96.15%. Secara keseluruhan, model dapat 
mengklasifikasikan contoh ke dalam kelasnya secara benar sebesar 95.92%. 

VIII STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN 

BENGKULU TENGAH. 

8.1 Analisis Faktor Strategis Internal 

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan masukan dari responden 
diperoleh dari beberapa faktor strategi yang menjadi kekuatan dan kelemahan 
dalam pengembangan subsektor perkebunan komoditi kelapa sawit di Kabupaten 
Bengkulu Tengah.  Rangkuti dan Marimin (2008) perencana strategis harus 
menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman). Berdasarkan Reihanian (2012) penentuan prioritas akan dilakukan 
pembobotan dan skor pada faktor internal dan eksternal. Kemudian jumlah bobot 
yang ada akan menentukan (tingkat) prioritas strategi yang dilakukan dengan cara 
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membuat tabel penilaian faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal. 
Faktor strategis internal yang terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan.  

8.1.1 Faktor Kekuatan 

Faktor kekuatan dianggap sebagai kekuatan karena dapat mendukung 
terhadap pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan 
demikian faktor kekuatan harus dimanfatkan secara optimal. Adapun faktor 
kekuatan yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengembangan 
subsektor perkebunan adalah sebagai berikut: 

1. Potensial komoditi 
Dengan menggunakan indikator pendapatan subsektor perkebunan, 
komoditi kelapa sawit merupakan komoditi potensial yang memiliki 
pergeseran bersih yang progressive, daya saing yang tinggi dan 
pertumbuhan yang paling cepat dibandingkan dari komoditi lainnya. 
Komoditi kelapa sawit pun sempat menjadi komoditi basis dari tahun 2009 
hingga tahun 2011 yang berarti peranan subsektor perkebunan komoditi 
kelapa sawit cukup penting bagi perekonomian Kabupaten Bengkulu 
Tengah. 

2. Luas Lahan yang mendukung 
Potensi lahan yang dimiliki petani kelapa sawit Kabupaten Bengkulu 
Tengah memiliki luas lahan sebesar 9001 ha atau setara dengan 40,737 
persen pada tahun 2019 (Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2020). 

3. Jumlah tenaga kerja yang banyak 
Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki jumlah petani tenaga kerja untuk 
perkebunan kelapa sawit sebanyak 7155 orang atau setara dengan 34,24 
persen pada tahun 2019 (Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2020).  

4. Hubungan baik antara manajemen perusahaan dengan masyarakat  
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden karyawan dan 
masyarakat sekitar menyatakan bahwa antara karyawan dan masyarakat di 
sekitar perkebunan memiliki hubungan baik telah terjalin kerjasama, 
bantuan pembangunan sarana ibadah, sekolah dan perekrutan tenaga kerja 
lokal.

5. Adanya kebijakan mengenai aspek lingkungan (AMDAL)  
Pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberlakukan 
AMDAL dan kebijakan yang lain seperti ISPO dan RSPO. Sehingga hal ini 
dapat membantu mengubah pandangan negative dunia Internasional 
terhadap isu mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kelapa 
sawit yang membuat harga dari kelapa sawit di Indonesia itu sendiri sempat 
mengalami penurunan maupun fluktuasi.  

6. Kebijakan Pemerintah mendukung  
Kebijakan pemerintah daerah merupakan pendorong utama petani maupun 
pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi kelapa sawit. Arah kebijakan 
nasional dan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan telah 
meletakan komoditi ini sebagai komoditi primadona. Kabupaten Bengkulu 
Tengah menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai primadona untuk 
meningkatkan dari sisi ekonomi dan sosial kebijakan tersebut tertuang di 
dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2018 
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yang bertujuan meningkatkan kualitas dan produktifitas sumberdaya 
manusia, ketahanan pangan. Pengembangan subsektor perkebunan komoditi 
kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah tertuang dalam Peraturan 
Daerah No.12 tahun 2018 tentag Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018-2022 yang salah satunya berisi 
tentang pengembangan subsektor perkebunan komoditi kelapa sawit di 
wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.  

7. Pemasaran 
Keunggulan petani kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal 
memasarkan hasil panennya karena jarak antar kebun petani kelapa sawit 
dengan pabrik pengolahan kelapa sawit relative cukup dekat, dengan hasil 
kebun menjadi lebih baik. 

8. Produktivitas perkebunan kelapa sawit 
Produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah 
satu produktivitas terbesar di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 3.726 kg/ha 
dengan wujud produksi CPO (Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu 2020). 
Tingkat produktivitas yang tinggi ini dihasilkan dari kegiatan pengolahan 
yang dilakukan dengan teknologi yang sudah modern. 

9. Menyediakan lapangan kerja 
Dilihat dari sektor pekerjaan utamanya, sebagian besar penduduk 
Kabupaten Bengkulu Tengah bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit 
yaitu sebesar 7.155 orang (53.72 persen dari total penduduk bekerja) (BPS. 
2020).  Sesuai dengan keunggulannya, kelapa sawit diharapkan mampu 
memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. 

8.1.2 Kelemahan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat 68actor68n 68actor 
kelemahan yang teridentifikasi menjadi kelemahan internal. Kelemahan 
merupakan keadaan internal yang membutuhkan pembenahan dan pembinaan 
agar tidak menjadi masalah. Adapun beberapa kelemahan dari internal yang bisa 
menjadi hambatan yaitu: 

1. Kualitas sawit masih banyak yang belum sesuai standar yang diinginkan 
Diakui oleh pihak pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa 
kualitas sawit yang di hasilkan dari petani sekitar masih kurang berkualitas 
atau masih banyak yang belum memenuhi kriteria grade A. Hal ini menjadi 
salah satu 68actor harga yang diterima oleh petani kelapa sawit relative tidak 
terlalu tinggi dari pabrik karena mampu mempengaruhi tingkat ekstraksi CPO 
yang dihasilkan dan mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. 

2. Harga sawit fluktuatif 
Pabrik kelapa sawit tidak dapat mementukan harga produk, harga komoditi 
kelapa sawit yang sangat fluktuatif menjadikan harga komoditi tersebut 
cenderung tidak stabil, tergantung dengan harga internasional yang 
dipengaruhi oleh tekanan pasar. 

3. Kelembagaan  
Kredibilitas dalam mendapat akses modal masih menjadi kendala dalam 
mengatasi permasalahan keuangan yang dirasakan oleh petani serta subsidi 
pupuk dari pemerintah yang tidak secara merata di dirasakan oleh petani, 
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maupun kejelasan bibit unggul. Lemahnya SDM untuk mengakses informasi 
tersebut disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan berorganisasi yang 
belum memadai sehingga menyebabkan lemahnya kelembagaan petani. 
Masih lemahnya kelembagaan dan kemampuan petani dalam mengelola 
usaha tani dilihat dari kurangnya minat petani untuk masuk Koperasi Unit 
Desa (KUD) (Febriyezi 2004). 

4. SDM yang masih kurang berkualitas 
Tingkat Pendidikan Angkatan kerja yang bekerja di pebarik kelapa sawit 
masih rendah didominasi Pendidikan SMA, dan untuk petani kelapa sawit 
didominasi Pendidikan dasar yaitu sekitar 40 persen.  

5. Sistem Informasi Manajemen  
Keterbatasan system informasi manajemen menyebabkan petani tidak 
memiliki kemampuan untuk membangun kebun kelapa sawit dengan baik, 
misalnya teknis pemeliharaan, aplikasi pupuk, manajemen panen dan 
informasi harga pasar. Tengkulak atau toke sebagai principal bertindak 
sebagai penguasa informasi, sebaliknya petani sebagai agent akan kesulitan 
mendapatkan informasi pasar karena masih minimnya KUD dalam hal 
saluran tata niaga kelapa sawit. 

6. Kurangnya keahlian teknis  
Kurangnya peran regulator professional sebagai upaya meningkatkan 
penerimaan dan pemahaman. Hasil wawancara kepada responden expert di 
dinas terkait mengatakan bahwa hingga sekarang di Kabupaten Bengkulu 
Tengah masih minimnya dalam memenuhi kebutuhan penyuluhan lapangan 
baik secara kualitas maupun kuantitas. 

7. Minyak sawit masih sebagai produk hulu
Minyak sawit Kabupaten Bengkulu Tengah bahkan Indonesia kebanyakan 
diproduksi dan diekspor hanya sebagai CPO, aktivitas petani kelapa sawit 
terhenti hanya sebatas aktivitas budidaya (on farm) add value yang masih 
kecil. Industri hilir (off farm) yang mengolah sawit didominasi minyak goreng 
serta sedikit margarin, sabun dan detergen. 

8. Nilai CPO masih dihargai rendah 
Harga CPO Indonesia selalu dihargai murah di pasar Internasional akibat 
DOBI-nya (Indeks daya pemucatan: rasio dari kandungan karoten dan produk 
oksidasi sekunder pada CPO) 

9. Kurangnya pemeliharaan yang intensif terhadap tanaman kelapa sawit 
ditingkat petani. 

Dalam pemeliharaan budidaya kelapa sawit meliputi pemupukan, 
pengendalian hama, penyiangan, dan pemangkasan dirasakan sangat sulit untuk 
dilakukan bagi Sebagian besar responden petani kelapa sawit di Kabupaten 
Bengkulu Tengah sehingga membuat petani kelapa sawit menyederhanakan 
system pengelolaan oleh karena itu produktifitas hasil yang didapatkan menjadi 
tidak optimal.

8.2 Analisis Faktor Strategis Eksternal 

Selanjutnya hasil analisis internal dapat dikembangkan melalui matriks EFE 
(Eksternal Faktor Evaluation) terdiri dari peluang yang dapat dimanfaatkan dan 
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ancaman yang harus dihindari untuk mencapai keberhasilan dalam upaya 
pengembangan subsektor perkebunan komoditi kelapa sawit di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. 

8.2.1 Peluang 

1. Potensi pasar  
Keberadaan kelapa sawit sebagai salah satu sumber minyak nabati cepat 
diterima oleh pasar domestik dan pasar dunia. Pabrik kelapa sawit di 
Kabupaten Bengkulu Tengah masing-masing telah memiliki tempat 
pemasarannya dalam bentuk CPO. Prospek pasar minyak sawit diprediksi 
masih cerah, antara lain karena masih tingginya permintaan dunia untuk 
kebutuhan pangan dan energi (biofuel).  

2. Potensi Sumber Daya Alam 
Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kecocokan yang baik keadaan lahan 
dan iklim untuk tanaman kelapa sawit. Dengan adanya kecocokan lahan dan 
iklim mampu meningkatkan tingkat produksi kelapa sawit sehingga hal ini 
menjadi peluang untuk terus meningkatkan produksi kelapa sawit.  
Suhu merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan hasil kelapa sawit. 
Suhu rata-rata tahunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berada antara 
26-27 derajat celcius suhu rata-rata ini mrnunjukan bahwa Kabupaten 
Bengkulu Tengah penanaman kelapa sawit yang menghasilkan banyak 
tandan yang memberikan manfaat tidak mudah terserang penyakit dan 
menjadikan pertumbuhan kelapa sawit optimal dan cenderung cepat. 
Kecepatan angin 3,3 km/jam untuk membantu proses penyerbukan.  

3. Masih terbukanya peluang untuk mengembangkan industri hilir  
Peluang mengembangkan industri hilir kelapa sawit masih sangat terbuka 
mengingat masih banyak yang bisa dikembangkan dari minyak mentah 
(CPO). Contoh pengembangan yang dapat dilakukan adalah pembuatan 
kompos dari limbah sawit, pengolahan buah kelapa sawit menjadi bahan 
pangan seperti susu kental manis bahan nonpangan seperti kosmetik, bahan 
bakar dan untuk kebutuhan farmasi seperti lilin. Sehingga hal ini menjadi 
peluang untuk dapat meningkatkan produksi karena akan semakin 
meningkatkan permintaan olahan kelapa sawit. 

4. Letak geografis 
Kabupaten Bengkulu Tengah juga memiliki posisi yang strategis secara 
geografis yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bengkulu dan 
sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dekat dengan Pelabuhan 
pulau baii yaitu Pelabuhan utama untuk ekspor komoditi kelapa sawit. 

5. Otonomi Daerah 
Sejak berlakunya otonomi daerah yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah 
untuk mengatur diri sendiri melalui local self government dan melaksanakan 
pembangunan sesuai prakarsa dan karakteristik daerah masing-masing. 

6. Pangsa pasar Indonesia mendominasi pangsa pasar CPO di dunia 
Sejauh ini, produksi dari Indonesia dan Malaysia menyumbang 80 persen 
dari output global. Asosiasi Minyak Kelapa Sawit Indonesia tahun 2018 
mencapai 42 juta ton, produksi ini meningkat dari tahun 2017 yang hanya 
mencapai 36,5 juta ton (Direktorat Jenderal Perkebunan 2019). 
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7. Infrastruktur jalan relative baik (cukup mendukung kegiatan usaha) 
Dengan tersedianya infrastruktur jalan yang relative baik, akan 
memudahkan petani dalam proses pengangkutan dan berdasarkan hasil 
pengamatan dilapangan dapat meningkatkan harga pada saat saat panen 
yang diproses oleh tengkulak  

8. Produk substitusi kelapa sawit belum efisien  
Produk substitusi kelapa sawit seperti minyak jagung, minyak kedelai,dan 
minyak bunga matahari tetapi kelapa sawit memiliki keunggulan dari segi 
efisiensi yang jauh lebih tinggi antara lain relatif lebih tahan lama disimpan, 
tidak cepat bau, tahan terhadap tekanan dan suhu, memiliki kandungan gizi 
yang relative tinggi, dan sebagai bahan baku berbagai jenis industry.  

8.2.2 Ancaman

Faktor ini merupakan 71actor yang dianggap bisa menghambat 
pengembangan subsektor perkebunan komoditi kelapa sawit di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Ancaman yang dapat menganggu kelangsungan upaya 
pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu: 

1. Kondisi cuaca yang tidak menentu  
Dengan adanya kondisi cuaca yang tidak menentu mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman kelapa sawit sehingga produksi yang dihasilkan akan 
menurun.

2. Harga jual yang fluktuatif 
Harga jual CPO tidak dapat ditentukan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit 
menyebabkan pabrik harus mampu menyesuaikan biaya produksi ataupun 
biaya beli yang ditawarkan ke petani kelapa sawit dengan harga jual CPO.  
Dan Pengaruh global terutama isu International sangat mempengaruhi 
subsektor perkebunan komoditi kelapa sawit. Pada tahun 2019 pengaruh 
global secara dominan mampu mempengaruhi deamand kelapa sawit di 
Indonesia sehingga menyebabkan penurunan jumlah permintaan kelapa 
sawit dan harga. Hal ini menjadi ancaman utaman. 

8.3 Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) 

Berdasarkan hasil dari identifikasi kondisi lingkungan internal seperti 
kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi pengembangan komoditi kelapa 
sawit kabupaten Bengkulu Tengah maka disusunlah matriks IFE.  

Faktor internal yang menjadi kekuatan utama pada pengembangan 
komoditi kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu potensial komoditi 
dengan skor 0,287, luas lahan yang mendukung (0,287), jumlah tenaga kerja 
(0,287), dan menyediakan lapangan kerja (0,287). Sedangkan 71actor internal 
yang menjadi kelemahan utama pengembangan komoditi kelapa sawit adalah 
kualitas kelapa sawit (0,144). Dilihat dari skor total elemen kekuatan dan 
kelemahan sebesar 2,766 yang berada di atas rata-rata 2,500 dapat disimpulkan 
bahwa usaha kelapa sawit Kabupaten Bengkulu Tengah berada pada posisi yang 
kuat untuk pengembangan komoditi kelapa sawit. Respon kekuatan dengan skor 
2,081 lebih tinggi dari respon kelemahan dengan skor sebesar 0,684 berarti bahwa 
71actor kekuatan yang ada sudah dapat dilaksanakan atau dimanfaatkan dengan 
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baik sedangkan kelemahan dapat diatasi dalam pengembangan komoditi kelapa 
sawit.

Tabel 8. 1 Matrik Evaluasi Faktor Internal 
No Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor
                  Kekuatan 
1 Potensial Komoditi 0,072 4 0,287
2 Luas lahan yang mendukung 0,072 4 0,287
3 Jumlah tenaga kerja yang banyak 0,072 4 0,287
4 Hubungan baik antara manajemen pabrik 

dengan masyarakat 0,043 3 0,129
5 Adanya kebijakan mengenai aspek 

lingkungan 0,043 3 0,129
6 Kebijakan Pemerintah Mendukung  0,072 3 0,215
7 Pemasaran 0,067 4 0,268
8 Produktivitas perkebunan kelapa sawit 0,048 4 0,191
9 Menyediakan lapangan kerja 0,072 4 0,287

Jumlah 0,560 2,081
                    Kelemahan 
1 Kualitas kelapa sawit  0,072 2 0,144
2 Harga sawit fluktuatif 0,053 1 0,053
3 Kelembagaan  0,043 2 0,086
4 SDM yang masih kurang berkualitas 0,043 2 0,086
5 Sistem Informasi Manajemen  0,043 2 0,086
6 Kurangnya keahlian teknis  0,043 2 0,086
7 Minyak sawit masih sebagai produk hulu 0,029 1 0,029
8 Nilai CPO masih dihargai rendah  0,043 1 0,043
9 Pemeliharaan terhadap tanaman kelapa sawit 

ditingkat petani 0,072 1 0,072
Jumlah 0,440 0,684
TOTAL 1,000 2,766

8.4 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 

Berdasarkan hasil dari identifikasi kondisi lingkungan eksternal seperti 
peluang dan ancaman yang mempengaruhi pengembangan komoditi kelapa sawit 
kabupaten Bengkulu Tengah maka disusunlah matriks EFE.  

Pada elemen peluang, peluang utama yang dihadapi kelapa sawit Bengkulu 
Tengah adalah potensi pasar dengan skor 0,432 hal ini berarti potensi pasar bila 
ditelusuri lebih lanjut akan menunjang keberhasilan pengembangan komoditi 
kelapa sawit. Sedangkan ancaman utama yang dihadapi komoditi kelapa sawit 
Bengkulu Tengah adalah harga jual yang fluktuatif dengan skor 0,201. Jika dilihat 
dari total skor EFE sebesar 3,029 yang berarti bahwa nilai tersebut berada diatas 
rata-rata 2,500 maka hal ini menunjukan kelapa sawit Kabupaten Bengkulu 
Tengah dalam usahanya masih diatas rata-rata dalam usahanya memanfaatkan 
peluang menghindari ancaman. Dilihat dari skor total elemen peluang sebesar 
2,576 lebih besar dibandingkan respon terhadap elemen ancaman sebesar 0,453 
hal ini berarti bahwa peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. 
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Tabel 8. 2 Matrik Evaluasi Faktor Eksternal 
No Faktor Strategis Eksternal Bobot Peringkat Total

Skor
A. Peluang 

1 Potensi pasar 0,108 4 0,432
2 Potensi Sumber Daya Alam 0,108 3 0,324
3 Masih terbukanya peluang untuk 

mengembangkan 73ndustry hilir  0,094 3 0,281
4 Letak geografis 0,079 4 0,317
5 Otonomi Daerah 0,086 3 0,259
6 Pangsa pasar Indonesia mendominasi 

pangsa pasar CPO di dunia 0,079 4 0,317
7 Infrastruktur jalan relative baik (cukup 

mendukung kegiatan usaha) 0,108 4 0,432
8 Produk substitusi kelapa sawit belum 

efisien 0,072 3 0,216
Jumlah 0,734 2,576

B. Ancaman  
1 Kondisi cuaca  0,086 2 0,173
2 Hama dan penyakit tanaman 0,079 1 0,079
3 Harga jual yang fluktuatif 0,101 2 0,201

Jumlah 0,266 0,453
Total 1,000 3,029

8.5 Matriks IE 

Hasil yang didapat dari total skor matriks IFE dan EFE merupakan matriks 
IE yang diperoleh dari dua dimensi kunci tersebut. Pada sumbu X merupakan total 
skor bobot IFE dan pada sumbu Y merupakan total skor bobot EFE. Matriks IE 
merupakan kombinasi dari 9 sel terdiri dari tiga alternatif yang berisikan informasi 
dan memperlihatkan total nilai yang telah terboboti serta bertujuan untuk 
mengetahui posisi dan memberikan alternative strategi. Berdasarkan dari total 
skor pada matriks IFE yaitu 2,766 dan matriks EFE sebesar 3,029. Kombinasi dari 
total nilai matriks IFE dan EFE tersebut menghasilkan rumusan matriks IE Berikut 
dapat dilihat posisi pada matriks IE Gambar 8.1. 

Berdasarkan hasil rumusan matriks IE berada pada kuadran II. Pada 
kuadran II menggambarkan bahwa alternative strategi berada pada tahap grow and 
build atau tumbuh dan berkembang. Dalam kondisi ini yang harus dijalankan yaitu 
strategi intensif atau integrative. Strategi intensif dapat berupa penetrasi pasar, 
pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Menurut David (2009), strategi 
intensif adalah upaya yang intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif dengan 
produk atau sumber daya yang ada saat ini. 
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                                 Gambar 8. 1 Matriks IE Kelapa Sawit Kab. Bengkulu Tengah 

8.6 Analisis Matriks SWOT 

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor strategis dievaluasi melalui 
matriks IFE dan EFE serta posisi kelapa sawit Kabupaten Bengkulu Tengah telah 
diketahui melalui matriks IE maka selanjutnya yaitu melakukan pencocokan 
kedalam alternative menggunakan matriks Strength, Weakness, Opportunity, dan 
Threat (SWOT) sehingga diharapkan strategi yang dihasilkan dapat 
diimplementasi oleh stakeholder.

8.6.1 Strategi Strengths-Opportunities (S-O) 

Strategi SO menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaat peluang yang 
ada. Alternatif yang dapat dilakukan pada strategi S-O yaitu: 

1. Optimalisasi pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui perluasan 
luas areal perkebunan kelapa sawit pada wilayah basis dan peningkatan 
produktivitas (S1, S2, S3, S6, S8, S9, 01, 02, O4, O5, O6, 07).  
Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kondisi sumber daya alam yang 
cukup baik dan memiliki potensial komoditi kelapa sawit sehingga sangat 
mendukung untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit guna 
meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Tengah maka peran 
pemerintah yang mendukung sangat penting dalam menggali potensial 
komoditi daerah. Pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui 
perluasan luas areal yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 
kapasitas produksi, serta dengan meningkatkan produktivitas dapat 
dilakukan di kecamatan-kecamatan yang menjadi basis perkebunan kelapa 
sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu di kecamatan Pondok Kubang, 
Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, dan Kecamatan 
Pondok Kelapa dengan melaksanakan sistem control yang konsisten serta 

2,76

3,029
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perkembangan teknologi budidaya dan pengolahan yang lebih modern. 
Dengan adanya perluasan dan peningkatan produktivitas ini diharapkan 
dapat membantu petani kelapa sawit maupun perkebunan kelapa sawit 
dalam meningkatkan jumlah output sehingga akan meningkatkan jumlah 
pendapatan yag diperoleh ditambah dengan belum adanya produk subtitusi 
yang efisien yang dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan jumlah 
output yang dihasilkan. Pembahasan mengenai perluasan perkebunan 
kelapa sawit memang seringkali dikaitkan dengan isu lingkungan terutama 
ancaman bagi hutan sehingga memiliki dampak terhadap terjadinya 
penurunan harga pasar produk komoditi kelapa sawit di pasar dunia. Namun 
dengan memanfaatkan kekuatan faktor internal yaitu adanya kebijakan 
mengenai aspek lingkungan (AMDAL) perkebunan kelapa sawit di 
Kabupaten Bengkulu Tengah maka dapat mendukung pengembangan 
pengembangan perkebunan kelapa sawit guna meningkatkan perekonomian 
di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Dengan adanya perkebunan kelapa sawit akan membuka peluang 
pembangunan industri. Kontribusi industri berbasis kelapa sawit 
mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan 
kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan (Susila 2004). 

8.6.2 Strategi Strengths-Threats (S-T)

Strategi ST menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengurangi pengaruh 
dari ancaman yang ada. Strategi ini menghasilkan satu alternative yaitu:  

1. Peningkatan efisiensi produksi pada pengolahan kelapa sawit (T3, S1, S4, 
S8).
Alternatif strategi dengan adanya peningkatan efisiensi produksi bertujuan 
agar menekan resiko kerugian karena pada pengusahaan komoditi 
perkebunan kelapa sawit harga ditentukan oleh harga dunia yang mengalami 
fluktuatif untuk itu efisiensi produksi merupakan hal yang penting untuk 
ditingkatkan yaitu salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan 
jumalah tenaga kerja harus dilakukan oleh pabrik kelapa sawit melalui job 
description yang jelas dari setiap tenaga kerjakarena biaya tenaga kerja 
merupakan beban biaya pengeluaran terbesar yang harus dikeluarkan. 
Semakin besar efisiensi yang dapat dihasilkan maka biaya operasional juga 
dapat ditekan. Jika biaya operasional dapat diminimalkan maka ketika 
terjadi penurunan harga perkebunan komoditi kelapa sawit dapat 
meminimalkan resiko akan kerugian akibat penurunan harga tersebut baik 
terhadap pabrik kelapa sawit maupun terhadap petani kelapa sawit dan agar 
margin yang diperoleh tetap menghasilkan keuntungan yang maksimal. 

8.6.3 Strategi Weakness-Opportunities (WO) 

Strategi WO menggunakan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan 
yang ada. Strategi ini menghasilkan dua alternative yaitu: 

1. Penguatan peran regulasi yang mendukung (memberikan pembinaan, 
bantuan subsidi pupuk, perbaikan infrastruktur, serta melakukan penelitian) 
untuk meningkatkan kualitas kelapa sawit (W1, W2, W4, W6, W8, W9, O1, 
O2, O4, O5, O6, O7, O8). 
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Kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat memberikan 
kesejahteraan seutuhnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah 
terutama petani kelapa sawit yang merupakan mayoritas sumber 
penghasilan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kualitas 
kelapa sawit sehingga juga mempengaruhi quantity produksi yang 
dihasilkan yang disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan yang intensif 
tanaman kelapa sawit ditingkat petani sehingga perlu adanya pembinaan 
dengan mengirimkan penyuluh professional agar tugas dan fungsi penyuluh 
sesuai degan yang diharapkan karena penyuluh merupakan pihak yang 
bertindak sebagai inisiator fasilitator untuk memberikan rekomendasi teknis 
dan pemasaran kepada para petani. Selanjutnya yaitu memberikan bantuan 
subsidi pupuk terhadap petani kelapa sawit dan perbaikan infrastruktur 
sebagai regulasi yang mendorong motivasi untuk mengelola lahan yang 
lebih baik serta melakukan penelitian yang menghasilkan pengelolaan yang 
sesuai di lahan kelapa sawit seperti keterlibatan institusi mulai pelaksanaan 
kegiatan sampai sosialisasi pelaporan melalui koordinasi dengan 
pemerintah terkait. Hasil-hasil penelitian diharapkan dapat dengan mudah 
menyebarluas pada petani kelapa sawit.   

2. Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama antar Instansi serta pihak 
yang telah memiliki pengalaman dalam membangun dan mengembangkan 
perkebunan kelapa sawit (W1, W2, W3, W4, W6, W9, O1, O2, O3, O5, O6).   
Strategi ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan yang 
menghasilkan produk turunan kelapa sawit dengan adanya kerjasama ini 
maka pabrik pengolahan perkebunan kelapa sawit akan mampu 
menghasilkan produk turunan. Strategi ini dapat mengatasi kelemahan pada 
pengolahan produk turunan minyak kelapa sawit untukdiversifikasi produk 
hilir serta strategi ini juga dapat mengatasi kelemahan yang dihadapi seperti 
kenijakan pungutan ekspor dan harga jual yang fluktuatif. 

8.6.4 Strategi Weakness-Threats (W-T)

Strategi WT merupakan strategi berusaha meminimalkan kelemahan untuk 
menghindari ancaman. Strategi ini menghasilkan satu alternative yaitu: 

1. Evaluasi efektivitas kinerja dinas terkait (W1, W3, W4, W6, W9, T2).  
Evaluasi kinerja dinas dilakukan untuk melihat langkah apa saja yang telah 
dilakukan oleh stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan petani 
perkebunan komoditi kelapa sawit saat ini yang menjadi salah satu sumber 
utama mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah.  Perlu 
adanya peningkatan keterampilan dan aksesibilitas masyarakat ke dinas 
terkait mengenai program pemerintah yang dicanangkan untuk masyarakat 
sekaligus agar dapat mengaktifkan dan mengefektifkan seperti kelembagaan 
yang masih belum merata, memperkuat system pengelolaan dan keamanan 
kebun mulai dari penanaman hingga masa panen tiba harus diperketat 
melalui koordinasi yang kuat. Berdasarkan analisis matriks SWOT dapat 
dirumuskan bebrapa alternative strategi yaitu:  
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Tabel 8. 3 Matriks SWOT Pengembangan Komoditi Kelapa Sawit 
   Kabupaten Bengkulu Tengah 

IFAS
EFAS

S W

1. Potensial Komoditi 
2.Luas lahan yang mendukung 
3.Jumlah tenaga kerja yang 
banyak
4.Hubungan baik antara 
manajemen pabrik dengan 
masyarakat
5.Adanya kebijakan mengenai 
aspek lingkungan (AMDAL) 
6.Kebijakan pemerintah 
mendukung 
7.Pemasaran
8.Produktivitas perkebunan 
kelapa sawit
9.Menyediakan lapangan kerja 

1.Kualitas kelapa sawit  
2.Harga sawit fluktuatif
3.Lemahnya kelembagaan 
petani
4.SDM yang masih kurang 
berkualitas
5.Sistem Informasi 
Manajemen 
6.Kurangnya keahlian teknis  
7.Minyak sawit masih sebagai 
produk hulu
8.Nilai CPO masih dihargai 
rendah 
9.Kurangnya pemeliharaan 
yang intensif ditingkat petani 

O S-O WO 
1.Potensi pasar 
2.Potensi SDA
3.Peluang mengembangkan 
industri hilir
4.Letak geografis
5.Otonomi Daerah
6.Pangsa pasar Indonesia 
mendominasi CPO di dunia 
7.Infrastruktur jalan relative 
baik 
8.Produk substitusi kelapa 
sawit belum efisien

1.Optimalisasi pengembangan 
perkebunan kelapa sawit 
melalui perluasan luas areal 
perkebunan kelapa sawit dan 
peningkatan produktivitas 
pada wilayah basis.

1. Penguatan peran regulasi 
yang mendukung (memberikan 
pembinaan, bantuan subsidi 
pupuk, perbaikan infrastruktur, 
serta melakukan penelitian) 
untuk meningkatkan kualitas 
kelapa sawit 
2. Meningkatkan kordinasi dan 
menjalin kerjasama antar 
Instansi serta pihak yang telah 
memiliki pengalaman dalam 
membangun dan 
mengembangkan perkebunan 
kelapa sawit   

W ST WT
1.Kondisi cuaca  
2.Hama dan penyakit 
tanaman
3.Harga jual yang fluktuatif 

1. Melakukan peningkatan 
efisiensi produksi pada 
pengolahan kelapa sawit 

1.Evaluasi efektivitas kinerja 
dinas terkait  

8.7 Analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

Berdasarkan dari beberapa alternative strategi telah diperoleh melalui 
tahapan pencocokan faktor internal dan faktor eksternal pada matrik SWOT 
selanjutnya yaitu melakukan tahap pengambilan keputusan pemilihan strategi 
terbaik atau dalam menetapkan strategi prioritas yang akan di jalankan dari 
beberapa alternative strategi tersebut dengan menggunakan analisis matriks 
perencanaan strategik kuantitatif (Quantitative Strategic Planning/QSPM). Pada 
matriks QSPM strategi yang memiliki semakin tinggi angka jumlah nilai daya 
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tarik total (Total Attractive Score/TAS) maka alternative strategi tersebut semakin 
menarik untuk di implementasikan. 

Tabel 8. 4 Prioritas Strategi pengembangan komoditi kelapa sawit di Kabupaten 
     Bengkulu Tengah 

Faktor 
Strategi

Bobot Attractive Score (AS) 
Strategi

1
Strategi 2 Strategi

3
Strategi 

4
Strategi

5
Internal 1,000 2,920 2,552 2,407 3,103 2,417
Eksternal 1,000 2,445 2,690 2,914 2,871 2,453

Total Attractive 
Score (TAS) 

5,365 5,242 5,321 5,974 4,870

Strategi Prioritas II IV III I V

Berdasarkan hasil perhitungan analisis matriks QSPM pada tabel di atas 
maka diperoleh prioritas strategi dari yang tertinggi hingga terendah yang dapat 
di implementasikan. Hasil dari analisis matriks QSPM menunjukan bahwa 
alternative strategi yang memiliki nilai TAS yang paling tinggi atau strategi yang 
menjadi prioritas utama yang dilakukan yaitu alternative strategi berbasis pada 
WO (Weakness and Opportunies) memberikaan pelatihan dan pembinaan serta 
melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas kelapa sawit (5,974). Prioritas 
berikutnya yang kedua yaitu SO (Strength and Opportunities) optimalisasi 
pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui peningkatkan luas areal 
perkebunan kelapa sawit dan peningkatan produktivitas terutama pada wilayah 
basis (5,365). Faktor-faktor utama yang mendukung strategi SO (Strength and 
Opportunies) yaitu potensial komoditi, luas lahan, kebijakan pemerintah, dan 
potensial sumber daya alam.  Prioritas berikutnya yang ketiga yaitu strategi 
meningkatkan kordinasi dan menjalin kerjasama antar instansi serta pihak yang 
telah memiliki pengalaman dalam membangun dan mengembangkan perkebunan 
kelapa sawit (5,321). Prioritas alternative strategi yang keempat yaitu evaluasi 
efektivitas kinerja dinas terkait (5,242) dan prioritas alternative strategi ke lima 
yaitu melakukan pengembangan inovasi teknologi untuk peningkatan provitas 
lahan dan produksi (4,870).  

Berdasarkan hasil perhitungan ranking total astractive score (TAS) pada tabel 
di atas maka diperoleh prioritas strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan 
optimalisasi pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui peningkatkan luas 
areal perkebunan kelapa sawit dan peningkatan produktivitas terutama pada 
wilayah basis kelapa sawit serta memberikan penguatan peran regulasi yang 
mendukung seperti memberikan pembinaan, bantuan subsidi pupuk, perbaikan 
infrastruktur, serta melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas kelapa 
sawit yang dinilai dari produktivitas yang dihasilkan masih cukup rendah. Kedua 
alternative strategi ini dapat dilaksanakan secara bersamaan karena saling 
mendukung satu sama lainnya berdasarkan rumusan yang dianggap paling penting 
oleh pakar untuk dilakukan. Hal ini menunjukan bahwa alternative strategi ini 
diharapkan sangat cocok dapat dilakukan untuk meningkatkan peran subsektor 
perkebunan kelapa sawit dalam pembangunan perekonomian di wilayah 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 
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Tabel 8. 5 Prioritas strategi 
Alternatif Strategi TAS Ranking

Optimalisasi pengembangan perkebunan kelapa sawit 
melalui peningkatkan luas areal perkebunan kelapa sawit 
dan peningkatan produktivitas terutama pada wilayah basis 

5,365 II 

Evaluasi efektivitas kinerja dinas terkait  5,242 IV 
Meningkatkan kordinasi dan menjalin kerjasama antar 
Instansi serta pihak yang telah memiliki pengalaman dalam 
membangun dan mengembangkan perkebunan kelapa 
sawit

5,321 III 

Penguatan peran regulasi yang mendukung (memberikan 
pembinaan, bantuan subsidi pupuk, perbaikan 
infrastruktur, serta melakukan penelitian) untuk
meningkatkan kualitas kelapa sawit

5,974 I

Melakukan pengembangan inovasi teknologi untuk 
peningkatan provitas lahan dan produksi 

4,870 V

IX PERANAN KELAPA SAWIT HASIL PENELITIAN  

Peranan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah pada 
pertumbuhan ekonomi yang dimana komoditi kelapa sawit memiliki laju 
pertumbuhan cepat, daya saing yang tinggi dan pertumbuhan yang progresif 
sehingga mengakibatkan adanya perluasan lahan dari lima tahun terakhir yang 
berdampak dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bengkulu Tengah 
sebesar 41,56 persen. Komoditi kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang 
kontribusi serta pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan 
pemerintah. 

Peranan perkebunan kelapa sawit (on-farm) pada kontribusi pendapatan petani 
rumah tangga petani kelapa sawit sebesar 60,58 persen sedangkan kontribusi 
pendapatan off-farm berkontribusi sebesar 24,79 persen dan non farm sebesar 
14,73 persen. Rata-rata pendapatan usahatani kelapa sawit di Kabupaten 
Bengkulu Tengah yaitu sebesar Rp.21.111.202/ha/KK/tahun. 

Berdasarkan variabel pendapatan perkebunan kelapa sawit per tahun, petani 
yang memiliki pendapatan perkebunan kelapa sawit per tahun memiliki peluang 
yang lebih besar, yaitu 161 kali, untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini disebabkan 
karena semakin besar luas lahan yang dimiliki maka dapat menghasilkan 
pendapatan lebih besar per tahun, sehingga petani semakin mampu untuk 
mendapatkan kehidupan yang layak. Uji peluang ini diharapkan dapat menjadi 
pertimbangan pemerintah dalam penguatan peran regulasi yang mendukung 
(memberikan pembinaan, bantuan subsidi pupuk, perbaikan infrastruktur, serta 
melakukan penelitian) untuk meningkatkan kualitas kelapa sawit. Sebagai 
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komoditas yang memiliki peranan cukup penting perlu perhatian dalam 
pengelolaanya. Untuk itu perlu mengidentifikasi strategi kebijakan 
pengembangan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan analisis QSPM yang 
dilakukan diperoleh prioritas strategi pada ranking I yaitu penguatan peran 
regulasi yang mendukung (memberikan pembinaan, bantuan subsidi pupuk, 
perbaikan infrastruktur, serta melakukan penelitian) untuk meningkatkan kualitas 
kelapa sawit. Ranking II merupakan optimalisasi pengembangan perkebunan 
kelapa sawit melalui peningkatkan luas areal perkebunan kelapa sawit dan 
peningkatan produktivitas terutama pada wilayah basis. 

X SIMPULAN DAN SARAN 

10.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka 
dapat disimpulkan bahwa: 

1. Analisis LQ di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukan bahwa kelapa 
sawit merupakan komoditi basis dan pada analisis shift-share menunjukan 
bahwa komoditi kelapa sawit merupakan komoditas yang memiliki 
keunggulan kompetitif serta memiliki pertumbuhan yang paling progresif di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen 
wilayah Kecamatan dengan komoditas kelapa sawit unggulan di Kabupaten 
Bengkulu Tengah berada di Kecamatan Pondok Kubang. Berdasarkan hasil 
IDM 2019 status desa masih tertinggal terdapat lima desa di Kecamatan 
Pondok Kubang yaitu Desa Batu Raja, Desa Dusun Anyar, Desa Paku Haji, 
Desa Tanjung Dalam, dan Desa Talang Tengah 1. Indeks dimensi dominan 
paling rendah daerah tersebut yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE). 
Perkebunan kelapa sawit memiliki peranan yang cukup besar terhadap 
distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha subsektor perkebunan di 
kabupaten bengkulu tengah tahun 2019 yaitu sebesar 41,58 persen. Hal ini 
berarti kelapa sawit memiliki peranan pertumbuhan dan pengaruh terhadap 
daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. .dan memberikan multiflier effect baik 
peran dari makro ke mikro yang dimana mampu menyerap pekerja 
Kabupaten Bengkulu Tengah yang diharapkan mampu menurunkan tingkat 
pengangguran.  

2. Peran komoditas kelapa sawit terhadap rata-rata pendapatan usahatani 
kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sebesar 
Rp.21.111.202/ha/KK/tahun, kontribusi pendapatan pada sektor off-farm
sebesar Rp.8.640.000/KK/tahun. Kontribusi pendapatan pada sektor non-
farm sebesar Rp.5.133.333/KK/tahun. Analisis R/C untunk petani kelapa 
sawit adalah 4,1. Kontribusi kelapa sawit terhadap pendapatan rumah tangga 
petani kelapa sawit yaitu sebesar 60,58 persen. Hal ini berarti perananan 
kelapa sawit skala mikro dapat memberikan tingkat penghasilan yang dapat 
menurunkan kemiskinan.  
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani untuk keluar dari kemiskinan 
menggunakan analisis logistik adalah variabel luas areal berpengaruh pada 
taraf nyata pada , pendapatan kelapa sawit 
1%, pendapatan luar usahatani kelapa sawit 10%, 
Umur tanaman 5%, dan jumlah anggota keluarga 

1%.  Nilai kebaikan model sebesar 0.8807 atau 
88.07% persen. Hal ini berarti bahwa variabel penjelas yang masuk ke 
dalam model dapat menjelaskan sebanyak 88.07 persen keragaman dari 
kejadian petani berada di atas garis kemiskinan, sedangkan sisanya, sebesar 
11.93 persen, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 
model. Berdasarkan tabel confusion matriks hasil validasi model dengan 
data test, fungsi peluag logit dapat mengklasifikasikan secara benar 
rumahtangga petani kaya sebesar 95.65% dan model fungsi peluag logit 
dapat mengklasifikasikan secara benar rumah tangga petani miskin sebesar 
96.15%. Secara keseluruhan, model dapat mengklasifikasikan contoh ke 
dalam kelasnya secara benar sebesar 95.92%. 

4. Hasil perolehan alternatif strategi yang dilakukan untuk meningkatkan 
peran subsektor perkebunan kelapa sawit dalam pembangunan 
perekonomian di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat lima 
strategi yaitu optimalisasi pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui 
perluasan luas areal perkebunan kelapa sawit dan peningkatan produktivitas 
pada wilayah basis, penguatan peran regulasi yang mendukung 
(memberikan pembinaan, bantuan subsidi pupuk, perbaikan infrastruktur, 
serta melakukan penelitian) untuk meningkatkan kualitas kelapa sawit, 
meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama antar instansi serta pihak 
yang telah memiliki pengalaman dalam membangun dan mengembangkan 
perkebunan kelapa sawit, evaluasi efektivitas kinerja dinas terkait dan 
melakukan pengembangan inovasi teknologi untuk peningkatan provitas 
lahan dan produksi.  

5. Berdasarkan hasil perhitungan ranking total astractive score (TAS) maka 
diperoleh prioritas strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan 
peningkatan produktivitas terutama pada wilayah basis kelapa sawit serta 
memberikan penguatan peran regulasi yang mendukung seperti 
memberikan pembinaan, bantuan subsidi pupuk, perbaikan infrastruktur, 
serta melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas kelapa sawit yang 
dinilai dari produktivitas yang dihasilkan masih cukup rendah dan 
optimalisasi pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui peningkatkan 
luas areal perkebunan kelapa sawit. Kedua alternative strategi ini dapat 
dilaksanakan secara bersamaan karena saling mendukung satu sama lainnya 
berdasarkan rumusan yang dianggap paling penting oleh pakar untuk 
dilakukan. Hal ini menunjukan bahwa alternative strategi ini diharapkan 
sangat cocok dapat dilakukan untuk meningkatkan peran subsektor 
perkebunan kelapa sawit dalam pembangunan perekonomian di wilayah 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 
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10.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa saran 
yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait 
sebagai berikut: 

1. Perlu adanya konsentrasi dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah 
dalam mengatur pola tata ruang secara optimal khususnya pengalokasian 
lahan perkebunan kelapa sawit secara terkoordinasi terutama dalam 
menggali potensi ekonomi lokal. Optimalisasi pemanfaatan lahan yang 
sinkron melalui model perencanaan berkelanjutan akan mampu 
meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan 
cara pemanfaatan komoditas kelapa sawit. Wlayah yang memiliki 
keunggulan komoditi kelapa sawit yaitu Kecamatan Pondok Kubang 
namun masih memiliki banyak terdapat desa tertinggal sehingga perlu 
adanya mengalokasikan dana yang tepat sehingga dapat meningkatkan 
kontribusi terhadap multiflier effect di Kabupaten Bengkulu Tengah. 

2. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mempertimbangkan 
hasil penelitian ini dalam menentukan arah pengembangan subsektor 
perkebunan di masa yang akan datang terutama dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Sebaiknya juga dilakukan penelitian lapangan 
yang lebih intensif untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih tepat dan 
sempurna serta analisis dampak lingkungan harus tetap dilakukan 
sehingga pemanfaatan subsektor perkebunan komoditi kelapa sawit ini 
benar-benar dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan 
mendorong peningkatan kondisi perekonomian di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. 

3. Komoditas subsektor perkebunan kelapa sawit yang akan menuju menjadi 
unggulan/basis hendaknya dipacu pertumbuhannnya menjadi komoditi 
unggulan agar dapat memperkuat sumbangan subsektor perkebunan bagi 
pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun hal 
ini tetap dilakukan dengan mengalokasikan dana pembangunan secara 
lebih proporsional 

4. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pembinaan kepada 
kelompok tani kelapa sawit yang kurang aktif agar usahatani yang 
dilakukan petani mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. 

5. Diharapkan kepada petani kelapa sawit untuk dapat meningkatkan hasil 
produksinya dan memperluas usahatani kelapa sawit sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

6. Diharapkan pada petani kelapa sawit dapat meningkatkan perawatan 
tanaman kelapa sawit. 

7. Adanya upaya pemerintah desa untuk lebih meningkatkan fungsi lembaga 
penyuluhan dari dinas dan instansi terkait untuk dapat memberikan 
penyuluhan berupa peralihan informasi dan teknologi yang bisa membantu 
petani dalam meningkatkan produktifitas, mutu dan kualitas hasil produksi 
kelapa sawit petani rakyat.  
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8. Perlu lembaga pembiayaan keuangan yang mampu memberikan bantuan 
peminjaman modal dengan bunga yang sesuai agar petani bisa 
mengalokasikan uang tersebut dalam rangka peningkatan pendapatan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Ambardi, U. M., & Prihawantoro, S. 2002. Pengembangan wilayah dan otonomi 
daerah: kajian konsep dan pengembangan. Pusat Pengkajian Kebijakan 
Teknologi Pengembangan Wilayah. 

Amelia, Jesi. 2014. Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan 
Pelepat  Ilir,Kabupaten Bungo Provinsi Jambi [Tesis]. [Internet] Bogor [ID]. 
Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

Agustina D.  2014. Analisis Lingkungan Sosial Ekonomi Pengelolaan Perkebuna 
Kelapa Sawit Berkelanjutan Berdasarkan Kriteria ISPO (Studi Kasus PT. X 
Kalimantan Selatan). Institut Pertanian Bogor. Bogor.  

Anggraeni L. 2003 Peranan Perkebunan Kelapa Rakyat Dalam Pertumbuhan 
Wilayah dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir 
Propinsi Riau, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

Anwar, A., & Ahmad, W. M. 2005. Ketimpangan pembangunan wilayah dan 
pedesaan: tinjauan kritis: 70 thn Affendi Anwar. P4WPress. 

Aris A. 2011. Impacts of Community’s Coconut Farm Development on Poverty and 
Regional Economy of Indragiri Hilir Regency. Jurnal Agro Ekonomi.
28(1):69-94.  

Arti DB. 2011. Analisis Strategi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan 
Perkembangan Industri Kelapa Sawit Nasional (Studi Kasus di PTPN IV 
Medan Sumatera Utara). Institut Pertanian Bogor.Bogor. 

Aryani S. 2014. Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Pembangunan Ekonomi 
Wilayah Sumatera Utara. Institut Pertanian Bogor. Bogor.  

Asmarantaka RA. 2013. Analisis Tataniaga Kelapa Sawit di Desa Tanjung Jaya 
Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. 
Institut Pertanian Bogor. Bogor.  

Bangun RH. 2017. Kajian Potensi Perkebunan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara 
Menggunakan Location Quotient dan Shift Share. Agrica (Jurnal Agribisnis 
Sumatera Utara). 10(1). ISSN:1979-8164. 

Basuki M, Mujiraharjo F. 2017. Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman 
dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. Jurnal Sains, Teknologi 
dan Industri. 15(1):52-60 

[BPS] Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018. PDB atas harga konstan tahun 2015-
2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. 

 [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, 2019. Kabupaten 
Bengkulu Tengah Dalam Angka 2018. 



84

 [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, 2018. Kabupaten 
Bengkulu Tengah Dalam Angka 2017. 

 [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, 2017. Kabupaten 
Bengkulu Tengah Dalam Angka 2016. 

 [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, 2016. Kabupaten 
Bengkulu Tengah Dalam Angka 2015. 

Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan. Wilayah Pesisir Dan 
Lautan. Jakarta: Pradnya Paramita.

Case, K. E., & Fair, R. C. (2007). Principles of microeconomics. Pearson 
Education.

Chowdury A, Setiadi G. 2002. Macroeconomics Aspect of Poverty and Health in
Indonesia. United Nations Support Facility for Indonesian Recovery, Jakarta.  

Christiani E, Mara A, Nainggolan S. 2013. Jurnal Sosio Ekonomi Bisnis. 16(2). 
ISSN 1412-8241. 

Daniel, WW.1989. Statistika Nonparametrik Terapan. Jakarta : PT Gramedia. 
Dewanti, A. N., & Santoso, E. B. 2012. Penentuan alternatif lokasi pengembangan 

kawasan agroindustri berbasis komoditas pertanian unggulan di Kabupaten 
Lamongan. Jurnal Teknik ITS, 1(1), C33 C37.

Dionica P, H M Mozart BD, Luhut S. 2012. Analisis Kelayakan Finansial Kelapa 
Sawit Rakyat. Universitas Sumatera Utara. 

Direktorat Jenderal Perkebunan.2018. Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas 
Kelapa Sawit 2015-2017. Jakarta. Liseu. 2014. Analisis Strategi Daya Saing 
Kelapa Sawit. 

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah, Direktorat 
Jenderal Perkebunan 2018. Statistik Perkebunan Provinsi Bengkulu 2010-
2019.Liseu. 2014. 

Febrina RF. 2013. Peranan Perkebunan dan Industri Minyak Kelapa Sawit 
Terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Institut Pertanian 
Bogor. Bogor. 

Fretes PN. 2018. Analisis Sektor Unggulan (LQ), Struktur Ekonomi (Shift Share), 
dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua. Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow dan Geissler Serui.  

Gustiyana, H. (2004). Analisis Pendapatan Usahatani untuk Produk Pertanian. 
Salemba Empat: Jakarta.

Hapsari, W. R. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota 
Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan 
Pengembangan, 3(1), 11. 

Hartati DS. 2014. Peranan Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2003-2012. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Hendriyani, Ayu. 2012. Analisis Sektor-Sektor Unggulan Pada Perekonomian 
Kabupaten Cirebon (Periode 2005-2010). Institut Pertanian Bogor, Bogor.  



85

Hidayat R. 2013. Analisis Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan di 
Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Social of 
Agriculture. 2(1):54-66.  

Husain, N., Istaitieh, A., & Hugo, S. 2007. UAE macroeconomic report. DCCI, 
Data Management & Business Research Department. 

Ianchovichina, E., & Lundstrom, S. 2009. Inclusive growth analytics: Framework 
and application. The World Bank. 

Iskandar, Satria Putra Utama, M. F. B. 2018. Analisis Keberlanjutan Pengelolaan 
Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti-Plasma Di PT. Bio Nusantara 
TeknologiKabupaten Bengkulu Tengah. 1 8.

Joni R. 2012. Dampak Pengembangan Biodiesel Dari Kelapa Sawit Terhadap 
Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Institut 
Pertanian Bogor. Bogor. 

Kusumastuti R, 2014. Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah Provinsi 
Kalimantan Utara. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Liseu. 2014. Analisis Strategi Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia di Pasar 
Internasional.Institut Pertanian Bogor. Bogor.  

Mardikanto, T. 1994. Bunga Rampai Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret 
University Press. 

Maulana A. 2014. Strategi Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pada 
PT Perkebunan Nusantara 4 Medan Sumatera Utara. Institut Pertanian Bogor. 
Bogor.

Mei TS. 2011. Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Tani Wortel di Kabupaten 
Karanganyar.  SEPA: Vol (No): 7 (2) Universitas Negeri Semerang. ISSN: 
1829-9946.

Miraza, B. H. 2010. KhazanahRuangDalamKebijakanPublik. USU Press. Medan. 
Mosher, B. W., & Duce, R. A. 1987. A global atmospheric selenium budget. 

Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 92(D11), 13289 13298. 
Muryunika R. 2015. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Agroforestri Berbasis 

Kelapa Sawt di Jambi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 
Nayantakaningtyas JS. 2012. Analisis Dayasaing dan Strategi Pengembangan 

Minyak Sawit dan Turunannya di Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 
Oktovianti M, Yusmini, Muwardi D. 2015. Analysis on Oil Palm Small Holders’ 

Income in Sungai Apit Sub-District Siak Regency. Jurnal Fakultas Pertanian 
Universitas Riau. 2(2) 

Pratama RA, Sukiyono K, Arianti NN. 2017. Analysis Agricultural Leading 
Subsector District/Cities in Bengkulu Province. Jurnal Ilmu Peranian.
29(2):121-136. 

Priyarsono, D. S., & Sahara, F. M. 2007. Ekonomi Regional. Universitas Terbuka. 
Jakarta.



86

Prosiding
Usaha di Era Kepemimpinan Nasional Baru dan Masyarakat Ekonomi 

-602-71203-0-3 
Permatasari G. 2012. Strategi Pengembangan Wilayah Melalui Analisis Sektor 

Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sragen. Economics
Development Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang. 1(2). ISSN 
2252-6560.

Permatasari N. 2016. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis 
Pertanian Dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan di Kalimantan Barat. 
Jurnal Agribisnis Indonesia. 4(1):27-42.  

Paramawidhita W. 2015. Analisis Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di 
Kabupaten dan Kota Sukabumi (Periode Tahun 2007-2013), Institut 
Pertanian Bogor, Bogor. 

Parulian R. 2008. Strategi Pengembangan Perkebunan Sebagai Sektor Unggulan 
Dalam Meningkatkan Sumber Penerimaan Petani Pedesaan (Studi Kasus di 
Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Institut 
Pertanian Bogor, Bogor.  

Putri D, Darus MB, Sihombing L. 2015. Analisis Kelayakan Finansial Kelapa Sawit 
Rakyat. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara. 

 Rahman, R., Suratiyah, K., & Darwanto, D. H. 2011. Permintaan minyak kelapa 
sawit Indonesia oleh Republik Rakyat China. Agro Ekonomi, 18(1), 61 68. 

Ramadhan EM. 2014. Peranan Kelapa Sawit Dalam Perekonomian Daerah Provinsi 
Jambi: Analisis Input-Output Tahun 2000 dan 2010. Institut Pertanian Bogor. 
Bogor.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 
2005-2025. In Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 04 Tahun 2008
(pp. 1 86). 

RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bengkulu Tengah. 2010. In RPJPD 2005-2025 
Kabupaten Bengkulu Tengah (pp. 1 73). 

Rudor C. 2012. Peranan Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah 
Provinsi Sumatera Barat. Institut Pertanian Bogor. Bogor.  

Salin, P. (1994). International tax problems: between coordination and competition. 
Journal Des Economistes et Des Etudes Humaines, 5(1), 3 24. 

Sari DK, Haryono D, Rosanti N. 2014. Analysis of Income and Household of Corn 
Farmers in Natar District of South Lampung Regency. Jurnal Agribisnis 
Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 2(1).  

Sen, A. (1988). The concept of development. Handbook of Development 
Economics, 1, 9 26. 

Shinta, A. 2011. Ilmu Usahatani. Malang. Universitas Brawijaya Press (UB Press) 
Grafindo Persada. 

Sinaga DM. 2012. Analisis Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di 
Provinsi Sumatera Utara. Diponogoro Journal of Economics. 1(2):1-13. 



87

Sinta D. 2018. Analisis Pendapatan Usaha dan Tingkat Kesejahteraan Rumah 
Tangga Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten 
Mamuju Tengah. Universitas Negeri Makasar. Sulawesi Selatan.  

Siegel, Sidney. 1997. Statistik Nonparametik untuk Ilmu-Ilmu Sosial. 
Dialihbahasakan oleh Zanzawi Suyuti dan Landung Siamtupang. Jakarta: PT. 
Gramedia. 

Soeharno, J. 2009. Integrity of the Judge.
Soekartawi. 1995. Analisis Usahatani. Universitas Indonesia. 

for a sustainable future. Sustainable Development, 1(3), 23 35. 
Suharsaputra, U. (2012). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan. 

Bandung: Refika Aditama.
Sukirno, S. 2004. Makroekonomi Teori. Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. 

Persada.
Suyanto, B. 2014. Sosiologi ekonomi: Kapitalisme dan konsumsi di era masyarakat 

post-modernisme. Prenada Media. 
Sundari MT. 2011. Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Tani Wortel di Kabupaten 

Karanganyar. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. 7(2):119-126.  
Sulistianawati. 2010. Strategi dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan 

Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugrah Tani Bersama dengan 
Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Banyuasin, 
Sumatera Selatan). Institut Pertanian Bogor. Bogor.  

Syaifuddin. 2016. Kajian Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Kemiskinan Petani. 
Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara). 4(1). 

Tambunan, T. 2001. Perekonomian Indonesia: teori dan temuan empiris. Ghalia 
Indonesia. 

Tarigan, R. 2004. Ekonomi regional: Teori dan aplikasi. Bumi Aksara. 
Triyono D, Muani A, Sagiman S. 2015. Strategi Pengembangan Kebun Kelapa 

Sawit Lahan Gambut Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Social Economic of 
Agriculture. 4(2): 40-48.  

Utami R. 2017. Pengaruh Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat 
dan Internalisasi Eksternalitas Pabrik Kelapa Sawit. Institut Pertanian Bogor. 
Bogor.

Waluyo. 2012. Analisis Keterkaitan Pertumbuhan, Pengangguran dan Ketimpangan 
Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2004-2010. Institut Pertanian 
Bogor. Bogor.

Widodo, H. S. T. 1990. Indikator ekonomi: dasar perhitungan perekonomian 
Indonesia. Penerbit Kanisius. 

Yarsi A. 2006. Analisis Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sistem 
Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Yolanda HM, Tarumun S, Eliza. 2014. Pengaruh Subsektor Perkebunan Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kampar. Jurnal Fakultas Pertanian.



129

RIWAYAT HIDUP 
Penulis dilahirkan di Bengkulu, 20 Februari 1994, anak dari 

alm Bapak Chatamsya Muzar, BA dan Ibu Rosmani.Penulis 
merupakan anak keempat dari lima bersaudara.  

Penulis menempuh Pendidikan formal di SD Negeri 37 
Bengkulu (2000-2006), SMP Negeri 03 Bengkulu (2006-
2009), SMA Negeri 01 Bengkulu (2009-2012).  Pendidikan 
Sarjana penulis melanjutkan di program studi Ekonomi 
Pembangunan, Universitas Bengkulu melalui jalur SNMPTN 
(Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi) tahun 2012-2016. 
Selama menjadi mahasiwi sarjana tingkat akhir penulis pernah 

bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) 
Provinsi Bengkulu tahun 2015-2016 dan penulis juga pernah menjadi Finalis Duta 
HIV AIDS Bengkulu tahun 2016. 

Pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai mahasiswa pada Program Studi 
Jurusan Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Sekolah 
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Selama menjalani program S-2, pada tahun 
2018 penulis lolos International Conference as an Oral Presenter. Pada bulan Maret-
Desember tahun 2019 penulis bekerja di Permakultur Lanskap Berkelanjutan 
Indonesia (PLAN B) pada proyek Responsible and Sustainable Palm Oil Plantation 
in Indonesia (RESBOUND) Studi Penelitian Penilaian Baseline di Provinsi Sumatra 
Utara dan Kalimantan Barat.  

Penulis bergabung di organisasi pascasarjana Bogor Science Club (BSC) 
sebagai sekretaris departement publik tahun 2018 dan anggota Forum Mahasiswa 
Pascasarjana Departement Kebijakan Strategis dan Kebijakan Publik (KSKP) tahun 
2018-2019.


	Blank Page
	Blank Page



