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Menerima Hasil Pilkada
HARI ini, Rabu (27/6/2018), sebanyak 171 daerah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Daerah itu terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten,
dan 35 kota. Sekitar 152 juta lebih rakyat Indonesia ikut
memilih dalam pilkada kali ini sebagaimana terdapat dalam
daftar pemilih tetap (DPT).
Di Sumatera Utara (Sumut), pilkada untuk memilih
gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, tercatat juga
beberapa walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati,
antara lain Kota Padangsidimpuan serta Kabupaten
Langkat, Deliserdang, Tapanuli Utara, Dairi, Padanglawas,
dan Batubara. Total warga negara yang berhak menggunakan hak suaranya sekitar 9 juta lebih pemilih.
Kita bersyukur Pilkada Serentak 2018 yang melibatkan
lebih dari setengah jumlah rakyat Indonesia ini berlangsung
aman dan lancar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
(Kemenko Polhukam) menyatakan capaian tersebut.
Khusus partisipasi pemilih, meski belum ada catatan resmi,
sepertinya meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya.
Setidaknya, menurut KPU, terjadi di Jawa Barat. Kenyataan
serupa tampaknya terjadi juga di Sumut.
Meski demikian, tetap ada beberapa catatan yang harus
menjadi perhatian penyelenggara pemilu, seperti KPU dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan
pilkada serentak kali ini. Di antaranya terkait hal-hal teknis
yang menjamin hak memilih warga negara supaya terpenuhi.
Laporan yang diterima Komite Independen Pemantau
Pemilu (KIPP) tentang masih adanya warga negara yang
kesulitan menunaikan haknya adalah benar adanya.
Sebagian dari mereka tidak menerima surat undangan
memilih. Bahkan, ada yang tidak terdaftar atau menghilang
namanya dari DPT. Perbaikan atas kondisi ini sangat
penting sebagai modal penyelenggaraan pemilu berikutnya
yang sebenarnya tahapannya telah berjalan saat ini, yaitu
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Pemenang Pilkada Serentak 2018 memang belum
ditetapkan. Baru akan diumumkan secara resmi pada 4-6
Juli untuk tingkat kabupaten/kota, dan 7-9 Juli di tingkat
provinsi. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat (quick
count) berbagai lembaga survei, kita sudah bisa tahu siapa
calon yang unggul dalam hajatan demokrasi Pancasila ini.
Benar, hasil hitung cepat ini bukan hasil resmi. Tapi, secara
umum telah mencerminkan hasil sebenarnya. Apalagi,
perbedaan persentase yang diraih masing-masing kandidat,
khususnya Pilkada Gubsu, cukup signifikan.
Kepada para pemenang, terutama untuk pasangan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/
wakil walikota di Sumut, kita ucapkan selamat. Rakyat
telah memilih dan memberikan kepercayaan untuk memimpin daerah ini selama lima tahun ke depan mulai
Oktober 2018 sejak resmi dilantik. Tentu, bukan pekerjaan
mudah. Tapi, sebagaimana janji akan bersikap amanat,
sikap itulah yang pasti dijadikan pegangan oleh rakyat saat
memilih mereka.
Tidak kalah pentingnya ialah merangkul seluruh rakyat
di daerah masing-masing setelah pemilihan ini. Sebab,
menjadi pemimpin, kita yakini adalah untuk seluruh rakyat.
Perbedaan pilihan merupakan keniscayaan dalam
demokrasi. Akan tetapi, setelah keputusan diambil dan
disepakati, maka kita semua harus menjalankan keputusan
itu. Terlebih dalam kedudukan sebagai pemimpin yang
menjadi teladan, jangkar, dalam menjalankan putusan
tersebut.
Demikian pula kita sebagai rakyat. Harus bersikap serupa.
Berbagai perbedaan sikap yang terjadi saat masa kampanye
sudah harus ditinggalkan. Jangan berlarut-larut dalam
perbedaan tersebut karena akan kontraproduktif bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita.
Meninggalkan perbedaan, apalagi yang memicu perpecahan,
juga menjadi bukti bahwa kita sebenarnya sudah berada
dalam kondisi matang berdemokrasi sebagaimana yang
selalu kita klaim selama ini. Sekali lagi, Pancasila tetap harus
kita jadikan dasar dalam karakter kita berdemokrasi karena
itu merupakan nilai dan falsafah negara dan bangsa ini.
Khusus bagi Sumut, terpilihnya gubernur dan wakil
gubernur baru ini menjadi momentum berharga untuk
memajukan provinsi ini. Kita sudah lama terpuruk. Citra
daerah ini, terutama soal korupsi, juga negatif. Kepemimpinan
baru ini kita harapkan menunaikan tugas dan tanggung
jawabnya dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Jangan kita
sia-siakan kesempatan ini dengan larut dalam perselisihan
akibat perbedaan pilihan saat di bilik suara.

JANGAN terpecah karena Pilkada.
- Pilkada usai, mari bersatu lagi.
ooOoo
HITUNGAN cepat Eramas ungguli Djoss.
- Biasanya hasil tidak berubah.
ooOoo
SETIAP tahun ratusan ribu lulusan PT menganggur.
- Alamak, ini nama sarjana pengangguran.
ooOoo

Oleh: Riza Multazam Luthfy
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ana desa yang genap dikucurkan sejak tahun 2015
kerap disambut dengan be
ragam respons positif. Bermacam bentuk dukungan mengalir dari
berbagai penjuru. Pemerintah Kabupaten
Lembata, Nusa Tenggara Timur, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat
yang mengalokasikan 30% dana desa
untuk kegiatan Padat Karya. Wakil Bupati
Lembata Thomas Ola Langoday menyarankan kegiatan padat karya diarahkan
untuk memajukan ekonomi kreatif. Sementara Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengarahkan penggunaan dana desa untuk merealisasikan
kawasan desa mandiri dengan menghargai potensi lokal.
Dalam konteks ini, dana desa dipercaya mampu membangkitkan aktivitas
ekonomi berbasis lokal. Semangat, ide,
dan kreativitas masyarakat desa dalam
mencari sumber penghidupan dilakukan
berdasarkan pranata lokal. Data Kemendes PDTT menunjukkan bahwa 61.821
desa menyimpan potensi pertanian, 20.034
desa menyimpan potensi perkebunan,
1.902 desa menyimpan potensi menjadi
desa wisata, sementara 12.827 desa
menyimpan potensi perikanan, 64.587 desa
menyimpan potensi energi baru terbarukan.
Potensi inilah yang mestinya terus digarap
oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi di level lokal tidak lagi mengacu
pola top-down yang mengandalkan
instruksi pemerintah pusat, melainkan
pola bottom up yang mengutamakan
inisiatif masyarakat. Dalam taraf tertentu, dana desa mengandung gagasan
demokratisasi yang ingin membangkitkan lokalitas dalam konstruksi
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).
Warisan Pendahulu
Terpeliharanya kearifan lokal (local
wisdom), khususnya dalam pemberdayaan bahan-bahan alami untuk menghasilkan produk jadi, merupakan konsekuensi logis dari adanya dana desa. Tersedianya sejumlah dana ternyata memantik inspirasi orang-orang desa untuk merawat pemikiran, tradisi, dan kebijaksanaan nenek moyang. Mereka beritikad
kuat untuk membumikan warisan leluhur
yang menjadikan materi-materi ramah
lingkungan sebagai unsur utama terciptanya kerajinan tangan (handycraft). Mereka tidak ingin bumi ini kian tercemar
lantaran semakin membludaknya beragam produk berbahan plastik, kaca, atau
materi lainnnya yang lebih berpotensi
merugikan ketimbang menguntungkan
manusia. Bagaimanapun, eksploitasi
terhadap alam tak mungkin dibiarkan
atau bahkan dilestarikan.

Selain itu, mereka juga ingin meneguhkan ikatan sosial dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kuatnya kebersamaan, harmoni dan
toleransi antar perajin terbentuk dari intensitas kerja sama. Dengan tetap mempertahankan cara-cara tradisional, mereka ingin menghindari individualisme
yang akhir-akhir ini menggerogoti generasi bangsa. Hal ini yang barangkali tidak
ditemukan ketika kerja manusia sudah
tergantikan oleh mesin. Mekanisasi
berdampak serius terhadap keringnya
hubungan antarmanusia. Dalam Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam
Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia disebutkan bahwa budaya gotongroyong, toleransi, kebersamaan, dan kekeluargaan merupakan pandangan hidup
sekaligus merupakan ciri khas, karakter,
dan jati diri budaya bangsa Indonesia.
(Sudjito, dkk., 2012: 35).
Keteguhan menjaga apa yang diwariskan oleh para pendahulu inilah yang antara
lain bisa ditelusuri di Desa Seketi,
Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Di
sana, selain memakai bambu sebagai
sarana berburu rezeki sekaligus medium
menularkan kreativitas, masyarakat
setempat juga bersikukuh memakai pola
lama dalam mengais rupiah. Di tengah
derasnya laju industrialisasi, sebagian

warga Desa Seketi tetap mempertahankan usaha anyaman bambu. Sayangnya,
produk yang dihasilkan oleh tangan-tangan kreatif mereka kurang berkembang
karena terbatasnya keterampilan. Kaum
perajin tak mampu mengikuti perkembangan pasar anyaman bambu yang semakin
luas dan permintaan produk yang kian
bervariasi. Minimnya APBDes membuat
pemerintah desa menyerah. Namun, sejak
muncul dana desa, desa yang mengantongi
julukan Kampung Bambu tersebut mulai
menggeliat. Ekonomi berbasis kerakyatan, semisal kerajinan anyaman bambu
dan pertanian, memperoleh atensi yang
besar. (Kompas, 24-1-2018: 23).
Kesadaran Tinggi
Terbentuknya kearifan lokal (local
wisdom) melalui dana desa juga dijumpai
di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen,
Kabupaten Malang, Jawa Timur. Konservasi bambu di lahan desa yang digencarkan oleh perangkat desa ternyata memberikan dua manfaat besar. Di samping
tujuh mata air yang ada di sana terlindungi, gairah wisata lokal juga bergairah.
Kerja sama antara perangkat Desa Sanankerto dengan Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Brantas berhasil
menumbuhkan 16.000 batang bambu.
Aktivitas konservasi membuat seluruh
kawasan seluas 36,8 hektar (dari luasan
sebelumnya yang hanya 10 hektar) telah

ditanami bambu. Guna mendukung
langkah tersebut sekaligus memberdayakan potensi lokal, pemerintah desa pada
tahun 2015 membentuk BUMDes. Setahun setelahnya, tepatnya tahun 2016, ekowisata Boon Pring menyumbang pemasukan Rp 90 juta. Melihat pendapatan yang
luar biasa inilah akhirnya pada tahun
2017 pihak desa nekat menyertakan modal sebesar Rp 170 juta dari dana desa
demi memacu perkembangan wisata.
(Kompas, 24-5-2017: 28).
Dengan tingkat kesadaran yang tinggi,
perangkat Desa Sanankerto turut merawat
sistem ekologi di sekitarnya. Perlindungan terhadap ekosistem dan kekayaan
alam memuat ikhtiar menyelamatkan
bumi dari bermacam kerusakan dan kehancuran. Dengan demikian, terbentuklah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Betapa
aktivitas pertambangan, misalnya, yang
kerap menimbulkan polusi tanah, air dan
udara benar-benar memuat komersialisasi
yang cenderung berpihak pada kepentingan individu dan korporasi ketimbang
kepentingan publik. Eksploitasi secara
besar-besaran dilakukan terhadap Sumber
Daya Alam (SDA) dengan mengutamakan keuntungan jangka pendek sekaligus
menihilkan keberlanjutan. ***
Penulis, Peneliti Desa. Mahasiswa Program
Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.

Infrastruktur Baik, Ekonomi Rakyat ikut Membaik !
Oleh: Jan Roi A Sinaga

D

olok Silau, merupakan sebuah wilayah Kecamat-an
di Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara. Berbatasan langsung dengan dua Kabupaten,
yakni Karo dan Deli Serdang, membuat
wilayah ini menjadi sangat strategis sesungguhnya bagi Kabupaten Simalungun
untuk dikembangkan, baik sebagai daerah transit, maupun sebagai daerah percontohan pembangunan pertanian bagi
kabupaten lain. Namun apa hendak
dikata, daerah yang subur dan terkennal
akan hasil pertaniannya tersebut, malah
seakan jalan ditempat tanpa ada perkembangan pembangunan berarti dari kabupaten induk, Simalungun.
Penyebabnya apa? Akses untuk memasarkan hasil bumi desa-desa diwilayah
kecamatan tersebut, tidak terlalu baik.
Dolok Silau merupakan tanah kelahiran
saya, dimana orang tua dan keluarga
saya masih bermukim disana. Akses jalan
untuk memasarkan hasil pertanian mereka cukup terbatas. Jika memasarkan
hasil pertanian ke ibukota Kabupaten
Simalungun, sepertinya kurang lancar,
mengingat kabupaten ini juga mengandalkan hasil pertanian disetiap wilayahnya. Memasarkan ke-Kabupaten Karo?
Sama saja, karena Kabupaten Karo terkenal akan kesuburan tanahnya dan hasil
pertanian yang berkualitas baik. Akses
jalan memang dikategorikan “cukup”,
meski tidak baik.
Ke Kota Medan atau Lubuk Pakam memasarkan hasil pertanian adalah pilihan
terbaik. Akan tetapi, akses jalan alternatif
yang mana di masa orde baru masih bisa

dilalui kendaraan roda empat, sudah hampir
dua puluh tahun rusak dan tidak dapat dilalui
kendaraan, karena tidak adanya perawatan,
juga dikarenakan kualitas ’aspal’yang sudah
usang. Pilihannya, mengitari jalan lintas
via Pematang Siantar, Perbaungan, hingga
sampai ke Lubuk Pakam, atau via Kabupaten Karo untuk sampai ke Kota Medan. Jarak yang cukup jauh, dan tentunya
memakan ongkos yang besar. Seandainya,
jalan alternatif via Galang dalam kondisi
layak, jarak tempuh paling berkisar 1,5 – 2
jam sudah tiba ditempat tujuan, ongkos
barang tidak membengkak.
Perbaikan memang sudah direncanakan sejak dulu, bahkan sejak era pemilihan langsung oleh rakyat kita laksanakan.
Akan tetapi, aktualisasi dari rencana tersebut seakan hanya sebatas wacana saja.
Tidak ada tanda-tanda jalur alternatif
tersebut akan diperbaiki. Padahal jalur
tersebut bisa dikategorikan jalur penting
dalam mendongkrak pariwisata Danau
Toba, karena terhubung langsung ke Bandara Internasional Kuala Namu.
Hingga akhirnya, tidak bisa kita pungkiri bahwa pembangunan jalan alternatif
tersebut benar-benar menjadi kenyataan
di era pemerintahan saat ini. Sebagai upaya dalam mewujudkan Dana Toba sebagai Monaco of Asia, Pemerintah saat
ini sedang menggalakkan pembangunan
infrastruktur jalan menuju kawasan Toba
Caldera Park. Jalan tol Medan-Sei Rampah sudah selesai dibangun, dan jalur
alternatif yang melintasi desa dimana saya
dibesarkan, akhirnya terkena tuahnya.
Jalan yang dulunya hancur bahkan
patah, sekarang sudah mulus tanpa ada

cela. Masyarakat Kota Medan, Deli Serdang dan Sei Rampah yang dulunya ingin
mengunjungi Danau Toba hanya sebatas
ke Parapat via Pematang Siantar, saat ini
dengan mudahnya menggapai tempat wisata lain diseputaran Danau Toba via jalur
alternatif. Bahkan, hampir setiap hari libur
tiba, desa kami yang biasanya lengang
akan kendaraan, mendadak ramai dengan
lalu lintas yang lalu lalang. Polsek yang
selama ini tidak memfungsikan poslantasnya, seperti harus terbangun dari tidur
panjang untuk mengatur arus lalu lintas.
Suasana menjadi semakin hidup. Entah
kenapa, perasaan akan segera bangkitnya
ekonomi warga desa di Kecamatan Dolok
Silau sudah di depan mata, tergantung
kreatifitas warga dalam mengelolanya.
Ekonomi Rakyat Ikut Membaik !
Saya pernah melihat sebuah gambar
ilustrasi, dimana sekelompok rakyat sedang terperangkap didalam sebuah lubang
kemiskinan, dan digambarkan pula pemerintah berada diatas dan berusaha
membantu. Ilustrasi tersebut digambarkan dalam dua gambar berbeda. Pada gambar pertama, rakyat yang sedang berada
didalam lubang berteriak “pak, kami
lapar,beri kami makanan !”. Mendengar
teriakan rakyatnya tersebut, pemerintah
yang berada diatas memberikan makanan
kepada rakyatnya. Hal itu dilakukan berulang-ulang, setiap saat rakyatnya menjerit. Rakyat memang kenyang, untuk sementara. Namun tidak akan pernah mandiri, bahkan keluar dari lubang kemiskinan
tersebut. Sampai kapan pemerintah mampu
memberi makanan (bisa diartikan dalam
hal bantuan langsung tunai atau sejenis) ?

Pada gambar kedua, di saat rakyat
yang berada didalam lubang berteriak
meminta makanan, maka pemerintah
yang berada diatas berpikir dengan bijaksana. Bukan makanan yang diberikan
secara langsung, akan tetapi tangga.
Tangga agar rakyat yang berada didalam
lubang, bisa keluar. Tujuannya apa? Saat
rakyat bisa keluar dari lubang tersebut,
maka bersama-sama dengan pemerintah
membangun sistem yang lebih baik,
mendapatkan makanan bersama-sama,
dan tentu saja menjadi lebih mandiri.
Infrastruktur yang baik diibaratkan
seperti tangga yang bisa membawa kita
keluar dari jerat kemiskinan dan membuat
kita lebih mandiri. Sehingga bisa bersama-sama dengan pemerintah membangun sistem negara yang baik, tangguh,
dan mandiri. Di saat infrastruktur seperti
jalan sudah baik, maka daerah yang
sebelumnya terisolir, maupun pembangunannya mandeg, bergairah kembali
untuk bangkit, baik secara ekonomi
kerakyatan, maupun pembangun.
Dolok Silau terkenal akan hasil pertaniannya seperti sayur mayur, dan buahbuahan seperti nenas dan jeruk manis.
Sebelum jalur alternatif Lubuk PakamDolok Silau diperbaiki, hasil pertanian
desa tersebut bergantung kepada agen
(pengepul yang akan membawa hasil
pertanian keluar kota seperti Medan,
Lubuk Pakam, maupun Langkat). Tentu,
harga yang didapatkan petani mendapat
potongan dari harga pasaran. Harga sebuah nenas kepada para agen biasanya
dihargai Rp. 1.500 hingga Rp. 2.000,
untuk sayur mayur lebih berfariatif ter-

gantung jenisnya, tapi rentang harganya
berkisar Rp. 2.000 hingga Rp. 3.000 saja,
dan untuk jeruk madu, juga sama.
Setelah jalur alternatif tersebut selesai
dikerjakan, dan sejalan dengan banyaknya pelintas yang melintasi jalur tersebut,
maka warga desa memiliki alternatif lain
dalam memasarkan hasil pertaniannya.
Hampir disepanjang jalan disekitar
areal pertanian warga sudah berdiri
pondok-pondok kecil, tempat dimana
warga menggelar hasil pertaniannya, dan
ditawarkan kepada pelintas. Mulai dari
nenas, jeruk, dan sayur mayur. Bukan itu
saja, di setiap area pertanian warga, juga
terdapat semacam papan informasi yang
menggugah para pelintas untuk singgah
dan membeli hasil pertaniannya.
“Nenas manis, 5000 / buah, petik
sendiri” tulis mereka. Atau “Jeruk madu,
12.000 / kilo, petik sendiri”, ada juga
“sayur mayur, 5000/kilo, panen sendiri”.
Dan tepat momen libur lebaran beberapa
waktu yang lalu, hampir setiap kebun
warga dikunjungi para pelintas, baik yang
menggunakan mobil maupun sepeda
motor. Selain mendapatkan buah maupun
sayuran yang masih segar, pengalaman
memetik atau memanen langsung menjadi
daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.
Ekonomi warga desa menggeliat, pemasukan bertambah, dan harga jual pun
meningkat dibanding dengan memasarkannya lewat agen, meski ada saat-saat tertentu
pemasaran lewat agen juga tetap dilakukan.
Namun karena akses menuju Medan dan
sekitarnya sudah semakin mudah, tentu harga juga semakin membaik dari sebelumnya.
(Bersambung ke hal. 24)

Kemenangan Indonesia Atas Uni-Eropa,
Saatnya Kita Berbenah
Oleh: Ida Kurnia Saragih, S.P

K

emenangan gugatan Indo
nesia yang ditujukan
kepada Uni Eropa atas Bea
Masuk Anti Dumping
(BMAD) komoditas minyak sawit merupakan suatu insentif bagi perkebunan
kelapa sawit kita. Sebelumnya Indonesia
menghadapi kondisi pelemahan ekonomi
dari perdagangan minyak sawit pada tahun
2013 setelah pemberlakuan BMAD dengan margin sebesar 8.8 sampai 22.3 persen pada bea masuk minyak sawit di
berbagai negara di Eropa. Hal ini berdampak pada perdagangan minyak sawit
yang menurut Badan Pusat Statistik pada
periode 2013-2016 ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 42.84
persen dari 649 juta dollar AS atau 8.8
triliun (kurs 13,500) pada Tahun 2013
turun menjadi 150 juta dollar AS atau
2.02 triliun rupiah pada Tahun 2016 dan
nilai ekspor biodiesel Indonesia ke UE
paling rendah terjadi pada Tahun 2015
yaitu sebesar 68 juta dollar AS atau sekitar
877.5 miliar rupiah. Hingga pada saat
BMAD resmi dihentikan per tanggal 16
Maret 2018 pada siaran pers Direktur
Jendral Perdagangan Luar Negeri Oke
Nurman beberapa waktu lalu telah
menginformasikan bahwa tren ekspor
biodiesel Indonesia ke UE pada periode
sejak pengenaan BMAD sampai dengan
dikeluarkannya putusan akhir DSB WTO
(2013-2016) diestimasikan sebesar 7
persen. Jika peningkatan tersebut dapat
dipertahankan dalam dua tahun ke depan,
maka nilai ekspor biodiesel Indonesia ke
Uni Eropa pada tahun 2019 diperkirakan
mencapai USD 386 juta dan pada tahun
2022 mencapai USD 1,7 miliar.
Mengingat bahwa devisa kita masih
bergantung kepada sektor ini sekitar 35
persen maka sangatlah penting melindungi
sektor ini dari berbagai hambatan perdagangan. Kampanye negatif sering kali
ditujukan kepada produk kelapa sawit kita,

berbagai isu seperti kerusakan lingkungan,
penyebab utama deforestasi, hilangnya
keaneka ragaman hayati, hingga emisi gas
rumah kaca serta isu pemerintah memberi
subsidi pertanian kepada petani kelapa
sawit. Hal mendorong pemerintah Indonesia dan negara produsen lainnya membuat
sertifikasi keberlanjutan (sustainability)
perkebunan kelapa sawit yang disebut
dengan ISPO (Indonesian Sustainable
Palm Oil) yang bersifat wajib dan RSPO
(Roundtable Sustainable Palm Oil) yang
bersifat sukarela bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit guna mencegah
memperbaiki citra perkebunan kelapa sawit di mata konsumen. Mekanisme
pemberlakuan sertifikat ini disusun sedemikian elok dengan harapan mengembalikan kepercayaan negara importir pada
produk minyak sawit Indonesia. Namun
dengan semakin sengitnya persaingan dagang antara negara-negara produsen minyak nabati, persoalan-persoalan lain tetap
dapat muncul untuk menghadang minyak
sawit.
Minyak sawit yang harganya lebih murah dibanding pesaingnya RSO (Rapeseed
Oil), SFO (Sunflower Oil), SBO (Soybean Oil) yang diproduksi negara-negara
di Eropa membuat minyak sawit selalu
diterpa isu miring, sehingga konflik
perdagangan tidak dapat dihindari untuk
mempertahankan produk masing-masing
negara. Sebagai negara yang masih
bergantung kepada produk pertanian
khususnya kelapa sawit Indonesia harus
mempersiapkan sedini mungkin perlindungan, perbaikan, hingga pembangunan
agroindustri dan perkebunan kelapa sawit.
Lembaga riset PASPI (Palm oil Agribusiness Strategic Policy Institute) dalam
penelitian empirik menyatakan bahwa
kebutuhan Uni Eropa akan minyak nabati
diperkirakan akan terus meningkat
apabila melihat pangsa minyak nabati di
Uni Eropa sebesar 29.42 pada tahun 2016

diiringi dengan perkembangan kebutuhan
akan minyak nabati di UE pada produk
biodiesel. Produk minyak nabati lain
sebagai produk sustitusi tidak sepenuhnya
mampu mencukupi kebutuhan tersebut
karena produktivitas RSO, SFO, SBO
jauh dibawah CPO, hal ini berarti minyak
nabati lainnya memerlukan lebih banyak
lahan dibanding CPO, maka untuk
meningkatkan produksinya akan lebih
banyak mengakibatkan deforestasi.
Dengan adanya fenomena diatas maka
kiranya sudah saatnya pemerintah kita
perlu memfokuskan kebijakan yang tepat
bagi keberlanjutan produk minyak sawit
mulai dari hulu hingga hilir dalam
produksi CPO dan produk turunannya
karena ketergantungan dunia pada CPO
tidak dapat dihindari.
Saat ini perkebunan kelapa sawit telah
memasuki perkembangan tahap ke dua
di mana terfokuskan pada peningkatan
produktivitas. Langkah awal yang sebaiknya diambil dalam merumuskan
kebijakan adalah dengan melihat segmentasi areal perkebunan Perkebunan kelapa
sawit Indonesia yang terbagi atas perkebunan besar negara (PBN), swasta
(PBS), dan rakyat dan sekitar 35 persennya adalah perkebunan rakyat. Permasalahan krusial perkebunan kelapa sawit
rakyat adalah rendanhya produktivitas dibanding swasta dan negara dimana PBN
sebesar 3.32 ton per hektar, PBS sebesar
3.17 ton per hektar, dan perkebunan
rakyat hanya 2.38 ton per hektar. PBN dan
PBS memang lebih unggul karena dengan
berbagai sistem dan mekanisme aspek
agronomi dan ekonomi lebih mudah
diterapkan dengan good corporate governance, good agriculture practice, dan
produk yang memenuhi SNI sesuai
persyaratan yang ditetapkan ISPO
maupun RSPO. Lalu permasalahannya
kini adalah bagaimana caranya agar
perkebunan rakyat juga memiliki standar

yang sama atas dasar pemerataan.
Perkebunan rakyat sering kali terabaikan dari segi teknologi, kurangnya modal
dan skill yang dimiliki petani hingga
berdampak pada rendahnya produktivitas.
Dalam kasus perkebunan kelapa sawit
memang terdapat berbagai solusi menghadapi ini, yang telah berlangsung hingga
saat ini adalah pola kemitraan dimana
petani yang memiliki lahan bermitra
dengan perusahaan yang memiliki teknologi dan management. Namun tidak
sedikit pula petani yang enggan mengikuti
program ini dengan alasan ketidakadilan
pembagian hasil dan lain sebagainya.
Fenomena ini perlu menjadi perhatian
pemerintah untuk menghimpun petani
perkebunan kelapa sawit untuk membangun skill untuk peningkatan produksi.
Peningkatan produksi tanpa menambah
luas lahan dapat dilakukan dengan
berbagai cara antara lain best management
practice dan penggunaan benih unggul
pada kesempatan replanting (peremajaan).
Pertumbuhan intensifikasi (penambahan produktivitas) dirasa menjadi
yang paling tepat karena lebih sustainable, efektif dan efisien. Mengingat
kebanyakan lahan perkebunan kelapa
sawit yang telah memasuki usia tanaman
tua yang akan habis satu sikulus tanam
(25 tahun) maka selajutnya akan memasuki masa replanting yang dapat dijadikan sebagai momentum perbaikan sistem dan komoditas. Hambatan lain dalam replanting perkebunan kelapa sawit
adalah besarnya dana yang dibutuhkan
untuk standar replanting perkebunan
sekitar 60 juta rupiah per hektar. Sebaiknya pemerintah menghindari pemberian
bantuan dana karena akan lebih mempersulit perdagangan minyak sawit
akibat isu pemberian subsidi.
Sebenarnya apabila dicermati lebih
lanjut, pemerintah maupun pihak perbankan dapat menjadikan momentum ini

sebagai program untuk membantu petani
mempersiapkan kebutuhan replanting
sejak dini. Pemerintah melalui perbankan
dapat bersinergi dengan membuat program
tabungan atau simpanan persiapan replanting dengan berbagai mekanisme yang
dapat ditetapkan pihak perbankan. Apabila
dibutuhkan pemerintah bisa saja bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi
melakukan riset yang dapat menghasilkan
rumusan alur pendanaan yang tidak
memberatkan petani agar tidak mengurangi konsumsi petani dalam memenuhi
kebutuhannya. Sasaran utamanya adalah
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani agar menciptakan iklim perdagangan yang kondusif bagi negara.
Membenahi seluruh kekurangan aspek
perkebunan kelapa sawit tidaklah mudah,
namun dengan sedikit keseriusan dan
keberpihakan kepada petani kelapa sawit
sebaiknya pemerintah mulai memikirkan
hal ini sedini mungkin. Mengingat bahwa
semakin majunya teknologi yang dimiliki
negara tetangga penghasil CPO dan
semakin membaiknya perdagangan CPO
ke negara Uni Eropa maka Indonesia
tidak boleh kalah. Kita harus lebih fokus
terhadap teknologi dan tidak lagi selalu
mempermasalahkan kekurangan modal.
Pangsa perdagangan minyak kelapa sawit
kita besar, industri kita maju, tenaga kerja
kita mumpuni, hanya saja petani kita
perlu pendampingan dan motivasi.
Apabila seluruh aspek ini dapat bekerja
sama dengan baik maka tidak ada yang
dapat diragukan lagi Indonesia akan
selalu memimpin produk minyak sawit
di perdagangan dunia. Harapan kita
semua adalah dengan perbaikan produk
kelapa sawit maka perekonomian negara
ini dapat membaik dari peningkatan
devisa, penyerapan tenaga kerja dan
mereduksi kemiskinan. ***
Penulis adalah mahasiwa Magister Agribisnis
Institut Pertanian Bogor

