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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tanaman kelapa sawit (alaeis guineensis jacg) merupakan salah satu 

komoditas perkebunan unggulan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia 

merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Sebagai salah satu 

sektor unggulan tanaman pertanian, kelapa sawit memiliki peran penting  dalam  

perekonomian negara Indonesia. Peranan penting antara lain sebagai penyedia 

sumber pangan, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber 

investasi, serta penghasil devisa negara. Industri kelapa  sawit menjadi salah satu 

industri  yang  potensial  untuk  berkembang  di  masa depan (Robbani et al. 

2015). Sektor pertanian ini menyumbang sebesar 13.14% dari Produk Domestik 

Bruto (PDB) dan merupakan tertinggi kedua setelah industri pengolahan (BPS 

2018). 

Berdasarkan data dari United States Departement of Agriculture tahun 

2017, Indonesia menguasai 54% pasar sawit dunia, disusul Malaysia 31% dan 

Thailand 3%. Dalam Gambar 1 dibawah ini memberikan gambaran negara-negara 

produsen kelapa sawit besar di dunia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Persentase lima besar negara penghasil kelapa sawit tahun 2017 

Peningkatan peran tanaman kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia 

dapat dilihat juga dari perbandingan ekspor migas dengan ekspor non migas. 

Sesuai data Biro Pusat Statistik (BPS 2017), perimbangan komoditi ekspor 

Indonesia terdiri dari ekspor migas sebesar sebesar US$ 15,744.40 million atau 

9.33% dan ekspor non migas sebesar US$ 153,083.80 atau 90.67%. Dari total 

ekspor non migas tersebut, disumbang oleh ekspor minyak kelapa sawit sebesar 

US$ 20.340,90 million atau 13,29%. Apabila dilihat dari seluruh total ekspor 

sebesar US$ 168,828.20 million maka minyak kelapa sawit menyumbang 12,05%.  

Dengan demikian kontribusi minyak kelapa sawit ini sangat besar dalam 

mendukung laju perekonomian nasional dalam mendapatkan devisa negara. Data 
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perbandingan Total komoditi ekspor migas dengan ekspor non migas tahun 2017 

seperti pada Gambar 2 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Perbandingan total komoditi ekspor Migas dan Non Migas tahun 2017 

Namun demikian, perubahan iklim (climate change) dalam bentuk El Nino 

telah berdampak kepada kelangsungan perkebunan kelapa sawit. El Nino 

merupakan  fenomena naiknya suhu permukaan air laut di Samudera Pasifik (di 

atas rata-rata suhu normal), terutama bagian timur dan tengah. Dampak dari El 

Nino adalah semakin panjangnya musim kemarau dibandingkan dengan kondisi 

normal. Dengan semakin panjang musim kemarau, maka suhu udara menjadi 

panas dan menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Bagi petani kelapa sawit 

dihadapkan dengan risiko ketidakpastian. Usaha di sektor pertanian dihadapkan 

pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung 

sendiri risiko ketidakpastian tersebut (Pasaribu et al. 2009). 

Menurut (Indriantoro et al. 2012) isu lingkungan selama ini dianggap 

sebagai salah satu faktor penghambat dalam pengembangan kelapa sawit 

Indonesia, yakni kebakaran hutan. Luas kebakaran lahan dan hutan di Indonesia 

antara tahun 2012-2017 sesuai dengan data Kementerian Lingkungan hidup 

nampak seperti Gambar 3 dibawah ini. Pada saat gejala El Nino tahun 2015, luas 

areal hutan dan lahan yang terbakar mencapai 261,060 hektar. Luas areal hutan 

dan lahan yang terbakar 2 kali lebih besar dari dampak EL Nino tahun 1997.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Luas kebakaran hutan dan lahan 2012-2017 
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Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan dan hutan pada tahun 

2015 diperkirakan sebesar Rp 221 Triliun atau US$ 16,124 juta. Nilai ini dua kali 

lebih besar dari baik ekonomi, sosial dan material merugikan masyarakat. 

Dampak yang ditanggung masyarakat tidak hanya dari sisi kesehatan seperti 

ISPA, pneumonia, asma, penyakit mata, dan penyakit kulit namun juga 

mempengaruhi sendi ekonomi lainnya seperti pertanian, lingkunpasagan hidup, 

transportasi, perdagangan, pariwisata dan pendidikan. Perkebunan dan industri 

kelapa sawit ramah lingkungan sangat diperlukan agar keberlanjutan usaha 

perusahaan dapat terus terjaga, dan perusahaan terhindar dari isu negatif tentang 

perusakan lingkungan yang ramai dibicarakan (Indriantoro et al. 2012). Untuk 

mengatasi hal itu pendekatan sistem proteksi melalui pengembangan asuransi 

pertanian sangat layak dipertimbangkan (Sumaryanto dan Nurmanaf 2017). 

Asuransi semakin dianjurkan sebagai strategi yang dilakukan menghadapi 

adaptasi perubahan iklim (Thomas dan Leichenko  2011). Tabel 1 dibawah ini 

menggambarkan perkiraan kerugian akibat kebakaran hutan berdasarkan data 

Bank Dunia Forest Fire Note. 

 

Tabel 1 Perkiraan Kerugian dan Kerusakan akibat kebakaran hutan dan kabut asap 

Bulan Juni-Oktober 2015 (dalam juta dolar AS) 

 
 

Melihat pentingnya sektor pertanian dan mempunyai peran yang signifikan  

dalam mendukung pembangunan, pada tanggal 6 Agustus 2013 Pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang No 19 tahun 2013 mengenai Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani. Di dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu 

strategi perlindungan petani dilakukan melalui asuransi pertanian. Kemudian 

pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri 

Pertanian RI No 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitasi Asuransi 

Pertanian. Di dalam pasal 6 disebutkan bahwa Asuransi Pertanian meliputi 

Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak. Kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan 

bahwa Asuransi Tanaman sebagaimana dimaksud meliputi tanaman pangan, 

Sektor / Provinsi Jambi Riau
 Sumatera 

Selatan 

 Kalimantan 

Barat 

 Kalimantan 

Selatan 

 Kalimantan 

Tengah 

 Kalimantan 

Timur 
Papua Total

Pertanian 210     181     1.033      349            523            1.242         1.128         173      4.839    

  Tanaman perkebunan 134     134     260        238            169            1.075         1.006         95       3.112    

  Tanaman pangan 77       47      773        111            355            166            122            77       1.727    

Lingkungan Hidup 226     229     1.205      376            387            776            530            523      4.253    

  Hilangnya keanekaragaman hayati 17       24      72          23              27              33              33              58       287       

  Emisi karbon 209     205     1.133      353            360            743            498            465      3.966    

Kehutanan 136     304     972        168            698            92              815            746      3.931    

Manufacture & Pertambangan 29       183     133        61              122            14              69              0 610       

Perdagangan 184     292     290        120            139            131            108            68       1.333    

Transportasi 20       31      81          17              66              111            32              13       372       

Pariwisata 10       116     118        54              38              42              16              4         399       

Kesehatan 36       22      28          12              24              17              12              1         151       

Pendidikan 4         4        9            4               6               5               4               3         39        

Biaya Pemadaman kebakaran 10       11      49          14              24              35              31              22       197       

Total in USD Million 866     1.373  3.919      1.176         2.028         2.464         2.746         1.552   16.124  
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hortikultura, dan perkebunan. Namun, untuk jenis tanaman yang saat ini sudah 

diasuransikan dengan subsidi premi dari APBN hanya tanaman pangan berupa 

tanaman padi. Sedangkan untuk tanaman perkebunan berupa tanaman kelapa 

sawit belum diasuransikan oleh pemerintah, sehingga saat ini sifatnya preminya 

swadaya. 

Berdasarkan data statistik perkebunan 2016, luas perkebunan rakyat sebesar 

40.81% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dengan melihat 

luasnya perkebunan rakyat tersebut,  perlu peran pemerintah didalam memberikan 

perlindungan kepada  perkebunan  rakyat/perkebunan kecil  seperti  halnya yang 

sudah dilakukan untuk asuransi tanaman padi dan asuransi ternak sapi. Hal 

tersebut merupakan salah satu strategi didalam memberikan perlindungan dan 

pemberdayaan petani. Menurut data statistik kelapa sawit (Ditjenbun 2017), luas 

areal tanaman perkebunan kelapa sawit seperti pada Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2 Luas areal (dalam  ha) perkebunan kelapa sawit tahun 2014-2016 menurut 

status pengusahaan 
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Berdasarkan data dari Dirjen Perkebunan di atas, luas kebun kelapa sawit 

pada tahun 2016 sebesar 11,672,861 ha. Dengan asumsi rata-rata nilai tanaman 

kelapa sawit per hektar Rp 15,000,000, maka nilai total tanaman kelapa sawit 

sebesar Rp 175,092,915,000,000. Apabila rata-rata tarip premi asuransi kelapa 

sawit di pasar asuransi 2.5%o (per mill)/tahun, maka potensi premi yang dapat 

dikumpulkan oleh industri asuransi umum sebesar  Rp  437,732,287,500/tahun.  

Pada tahun 2016 Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyatakan 

bahwa total pendapatan premi nasional sebesar Rp 61.5 Triliun dan tahun 2015 

total pendapatan premi sebesar Rp 57.6 Triliun. Premi hanya untuk asuransi 

kelapa sawit yang dikumpulkan tahun 2016 sebesar Rp 23.55 Milyar atau 0.038% 

dari premi nasional dan pada tahun 2015 sebesar Rp 13.49 Milyar atau 0.023% 

dari premi nasional. Hal ini sangat jauh dari estimasi premi yang diperkirakan atau 

baru sekitar 5.38%. Dengan demikian potensi asuransi tanaman kelapa sawit di 

Indonesia masih besar. Perbandingan premi asuransi tanaman kelapa sawit dan 

pendapatan premi nasional tahun 2015 dan 2016 seperti tabel dibawah ini.  

 

Tabel 3 Premi asuransi nasional asuransi umum dan premi asuransi tanaman 
kelapa sawit dalam rupiah 

Premi 2015 2016 

Gross premi asuransi umum 57.610.000.000.000 61.511.650.000.000 

Premi asuransi kelapa sawit 13.485.380.000 23.548.040.000 
Persentase 0.023% 0.038% 

Sumber: Data BPPDAN & AAUI 2017 

 

  Pengusahaan 

 

2014 2015 2016 

Luas area Luas area Luas area 

Perkebunan Rakyat  4.422.365    4.575.101         4.763,797  

Perkebunan Negara      729.022       750.160            755.787  

Perkebunan Swasta   5.603.414   5.975.109         6.153.277  

Total Luas (ha) 10.754.801  11.300.370       11.672.861  
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Perkembangan asuransi tanaman kelapa sawit di Indonesia saat ini belum 

menggembirakan disebabkan beberapa faktor seperti sebagian besar masyarakat 

belum mengetahui adanya asuransi tanaman kelapa sawit, berasuransi hanya 

karena kewajiban saat mengambil kredit bank, berasuransi diwajibkan oleh group 

perusahaan sebagai mitigasi risiko, dan karena tarif premi asuransi kelapa sawit 

yang dirasa besar.  

PT Asuransi Tri Pakarta sebagai salah satu pelaku di industri asuransi 

umum, melihat peluang bisnis asuransi tanaman kelapa sawit cukup besar. Di 

dalam menjalankan bisnisnya saat ini Asuransi PT Tri Pakarta sebagian besar 

menerapkan model bisnis referensi dalam pemasaran asuransi tanaman kelapa 

sawit, yaitu berdasarkan informasi yang diberikan pihak lain seperti perbankan. 

Dengan menggunakan model bisnis tersebut, pada tahun 2016 menghasilkan 

pendapatan premi sebesar Rp. 4.455.31 juta  (0,91%) dari potensi premi asuransi 

kelapa sawit nasional atau 18.91% dari realisasi premi nasional. Data perolehan 

premi asuransi tanaman kelapa sawit asuransi Tri Pakarta untuk periode 5 tahun 

2012-2016 seperti dalam Tabel 4 dibawah ini. 

 

Tabel 4 Data premi asuransi kelapa sawit asuransi Tri Pakarta periode 2012-2016 

Tahun Jumlah 

Polis 

Jumlah Premi Frekuensi 

Premi 

Jumlah 

Klaim 

Loss Rasio 

2012 1,061 4,262.61 3 12,563 294.71% 

2013 783 3,230.02 6 3,292 101.93% 

2014 819 3,898.05 36 1,121 28.75% 
2015 776 3,722.57 15 6,630 178.11% 

2016 831 4,455.31 1 41.6 0.93% 

Sumber: Data Perusahaan PT Asuransi Tri Pakarta 

 

Pangsa pasar pendapatan premi asuransi tanaman kelapa sawit di asuransi 

Tri Pakarta sebesar 18.91% sebagian besar bisnis berasal dari Bank BNI. Melihat 

pangsa pasar asuransi tanaman kelapa sawit yang masih kecil, dan potensi yang 

terbuka lebar dengan semakin bertambahnya luas kebun sawit, diperlukan model 

bisnis dan strategi yang tepat didalam mengembangkan bisnis asuransi tanaman 

kelapa sawit.  

 

 

Perumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran model bisnis asuransi tanaman kelapa sawit yang 

dijalankan oleh Asuransi Tri Pakarta dengan pendekatan Bisnis Model 

Kanvas? 

2. Apa saja strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan asuransi 

tanaman kelapa sawit?  

3. Bagaimana bisnis model kanvas baru hasil pengembangan bisnis yang sudah 

diperbaiki? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Melakukan identifikasi gambaran model bisnis asuransi tanaman kelapa sawit 

yang dijalankan oleh Asuransi Tri Pakarta  

2. Merumuskan strategi yang perlu dijalankan dalam meningkatkan asuransi 

tanaman kelapa sawit. 

3. Membuat model bisnis kanvas baru untuk asuransi tanaman kelapa sawit di 

Asuransi Tri Pakarta 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu manajemen strategi yang 

diperoleh selama kuliah. 

2. Bagi Asuransi Tri Pakarta, dapat menjadi referensi dalam mengambil 

kebijakan dan kajian mengenai strategi manajemen perusahaan untuk 

pengembangan bisnis asuransi tanaman kelapa sawit. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

memberikan informasi mengenai strategi pengembangan produk asuransi. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam lingkup model bisnis asuransi tanaman kelapa 

sawit yang saat ini dijalankan oleh PT Asuransi Tri Pakarta, dengan 

mengidentifikasi dan menganalisa model  bisnis  saat  ini menggunakan  bisnis 

model kanvas (business model canvas), mendesign prototipe bisnis model kanvas 

dan merumuskan strategi pengembangan bisnis Asuransi Tri Pakarta dimasa 

mendatang. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Strategi 

Di dalam lingkungan bisnis strategi sangat  diperlukan manajemen puncak 

di dalam membangun keunggulan bersaing (competitive advantage) bagi 

perusahaan. Strategi adalah rencana tindakan yang menuntut keputusan 

manajemen puncak dalam mengalokasikan semua sumber daya organisasi untuk 

merealisasikan tujuan dan mempengaruhi perkembangan organisasi dalam jangka 

panjang (biasanya lima tahun ke depan). Strategi selalu berorientasi pada masa 

depan, mempunyai konsekuensi multifungsional dan dimensional dan dalam 

perumusannya selalu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang  

dihadapi oleh organisasi. 




