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Awal  

Siapa tak kenal cokelat? Ia menjadi makanan dan minuman favorit bagi banyak orang di 
berbagai belahan dunia. Ada banyak sekali produk cokelat yang diproduksi dengan 
berbagai merek, kemasan yang menarik dan ditunjang iklan yang mempesona. Namun, 
tak banyak orang yang tahu bagaimana produksi komoditas cokelat bekerja; bagaimana 
nasib petani  yang memproduksi biji cokelat; dan bagaimana korporasi mendapatkan 
bagian keuntungan yang besar dari bisnis ini. Tulisan ini berupaya menjelaskan siapa 
melakukan apa dan siapa mendapatkan apa dalam putaran bisnis cokelat.        

Sejarah cokelat adalah sejarah yang sangat tua. Konon, cokelat dimulai dari peradaban 
yang sangat tua di wilayah Amerika Tengah, sekitar wilayah Honduras, Venezuela dan 
Meksiko, sejak 1900 SM. Dalam peradaban Maya dan Aztec, cokelat digunakan untuk 
peristiwa-peristiwa dan ritual keagamaan yang sakral dan penting. Seluruh wilayah yang 
ditaklukkan Aztec yang menanam biji kakao diwajibkan untuk membayar pajak kepada 
mereka. Pada abad ke enambelas, biji kakao mulai menjadi alat tukar. Hernando de 
Oviedo y Valdez, yang merupakan anggota suatu ekspedisi Pedrarias Avila, melaporkan 
bahwa dia membeli seorang budak dan menukarnya dengan 100 biji kakao. Ia juga hanya 
membutuhkan 10 biji kakao untuk pergi ke tempat prostitusi. Kedatangan Revolusi 
Industri turut merevolusi biji cokelat. Setelah mesin-mesin pengolahan biji cokelat 
diciptakan, orang mulai membekukan cokelat, membuatnya lebih keras, dan berdaya 
tahan lama untuk dikonsumsi. 1    

Tanaman cokelat bukanlah jenis tanaman yang bisa ditanam di sembarang tempat. 
Lokasi terbaik untuk penanaman cokelat adalah wilayah-wilayah tropis. Namun, di 
beberapa negara, penanaman cokelat dalam skala besar hanya dilakukan seiring dengan 
kolonialisme dan seiring dengan tren perdagangan internasional pada komoditas 
pertanian. Spanyol mulai menanam cokelat di Amerika Tengah pada abad ke enambelas. 
Lalu diiringi oleh kolonialisme Inggris, Perancis dan Belanda yang memperkenalkan 
penanaman cokelat di Suriname dan Jamaika pada abad ke 17 dan di Brasil pada abad ke 
18. Dari Brasil, penanaman cokelat menyebar ke wilayah Afrika, utamanya di bagian 
Afrika Barat, seperti Ghana, Nigeria, dan Pantai Gading.2                        

Saat ini, prosentase dari produksi biji cokelat di dunia adalah Pantai Gading sekitar 
37,1%, Ghana, 21,9%, Indonesia 11,2%, Nigeria, 5,9%, Brazil 5,5%, Kamerun 5,2%, dan 
Ekuador 4,8%. Di Indonesia, dari Data Dinas Perkebunan tahun 2005, dapat dicatat 
bahwa dari segi luasan lahan dan produktivitas, Sulawesi Selatan tercatat memiliki 
luasan lahan tanaman kakao sekitar 224,743 ha dan menghasilkan 149,345 ton, yang 
diikuti dengan Sulawesi Tenggara 196,626 ha dengan produksi 132,470 ton, dan Sulawesi 
Tengah yang memiliki luasan lahan 174, 529 ha dengan produksi 152,418 ton, dan 
Sulawesi Barat yang memiliki lahan 132,100 ha dengan produksi kakao sebanyak 96,481 
ton.  

 

         

                                            
1 Dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_chocolate, diakses terakhir tanggal 10 November 
2013.  
2 http://www.cocobod.gh/history.php, diakses tanggal 10 November 2013.  
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Gambar 1: Negara-negara penghasil utama kakao. 
Sumber: http://makechocolatefair.org/issues/cocoa-production-nutshell, diakses tanggal 10 

November 2013. 

 

Di seluruh dunia, 90% dari kakao ditanam oleh petani kecil yang memiliki luasan lahan 
sekitar 1-5 hektar atau bahkan kurang dari luasan itu, sementara hanya 5% dari 
perkebunan besar yang memiliki lahan 40 hektar atau lebih. Kakao menjadi sumber 
pendapatan utama bagi 5,5 juta petani kecil di negara-negara Selatan dan memberikan 
penghidupan bagi sekitar 40 sampai 50 juta petani kecil, pekerja pedesaan  dan 
keluarganya. Bahkan di negara-negara Afrika, lebih dari 90 % dari petani 
menggantungkan hidupnya dari kakao sebagai sumber penghidupan utama.  

Sementara, di sisi lain, pihak yang paling mendapatkan keuntungan dari bisnis kakao ini 
adalah perusahaan manufaktur cokelat. Berbagai perusahaan besar seperti MARS, 
Mondelez, Nestle dan lainnya,  mendapatkan keuntungan besar dari penjualan cokelat. 
Tahun 2012, penjualan cokelat global mencapai angka bersih sekitar 80 miliar US$, yang 
diperkirakan akan meningkat sekitar 88 miliar US$ pada tahun 2014. Bagian besar dari 
keuntungan penjualan cokelat didapatkan setelah biji cokelat dijual oleh eksportir dan 
diolah di negara-negara Utara. Namun, para petani ini dan pekerja pertanian kakao rata-
rata hanya mendapatkan kurang dari 1.25 US $ perhari atau sekitar Rp. 15.000.3 

 

 

                                            
3 http://makechocolatefair.org/issues/cocoa-prices-and-income-farmers-0 
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Gambar 2: Persentase penjualan cokelat global. 
Sumber: http://makechocolatefair.org/issues/cocoa-prices-and-income-farmers-0 

 

Data di atas menunjukkan bahwa petani kakao di dunia hanya menerima 6% dari harga 
yang dibayarkan oleh konsumen di negara-negara kaya yang membeli cokelat. 
Sementara, toko-toko penjual cokelat menerima 17% dari penjualan, sementara 
perusahaan kakao dan cokelat menerima bagian keuntungan sebesar 70% dari 
penjualan. Artinya, sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan cokelat 
didapatkan setelah biji-biji cokelat itu berada di Negara-negara Utara.  

 

Rantai Pasokan Kakao    

Tingkat keuntungan yang tinggi bagi perusahaan cokelat tersebut berhubungan dengan 
posisi petani kecil yang berada dalam strata terbawah dalam rantai pasokan kakao 
global. Dalam kasus Indonesia, rantai pasokan kakao seperti di bawah ini:          
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Gambar 3: Rantai Pasokan Kakao di Indonesia. Sumber: VECO (2011). 

 

Dari gambar di atas, tampak bagaimana alur rantai pasokan kakao di Indonesia bekerja. 
Pada bagian hulu, produksi biji kakao dilakukan oleh petani skala kecil yang menjual biji 
kakao baik melalui pedagang lokal maupun langsung kepada eksportir, baik eksportir 
lokal, maupun eksportir yang berafiliasi dengan eksportir multinasional seperti Armajaro 
atau Mars. Para pedagang kakao multinasional lalu menjualnya ke pabrikan penggilingan 
kakao (grinder) yang menjadikannya sebagai kakao cair. Pada bagian industri hilir, dari 
pabrik penggilingan yang menghasilkan kakao cair lalu diolah dan dipabrikasi menjadi 
produk-produk akhir seperti bahan panganan, cokelat maupun kosmetik.  

 

Para Raksasa Cokelat: Produsen, Pedagang dan Penggiling Cokelat Saat Ini  

Siapa sebenarnya pabrikan cokelat yang besar di dunia? Dalam bisnis cokelat, terdapat 
istilah  yang populer: "Big Chocolate" (Raksasa Cokelat). Istilah ini adalah suatu istilah 
yang merujuk pada perusahaan produsen multinasional raksasa dalam bisnis cokelat, 
yang diserupakan dengan istilah "Big Oil" untuk perusahaan raksasa multinasional 
perminyakan dan "Big Tobacco" untuk perusahaan multinasional raksasa di bidang bisnis 
tembakau. Istilah Raksasa Cokelat ini juga merujuk pada efek-efek sosial dan politik dari 
industri cokelat  yang seringkali merugikan petani-petani kecil yang bergantung pada 
produksi kakao.  

Data-data tentang pabrikan besar kakao sebenarnya sangat dinamis, mudah berubah. 
Karena banyak perusahaan besar yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil.4 Data 
dari International Cocoa International menyebutkan daftar penjualan perusahaan-

                                            
4 http://newint.org/features/1998/08/05/facts/, diakses tanggal 10 November 2013.  
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perusahaan pabrikan kakao saat ini di dunia saat ini5: 

 

Tabel 1. Perusahaan-perusahaan Kakao Dunia. 

Perusahaan  
Penjualan bersih 2012 (dalam juta 
US$) 

Mars Inc (USA) 16,800 

Mondelēz International Inc (USA) 15,480 

Barcel SA, division of Grupo Bimbo (Mexico) 14,095* 

Nestlé SA (Switzerland) 12,808 

Meiji Co Ltd (Japan) 12,428* 

Hershey Foods Corp (USA) 6,460 

Ferrero Group (Italy) 5,627 

Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG (Switzerland) 2,791 

August Storck KG (Germany) 2,272 

Yildiz Holding (Turkey) 2,200 

      

 

Selain pabrikan cokelat, terdapat aktor lain yang juga signifikan, yaitu pedagang (trader) 
dan perusahaan penggiling (grinder) cokelat. Sementara 80 % kakao Sulawesi diekspor 
oleh lima perusahaan dagang internasional: Cargill, ADM, Olam; ADF  Mann dan 
Continaf. Dan perusahaan perdagangan kakao yang beroperasi di Sulawesi Tengah adalah 
Cargill, Armajaro, Olam, Ecom, Tanah Mas Selebes, Petra Foods.    

Namun, data-data di atas bukanlah sesuatu yang stabil. Pada tahun 2013 ini misalnya, 
Cargill Inc, salah satu perusahaan kakao tengah membeli ADM, yang juga merupakan 
salah satu pedagang kakao raksasa. Pembelian ini menjadikan Cargill Inc, sebagai salah 
satu penantang utama pedagang kakao besar lainnya yang berbasis di Zurich, Swiss, 
yaitu Barry Callebaut. Di sisi lain, terdapat juga upaya Barry Callebaut untuk 
mengambilalih Petra Foods untuk memenuhi kebutuhan kakao yang semakin meningkat 
di negara-negara berkembang Asia. Data-data tersebut hanya untuk menunjukkan siapa 
raksasa-raksasa cokelat yang paling banyak mengambil keuntungan dari bisnis kakao. 
Sekaligus, data itu menunjukkan bahwa saat ini bisnis cokelat, melalui proses akuisisi dan 
pengambilalihan perusahaan-perusahaan kecil, semakin terkonsentrasi pada sedikit 
perusahaan multinasional.                       

 

 

 

                                            
5 http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html, diakses tanggal 15 November 2013.  
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Keuntungan Para Raksasa Cokelat   

Jika petani di negara-negara Selatan rata-rata hanya mendapatkan sekitar Rp. 
15.000/hari, lalu bagaimana gambaran keuntungan perusahaan cokelat? Pasar cokelat 
global pada tahun 2010 mencapai sekitar 79.4 miliar US$. Diperkirakan pada tahun 2008, 
hanya empat dari perusahaan yang mengontrol perdagangan dan pabrikasi kakao dunia, 
yaitu Barry Callebaut, ADM, Cadbury, dan Hershey Made yang mengumpulkan 
keuntungan dari biji kakao dan cokelat sekitar £ 1 milliar. 

Sangat sulit tentu saja untuk secara akurat mendapatkan gambaran keuntungan dari 
para raksasa cokelat ini. Karena pada dasarnya mereka bergerak dengan berbagai  sektor 
bisnis dan tidak mempublikasikan hasil keuntungannya. Tetapi hanya sebagai suatu 
ilustrasi, Barry Callebaut mencatatkan keuntungan bersih sebesar £ 121 juta pada tahun 
2007/08 dari penjualan cokelat; sementara ADM mendapatkan profit sebesar $ 423 juta 
pada tahun 2008 dari berbagai macam aktivitas bisnisnya, termasuk  bisnis cokelat; 
sedangkan  Cadbury Schweppes memperoleh keuntungan sebesar £559 juta pada tahun 
2008 sebelum pajak, yang sebagian besarnya didpatkan dari bisnis penjualan cokelat; 
dan Hershey mencatatkan keuntungan bersih sebesar $311 million (£188 million) pada 
tahun 2008.6  

Sejak tahun 80an, perusahaan cokelat mendapatkan kentungan yang terus meningkat. 
Meskipun, anehnya, harga pasar dunia terus mengalami volatilitas sejak saat itu. Tetapi, 
bagaimana caranya para pedagang besar cokelat dapat bertahan dan dapat mengambil 
keuntungan meskipun harga cokelat megalami naik turun? Konon, pedagang kakao bisa 
terhindar dari gonjang-ganjing ini melalui dua hal menyimpan biji kakao dan dan 
mengontrol volume penjualan di pasar.  

Tetapi, apa sebenarnya penyebab dari volatilitas harga pasar kakao dan bagaimana 
perusahaan dapat terus mengambil untung? Tentu saja, melalui spekulasi di pasar 
saham. Berikut suatu contoh tentang bagaimana hal semacam itu dilakukan: 

Seperti komoditas lainnya, kakao dapat diperdagangkan dengan dua cara: baik secara 
fisik dibeli atau dijual di pasar spot, atau diperdagangkan di pasar berjangka di London 
(Liffe) dan New York (ICE). Perdagangan kontrak berjangka -komitmen untuk membeli 
atau menjual sejumlah standar biji kakao di tempat tertentu dan di masa yang akan 
datang---adalah alat yang digunakan oleh pedagang komersial dan produsen untuk 
“menghindari” atau melindungi risiko kerugian melalui fluktuasi harga di masa depan. 
Pasar berjangka juga digunakan oleh spekulan perusahaan (hedge fund) dan individu 
untuk berjudi pada harga kakao . 

Menurut World Cocoa Foundation, harga kakao berjangka sangat dipengaruhi oleh 
manajer spekulan dan spekulan, yang kegiatannya berfungsi sebagai kekuatan 
pendorong di belakang volatilitas harga. Pada awal Juli 2010, 16 perusahaan kakao 
terbesar di dunia mengeluh bahwa spekulan merusak integritas Liffe dan menuntut 
transparansi atas posisi yang diambil oleh para pedagang. Dua minggu kemudian, 
terungkap bahwa spekulan perusahaan British Armajaro telah membeli 241.000 ton 
kakao - sekitar 7 persen dari total pasokan kakao dunia – dengan  $ 920 juta. Dengan 

                                            
6 
http://www.fairtrade.org.uk/includes/documents/cm_docs/2011/C/Cocoa%20Briefing%20FINAL%208Sept11.
pdf, diakses pada tanggal 15 November 2013.  
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harga di Liffe mencapai yang tertinggi selama 33  tahun di tengah kekhawatiran tentang 
cuaca basah dan ketidakstabilan yang mempengaruhi produksi di Pantai Gading.  

Namun, setelah Armajaro membuat spekulasi itu, musim yang baik justru datang dan 
produksi meningkat dan harga turun di Pantai Gading. Tetapi Armajaro dapat terhindar 
dari kerugian besar ini karena menaruh uangya dalam pasar saham  berjangka panjang.  
Sebuah laporan terbaru dari Christian Aid menyebut bahwa spekulasi Armajaro ini 
menjadi faktor dalam gonjang-ganjing harga komoditas yang membuat harga pangan 
menjadi tinggi pada Januari 2010. Kegiatan spekulasi ini menempatkan komoditas 
seperti jagung, beras dan gandum di luar jangkauan orang-orang miskin di dunia dan 
secara signifikan meningkatkan kekacauan di berbagai negara. 

Jika, volatilitas pasar relatif tidak berpengaruh buat para pedagang, namun tidak buat 
para petani kecil. Petani kecil tetap menerima bagian kecil dari harga penjualan biji 
kakao, karea berbagai faktor. Di antaranya adalah karena disebabkan relasi perdagangan 
yang timpang, pajak, juga karena merosotnya produktivitas kakao akibat penyakit. 
Terlebih, jarang sekali petani yang terorganisir dan memiliki informasi maupun daya 
tawar yang kuat terhadap tren harga kakao di pasar. Para petani seringkali menjual biji 
kakao mereka dengan harga yang didikte oleh para pedagang lokal dan eksportir.  

Jadi jelas, dalam rantai produksi cokelat, petani berada dalam posisi yang tidak 
menguntungkan. Meskipun para petani kecil masuk ke dalam rantai produksi cokelat 
relatif sukarela, namun mereka berada dalam kondisi yang tidak dapat menentukan 
sendiri berbagai faktor yang berpengaruh dalam bisnis cokelat ini. Petani bergantung 
pada bibit dan pupuk kimia yang harus mereka beli; petani juga tergantung pada 
volatilitas harga biji kakao yang tidak menentu, yang diatur oleh para pedagang dan 
spekulan; pendapatan petani juga sangat bergantung pada hal-hal lain seperti 
perubahan cuaca ekstrim atau kekacauan sosial dan politik.  

Sebagai konsekuensi dari gonjang-ganjing harga, tingginya biaya produksi, serta 
kerentanan akibat penyakit kakao, menciptakan kemiskinan bagi banyak petani kecil yang 
terlibat dalam penanaman kakao. Meskipun permintaan dunia atas biji kakao semakin 
meningkat, namun ini tak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Di beberapa 
daerah Sulawesi Tengah, petani kecil tak lagi menggantungkan hidupnya pada tanaman 
kakao. Sebagian mengkombinasikannya dengan menjadi buruh tani. Karena berbagai hal 
di atas, maka petani kakao seringkali menjadi pihak yang kalah dalam industri kakao da 
cokelat yang megah itu.   

Pada gilirannya, keretanan petani itu membawa konsekuensi-konsekuensi lain ketika saat 
ini krisis kakao terjadi akibat dari berbagai macam penyakit dan daya tawar yang lemah 
atas harga. Di Sulawesi Tengah, sebagian orang menjual lahannya; mengkombinasikan 
pekerjaan sebagai petani kakao dengan buruh tani; dan mengalihfungsikan atau 
menelantarkan lahan. Di sebagian negara-negara Afrika, petani kakao membayar murah 
buruh tani, dan bahkan menggunakan anak-anak sebagai tenaga kerja. Sebagian yang 
lain, menggunakan pupuk kimia yang berlebihan untuk memacu produktivitas tanaman 
kakaonya, yang mengakibatkan     kesuburan tanah semakin terkikis.  
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Beragam Intervensi Kakao    

Bagaimanapun, bisnis kakao tetaplah menjanjikan bagi perusahaan kakao. Sejauh ini, 
kebutuhan kakao dunia semakin tahun diperkirakan dan dituntut untuk selalu 
meningkat. Peningkatan itu berhubungan dengan mulai maraknya konsumsi cokelat di 
negara-negara Eropa, Amerika dan Asia yang diperkirakan selalu meningkat 3% 
pertahun. Peningkatan konsumsi cokelat saat ini lebih banyak dipicu oleh permintaan di 
Asia yang sejak tahun 2003-2008 meningkat sekitar 12%7. Permintaan itu diperkirakan 
akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, misalnya, terdapat 
kebutuhan biji kakao sebesar 394.100 ton dan diprediksi akan meningkat 500.000 ton 
pada tahun 2020.                

 

Gambar 4. Pasar Dunia untuk Kakao 1960-2020. 

 

Karena itu, berbagai perusahaan manufaktur dan penggilingan (pemrosesan) cokelat 
berada dalam tekanan besar untuk dapat memenuhi pasokan cokelat dan untuk tetap 
mempertahakan tingkat keuntungan mereka. 

William Clarence-Smith dan François Ruf (1996: 1) mengidentifikasi masalah utama 
dalam ekonomi kakao, yaitu “selalu membutuhkan hutan primer untuk menjaga 
keberlanjutan produksinya”. Selama 200 tahun terakhir, penanaman kakao yang bersifat 
monokultur mengandalkan petani migran yang mengubah hutan primer menjadi 
pertanian kakao. Hutan primer ini merupakan sesuatu yang vital karena ia dapat 
memberikan kakao tingkat kesuburan tanah yang tinggi, tanaman tinggi yang 
melindunginya dari sengatan matahari langsung dan tingkat penyakit tanaman yang 
rendah. Namun, monokulturisasi kakao skala besar, yang dilakukan dengan mengubah 
hutan, mengakibatkan tanah semakin lama tak subur dan berbagai penyakit kakao 
menyerang. Ini mengakibatkan berangsur-angsur produktivitas tanaman kakao mulai 
turun.  

 

                                            
7 http://seasofchange.net/file/downloads/2012/04/05.04-SoC-cocoa-fact-sheet-final_cover1.pdf, diakses 
tanggal 15 November 2013.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Ruf and Yoddang (2001) menjelaskan bagaimana Sulawesi  
mengalami masalah klasik kakao ini, yaitu siklus kembang-kempis. Berhadapan dengan 
krisis kakao saat ini, maka berbagai macam intervensi dilakukan oleh industri, lembaga 
pembangunan internasional dan pemerintah Indonesia. Bagian berikut ini berupaya 
memetakan corak-corak intervensi yang dilakukan demi memastikan suplai kakao, 
menjaga keuntungan perusahaan, maupun untuk performa ekspor dan pemasukan 
negara.                  

 

Intervensi oleh Negara  

Sejak abad 19, Hindia Belanda telah menjadi eksportir utama ketika permintaan untuk 
berbagai macam komoditi pertanian tropis di tingkat dunia meningkat. Ini dialasi oleh 
cultuurstelsel (1830) di Jawa untuk kopi, indigo, dan gula. Hukum Agraria 1870 membuka 
kemungkinan perusahaan swasta untuk masuk sebagai produsen komoditas  pertanian 
tropis. Di masa Orde Baru, ekspor komoditas pertanian, terutama pada tahun 1980an, 
mulai digenjot.  Ini distimulasi oleh kondisi makro ekonomi khususnya akibat inflasi dan 
devaluasi rupiah tahun 1986. Hasilnya, sejak tahun 1980an dan 1990an, ekspansi cepat 
dalam pertanian kakao mengantarkan Indonesia menjadi negara eksportir ketiga dunia. 
Sebagaimana di negara lain, produksi kakao di Indonesia didominasi oleh petani kecil 
yang menyumbangkan sekitar $ 521 juta bagi perolehan ekspor negara pada tahun 2002. 

Pada tahun itu pula, terdapat agenda “revolusi hijau terselubung” (Ruf 1997) dalam 
kasus kakao dan tanaman ekspor lainnya, yaitu melalui pengenalan teknologi (bibit, 
budidaya, pupuk, dan lainnya) yang tidak secara aktif dilakukan oleh negara, melainkan 
didorong melalui relasi antar-petani dengan para eksportir global.  

Namun bukan berarti tidak ada peranan negara untuk memacu pertumbuhan tanaman 
kakao.  Peranan negara lebih banyak dilakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 
(Puslitkoka) di Jember yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk meneliti isu-isu 
yang relevan bagi industri kakao. Puslitkoka menghasilkan penelitian tentang bibit 
genetik yang memungkinkan; konsultasi dan bimbingan teknis, serta teknologi pasca 
panen, yang kebanyakan didanai oleh PTPN. Peranan lainnya juga dimainkan oleh Dinas 
Perkebunan yaitu memperluas penanaman  kakao bagi petani skala kecil, meskipun tidak 
memiliki suatu skema dan program yang utuh. Sementara, lembaga negara yang lain 
yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) melakukan pengenalan teknologi 
seperti pupuk kimia untuk menangkal penyakit-penyakit kakao. Jadi kebanyakan, 
introduksi komoditas kakao memang dilakukan pertukaran informal antar petani atau 
yang diantarai oleh para pedagang dan eksportir kakao di tingkat lokal (Nielson, 2007: 
233)   

Intervensi lain yang dilakukan adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Biji 
Kakao. Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2323-2000, biji kakao dilakukan berdasarkan 
usulan dari Asosiasi Kakao Indonesia dan pengguna produsen, dengan memperhatikan 
standar yang  digunakan oleh negara-negara produsen lain dan syarat mutu yang diminta 
oleh konsumen. Standar ini dirumuskan oleh Panitia Teknik Bahan Baku untuk Makanan 
dan Minuman, DepartemenPertanian, yang dibahas dalam rapat-rapat teknis dan 
terakhir dirumuskan dalam Rapat Konsensus Nasional di Jakarta pada tanggal 17 Oktober  
2002 yang dihadiri oleh wakil-wakil produsen, konsumen, asosiasi, balai-balai peneliti 
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serta instansi pemerintah.8 Standar SNI Biji Kakao, meliputi kadar air 7 %, kadar kulit 12 – 
13 %, kadar lemak 50 – 51%, jamur dan benda asing 0 %. Dengan SNI ini juga 
dimaksudkan agar petani tidak memproduksi biji kakao asalan, melainkan biji kakao 
fermentasi.    

Namun, intervensi ini bukan tidak melahirkan kritik dari petani sendiri. Petani 
mengeluhkan harga biji kakao hasil fermentasi yang belum signifikan selisihnya dengan 
biji kakao asalan. Jika diperkirakan secara kasar, harga biji kakao fermentasi dengan kadar 
air 7 persen hanya lebih tinggi sekitar Rp 2.000-4.000 dibandingkan dengan biji kakao 
asalan Rp 22.500 per kg. Sementara, memfermentasi biji kakao membutuhkan waktu 
kerja yang lebih lama. Sedangkan petani kecil membutuhkan uang kontan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah lainnya dari biji kakao fermentasi adalah 
petani harus menunggu buah kakao betul-betul tua baru dipetik.9     

Intervensi lainnya adalah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao. 
Tujuan dari Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) 
adalah upaya percepatan peningkatan produktivitas dan mutu  hasil kakao nasional 
melalui pemberdayaan secara optimal seluruh pemangku kepentingan  serta 
sumberdaya yang tersedia. Gerakan ini dilaksanakan mulai tahun  2009 pada 9 provinsi 
40 kabupaten, tahun 2010 pada 13 provinsi 56 kabupaten, tahun 2011 pada 25 provinsi 
98 kabupaten, tahun 2012 pada 14  provinsi dan 50 kabupaten. Hingga tahun 2013, 
Gernas Kakao telah dilaksanakan di 5 provinsi 29  kabupaten.  

Pada dasarnya tujuan Gernas Kakao adalah hasrat negara untuk meningkatkan “daya 
saing” eskpor komoditas kakao. Di dalam terminologi daya saing, sebenarnya tersimpan 
kepentingan untuk meningkatkan pendapatan negara dari ekspor kakao. Ini karena 
ekspor komoditas kakao oleh pemerintah sejauh ini dianggap masih kecil dan kurang 
berkontribusi. Saat ini Indonesia terus menggiatkan ekspor non-migas. Kontribusi 
komoditas ekspor kakao selama sepuluh tahun terakhir terhadap total ekspor nasional 
dianggap masih kecil yaitu rata-rata sebesar 1,04 persen dengan nilai ekspor kakao pada 
tahun 2011 mencapai US$ 1,3 milyar. 10Demi peningkatan perolehan devisa itulah 
Gernas Kakao terus dijalankan.     

Namun, program Gernas Kakao juga menyimpan masalah lainnya. Sejak dicanangkannya, 
yaitu tahun 2009, Departemen Pertanian telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1 
triliun untuk perbaikan produksi dan mutu kakao di sembilan provinsi. Program Gerakan 
Nasional Peningkatan Produksi Kakao itu berlangsung tiga tahun dengan total anggaran 
Rp 3 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, ditargetkan produktivitas naik dari 660 
kilogram (kg) per hektar per tahun menjadi 1.500 kg. Pendapatan devisa pun ditargetkan 
naik dari 494 juta dollar AS menjadi 1,5 miliar dollar AS. Salah satu elemen krusial dari 
program ini adalah peremajaan tanaman kakao. Semua pohon kakao yang rusak dan 
harus ditebang akan diganti dengan bibit kakao yang dihasilkan dari proses Somatic 

                                            
8 http://disbun.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Pengolahan_Kakao_KADIN-104-1605-13032007.pdf, 
diakses tanggal 15 November 2013.  
9 http://www.shnews.co/detile-24605-petani-enggan-produksi-kakao-fermentasi.html, diakses tanggal 13 
November 2013.  
10 
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/ANALISIS%20DAYA%20SAING%20KAKAO%20INDONESIA.p
df, diakses tanggal 17 November 2013.  
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Embryogenesis (SE) yang patennya diperoleh Departemen Pertanian dari Nestle.11 

Namun, observasi oleh beberapa penggiat INKAPA terhadap program Gernas Kakao di 
kecamatan Kulawi dan Kecamatan Sausu, menunjukan rata-rata tanaman kakao yang 
diremajakan adalah tanaman kakao yang  masih muda. Proses partisipasi petani dalam 
program Gernas Kakao ini disinyalir lebih banyak dipicu oleh adanya insentif yang cukup 
besar, selain juga karena mengharapkan peningkatan dan perbaikan hasil kebun kakao. 
Insentif itu berupa pemberian bibit SE 100 batang/ha; pupuk dasar 50 kg/ha; pestisida 
0,5 liter/ha; fungisida 0,2 liter/ha; dan upah rp. 750.000/ha.12 Lagipula, bibit SE yang 
dianggap bibit unggul ternyata gagal karena banyak tanaman yang mati dan buah yang 
sedikit.13  Masalah lainnya, tentu saja, adalah bahwa distribusi bibit SE oleh program 
Gernas Kakao ini menjadi bagian dari ekspansi bisnis Nestle dalam industri kakao dan 
untuk mempertahankan pasokan kakao.14  

 

Intervensi Aktor Non-Negara 

Selain intervensi negara, keterlibatan aktor-aktor non-negara yang berskala global dalam 
mengurus industri kakao di Indonesia juga besar. Salah satu kepentingan dari intervensi 
ini bagi perusahaan multinasional kakao maupun lembaga-lembaga pembangungan 
internasional adalah untuk memastikan pasokan kakao, yang dengan demikian akan 
membuat aliran profit bagi mereka terus berlangsung. Tulisan berikut menggambarkan 
dua macam intervensi yang dilakukan oleh beragam aktor global: satu intervensi 
dilakukan oleh kombinasi lembaga penelitian interasional, lembaga pembangunan 
internasional dan Departemen Pertanian Amerika Serikat; sedangkan intervensi yang lain 
dilakukan oleh perusahaan multinasional.         

Terdapat berbagai macam lembaga internasional yang berfungsi sebagai payung dari 
organisasi negara industri kakao. Salah satu lembaga internasional yang berdiri pada 
tahun 1973 adalah ICCO (International Cacao Organization). ICCO berangkat dari suatu 
kesepakatan negara-negara yang melahirkan International Cocoa Agreement (ICCA). Dari 
tahun 1977-1988, ICCA mengimplementasikan klausula ekonomi yang memungkinkan 
untuk menjaga stok ketersediaan internasional, menetapkan harga dan lain sebagainya. 
Setelah adanya trend untuk menderegulasi harga, ICCA beralih fungsi menjadi suatu 
inisiatif untuk pengelolaan produksi oleh negara pengekspor tahun 1993 dan mendorong 
proyek kakao lestari sejak tahun 2001, yang kelak mengembangkan program sertifikasi 
kakao. ICCO berfungsi untuk sebagai organisasi antar-negara untuk forum koordinasi 
pengembangan proyek kakao. Indonesia bukanlah anggota ICCO, begitu juga dengan 
Amerika Serikat. 

Dibanding ICCO, di Indonesia, lembaga internasional yang berpengaruh adalah WCF 
(World Cacoa Foundation), yang diinisiasi oleh aktor non-negara, atau sektor privat. WCF 
didirikan di Amerika Serikat, dan merupakan aktor global non-negara yang 

                                            
11 http://www.kpbptpn.co.id/news-2866-0-rp-3-triliun-untuk-perbaikan-kakao-di-9-provinsi.html, diakses 
pada 15 November 2013.   
12 Rahmat Saleh. Gernas Kakao: Jauh Panggang dari Api. Naskah belum dipublikasikan.  
13 http://disbun.kaltimprov.go.id/berita2-1507-produksi-kakao-2012-diprediksi-hanya-tumbuh-10.html, 
diakses pada 15 November 2013.  
14 http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/askindo-program-gerakan-nasional-kakao-tidak-efektif, 
diakses pada tanggal 15 November 2013.  
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keanggotaannya mencapai hampir 60 perusahaan di seluruh dunia. WCF merupakan 
pendukung utama dalam proyek Success and Success Aliance yang memainkan peranan 
penting di Sulawesi. 

Bagaimanapun, banyak pihak, terutama asosiasi pengusaha kakao di Indonesia yang 
menganggap bahwa intervensi negara untuk kakao di Indonesia sangatlah kecil. Dalam 
konteks itu, ACRI (American Cocoa Research Institute) bersama Askindo, mensponsori 
riset kakao untuk menganggulangi hama di Sulawesi Tengah untuk mengidentifikasi 
praktik pertanian yang baik. Hasil temuan ini kemudian mendorong adanya program 
Success and Success Aliance yang didanai oleh United States Department of Agriculture 
(USDA) dengan dukungan USAID. Program ini dilakukan antara tahun 2000-2005, oleh 
organisasi yang berlokasi di Washington ACDI-VOCA. Amerika Serikat merupakan tujuan 
utama ekspor biji kakao Indonesia. Pada tahun 1999, misalnya, Amerika Serikat 
menggantungkan 38% dari total impor biji kakao pada Indonesia. Program ini, yang 
dilakukan dengan kombinasi dari ACRI, ACDI-VOCA, USDA, USAID dan WCF, berupaya 
untuk memastikan agar perusahaan cokelat Amerika Serikat memiliki keberlangsungan 
pasokan.   

Kasus lainnya adalah intervensi langsung dari perusahaan multinasional dalam rantai 
pasokan. Eksportir Indonesia pada umumnya terpengaruh oleh turunnya kualitas biji 
kakao. Karena itu, salah satu eksportir, yaitu Effem, yang berafiliasi dengan Mars, 
misalnya mulai menginisiasi PRIMA (Pest Reduction Integrated Management) pada tahun 
2003 dengan bantuan finansial dari Kementrian Urusan Luar Negeri dan Kerjasama 
Pembangunan Belanda yang dilakukan di Luwu, Sulsel untuk menilai efektivitas dari 
alternatif dan metode kontrol virus CPB. Berbeda dengan proyek Success and Success 
Aliance, proyek PRIMA ini mengandalkan suatu kerjasama dengan petani untuk dapat 
langsung terhubung dengan pembeli internasional. Alasan pihak Mars  melakukan ini 
adalah bahwa rantai suplai terkini kurang memberi insentif langsung pada petani dan 
mempromosikan suatu inisiatif pemasaran bersama setelah serangkaian pelatihan dan 
pendampingan. Jika Mars merupakan pembeli gobal yang aktif dan berpengaruh dalam 
bisnis kakao, maka pedagang internasional dan eksportir domestik seperti Olam dan 
Cargill juga membuat program untuk melakukan pembelian langsung untuk 
mendapatkan kakao kualitas tinggi, melalui kredit untuk sarana produksi pertanian dan 
pembelian melalui contract farming. 

Intervensi lainnya yang kini mulai dilakukan adalah sertifikasi. Salah satu yang 
mendorongnya adalah mulai diberlakukannya sistem rantai pasokan yang dapat dilacak 
kelestarian lingkungannya, seperti dalam sawit atau kayu. Hal lainnya yang memicu 
munculnya gagasan sertifikasi kakao adalah digunakannya pekerja anak-anak dalam 
pertanian kakao di negara-negara Afrika. Merespon hal ini, pada September tahun 2001, 
perwakilan dari World Cocoa Foundation dan Chocolate Manufacturers Association 
menandatangani ‘Harkin–Engel Protocol’, yang menetapkan bahwa industri cokelat mesti 
menerapkan Konvensi 182 International Labour Organization (ILO) tentang pelarangan 
penggunaan pekerja anak-anak. Protokol ini berujun pada  suatu program International 
Cocoa Initiative (ICI), yang menyebutkan bahwa diperlukan “standar industri untuk 
sertifikasi publik”.  

Berbagai perusahaan perdagangan dan pemrosesan kakao seperti ADM menggunakan 
skema sertifikasi dari lembaga pemberi sertifikat seperti Organic dan Fair Trade; Cargill 
bekerjasama dengan Swisscontact memanfaatkan jasa UTZ dan Organic; sementara Barry 
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Callebaut menggunakan skema Organic dan Fair Trade; dan Blommer menggunakan 
skema Rainforest Alliance (Cocoa Barometer 2009: 16).                

Di Indonesia, inisiatif sertifikasi bekerja melalui tiga indikator utama yaitu ekonomi, 
sosial-budaya dan lingkungan, yang kriterianya terbagi ke dalam 174 jenis yang berada 
dalam enam prinsip utama, di antaranya praktik perkebunan yang baik (good agricultural 
practices/GAP), konservasi sumber daya alam, sistem kendali internal, dan praktik 
ketenagakerjaan. Dengan sertifikasi, standar kakao petani harus memenuhi beberapa hal 
penting, di antaranya, memperhatikan regenerasi budi daya komoditas, keamanan 
petani saat menyemprotkan pestisida, tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau kayu 
bakar dari hutan lindung, dan petani tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. 
Berbagai perusahaan di Indonesia yang kini mempromosikan skema sertifikasi kakao 15  

Berbagai macam intervensi di atas menunjukkan bagaimana “regulasi sektor privat 
memangkas dan berperan langsung dalam rantai pasokan global”. Perusahaan turun 
langsung dengan memangkas peran tradisional yang biasa dimainkan oleh negara demi 
memastikan keberlangsungan suplai kakao dan profit perusahaan (Neilson 2007: 240-
241). Semua jenis intervensi di atas, bagaimanapun, lebh banyak berurusan dengan 
bagaimana negara menghasilkan devisa dari ekspor dan perusahaan mendapatkan suplai 
dan mempertahankan profit. Sedikit sekali dari upaya-upaya semacam itu yang berupaya 
untuk memperkuat kedaulatan petani atas tanah, pangan dan kehidupannya sendiri. 
Malahan, banyak dari intervensi itu yang meempatkan petani kecil seperti selalu berada 
dalam laboratorium percobaan. Hal lain, intervensi itu juga menunjukkan bagaimana 
regulasi oleh aktor non-negara dalam pertanian internasional bahan-bahan pertanian 
dan pangan mengubah sistem pemerintahan rantai komoditas global yang pada 
gilirannya tetap menempatkan petani sebagai obyek intervensi;  mendikte bagaimana 
para petani mesti mengelola kakaonya; dan bagaimana mereka mesti berhubungan 
dengan alam; serta bagaimana sistem produksi di tingkat lokal mesti dibentuk. 

 

Kakao dan Perubahan Drastis di Pedesaan   

Kakao mulai diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial. Tetapi berbagai macam 
penyakit menghindarinya untuk menjadi komoditas andalan yang meluas pada masa itu. 
Sebenarnya kakao sempat menjadi komoditas primadona dalam skala Sulawesi pada 
periode 1820-1880, yang di antaranya didorong oleh permintaan pasar dari Filippina, 
dimana pada saat itu minuman Meksiko berbahan cokelat sangat terkenal karena 
pengaruh penjajahan Spanyol. Namun masa keemasan kakao pada masa kolonial itu 
berlangsung sebentar, karena produktivitas kakao lokal Filippina meningkat dan penyakit 
kakao mulai muncul. Kakao hadir kembali pada masa pemberontakan kelompok Darul 
Islam, ketika mereka mengirim beberapa orang ke Sabah untuk belajar tentang kakao 
sebagai sarana membiayai untuk pergerakan dan mulai menanam ribuan pohon kakao 
pada periode 1950-1958 (Li 2002: 419).                

Sebelum penanaman kakao secara ekstensif pada pertengahan 1970an, kakao hanya 
terkonsentrasi di sejumlah PTPN di Jawa Timur dan Sumatera Utara, dengan ditopang 
oleh suatu lembaga riset yang bernama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) 
berlokasi di Jember, Jawa Timur (Neilson 2007: 234). Produksi kakao secara ekstensif di 

                                            
15 http://kakaolestari.org/berita.php?id=2, diakses pada 17 November 2013.  
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Indonesia benar-benar terjadi pada pertengahan tahun 1970-1980an, yang di antaranya 
berhubungan dengan menurunnya produksi kakao di Afrika Barat, khususnya di Ghana 
dan Pantai Gading. Ekstensifikasi itu juga didorong oleh upaya pemerintah untuk 
memperoleh pemasukan devisa luar negeri akibat menurunnya harga minyak dan 
kampanye pemerintah Orde Baru untuk memacu produksi perkebunan dengan 
mendorong alih fungsi lahan seluas 3 juta hektar. Ledakan di Sulawesi Selatan dimulai 
pada pertengahan tahun 1970an, dan menyebar hingga Sulawesi Tengah, dimana 
produksi mencapai sekitar 260.000 ton pada tahun 1993/1994 (Sirimorok dan Salim 
2012: 2). Dari Data Dinas Perkebunan tahun 2005, dapat dicatat bahwa dari segi luasan 
lahan dan produktivitas, Sulawesi Selatan tercatat memiliki luasan lahan tanaman kakao 
sekitar 224,743 ha dan menghasilkan 149,345 ton, yang diikuti dengan Sulawesi 
Tenggara 196,626 ha dengan produksi 132,470 ton, dan Sulawesi Tengah yang memiliki 
luasan lahan 174, 529 ha dengan produksi 152,418 ton, dan Sulawesi Barat yang 
memiliki lahan 132,100 ha dengan produksi kakao sebanyak 96,481 ton. Data ini sering 
dipakai untuk menunjukkan bahwa meskipun memiliki luasan lahan kecil, Sulawesi 
Tengah dianggap lebih produktif dalam menghasilkan biji kakao.          

Dalam penilaian seorang ekonom Pertanian, Francois Ruf (1997), Sulawesi menjadi 
sasaran ekspansi kakao karena wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah yang memiliki 
hutan yang luas dan subur dan tersedianya tenaga kerja yang melimpah, utamanya yang 
berasal dari transmigran. Ekspansi dan perluasan tanaman kakao juga ditopang oleh 
kampanye rejim Orde Baru mengenai komoditas andalan dan dilakukan melalui 
pengerahan ahli budidaya kakao oleh Dinas Perkebunan serta oleh peranan Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Pustlitkoka yang menyediakan dukungan 
teknologi pertanian tepat guna, rekayasa bibit baru (Nielson 2007: 235) serta 
merebaknya berbagai macam informasi yang menceritakan keberhasilan dan 
kemakmuran petani pioner yang membudidayakan kakao.    

Berbagai macam interpelasi---meminjam istilah Louis Althusser---ini bagaimanapun 
menciptakan situasi yang kemudian mendorong ekspansi kakao menjadi sedemikian 
ekstensif dan diterima oleh para petani kecil. Situasi-situasi itu menciptakan apa yang 
disebut oleh Felix Sitorus (2002) sebagai Revolusi Cokelat, yang tampaknya terjadi karena 
overdeterminasi dari berbagai faktor: sejarah setempat, berbagai macam kebijakan dan 
program pemerintah serta permintaan kakao di pasar global. Hal itulah yang kemudian 
mendorong petani kecil untuk terlibat dan menempati posisi sebagai aktor utama dalam 
pertanian kakao dan terlibat secara aktif dalam komoditas kakao pada periode tertentu 
meski berada dalam kondisi yang tidak dapat mereka pilih sendiri (Li, 2002: 416).  

Bagaimanapun, kakao adalah komoditas global yang sangat dikenal bukan hanya karena 
ia mendadak booming, tetapi juga dikenal karena kerentanannya. Hal lain yang paling 
dramatis dari introduksi komoditas kakao adalah kemampuannya dalam menciptakan 
perubahan-perubahan sosial-ekologis di pedesaan yang beragam. Tulisan Felix Sitorus 
(2002), misalnya, mengkaji implikasi sosiologis dari perubahan cepat dalam ekologi 
pedesaan sebagai akibat dari ekspansi penanaman kakao. Dengan mengkaji kasus 
Sintuwu, sebuah desa multi-etnis di Pegunungan Tinggi Sulawesi Tengah, revolusi cokelat 
itu pada gilirannya menciptakan perubahan radikal di pedesaan dalam bentuk formasi 
sosial lokal, yang dicirikan oleh pergeseran moda produksi dari bentuk produksi 
subsistens, yang merupakan cara produksi yang banyak dilakukan oleh etnis Kaili, 
menjadi produksi komoditas skala kecil yang mayoitas dikerjakan oleh para pendatang 
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Bugis.  

Produksi subsistensi dalam masyarakat Sintuwu mengambil bentuk penanaman padi di 
lahan kering, jagung dan padi yang diproduksi semata-mata untuk konsumsi. Sementara 
jika ada bentuk produksi komoditas skala kecil itupun hanya kopi yang sangat rendah 
produktivitasnya karena dikelola apa adanya. Kakao diperkenalkan tahun 1980an dan 
setelah itu ditanam dan diperlakukan laiknya komoditi unggulan. Tidak seperti kopi, 
tanaman kakao membutuhkan kapital dan tenaga kerja yang lebih intensif, karena itu di 
Sintuwu kakao ditanam dengan cara yang lebih kapitalistik daripada kopi. Pada 
gilirannya, terdapat perubahan tata guna tanah di Sintuwu akibat introduksi kakao. 
Selama tahun 1992-1998, misalnya, hampir 72% lahan sawah basah diubah menjadi 
perkebunan cokelat, sehingga lahan sawah menurun secara drastis dari 270 ha. Pada 
tahun 1992 menjadi 75 ha pada tahun 1998. Salah satu alasan konversi tata guna lahan 
tersebut adalah meningkatnya harga cokelat pada saat itu, utamanya pada pertengahan 
1990an. Perubahan tata guna lahan ini juga diikuti dengan pembentukan struktur agraria 
lokal  dimana etnis Kaili telah turun kelas dari orang yang memiliki tanah menjadi 
tunakisma, sementara orang Bugis naik pangkat dari tunakisma menjadi memiliki tanah.  

Ketika perkebunan cokelat menjadi strategi utama untuk penghidupan sosial-ekonomi 
masyarakat, maka perubahan struktur agraria itu menjadi cerita tentang kerentanan di 
pihak etnis Kaili dan kejayaan di pihak etnis Bugis. Kondisi ini membuat sebagian orang 
Kaili memecahkan krisis sosial-ekonomi mereka dengan melakukan pendudukan atas 
Taman Nasional Lore Lindu sebagai cara alternatif mereka untuk kembali mendapatkan 
akses atas tanah. Dengan melakukan reklaiming atas wilayah hutan dan taman nasional 
dan menanaminya dengan tanaman cokelat, orang-orang Kaili, dalam beberapa hal, 
telah sukses mengatasi ketidakamanan sosial-ekonomi yang mereka alami.  

Perubahan agraria dan pedesaan sebagai akibat datangnya komoditas kakao juga 
ditunjukkan oleh studi Tania Murray Li (2002) yang  menjelaskan bagaimana formasi kelas 
terbentuk sebagai akibat dari komersialisasi pertanian yang didorong oleh introduksi 
komoditi pasar. Tiga tahapan proses diferensiasi agraria seiring dengan introduksi 
tanaman kakao ini diuraikan oleh Li sebagai berikut (2002: 422-423). Pertama, tahap 
transformasi pertama adalah privatisasi tanah melalui penyingkiran ahli waris lainnya: 
menanam pohon kakao pada ladang berpindah akan membuatnya tertutup bagi orang 
lain, dan akan mengeluarkannya dari ladang yang menjadi warisan bersama keluarga 
besar. Pada serbuan penanaman tahap awal, petani yang lebih banyak mempunyai 
modal, tenaga kerja dan pengetahuan genealogis mengenai di mana leluhurnya pernah 
membuka hutan mampu mengkonsolidasikan penguasaan atas areal tanah yang luas. 
Sebaliknya, mereka yang lebih lambat memulai, dan mereka yang tidak memiliki klaim 
warisan leluhur, gagal memiliki tanah.  

Kedua, tanah yang telah diprivatisasi melalui sarana penanaman kakao, mulai 
diperlakukan sebagai komoditi yang dapat dijual ke pihak ketiga, suatu transaksi yang 
umumnya dianggap permanen. Para petani yang terdesak oleh kebutuhan uang tunai 
menjual areal belukar yang baru mereka tanami kakao kepada tetangganya yang lebih 
mampu, satu bidang tanah pada satu saat, sampai mereka kini mendapati diri mereka 
menjadi buruh upah pada tanah yang pernah mereka miliki. 

Ketiga, adalah berlangsungnya proses konsentrasi dan penyingkiran, yaitu ketika para elit 
dari dataran rendah dan pengusaha dari kota yang mempunyai banyak modal membeli 
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kebun-kebun kakao di dataran tinggi. 

Studi lainnya dilakukan oleh Nurhadi Sirimorok dan Ishak Salim (2013) yang bertolak dari 
pertanyaan tentang “Bagaimana dampak ekonomi, sosial dan ekologis dari integrasi 
petani kecil ke dalam pasar global setelah 20 tahun terakhir?”. Dalam melakukannya, 
para peneliti itu berangkat dari (1) bagaimana proses terjadinya individuasi lahan terjadi; 
(2) kakao sebagai sebuah proyek perkebunan monokultur; (3) bagaimana proses 
proletarianisasi berjalan dan cara petani kecil dalam mempertahankan lahan. Studi ini 
dilakukan di dua desa di Sulawesi Tengah, yaitu Maleali, Kec. Sausu, Kabupaten Parigi 
Moutong, dan Desa Namo, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. 

Studi itu menyatakan terdapat dua gambaran yang berbeda tentang masalah bagaimana 
individuasi lahan, yang menjadi dasar dari ekstensifikasi kakao, bekerja. Di Desa Maleali, 
individuasi lahan itu terjadi melalui pembentukan narasi mengenai wilayah rintisan 
(frontier) di selatan Amerika Serikat pada abad ke 19, lalu para imigran dari jauh maupun 
dekat, datang untuk mematok kapling masing-masing, baik lewat program pemerintah 
maupun secara spontan, untuk menanam tanaman pertanian ekspor, dan didukung oleh 
pembukaan jalur transportasi darat.  

Sedangkan di Namo, gambarannya lebih mirip dengan apa yang ditemukan oleh Tania Li 
(2002, 2010) di pegunungan tinggi, di mana dalam waktu sekitar satu atau dua dekade 
lahan warga setempat diambil-alih oleh para pendatang, dari jauh atau dekat, serta 
kerabat atau tetangga yang lebih sukses pasca masuknya komoditas kakao. Kondisi ini 
yang memungkinkan terjadinya diferensiasi internal antar-petani yang cukup lebar. 
Sebelum proses itu, proses yang paling mencolok adalah terdepaknya warga dari lahan 
oleh paksaan pemerintah. Berbagai aturan tatakelola hutan telah lebih dulu menutup 
akses warga mengakses lahan. Kebijakan larangan berladang berpindah dan 
pembentukan desa administratif juga membuat pola pertanian dan perladangan 
berpindah dari masyarakat Kulawi menjadi lemah. 

Pada kesimpulannya, para peneliti ini melihat bahwa petani kecil memasuki pertanian 
berwatak kapitalis ini karena inisiatif sendiri. Dampak dari introduksi itu adalah 
kecenderungan terjadinya ‘dispossession by differentiation’, yaitu suatu proses 
kehilangan tanah secara perlahan seiring menurunnya kemampuan petani kecil sebagai 
akibat tekanan komodifikasi subsistensi dan tingginya biaya reproduksi atau biaya 
seremonial.    

Studi-studi tersebut, ringkasnya, menunjukkan bahwa introduksi suatu komoditas global 
bukanlah tanpa konsekuensi. Selain menciptakan keberlimpahan dan kemakmuran, 
kakao juga menghasilkan diferensiasi dan penyingkiran petani kecil lainnya dan siapa saja 
yang tak mampu beradaptasi dengannya. Namun, episode itu hanyalah mewakili 
sebagian kecil saja dari seluruh balutan narasi introduksi komoditas global. Ketika suatu 
komoditas global mulai surut karena berbagai faktor, maka konsekuensi-konsekuensi 
lainnya segera menyusul.             

 

Booming... Lalu Krisis  

Petani kecil di Kulawi dan Sausu pada umumnya memiliki cerita yang khas tentang 
periode keemasan kakao pada pertengahan 1990an dan awal 2000an. Di Sausu, 
misalnya, dengan lonjakan harga dan produktivitas yang tinggi pada 1990an dan awal 
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2000an, kakao sering diibaratkan sebagai pohon emas, masyarakat menjadi berlimpah 
dan makmur. Di masa itu, seringkali diceritakan uang begitu mudah diperoleh dan 
dibelanjakan. Orang membeli motor dengan tunai. Beberapa orang malah membeli 
sepeda motor untuk tiap anggota keluarganya. Rumah-rumah dibangun dan direnovasi. 
Usaha toko kecil di depan atau sebelah rumah didirikan. Beberapa orang sanggup bolak-
balik ke Jawa atau Bali untuk pulang kampung. Tradisi sabung ayam dengan taruhan 
jutaan juga kerap dilakukan. Bahkan, beberapa mampu membeli mobil mewah. Mereka 
mengangkut hasil kakao yang melimpah dengan kendaraan umum, yang mereka sebut 
dengan taksi. Orang lantas mengenal adagium yang sangat populer di masa itu ”biar tak 
sokola, yang penting ada sokolat” (biar tidak sekolah, yang penting ada cokelat).       

Lalu, siklus kakao yang tipikal itu terjadi. Produksi kakao menurun secara signifikan. Sejak 
tiga tahun belakangan kisah itu berbalik arah. Virus VSD menyerang. Tanaman kakao 
yang mulai menua juga tak seproduktif dulu, kecuali diimbuhi dengan input-input 
pertanian kimia yang berharga mahal dan tak terjangkau. Hasil panen untuk 2-3 hektar 
lahan yang dulunya dapat mencapai 1-2 kuintal kini turun total hanya sekitar 20-50 kg. 
Harga juga menurun dratis, dari Rp. 26.000 saat itu dan kini hanya berkisar di angka Rp. 
15.000-20.000. Sebagian orang lalu mulai pergi berburuh ke sawah di kampung-kampung 
yang memiliki pertanian sawah yang jauh sekali jaraknya. Laki-laki atau perempuan 
berangkat dari jam 6 pagi pulang jam 7 malam untuk menjadi buruh panen di sawah-
sawah yang sedang panen. Ada pula yang pulang hingga larut malam. Mereka pergi 
berkelompok sekitar 12-17 orang, dengan bayaran untuk sekitar 7 sak gabah yang 
didapat mereka akan mendapatkan sekitar 1 sak gabah. Itu pun harus dibagi di antara 
kelompok itu. Mereka menjalani ini untuk memenuhi kebutuhan harian, biaya konsumsi: 
membeli beras dengan jangka waktu empat bulan hingga waktu panen berikutnya 
datang. Sebagian mengkombinasikan pekerjaan itu dengan menjadi buruh di kebun 
Kakao untuk pembersihan, pengolahan atau panen pada petani kakao yang punya lahan 
lebih luas dengan bayaran sekitar Rp. 50.000/hari. Kehidupan berubah drastis. Dari 
produsen komoditas skala kecil turun derajat menjadi buruh tani. 

Sementara, krisis kakao ini juga mendorong petani untuk mulai menjual lahan. Penyebab 
petani kecil menjual lahan adalah biasanya terkait dengan kombinasi beberapa faktor 
lain yang saling berhubungan, (1) banyak petani kecil kakao tidak punya simpanan, (2) 
produktifitas kakao menurun drastis, (3) harga jual tidak membaik secara signifikan dan 
(4) ancaman akumulasi hutang kepada rentenir, (4) keperluan biaya konsumsi, 
reproduksi, dan biaya seremonial yang tinggi (Sirimorok dan Salim 2013). Penjualan 
tanah di desa-desa di Sausu tampak mencolok dengan beberapa plang di pinggir jalan 
yang menginformasikan tanah untuk dijual. Di Torono saja, sepanjang tahun 2012-2013, 
sekitar 19 orang telah mulai menjual lahannya dan berpindah untuk mencari pekerjaan 
lain. Di Kulawi, di desa yang memiliki akses lahan yang terbatas, karena berbatasan 
dengan Taman Nasional Lore Lindu, seperti Mataue krisis itu semakin parah. Kebutuhan 
akan uang tunai  yang cepat, yang selama ini disediakan oleh hasil pertanian kakao, 
membuat para penduduk mulai pergi ke kota untuk menjadi buruh bangunan, tukang 
ojek, atau buruh pertanian. Pada kasus semacam itu, karena tak ada lahan yang bisa 
dijual, maka kegiatan untuk mengkomodifikasi dan mengeksploitasi tenaga kerjanya 
sendiri menjadi lazim dilakukan sebagai jalan keluar. Ini seringkali dikombinasikan pula 
dengan mencari pinjaman hutang kepada rentenir. Berhadapan dengan kondisi ini, 
sebagian petani membiarkan lahan kakaonya tak terurus, membiarkan hasil panenan 
atau hanya sewaktu-waktu berkunjung untuk membersihkan kebun. 
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Hal lainnya yang mulai ditempuh oleh para petani adalah mengubah tata guna lahannya. 
Di beberapa desa di Sausu ini ditempuh dengan mengubah lahan kakao menjadi 
tambang emas skala kecil. Mendengar banyaknya kabar para penambang emas yang 
sukses, para petani yang mulai putus asa terhadap kebun kakaonya dan memiliki 
sejumlah modal mengubah lahannya atau membeli lahan milik petani lain yang 
berpotensi menghasilkan emas. Di bekas kebun kakaonya itu, orang kini mulai ramai-
ramai mengeruk tanah dan mencari emas. Di sekitar sungai Mentawa, Sausu, sekitar 5 ha 
kebun kakao dan hutan diubah menjadi tambang emas. Tambang emas ini dikerjakan 
dengan cara sistem kerjasama, mempekerjakan petani kecil lain yang tak bermodal atau 
dikerjakan sendiri dalam skala kecil dan spekulasi tingkat tinggi. Ada yang menemukan 
tetapi ada pula yang tak menghasilkan apa-apa. Namun, kini harapan untuk 
mendapatkan secuil emas itu pun sirna. Sekitar pertengahan April 2013, satuan tentara 
dari provinsi menggerebek tambang yang dianggap liar itu. Puluhan usaha tambang 
rakyat itu dibakar mesin dan peralatannya. Akibat kejadian itu, usaha tambang rakyat itu 
kini tutup dan tak ada lagi. Para penambang dicekam ketakutan. Beberapa lahan bekas 
tambang berubah menjadi kolam-kolam yang digenangi air berwarna keruh dan 
berlumpur.  

Dampak-dampak dari krisis juga menerpa golongan pedesaan yang lain: petani 
perempuan. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tak jarang para perempuan 
bekerja serabutan sebagai buruh tani maupun buruh bangunan di tempat lain. Saat ini, 
pekerjaan berburuh menjadi itu menjadi yang utama yang dikombinasikan dengan 
menggarap kebun kakao dan menanami sayur-sayuran sembari menjalani pekerjaan 
rumah lainnya. Beban ganda perempuan pedesaan menjadi semakin meningkat. Kaum 
perempuan harus turut membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah 
tangganya. Perempuan terpaksa menanggung beban, karena jika tidak, kebutuhan 
rumah tangganya tidak akan tercukupi.  

Menghadapi krisis yang terus berlangsung, para petani kecil di Sausu dan Kulawi 
mengupayakan beragam insiatif untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. 
Pada periode awal 200an, di beberapa desa Kulawi, terdapat berbagai macam inisiatif 
untuk memecahkan krisis sosial-ekonomi dengan melakukan pendudukan atas Taman 
Nasional Lore Lindu sebagai cara alternatif untuk kembali mendapatkan akses atas tanah 
dengan melakukan reklaiming atas wilayah hutan dan taman nasional dan menanaminya 
dengan tanaman cokelat.  

Inisiatif yang lebih mikro dilakukan di antaranya dengan mulai menanam kembali sayur-
sayuran di sekitar rumah untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan mengupayakan 
pertanian organik untuk menekan biaya input pertanian yang semakin tinggi. Inisiatif-
inisiatif ini kebanyakan didorong oleh para petani perempuan pioner. Misalnya di Desa 
Sausu Torono, sekelompok perempuan mengorganisir perempuan tani dengan 
menghidupkan kembali koperasi perempuan yang mengurusi pemenuhan kebutuhan 
bahan-bahan pokok bagi anggotanya. Di Desa Sausu Gandasari, terdapat inisiatif 
kelompok perempuan untuk mendorong pembentukan kelompok perempuan petani 
sayur organik. Di Desa Sausu Trans, terdapat juga kelompok yang mengorganisir 
perempuan dengan membentuk kelompok perempuan tani organik. Sementara, di 
Maleali, perempuan tani kakao mengorganisir diri dalam kelompok pembibitan kakao.    

Inisiatif lainnya berupa pemasaran bersama yang didorong oleh Tim INKAPA. Pemasaran 
bersama sesungguhnya adalah sebuah mekanisme pengumpulan, pengukuran, 
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pengangkutan dan penjualan biji kakao yang dilakukan oleh sejumlah petani dengan 
tidak mengikuti jalur pemasaran konvensional. Inisiatif ini muncul sebagai upaya untuk 
untuk membangun struktur tata niaga biji kakao yang adil sebagai respon atas rantai 
perdagangan yang menghisap petani. Rantai perdagangan yang panjang dan menghisap 
itu membuat petani secara kumulatif mengalami kehilangan begitu banyak surplus. 
Dalam kajian para pegiat INKAPA, penghisapan surplus kerja petani terjadi dengan 
beragam mekanisme: mulai dari pemberian harga dengan tingkat margin yang terlalu 
tinggi, manipulasi penerapan standard SNI, rekayasa alat-alat pengukuran berat maupun 
volume komoditi. Pemasaran bersama membuat petani kecil memiliki alternatif pasar. 
Mereka menjadi memiliki kemampuan untuk mengakses dan memilih lebih banyak 
pembeli, atau bahkan dalam kasus ini mereka bisa langsung menjual kakaonya ke 
eksportir. Dengan demikian sistem ini telah memotong rantai panjang komoditas kakao, 
yang telah mengakibatkan terjadinya ekstraksi surplus petani.  

Meski demikian, inisiatif ini bukannya tanpa tantangan. Salah satu titik paling lemah 
dalam rantai produksi kakao justru terletak pada budidayanya. Tanpa produktivitas hasil 
biji kakao yang memadai, pemasaran bersama tetap tidak dapat menyelesaikan krisis 
komoditas global yang bersifat melingkar-lingkar itu. Pun, tidak semua petani kecil dapat 
terlibat dalam pemasaran bersama ini. Salah satu penyebabnya adalah pemasaran 
bersama membutuhkan waktu dan proses yang lama, sekitar satu minggu, sementara 
kebutuhan akan uang tunai yang cepat tidak dapat terpenuhi melalui pemasaran 
bersama. Lagipula, relasi yang terbangun antara pedagang kakao dan petani kecil sudah 
terlanjur kompleks, melampaui hubungan perdagangan semata.  

 

Apa Masa Depan bagi Petani Kakao Skala Kecil? 

Seperti diungkapkan di bagian pertama, permintaan biji kakao dalam skala dunia 
diperkirakan akan terus meningkat. Lalu, bagaimana kemungkinan-kemungkinan di masa 
depan bagi petani kakao skala kecil di masa depan? 

Pertama, jika permintaan dunia akan biji kakao diperkiarakan terus meningkat, 
sementara tingkat produktivitas kakao semakin rendah di Sulawesi Tengah, maka 
program-program intervgensi terhadap pertanian kakao dan petani kakao skala kecil 
akan terus meningkat. Selain Gernas Kakao, kemungkinan yang akan terus dipertahankan 
adalah skema sertifikasi kakao. Sertifikasi kakao adalah kata lain dari bagaimana kontrol 
tenaga kerja petani kecil kakao didisplinkan untuk semakin dapat memenuhi permintaan 
pasar akan biji kakao yang banyak dan berkualitas. Berhadapan dengan skema sertifikasi 
kakao ini, petani kecil seperti dihadapkan dengan     

Kedua, sementara di sisi lain, ketika produktivitas petani kakao skala kecil semakin 
menurun, maka terdapat kemungkinan alih fungsi lahan kakao dan penjualan tanah yang 
dilakukan sendiri oleh petani kecil karena didesak berbagai kebutuhan. Hal ini mulai 
terlihat dari beberapa upaya untuk menjadikan kebun kakao menjadi tambang emas 
skala kecil di Sausu; penjualan lahan di Sausu dan Kulawi, atau perubahan kebun kakao 
menjadi tanaman holtikultural yang lain seperti sayur-mayur dan lainnya.  Sementara, 
proses bagaimana petani kakao skala kecil telah berubah menjadi buruh tani atau 
pekerja informal lainnya, dengan atau tanpa kehilangan lahan, telah terjadi di berbagai 
tempat. Gelombang besar proletarianisasi petani kecil ini berlangsung secara massif, 
namun hampir tak kasat mata di hadapan pemerintah. Belum ada skema penjaminan 
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keselamatan hidup dan keberlangsungan hidup petani kecil yang memadai.       

Ketiga, penggantian komoditas global yang tidak produktif menjadi komoditas global 
yang lebih produktif.  Kopi dan pertanian padi sawah yang dulu tidak dianggap produktif, 
pada masa 1980an-1990an, digantikan oleh kakao yang dianggap lebih produktif dan 
menjanjikan uang segar yang cepat.  

Tetapi, komoditas global semacam apa yang akan berpotensi mengganti kakao? 
Tingginya angka permintaan minyak sawit dunia membuat pemerintah Indonesia dan 
korporasi berupaya untuk memperluas perkebunan kelapa sawit skala besar. Saat ini 
ditargetkan 20 juta hektar ekspansi perkebunan kelapa sawit hingga tahun 2020 dan 
mampu memproduksi CPO (Crude Palm Oil) hingga 28 juta ton.  

Selain berpotensi untuk mengekspansi jutaan hektar hutan, kespansi kebun sawit juga 
akan merambah pertanian skala kecil melalui berbagai skema seperti kemitraan  atau 
perkebunan inti-plasma.  

Pada awal tahun 2010, Evergreen Indonesia mencatat rencana pembukaan areal 
perkebunan kelapa sawit oleh 7 perusahaan di Sulawesi Tengah, seluas angka 200.000 
hektar yang didorong oleh pemerintah di 4 Kabupaten masing-masing: Kabupaten 
Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dan Kabupaten Banggai.  

Evergreen Indonesia mencatat bahwa seluas 1.765 hektar sawah petani, 3.791 hektar 
ladang masyarakat, 6.407 hektar kebun coklat, 749 hektar kebun cengkeh, 64 hektar 
kebun kopi ditambah 1.377 hektar kebun kelapa akan musnah. Termasuk kerusakan 
kawasan hutan yang merupakan wilayah tangkapan dan suplai air bagi konsumsi air 
minum dan areal pertanian masyarakat jika rencana ekspansi ini sengaja diloloskan oleh 
perusahaan dan pemerintah daerah. Kerusakan hutan dan kehancuran sumber-sumber 
pendapatan masyarakat ini semakin mempersulit 76.141 keluarga miskin di Donggala, 
Sigi, Parigi Moutong dan Banggai keluar dari kemiskinan dan terancam bahaya 
kerawanan pangan. 18 desa sasaran tapak ekspansi perkebunan kelapa sawit, secara 
khusus membuat sekitar 5.342 Rumah tangga menjadi sangat rentan menerima praktek 
marginalisasi hak dan posisi tawar dan resiko terjebak dalam konflik sosial akibat 
praktek-praktek pembohongan dan manipulasi informasi yang sengaja dilakukan untuk 
meloloskan tujuan perusahaan memiliki lahan baru untuk menambah keuntungan dari 
bisnis minyak sawit.16 

Beberapa skenario di atas, sekali lagi, membuat petani kakao skala kecil terus menerus 
tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menentukan pilihannya sendiri. 
Pilihan-pilihan untuk keberlangsungan petani kakao skala kecil semakin ditentukan oleh 
intervensi pemerintah atau korporasi dan eksportir kakao skala besar. Hal yang paling 
dipertaruhkan dari skema-skema di atas adalah bahwa petani kecil semakin tidak 
berdaya dan diberi kesempatan untuk merefleksikan atau memilih sendiri pilihan-pilihan 
keselamatan hidup dan produkitifitas sosialnya kecuali didikte terus-menerus oleh 
pemerintah dan korporasi.                    

      

 

                                            
16� http://evergreen-indonesia.blogspot.com/2011/08/hutan-sulawesi-tengah-dikepung-ekspansi.html. 
diakses tanggal 10 desember 2013.  



 
Working Paper Sajogyo Institute No. 9, 2014 | 21  

 

Akhir 

Setelah tiga dekade introduksi komoditas kakao secara ekstensif dilakukan apa kini cerita 
yang tersisa? Tentu saja sulit memberikan jawaban yang tunggal atas pertanyaan ini. 
Tetapi yang pasti, sejak awal, introduksi kakao sebagai komoditas global telah 
menghasilkan cerita tentang penyingkiran, diferensiasi, dan kerentanan petani kecil, 
utamanya bagi mereka yang tidak dapat terlibat penuh pada sistem komoditas yang  
bergantung pasar ini. Cerita itu pula yang sering ditengarai bahwa introduksi kakao 
menjadi basis-basis agraria dari konflik komunal di Sulawesi Tengah pada akhir 90an 
hingga awal 200oan. Cerita itu menjadi semakin kompleks ketika krisis kakao akhirnya 
terjadi. Para produsen komoditas skala kecil itu pun kini mulai rontok, beralih menjadi 
kelompok yang menjual tenaga kerjanya sendiri, mengeksploitasi tenaga kerjanya 
dengan atau tanpa mempertahankan tanahnya. Krisis-krisis menyergap dari berbagai 
arah, dan sekali lagi petani kecil tidak berada dalam kondisi yang mudah untuk memilih, 
menentukan, apalagi mengubahnya. Sayangnya, belum ada suatu studi yang memetakan 
konsekuensi-konsekuensi yang beragam dan  terdiferensiasi berbasis perbedaan ruang, 
kelas, gender, etnis, dan generasi ketika krisis kakao menjelang.               

Di sisi lain, terdapat sejumlah intervensi-intervensi program yang datang dari beragam 
aktor: lembaga keuangan internasional, lembaga pembangunan internasional, lembaga-
lembaga negara, korporasi multinasional dan lembaga swadaya masyarakat.  Tetapi, 
sejauh ini yang tampak intervensi-intervensi itu bersifat teknis: rekayasa benih, 
perbaikan teknik budidaya, kredit, pemasaran, sertifikasi, hingga introduksi 
pengetahuan-pengetahuan yang dianggap relevan. Semuanya dibalut dalam suatu 
kehendak untuk meningkatkan produktivitas kakao. Namun, masih diperlukan suatu 
kajian yang serius tentang apa watak dari intervensi teknis itu; bagaimana konsekuensi-
konsekuensi yang terjadi setelah intervensi diberikan; apa batasan-batasan dari program 
anti-politik yang selalu luput membaca relasi kuasa yang kompleks; siapa yang 
diuntungkan dan dirugikan, siapa dapat terlibat dan tidak terlibat; serta apa konsekuensi 
dan nasib bagi mereka yang tidak terlibat; dan seterusnya.         

Hal lain yang tampaknya lepas adalah mempertanyakan: apakah introduksi komoditas 
global memang masih selalu diperlukan dan mengapa ia selalu didesak-desakkan; dan, 
prasyarat apa yang dibutuhkan, di tengah krisis sekarang, untuk menjamin tiga agenda 
penting yaitu keselamatan rakyat, produktivitas rakyat dan keselamatan layanan 
sekaligus; serta bagaimana tata produksi-konsumsi dan tata kuasa serta kelola yang 
dibutuhkan untuk menjamin tiga agenda mendesak itu.*+ 
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