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Kegiatan peremajaan perlu dilakukan ketika tanaman kelapa sawit telah melewati 
batas umur ekonomis dikarenakan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan 
pendapatan yang diterima petani. Permasalahan yang muncul ketika petani 
melakukan peremajaan adalah hilangnya penerimaan yang didapatkan oleh petani 
ketika mereka mengelola usahatani kelapa sawit yang mereka remajakan. Petani 
dihadapkan oleh permasalahan biaya, antara biaya yang harus  dikeluarkan  untuk  
peremajaan  maupun  biaya  pemeliharaan  selama  masa  tanaman belum 
menghasilkan (TBM) dan biaya kehidupan rumah tangga petani. Dalam hal ini 
petani harus mencari sumber-sumber pendapatan lain untuk memperoleh 
pendapatan selama kelapa sawit yang diremajakan memperoleh hasil. Alternatif 
ekonomi dalam mencari pendapatan untuk mengganti pendapatan yang hilang 
akibat dari peremajaan adalah melakukan usahatani diluar kelapa sawit antara lain 
usahatani tanaman pangan.  
Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui deskripsi atau gambaran kegiatan  
usahatani  pangan  yang  dilakukan  pada lahan peremajaan perkebunan  kelapa  
sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Analisis deskriptif dilakukan untuk 
menggambarkan kegiatan usahatani pangan yang dilakukan petani. Hal ini terkait 
dengan deskripsi petani maupun deskripsi kegiatan usahatani pangan itu sendiri, 
antara lain komoditi pangan yang diusahan dan luas lahannya, jadwal tanam dan 
pola tanam usahatani, serta penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan. Semua ini 
perlu dilihat karena akan memberikan peluang baru bagi sumber penerimaan 
petani kelapa sawit yang sedang melakukan peremajaan. 
 

Kata Kunci : usahatani pangan, kelapa aawit, peremajaan (replanting)    

 

PENDAHULUAN 
 
Sejak diluncurkannya program transmigrasi 

pada tahun 1993 di wilayah Sungai Bahar, usaha 
perkebunan kelapa sawit berkembang pesat ke  
beberapa  wilayah kabupaten di Provinsi Jambi. 
Berdasarkan data sebaran kebun kelapa sawit 
rakyat di wilayah Provinsi Jambi pada tahun 2018 
(Tabel.1) dapat diketahui bahwa kabupaten yang 
memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit paling 
luas di Provinsi Jambi pada tahun 2019 berada di 
Kabupaten Muaro Jambi, sebesar 97.831 Ha atau 
19,3% dari total luas lahan di Provinsi Jambi.  

Jumlah produksi tandan buah segar (TBS) 
yang dihasilkan dari perkebunan sawit di 
Kabupaten Muaro jambi sebesar 189.663 ton, 
sedangkan jika dilihat dari tingkat  produktivitas 
tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat di 
Kabupaten Muaro Jambi masih terbilang rendah 
dibanding wilayah lainnya, yaitu hanya sebesar 

2,575 Kg/Ha.  Sungai Bahar merupakan kecamatan 
yang memiliki jumlah luas areal lahan tertinggi yaitu 
sebesar 27.286 Ha atau sebesar 27,9% dari total 
luas lahan. Tetapi jika dilihat dari tingkat  
produktivitas di Kecamatan Sungai Bahar rendah 
dibandingkan daerah lainnya. 

Tanaman kelapa sawit di Kecamatan 
Sungai Bahar telah melewati umur ekonomis yaitu 
36 Tahun. Kelapa sawit yang sudah tua tidak dapat 
berproduksi secara maksimal dan dapat merugikan 
petani karena tenaga dan biaya yang dikorbankan 
tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima 
petani. Dalam kondisi ini kegiatan peremajaan 
kelapa sawit perlu dilakukan sebagai solusi untuk 
meningkatkan kembali produktivitas kelapa sawit 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani 
kelapa sawit
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Tabel 1. Luas, Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi Tahun 2018 

Kecamatan 
Luas Areal/Area (Ha)     Produksi 

        (Ton) 
Kg/Ha 

Petani 
(KK) TBM TM TTM/TR Jumlah 

Muaro Jambi 12.375 73.665 11.791 97.831 189.663 2.575 44.851 
Tanjung Jabung Barat 19.162 77.222 - 96.384 249.033 3.225 37.991 
Merangin 11.443 53.198 5.376 70.017 210.336 3.954 42.402 
Bungo 21.929 36.715 1.621 60.265 115.222 3.138 20.841 
Batang Hari 10.629 41.494 228 52.351 140.905 3.396 24.345 
Tebo 14.113 45.275 740 60.265 129.185 2.853 18.798 
Tanjung Jabung Timur 9.072 23.450 1.350 33.872 47.806 2.039 11.609 
Sarolangun 9.253 25.336 931 35.520 59.918 2.365 20.811 
Kerinci   5 94 10 526 43 

Jumlah 108.046 376.374 22.042 506.465 1.142.078 24.071 221.691 

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2019   

 
Permasalahan yang muncul ketika petani 

melakukan peremajaan adalah hilangnya 
penerimaan yang didapatkan oleh petani ketika 
mereka mengelola usahatani kelapa sawit yang 
mereka remajakan. Petani dihadapkan oleh 
permasalahan biaya, antara biaya yang harus 
dikeluarkan untuk peremajaan maupun biaya 
pemeliharaan selama masa tanaman belum 
menghasilkan (TBM) dan biaya kehidupan rumah 
tangga petani. Dalam hal ini petani harus mencari 
sumber-sumber pendapatan lain untuk memperoleh 
pendapatan selama kelapa sawit yang diremajakan 
memperoleh hasil. Alternatif ekonomi dalam 
mencari pendapatan untuk mengganti pendapatan 
yang hilang akibat dari peremajaan adalah 
melakukan usahatani diluar kelapa sawit ataupun 
usaha diluar usahatani.  

Penelitian ini memberikan gambaran 
ekonomi pengusahaan usahatani tanaman pangan 
yang dilakukan pada lahan peremajaan kelapa 
sawit pola swadaya dengan mengetahui pola 
pengusahaannya. Berdasarkan uraian di atas maka 
perlu dilakukan kajian yang komprehensif 
mengenai:  Kegiatan usahatani tanaman pangan 
yang dilakukan pada Lahan peremajaan 
(replanting) Kelapa Sawit swadaya di Kabupaten 
Muaro Jambi. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan 
Sungai Bahar yang memiliki luas daerah 
perkebunan kelapa sawit terbesar, sehingga 
diharapkan dapat menjelaskan tujuan penelitian ini 
di Kabupaten Muaro Jambi. Desa yang menjadi 
lokasi penelitian adalah Desa Panca Mulya dan  
Desa Berkah. Data yang diperoleh dari petani 
sampel akan dianalisis secara deskriptif untuk 
untuk menjawab tujuan pertama dari penelitian ini. 
Analisis pendapatan digunakan untuk menjawab 
tujuan kedua dan analisis kelayakan usahatani 
untuk menjawab tujuan ketiga.  

Analisis deskriptif untuk mendeskripsikan 
kegiatan usahatani lain yang dilakukan petani 

kelapa sawit selama kegiatan peremajaan. Analisis 
ini juga menjelaskan usahatani lainnya yang 
diusahakan oleh petani kelapa sawit untuk 
bertahan hidup selama pendapatan utama dari 
berusahatani kelapa sawit hilang karena kegiatan 
peremajaan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Kabupaten Muaro Jambi adalah kabupaten 

yang berada di Povinsi Jambi dengan keberadaan 
luas wilayah 5.246 Km2, dimana Kabupaten Muaro 
Jambi mempunyai 11 kecamatan dan 150 Desa 
serta 5 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk 
sebanyak 410.337 jiwa, dapat diperoleh gambaran i 
kondisi kepadatan penduduk sebesar 77,95 jiwa/km 
(2019).   

Letak geografis daerah Kabupaten Muaro 
Jambi berada di 1o15’ – 2o20’ Lintang Selatan dan 
diantara 103o10’ sampai dengan 104o20’ Bujur 
Timur dengan luas daerah 5.246 Km2 dan berarti 
hampir 9,28% dari seluruh luas wilayah Provinsi 
Jambi. Batas-batas wilayah Kabupaten Muaro 
Jambi adalah dapat dijelaskan rincian: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 
b.  Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi 

Sumatra Selatan. 
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Batanghari. 

 

Kecamatan Sungai Bahar terletak paling 
selatan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan 
ketinggian wilayah 10 m sampai hingga 100 mdpl,, 
suhu rata-rata berkisar 25-30 oC. Kecamatan 
Sungai Bahar memiliki 11 desa dengan jumlah 
penduduk sebesar 27.149 jiwa atau sebesar 6,62 
% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Muaro 
Jambi.   Luas wilayah Kecamatan Sungai Bahar 
adalah 2.665,5 Km2 dengan kepadatan penduduk 
10 orang per Km2.  Dengan peta lokasi wilayah 
penelitian adalah sebagai berikut
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Gambar 3. Peta lokasi wilayah penelitian 

 
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sungai 
Bahar adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Bahar Utara dan Kecamatan Mestong. 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Bahar Selatan. 
c. Sebelah timur berbatasan dengan Sumatra  

Selatan. 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Batanghari.  
 

Jumlah Penduduk 
Penduduk Kecamatan Sungai Bahar pada 

tahun 2017 terdata sejumlah 26.543 jiwa,  yang 

dibagi berdasarkan jenis kelamin penduduk laki-
laki sebanyak 13.560 jiwa dan penduduk 
perempuan sebanyak 12.983 jiwa. Rasio jumlah 
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex 
ratio) adalah 111,5 yang artinya jumlah penduduk 
berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari 
penduduk berjenis kelamin perempuan atau dari 
111,5 jiwa penduduk laki-laki terdapat 100 jiwa 
penduduk perempuan. Sebaran penduduk di 
Kecamatan Sungai Bahar tercatat 130 jiwa per 
Km2 sedangkan rata-rata jumlah anggota 
keluarga tercatat sebesar 4 jiwa. Secara lengkap 
komposisi penduduk Kecamatan Sungai Bahar 
disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Komposisi Penduduk di Kecamatan Sungai Bahar Tahun 2017 

No. Desa Banyak Penduduk 

    Laki-laki Perempuan Jumlah  (%) 

1 Suka Makmur 1437 1355 2792 10,52 
2 Marga Mulya 2114 2095 4209 15,86 
3 Panca Mulya 1275 1160 2435 9,17 
4 Marga Manunggal Jaya 1687 1518 3205 12,07 
5 Panca Bhakti 879 786 1665 6,27 
6 Bhakti Mulia 1078 969 2047 7,71 
7 Bukit Mas 808 697 1505 5,67 
8 Bukit Makmur 1065 955 2020 7,61 
9 Tanjung Harapan 1039 956 1995 7,52 

10 Berkah 992 918 1910 7,20 
11 Mekar Sari Makmur 1186 1574 2760 10,40 

  Jumlah 13560 12983 26543 100,00 

Sumber : Kecamatan Sungai Bahar Dalam Angka  2018 

Tabel. 2, menunjukkan bahwa banyaknya  
penduduk yang betempat tinggal di Kecamatan 
Sungai Bahar pada Tahun 2017 sejumlah 26.543 
jiwa yang terdiri dari  laki-laki sebanyak 51 % dan 
perempuan sebanyak 49 %. Desa yang menjadi 
tempat penelitian yaitu Desa Suka Makmur, Desa 
Mekarsari Makmur, Desa Marga Mulya, dan Desa 
Panca Mulya dengan jumlah penduduk sebesar 
10,5%, 10,3%,   15,86%, dan 9,17%. 

 

Mata Pencaharian 
Pendapatan yang diterima dipengaruhi 

oleh jenis mata pencaharian yang berdampak 
pada tingkat kesejahteraan keluarga. Hampir 
sebagian besar mata pencaharian masyarakat di 
Kecamatan Sungai Bahar adalah petani, yaitu 
sebesar 85 % dan sisanya sebesar 15 % bermata 
pencaharian lainnya. Komposisi penduduk 
menurut jenis mata pencaharian di Kecamatan 
Sungai Bahar dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Pencaharian di Kecamatan Sungai Bahar Tahun  2017 

No Jenis Mata Pencaharian  Persentase ( % ) 

1 Petani Kelapa Sawit  85,00 
2 Pedagang    4,00 
 3 

          4   
Pegawai Negeri Sipil 

      Lainnya   
 

  5,00 
  6,00 

 Jumlah                                 100,00 
Sumber : Kecamatan Sungai Bahar dalam Angka 2017 

 
Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa 

komposisi penduduk dengan mata pencaharian 
sebagai petani sawit memiliki jumlah terbesar 
diantara penduduk dengan mata pencaharian lain 
yaitu sebesar 85 %. Banyaknya penduduk yang 
bermata pencaharian kelapa sawit menunjukkan 
bahwa tanaman perkebunan kelapa sawit masih 
menjadi sumber pendapatan utama penduduk di 
Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro 
Jambi. 
 
Sarana dan Fasilitas Lainnya 

Kecamatan Sungai Bahar merupakan 
wilayah yang potensial untuk pengembangan 
sektor pertanian, khususnya tanaman kelapa 
sawit. Sekto pendidikan memiliki peran yang 
besar dalam pengembangan desa baik dari 
pendidikan baik itu pendidikan formal maupun non 
formal. Sarana umum fasilitas pendidikan di 
Kecamatan Sungai Bahar yaitu: gedung sekolah 
SD sebanyak 19, gedung SMP sebanyak 7, 
gedung SMA sebanyak 1, gedung SMK 
sebanyak 2, gedung MTS sebanyak 3, dan 
gedung MA sebanyak 1. Gedung kesehatan yang 
ada di Kecamatan Sungai Bahar yaitu 1 rumah 
sakit , 2 puskesmas  dan 9 puskesmas pembantu 
erta 29 posyandu balita dan 12 posyandu lansia.  

Penduduk Kecamatan Sungai Bahar 
mayoritas beragama Islam dimana terdapat 29 
buah masjid dan 110 buah mushola dan 12 gereja 
yang dapat digunakan masyarakat Kecamatan 
Sungai Bahar untuk beribadah. 
 
Karakteristik Sosial Ekonomi Petani 

Penelitian yang dilakukan ini terhadap 
petani sawit yang melakukan pengusahaan 
tanaman pada lahan peremajaannya secara 

konvensional. Dimana karakteristik sosial ekonomi 
tersebut petani bermaksud menggambarkan sifat 
khas yang ada pada petani. Jenis karakteristik 
sosial ekonomi petani di daerah penelitian ini 
meliputi gambaran tentang usia petani, tingkat 
pendidikan, lamanya pengalaman berusahatani, 
banyaknya jumlah tanggungan keluarga. 
  Usia petani adalah merupakan hal penting 
dalam kegiatan berusahatani. Karena dengan 
tingkat umur tertentu masing-masing akan 
berpengaruh pada kondisi fisik dan pola pikir 
seorang petani. Kondisi ini tentunya akan 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja petani. 
Hernanto (1996) menyatakan bahwa petani yang 
berusia muda dan sehat pada umumnya 
mempunyai fisik yang kuat dan dapat menerima 
inovasi yang baru dengan cepat sesuai yang 
dianjurkan, hal ini dikarenakan orang yang lebih 
muda berani dalam pengambilan resiko. Begitu 
juga sebaliknya, petani yang umurnya lebih tua 
akan lebih sulit menerima hal-hal yang baru dan 
dalam pengambilan keputusan, karena petani yang 
lebih tua akan lebih memikirkan resiko yang akan di 
temukan. Namun seorang petani yang berusia 
muda cenderung belajar cepat untuk mendapatkan 
sesuatu hal baru yang berharga bagi 
perkembangan hidupnya dimasa depan. 

Usia petani juga sangat berpengaruh pada 
jumlah jam kerja yang mampu dialokasikan oleh 
petani, tentunya ini akan mepengaruhi penggunaan 
biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan tenaga 
kerja. Dari hasil riset yang dilakukan terhadap 42 
orang petani sampel didaerah penelitian, umur 
petani yaitu berkisar antar 25 - 64 tahun. Untuk 
rincian usia petani dapat dilihat pada Tabel 4 
berikut

. 
Tabel  4. Sebaran Usia Petani Responden di Wilayah Penelitian  

No. Kelompok Usia Frekuensi (orang) Persen (%) 

1 25-38 11,00 26,20 
2 39-51 17,00 40,50 
3 52-64 14,00 33,30 

         Jumlah 42,00 100,00 

 
Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa 

distribusi terbesar umur petani sampel didaerah 
penelitian yaitu pada interval kelompok usia 39 -51 
tahun yaitu sebesar 40,5% atau sebanyak 17 orang 
petani. Berdasarkan interval kelompok umur 
tersebut dapat diketahui bahwa petani berada pada 

kondisi umur produktif, sehingga akan berpengaruh 
pada kegiatan usahatai dan pola berpikir petani 
terhadap pengembangan inovasi baru dalam upaya 
untuk mengembangkan perkebunanan kelapa sawit 
yang diusahakan. Tentunya sedikit banyak akan 
berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima. 
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Tingat pendidikan petani tentunya sangat 
berperan penting tentang cara berpikir dan upaya 
adopsi teknologi untuk pengelolaan usahataninya 
tersebut, khususnya dalam upaya untuk 
meningkatkan hasil dan menekan ongkos produksi. 
Hernanto (1996) menyatakan, bahwa tingkat 
pendidikan seseoran yang rendah akan berpengaruh 
dalam cara berpikir akan menerima ataupun 
menolak hal-hal baru. Sebaliknya tingkat 
pendidikan seseorang yang tinggi, akan dapat 
berhasil dengan baik dalam mengelola 
usahataninya sehingga hasil yang didapatkan dapat 
meningkat baik kualitas maupun jumlahnya. 

Diakui bahwa pendidikan dalam bidang 
pertanian adalah hal yang dapat mempengaruhi 
berhasil tidaknya seorang petani dalam 
usahataninya.Tentu saja akan berhubungan dalam 
pengambilan keputusan yang tepat yang mungkin 

diambil oleh petani untuk usahataninya. Hal ini 
dikarenakan sebagian besar penduduk di 
Kecamatan Sungai Bahar bergerak dibidang 
pertanian, yang menjadikan pertanian sebagai 
sumber pendapatan utama penduduk, sehingga 
arti pendidikan akan menjadi sangat penting 
apabila dikaji dari segi pengetahuan 
perkembangan budaya dan ipteks, harga serta  
pemasaran.  

Pendidikan dalam hal ini yang dikaji adalah 
pendidikan formal yang pernah didapatkan petani. 
Pada Tabel. 5 dapat menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan petani di lokasi penelitian relatif 
beragam, dimana tingkat pendidikan petani kelapa 
sawit berada pada kondisi tingkat Sekolah Dasar 
sederajat hingga universitas.

 
Tabel 5. Frekuensi Pendidikan Petani Responden di Daerah Penelitian 

No. Kelompok Pendidikan  Frekuensi   (Orang) Persentase (%) 

1 SD 11,00 26,20 
2 SMP 13,00 30,90 
3 SMA 13,00 30,90 
4 PT   5,00 12,00 

Jumlah 42,00              100,00 

 
Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir 
dan kemampuan petani dalam menentukan 
keputusan dalam berusahatani. Tingkat 
pendidikan juga akan berpengaruh dalam 
mengadopsi inovasi-inovasi yang berhubungan 
dengan usahatani yang dilakukannya. Dengan 
tingkat pendidikan yang tinggi, maka kemampuan 
petani dalam beradaptasi dan mengikuti 
perkembangan teknologi juga semakin tinggi. Hal 
ini sejalan dengan pendapat menurut Hernanto 
(1996), tingkat pendidikan yang terbatas bagi 
seorang petani akan mempengaruhi cara berfikir 
dalam menerima maupun menolak hal-hal baru. 

Pengalaman berusahatani sangat berperan 
dalam menentukan sikap dan pola pikir petani serta  

 
 

 
juga terkait dengan keterampilan petani tersebut. 
Selanjutnya menurut Suratiyah (2015), bahwa 
kecakapan seorang petani sangat berdampak 
terhadap kinerja seseorang. Orang yang memiliki 
kecakapan lebih tentu saja prestasinya lebih baik 
bila dibandingkan dengan yang kurang cakap. 
Kecakapan ini didasarkan oleh tingkat pendidikan, 
pengetahuan dan pengalaman. Informasi 
lamamnya pengalaman petani pada penelitian ini 
maksudnya adalah pengalaman dalam 
berusahatani kelapa sawit, tentunya pengalaman 
ini sangat  ditentukan dari berapa waktu seorang 
petani menjalankan kegiatan usahataninya yang 
dinyatakan dalam tahun. Distribusi petani 
berdasarkan pengalaman berusahatani kelapa 
sawit dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Frekuensi Pengalaman Berusahatani Petani Responden Di Daerah Penelitian 

No. Kelompok Pengalaman Berusahatani Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1                                  2-11 10,00 23,81 
2                                12-20   9,00 23,81 
3                                21-30 14,00 33,33 
4                                31-40   9,00 19,05 

Jumlah             42,00            100,00 

 

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa 
pengalaman berusahatani kelapa sawit terbanyak 
pada kelompok 21 sampai 30 tahun sebanyak 14 
orang atau 33,33 %. Informasi pengalaman 
berusahatani ini berarti bahwa petani sudah 
berpengalaman yang relatif lama dalam 
berusahatani kelapa sawit. Sejalan dengan 

pendapat Soeharjo dan Patong (1973) semakin 
lama seseorang mengelola usahatani maka 
kapasitas pengelolaan usahataninya akan semakin 
matang dan semakin baik. 

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat 
diartikan seluruh anggota keluarga yang tinggal  
serumah dengan petani dan masih menjadi 
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tanggungan kepala keluarga. Jumlah anggota 
keluarga ini dapat berpengaruh terhadap upaya 
pengembangan usahatani serta dapat 
menyebabkan banyaknya pengeluaran yang harus 
dibayarkan untuk mencukupi kebutuhan hidup 
keluarga. Disamping itu banyaknya banyaknya 
jumlah anggota keluarga dapat berpengaruh 
terhadap penyediaan jumlah tenaga kerja dalam 

keluarga, terutama dari jumlah tenaga kerja dalam 
usia produktif. Hal ini penting karena banyaknya 
jumlah tenaga kerja yang berusia produktif maka 
akan dapat membantu petani dalam meningkatkan 
produksi usahataninya. Gambaran mengenai 
jumlah anggota keluarga petani di lokasi penelitian 
lebih jelasnya disajikan pada Tabel 7 berikut. 

 

Tabel 7.  Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Responden Di Daerah Penelitian 

No. Kelompok Tanggungan Keluarga Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1 2-4 34,00 81,00 
2 5-6  8,00 19,00 

Jumlah              42,00          100,00 

 
 
Tabel 7 terlihat bahwa jumlah anggota 

keluarga petani sampel di daerah penelitian 
sebagian besar yaitu berjumlah 2 sampai 4 orang 
yaitu sebesar 81,00% atau sebanyak 34 petani. 
Dengan demikian, jika dilihat dari bahwa jumlah 
tenaga kerja dalam keluarga masih cukup tersedia 
sedikit sehingga petani tidak memerlukan tenaga 
kerja luar keluaga dalam kegiatan usahataninya. 

 
Kegiatan Usahatani Tanaman Pangan Pada 
Lahan Peremajaan Kelapa Sawit 

Kecamatan Sungai Bahar adalah 
kecamatan sentra penghasil kelapa sawit di 
Kabupaten Muaro Jambi dan memiliki luas lahan 
tanaman kelapa sawit terbesar. Kecamatan Sungai 
Bahar telah mengusahakan kelapa sawit mulai 
tahun 1983 dan pada saat ini sebagian besar lahan 
kelapa sawit mulai diremajakan karena sudah 
melewati usia ekonomis yaitu lebih dari 25 tahun. 
Upaya peremajaan terhadap tanaman kelapa sawit 
ini untuk pertama kali telah dilakukan pada tahun 
2011 dan 2012 dengan teknik konvensional, 
kemudian pada tahun 2019 peremajaan kembali 
dilakukan dengan teknik yang sama yaitu teknik 
konvensional. Terdapat perbedaan pada proses 
peremajaan yaitu dimana peremajaan Tahun 2011 
dan 2012 tanaman tua tidak dilakukan 
pencincangan hanya di tumpuk dipinggiran lahan 
dengan kondisi utuh. Tapi sekarang proses 
peremajaan (re-planting) dilakukan dengan  
sistem tumbang  chipping.  Sistem tumbang 
chipping adalah sistem tumbang yang dilakukan 
dengan menggunakan alat berat serta selanjutnya 
tanaman yang sudah tumbang dilakukan 
pencacahan. Peremajaan kelapa sawit ini adalah 
bagian program dari Badan Pengelolaan Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Petani yang melakukan peremajaan kelapa 
sawit dan telah melakukan penanaman ulang 
berarti masih dalam kondisi tanaman belum 
menghasilkan (TBM).  

 

 

 

 

Selama masa peremajaan ini pendapatan petani 
tentu akan menurun karena usahatani kelapa 
sawit merupakan pendapatan utama. Sebagai 
upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 
sehari-hari, petani berupaya mencari alternatif 
sumber pendapatan lainnya misalnya 
mengusahakan beberapa jenis tanaman pangan 
di lahan peremajaan tersebut. 

 
Jenis Komoditi dan Luas Lahan Tanaman 
Pangan yang Diusahakan di Lahan Peremajaan 
Kelapa Sawit 

Untuk mengantisipasi pendapatan usahatani 
kelapa sawit yang hilang selama kegiatan 
peremajaan, maka petani kelapa sawit mencari 
alternatif usahatani lainnya guna untuk memenuhi 
kebutuhan atau konsumsi rumah tanggal petani. 
Usahatani lainnya yang dilakukan petani sampel 
didaerah penelitian dengan melakukan pola 
diversivikasi tanaman pangan pada lahan kelapa 
sawit yang diremajakan tersebut. Jenis tanaman 
pangan yang diusahakan meliputi: usahatani 
semangka, jagung, koro pedang dan lain-lain. 
Adapun jumlah petani sampel yang mengusahakan 
tanaman pangan lainnya disajikan pada Tabel  8.  

Pada Tabel 8 bisa dilihat bahwa tanaman 
pangan yang banyak diusahakan oleh petani kelapa 
sawit yang melakukan peremajaan pada lahan 
kelapa sawit terdiri dari: semangka, jagung, kacang 
tanah, cabe merah, cabe rawit dan kacang panjang. 
Macam tanaman pangan yang banyak diusahakan 
oleh petani kelapa sawit di lahan peremajaan aalah 
tanaman semangka, yaitu sebanyak 15 orang 
(16.70%). Alasan pemilihan jenis komoditas pangan 
tersebut dikarenakan lebih mudah untuk 
dipasarkan. Tanaman pangan lainnya terdiri dari : 
kangkung, ubi kayu, ubi jalar, terong, kacang 
buncis, labu pisang kepok dan pare. 
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Tabel 8. Jenis Tanaman Pangan yang Diusahakan oleh Petani Sampel di Daerah Penelitian Tahun 2020 

No. Jenis Tanaman Pangan Jumlah Petani (orang) Persentase (%) 

1. Kacang Tanah                    10,00 11,11 
2. Kacang Panjang 6,00 6,66 
3. Cabe Rawit 6,00 6,66 
4. Cabe Merah 8,00 8,90 
5. Semangka                    15,00 16,70 
6. Jagung                    12,00 13,33 
7. Tanaman pangan lainnya                    43,00 36,64 

 Jumlah  100,00 

 
Pengusahaan tanaman pangan tersebut 

dengan sistem tumpang sari pada lahan replanting 
kelapa sawit yang budidayakan oleh petani di 
daerah penelitian memiliki luas lahan yang 

bervariasi. Luasan areal kebun yang digunakan 
dalam pengusahaan tanaman pangan lainnya bisa 
ditampilan pada Tabel  9.

 
Tabel 9. Luas Lahan Tanaman Pangan yang Diusahakan Petani Sampel di Daerah Penelitian Tahun 2020 

No. Jenis Tanaman Pangan      Luas (ha)    Persentase (%) 

1. Semangka 27,00 47,12 
2. Jagung  10,33 18,03 
3. Cabe Merah   3,28 5,73 
4. Ubi Kayu   3,59 6,27 
5. Koro Perang    2,50 4,36 
6. Kacang Panjang    2,49 4,35 
7. Tanaman pangan lainnya    8,11 14,14 

 Jumlah   57,30 100,00 

 
Tabel. 9 menunjukkan bahwa luas lahan 

yang digunakan petani kelapa sawit di daerah 
penelitian seluas 27 ha diusahakan untuk 
mengelola usahatani semangka. Kemudian 
usahatani jagung seluas 10.33 ha.  Terlihat bahwa 
petani mengusahakan lahan peremajaan kelapa 
sawitnya dengan jenis tanaman yang sangat 
bervariasi. 
 
Pola Pengusahaan Pada Usahatani Tanaman 
Pangan Di Lahan Peremajaan Kelapa Sawit 

Petani dalam melakukan kegiatan budidaya 
selalu mempertimbankan banyak hal, terutama 
penggunaan lahan. Penggunaan lahan usaha akan 
berhubungan dengan pertanyaan apa yang akan 

diproduksi, berapa banyak, dengan cara atau 
metode apa, dimana, kapan, dan bagaimana 
memasarkannya. Hampir Sebagian besar bersifat 
landbased, sehingga kegiatan produksi pertanian 
akan dipengaruhi oleh berbagai macam 
agroekosistem dimana unsur-unsur utamanya 
adalah lahan, air, iklim (suhu, curah hujan, 
kelembaban, sinar matahari), biota setempat, 
struktur penguasaan dan kelembagaan lahan. 
Pada daerah penelitian terdapat empat pola 
pengusahaan lahan. Adapun   pola pengusahaan 
usahatani dilahan perejamaan kelapa sawit di 
lokasi penelitian disajikan pada Tabel 10. 

 

 
Tabel 10. Distribusi Pola Pengusahaan Usahatani Dilahan Peremajaan Kelapa Sawit di Daerah Penelitian 

Tahun 2020 

No Pola Pengusahaan Jumlah Petani (Orang) Persentase (%) 

1. Pola I                  25,00 59,52 
2. Pola II 14,00 33,33 
3. Pola III 1,00 2,38 
4. Pola IV 2,00 2,12 

Jumlah                      42,00 100,00 

 
Tabel 10. Dapat diketahui bahwa tingkat 

pola pengusahaan petani yang paling besar pada 
petani sampel di lokasi penelitian yaitu terletak 
pada pola pengusahaan I yaitu sebanyak 25 orang 
petani atau sebesar 59,52%, pola pengusahaan II 
sebanyak 14 orang petani atau sebesar 33,33% 
dan pola pengusahaan III sebanyak 1 orang petani 

atau sebesar 2,38%. Banyaknya petani yang 
mengusahakan pola I dikarenakan banyak petani 
yang hanya menanam satu tanaman pangan. Pada 
pola IV petani tidak menanam komoditi semangka, 
jagung, cabai merah, dan kacang tanah sebanyak 
2 orang petani atau sebesar 2,12% 
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Kegiatan Usahatani Tanaman Pangan Di Lahan 
Peremajaan 

Usahatani merupakan bidang ilmu tentang 
bagaimana seseorang dapat mengelola input 
seperti areal dan alam sekitarnya untuk digunakan 
sebagai modal yang bisa mendatangkan 
keuntungan. Sebagaimana bidang ilmu 
pengetahuan, usahatani adalah suatu ilmu yang 
dapat dipelajari tentang upaya seorang petani 
dalam penentuan, pengorganisasian dan 
pengkoordinasian faktor produksi yang dimilikinya 
dengan optimal yang akan berdampak terhadap 
pendapatan yang diterima petani tersebut secara 
maksimal (Suratiyah, 2008). Pada daerah 
penelitian terdapat tiga usahatani yangbanyak 
diusahakan oleh petani kelapa sawit di lahan 
peremajaan yaitu tanaman semangka, jagung, 
cabai merah, dan kacang tanah. 

 

 
KESIMPULAN 

 
Kegiatan peremajaan tanaman kelapa 

sawit di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2011, 
2012 tidak menggunakan sistem chipping tetapi 
pada tahun 2019 menggunakan sistem chipping. 
Usahatani tumpang sari komoditi pangan yang 
dilakukan pada lahan peremajaan di daerah 
penelitian yaitu usahatani kacang tanah, kacang 

panjang, cabai rawit, cabai merah, semangka, 
jagung dan tanaman lainnya. Luas lahan untuk 
semangka sebesar 27 ha, jagung sebesar 10,33 
ha, cabai merah sebesar 3,28 ha, koro perang 
sebesar 2,5 ha, kacang panjang sebesar 2,49 ha 
dan tanaman lainnya sebesar 8,11 ha. 
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