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Niat baik serta rencana hebat untuk memakmurkan kehidupan orang banyak sama sekali bukan 

jaminan bahwa kemakmuran tersebut akan benar terwujud. Pada banyak peristiwa, alih-alih 

mendatangkan kemakmuran “kehendak untuk memperbaiki” kehidupan ternyata justru membawa 
sengsara berkepanjangan, karena program pemakmuran itu sendiri tidak bebas nilai-kaum yang 

hendak dibangun bukan ruang kosong yang bisa diisi apa saja, sementara kelompok yang hendak 

membangun entah itu pemerintah, organisasi keagamaan atau LSM juga tidak bebas dari 

kepentingan kelompok. (Tania Li, The Will To Improve, 2012)  

 

“Mistifikasi“ Sawit  

Proses hegemonik yang terjadi secara massif dan sistematis (sosial-politik) hingga pada derajat 

tertentu kerap melahirkan kepasifan nalar dan tindak laku seseorang atau kelompok 

masyarakat. Bila terus berlanjut, ditambah dengan ketiadaan narasi tanding (counter discource) 

dan alternatif perspektif, perlahan tapi pasti akan menumbuhkan proses endapan kesadaran 

palsu atau proses mistifikasi.  Secara khas proses semacam ini didasarkan pada asumsi bahwa 

“kaum elite” mendominasi tidak hanya produksi fisik, akan tetapi juga alat produksi simbolik 

termasuk media (massa dan elektronik). Melalui hegemoni simbolis dan bahasa di beragam 

jalur dan ruang-ruang utama diskursus media, memungkinan kesempatan ‘kaum elite’ mampu 

mengendalikan standar-standar nilai yang akan digunakan publik luas dan objek sasaran 

masyarakat yang dihendakinya.  

 

James C. Scott dalam Senjatanya Orang-Orang Kalah2 menjelaskan bahwa suatu kelompok 

tertentu mau menerima begitu saja suatu proses eksploitasi oleh kelompok lainnya karena 

adanya suatu ideologi atau sesuatu yang bersifat hegemonik. Proses yang terus menerus dan 

secara sistematik terjadi akan menciptakan pewajaran dan pembenaran bersifat ‘fatalistik’ 

dalam tataran sosial-politik. Akibatnya, kaum elite akan mampu memaksakan pandangan 

mereka sendiri tentang satu tatanan sosial dan diskursus tertentu pada kesadaran publik sebagai 

sesuatu yang ‘seharusnya’ diterima sebagai kebutuhan yang nyata. 

Scott nampak mensitir A. Gramsci bahwa kaum elite melakukan pengendalian sektor-sektor 

ideologis masyarakat baik, budaya, agama, pendidikan dan media massa agar dapat 

merekayasa persetujuan untuk kepentingan mereka.  Proses sistematis inilah yang menjadi 

dasar penciptaan dan penyebarluasan suatu wacana, dan konsep-konsep yang 

mendampinginya, sekaligus akan menjadi penentu standar dari apa yang disebut sebagai: 

 
1 Direktur Eksekutif Sajogyo Institute (2015-2018). Peneliti Agraria, Pedesaan dan Ekologi. Alumnus Magister Pasca Sarjana 

Sosiologi Pedesaan IPB.  
2 Scott, James C., 2000, Senjanya Orang-orang yang Kalah, Yayasan Obor, Indonesia, Jakarta. 
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benar, indah, bermoral, asli, shahih dan seterusnya.  Lebih jauh, hasil dari keseluruhan dari 

proses sistematis ini akan menciptakan iklim simbolik yang mencegah nalar dan kesadaran 

kritis muncul. Sebab semua telah dianggap benar dan semestinya. Hal inilah yang setidaknya 

muncul dalam diskursus sawit di Indonesia. 

Setidaknya ada empat narasi utama proses mistfikasi atau ‘naturalisasi’ sawit di Indonesia;  (1) 

Sawit sumber komuditas unggulan bagi ekonomi dan investasi nasional;  (2) Sawit sebagai 

gantungan hidup jutaan petani; (3) Sawit sebagai alternatif ekonomi masa depan; (4) Sawit 

bukan sebagai perusak ekosistem kehutanan. Beberapa narasi utama pemerintah dan pengusaha 

sawit berikut ini dapat menjadi konteks penjelas empat narasi di atas.   

Sawit sebagai komuditas ungulan nasional 

Narasi ini sering ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menyandingkankan sawit 

dengan tujuh komoditas perkebunan potensial, yakni kelapa, cokelat, teh, kopi, pala, tebu, dan 

karet. Dari ke tujuh komoditas tersebut, sawit berada di peringkat paling atas yang menjadi 

andalan Indonesia. Di banyak kesempatan wakil-wakil pemerintah3 menjelaskan bahwa sawit 

adalah andalan dan kebanggaan nasional. Sebab produk-produk turunan kelapa sawit 

memberikan kontribusi ekspor sebesar 75 persen dari sektor non-minyak bumi dan gas (migas). 

Sehingga, sawit menjadi salah satu penyumbang pemasukan terbesar ke negara. Melihat 

besarnya potensi yang dihasilkan produk-produk turunan sawit, pemerintah memiliki skema 

kebijakan untuk semakin fokus mendorong kemajuan industri sawit nasional. Tujuannya 

adalah untuk memenuhi permintaan kebutuhan produk sawit di pasar nasional maupun 

internasional. Persoalan utama dari sawit yang menjadi fokus pemerintah ada dua hal: 

peningkatkan produksi sawit dan peremajaan lahan kelapa sawit dengan mengkombinasikan 

program kerja pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan juga dunia usaha.  

 

Pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut bahwa ekspor sawit 

dan produk turunannya mencapai 4,78 juta ton CPO pada 2018 lalu. Jumlah itu menurun 4,78 

persen dibandingkan volume ekspor tahun sebelumnya, sebesar 5,02 juta ton. Produksi minyak 

sawit nasional terus mengalami kenaikan yaitu 47 juta ton (total antara minyak sawit mentah 

atau Crude Palm Oil dan minyak inti sawit atau Palm Kernel Oil) atau naik sekitar 8% 

dibandingkan produksi tahun 2017. Dari sisi ekspor minyak sawit Indonesia di 2018 juga 

mengalami peningkatan sebesar 12% menjadi sebanyak 34 juta ton. Menurut data GAPKI 

konsumsi minyak sawit di dalam negeri juga tercatat meningkat untuk kebutuhan pangan dan 

oleokimia sejumlah 9,5 juta ton, sementara untuk biodiesel sekitar 3,8 juta ton. Sehingga saat 

ini konsumsi minyak sawit nasional sekitar 13,3 juta ton. Dengan pendasaran data ini ingin 

ditegaskan bahwa Indonesia sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia4.  

 

 
3 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri Pertemuan Nasional Sawit Indonesia, di Hotel 

Borobudur di Jakarta, "Darmin Nasution: Kelapa Sawit adalah Komoditas Andalan 
Indonesia", https://money.kompas.com/read/2017/02/02/131000126/darmin.nasution.kelapa.sawit.adalah.komoditas.andalan.
indonesia. 
4 Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menuturkan Seminar “Tantangan dan 
Ancaman Agribisnis 2019”, Kamis (11 April 2019), di Jakarta. 

 

 

https://money.kompas.com/read/2017/02/02/131000126/darmin.nasution.kelapa.sawit.adalah.komoditas.andalan.indonesia
https://money.kompas.com/read/2017/02/02/131000126/darmin.nasution.kelapa.sawit.adalah.komoditas.andalan.indonesia
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Dalam penjelasan lain, pemerintah tetap akan menjadikan industri kelapa sawit sebagai salah 

satu motor pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, untuk menjawab tantangan global, tata 

kelola perkebunan sawit nasional harus lebih berkelanjutan, sehingga penting penerapkan nilai-

nilai ekonomi hijau dalam pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, 

sebab sektor perkebunan kelapa sawit telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional.  

 

Dengan sumbangan ekspor yang mencapai hampir 20 miliar dollar Amerika Serikat, tidak saja 

berkontibusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mensejahterakan 16 juta petani dan 

pelaku usaha lain dalam mata rantai industri kelapa sawit nasional. Dietagskan juga bahwa 

rakyat Indonesia mesti bersyukur memiliki komoditas sawit karena ini adalah produk yang 

merupakan keunggulan kompetitif nasional.  Tanpa produk yang memiliki daya saing, sulit 

suatu negara bisa sejahtera. Untuk itu Kemenko Perekonomian telah mengeluarkan paket 

kebijakan untuk meningkatkan daya saing, menjaga nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan 

ekonomi. Singkatnya, semua target pencapaian makro ekonomi itu bisa dicapai dengan 

penguatan dan peingkatan dari sektor ekonomi yang bersumber dari kelapa sawit. 5 

 

Nampak bahwa argumen narasi utama yang dipakai untuk menegaskan pentingnya sawit 

sebagai komuditas nasional ada tiga hal: (1) demi layanan pasar global, (2) demi investasi 

nasional dan (3) analisa target makro ekonomi. Namun, semua itu jelas mengabaikan 

pertanyaan dasar, siapakah kelompok yang paling banyak diuntungkan dari model investasi 

besar, ekspor komuditas sawit? Tentu saja hanya segelintir pengusaha raksasa sawit (tak lebih 

dari 25 Taipan) yang dekat dengan jaring kendali kekuasaan6. Data KPK yang didukung studi 

Yayasan Auriga (2018) menunjukkan bahwa melalui metode follow the money menunjukkan 

bahwa hanya 16 group usaha menguasai 81% ekspor minyak sawit Indonesia, dan yang 

tertinggi justru groups usaha dari Malaysia dan Singapura7. Lihat gambar berikut:  

 
 

Sumber: KPK dan Auriga 2017 

 

Di sisi lain, analisa makro ekonomi, dengan model tricle down effect berulang kali menyisakan 

masalah pengabaian atas kekuatan keragaman ekonomi lokal, nilai-nilai kemandirian, kearifan 

 
5 Iwan Supriyana, "Industri Sawit Masih Menjadi Motor Utama Penggerak Perekonomian 

RI", https://money.kompas.com/read/2016/11/24/134417026/industri.sawit.masih.menjadi.motor.utama.penggerak.perekono
mian.ri.  
6 Satu  Perusahaan Sawit bisa menguasai, 1, 2 Juta Ha. 25 Taipan Sawit menguasai, 5,1 juta ha (TuK, 2018) 

Lihat lebih jauh, Laporan Lembaga Transparansi untuk Keadilan (TuK) 2019, tentang 25 Taipan Sawit di Indonesia.  
7 Sumberdaya Alam Indonesia di Bawah Cengkeraman Mafia, 2018. Meskipun laporan ini belum resmi dikeluarkan KPK, 
namun data-datanya dapat dilihat juga dalam laporan Yayasan Auriga (2018)  

https://money.kompas.com/read/2016/11/24/134417026/industri.sawit.masih.menjadi.motor.utama.penggerak.perekonomian.ri
https://money.kompas.com/read/2016/11/24/134417026/industri.sawit.masih.menjadi.motor.utama.penggerak.perekonomian.ri
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rakyat serta gap dan jurang lebar ketimpangan struktural rakyat atas tanah dan sumber agraria 

lainnya8.  

Sawit sebagai gantungan hidup jutaan petani  

Tarik menarik politik kebijakan tetang sawit muncul kuat sejak Uni Eropa yang akan melarang 

penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel. Uni Eropa didesak untuk mempertimbangkan 

keputusannya karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah 

satu argumennya adalah sawit yang menjadi gantungan hidup jutaan petani. Industri sawit di 

Indonesia berkontribusi bagi penyerapan tenaga kerja sebagai gambaran jumlah pekerja di 

perkebunan rakyat, swasta dan negara sebanyak 3,78 juta orang dan terdapat 2,2 juta 

petani. Total jumlah pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sawit mencapai 16,2 juta jiwa9.   

Salah satu argumen penolakan tersebut adalah semestinya Eropa tidak hanya melihat 

deforestasi, tapi pikirkan juga manusianya. Sebab kebijakan Eropa tersebut dianggap akan 

berdampak kepada keberlangsungan industri sawit terkait perlindungan sawit secara 

menyeluruh. Sehingga pemerintah perlu didukung dalam rangka melawan diskriminasi sawit 

di Eropa. Pemerintah diminta berani bersikap tegas karena ini menyangkut nasib para pekerja 

yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Bagi kalangan pengusaha ancaman nyata yang 

dihadapi industri sawit ini adalah tingginya tuntutan dan standar di pasar global. Setidaknya 

ada enam tuduhan yang kerap dialamatkan yaitu status ketenagakerjaan, dialog sosial antara 

perusahaan dengan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, mempekerjakan anak, upah yang 

minim dan lemahnya pengawasan pemerintah. Isu negatif ketenagakerjaan jika tidak bisa 

diselesaikan akan membuat iklim investasi ikut meredup.  

Merujuk pandangan Country Office ILO Indonesia dan Timor Leste Irham Ali Saifudin 

mengakui dalam jangka pendek serta jangka panjang akan berdampak kepada pekerja yang 

mencapai 16 juta pekerja. Sebab, Eropa termasuk pembeli utama sawit Indonesia. Ia 

menyarankan perlu dibuat formulasi strategi yang baik untuk memperkuat aspek positif 

informasi sawit. Selain perlu juga industri menunjukkan itikad baik dalam rangka memperbaiki 

tata kelola perkebunan.  Belakangan, bukan hanya Uni Eropa dan AS yang gencar menentang 

sawit. India dan Selandia Baru juga mulai terbawa arus untuk menghambat masuknya produk 

kelapa sawit. Pelarangan itu dianggap sebagai tindakan diskriminasi terang-terangan dalam 

praktik perdagangan bebas. Karena itu di setiap ada kesempatan, pemerintah selalu 

menyelipkan misi sawit, menjelaskan kepada siapa pun posisi sawit Indonesia, yakni sawit 

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam setiap argumen tersebut selalu ditegaskan 

kerugian perkebunan sawit ini akan berakibat pada 17 juta orang, atau setara dengan 3 kali dari 

penduduk Selandia Baru. Padahal, klaim pemerintah separuh dari perkebunan dimiliki oleh 

petani kecil. Diplomasi luar negeri gencar dilakukan untuk menjelaskan posisi sawit Indonesia 

di mata internasional. Tak hanya kalangan pemerintah, kalangan parlemen juga tak tinggal 

diam melihat sawit Indonesia diserang dari berbagai sudut. Pihak DPR bahkan meminta 

pemerintah untuk menyusun sebuah strategi nasional untuk melawan kampanye negatif sawit 

Indonesia. Secara sederhana, petani sawit akan diuntungkan jika produksi biodiesel atau 

biofuel meningkat. Sebab, harga tandan buah segar dari petani praktis lebih bersaing. Belum 

 
8 BPN-RI (2010): 56 % aset nasional dikuasai hanya oleh 0,2 persen dari penduduk Indonesia. Konsentrasi  ini  62-87 persen 
dalam bentuk tanah. Data World Bank  (2015) 1 % penduduk Indonesia menguasai 50,3 % dari seluruh kekayaan negeri ini. 
Sedangkan INFID dan OXAM (2017): 10 orang terkaya Indonesia, setara dg 100 juta rakyat miskin. Jumlah petani pemilik 
lahan <0,5 hektar dan petani tuna tanah mencapai 56% di Indonesia dan 78% di Jawa. Pendapatan petani rata-rata Rp 1,03 

jt/bulan. (Olahan data BPS,).  
9 https://industri.kontan.co.id/news/sebanyak-16-juta-petani-sawit-terancam-akibat-diskriminasi-uni-eropa, Kamis 3 Oktober 

2019. 

https://industri.kontan.co.id/news/sebanyak-16-juta-petani-sawit-terancam-akibat-diskriminasi-uni-eropa
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lagi dari aspek penyerapan tenaga kerja, karena saat ini saja industri biodiesel mampu 

menyerap 382.653 orang di perkebunan dan 2.887 orang di sektor non perkebunan. 

Argumen sejenis juga ditegaskan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bahwa 

pelarangan kebijakan Uni Eropa yang melarang biofuel berbahan dasar sawit itu sama saja 

dengan membunuh mereka secara sistematis. Pelarangan minyak sawit untuk biodiesel di 

Eropa sama dengan kejahatan sistematis untuk membunuh 5,3 juta petani Indonesia yang 

hidupnya tergantung dari kelapa sawit. Di sisi lain, kelapa sawit merupakan komoditas 

perkebunan yang telah menjadi motor pengentasan kemiskinan dan pendorong pembangunan 

perdesaan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika sawit Indonesia tidak bisa dijual ke pasar 

global. Para petani bukan hanya akan kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga kemiskinan 

akan kembali menghinggapi mereka10.  

Basis argumen narasi utama bahwa ada sekitar 16 juta lebih petani dan keluarganya akan 

dirugikan jika ekonomi sawit terpuruk akibat kebijakan Uni Eropa dll itu,  nampak masih 

mengabaikan bahwa ada jurang ketimpangan kepemilikan atas perkebunan sawit. Data TuK 

(2018) menunjukkan bahwa penguasaan sawit didominasi para taipan dari 25 group bisnis. 

Dari 16 juta hetare sawit di Indonesia 5.8 juta dikuasai oleh 25 group kelapa sawit.  Bahkan 

total kekayaan 29 orang pemilik 25 group bisnis sawit ini berjumlah 88 juta USD. Artinya 

kekayaan individunya total 88 miliar USD, setara IDR 1.168,3 triliun. APBN Indonesia tahun 

2017 sebesar 2.080 triliun. Kekuatan mereka setara dengan setengah APBN Indonesia.  

 

Menurut data Sawit Watch (SW, 2019) dari luas sawit eksisting tahun 2019, seluas 22, 8 juta 

hectare, penguasaannya dibagi menjadi tiga kelompok: Pemerintah (PTPN) 10%,  

Swasta/Kooporasi 55 % (sekitar 30 koorporasi), Petani Small Holder 35 %.  Dari petani small 

holder (oleh rakyat) seluas kurang lebih 7, 8 juta hektare, jika dirata-rata penguasaan 2-4 ha, 

maka akan cukup hanya untuk 3 juta KK. Singkatnya, ada ketimpangan yang lebar antara  

penguasaan sawit oleh koorporasi, negara dan rakyat. Dan selama tahun tahun 2018 telah 

terjadi konflik antar pihak (koorporasi, negara dan masyarakat) sebanyak 742 kasus11. 

 

Maka, jika ada klaim kerugian keterpurukan sawit menyangkut nasib 16 juta petani sawit bisa 

jadi benar di satu sisi, namun bisa salah kaprah jika melihat ketimpangan penguasaan sawit di 

atas. Apalagi jumlah 16 juta itu jelas menunjukkan bahwa meraka hanyalah petani, dan sedikit 

yang menjadi “tuan” atau “pemilik” lahan. Seolah ada politik pembiaran diam-diam angka ‘16 

juta’ itu atau nanti lebih agar mereka ‘tetap’ statusnya jadi petani dan buruh sawit. Dan tidak 

ada kegelisahan bagaimana agar mereka meningkat bukan semata petani dan buruh, tapi 

meningkat setara setara sebagai pemilik dan mungkin juga pemodal yang berdaulat atas tanah 

nya sendiri. Lebih jauh, penyandaran 16 juta orang itu hanya dilihat sebagai “satuan ekonomi” 
dan seolah menutup mata bahwa menjadi petani dan buruh sawit bukanlah pilihan utama atau 

pemberian status tanpa warna konflik, kekerasan dan penyingkiran. Data Inkuiri Nasional 

Komnas HAM, terkait konflik Masyarakat Adat di dalam kawasan Hutan dan termasuk sebagai 

pelanggaran HAM (2016)12 menunjukkan perkebunan (sawit) pencipta konflik tertinggi, selain 

pertambangan dan kehutanan. Sementara data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2018) 

menunjukkan bahwa konflik di sektor perkebunan (sawit) tetap tertinggi bergantian dengan 

infrastruktur13.      

 
10 https://www.bpdp.or.id/id/sawit-berkelanjutan/melawan-dunia-membela-petani-sawit/ 
1111 Bahan Presensentasi, A. Inda Fatinaware (Direktur Sawit Watch), Sawit Watch Menuju Keadilan Sosial dan Ekologis bagi 
Masyarakat Adat/Lokal, Buruh dan Petani, 30 sept 2019.  
12 Inkuiri Nasional Komnas HAM, Konflik Masyarakat Adat di Dalam Kawasan Hutan, 2016.   
13 Berdasar data dalam Catatan Akhir Tahun KPA, selama 2018 sedikitnya ada 410 konflik agraria yang mencakup wilayah 
seluas 807.177,613 hektar. Ratusan konflik itu melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi. Konflik agraria di sektor 
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Sawit sebagai alternatif ekonomi masa depan  

Sawit sebagai industri strategis oleh sebagian orang diposisikan sebagai bagian solusi dari 

pencapaian SDGs Indonesia maupun dunia. Dalam pandangan ini memposisikan industri sawit 

sebagai aktor SDGs selain secara built-in dapat menghadirkan solusi, juga dapat memperkuat 

industri sawit itu sendiri. Platform SDGs sebagai norma global (global value) baru, yang diakui 

secara internasional, perlu dimanfaatkan industri sawit sebagai upaya meningkatkan 

keberterimaan industri sawit secara internasional melalui kontribusinya pada SDGs. Dalam 

kaitan dengan SDGs ini menarik untuk mengingat kembali apa yang dideklarasi oleh Komite 

Menteri-Menteri Pertanian negara-negara OECD tahun 2001 (OECD, 2001) bahwa pertanian 

(termasuk perkebunan) memiliki multifungsi (multifunction) dalam ekosistem global. Para 

ahli-ahli pertanian seperti Huylenbroeck, et.al. (2007) kemudian merinci lebih detail lagi 

multifungsi pertanian menjadi empat fungsi dalam ekosistem yakni fungsi ekonomi (white 

function), fungsi sosial budaya (yellow function/services), pelestarian tata air (blue services), 

dan fungsi pelestarian sumberdaya alam (green function).  

Kini, banyak negara saat ini sibuk memikirkan sumber energi bahan bakar masa depan, seiring 

dengan kesimpulan para ilmuwan yang menyatakan bahan bakar yang berasal dari fosil akan 

habis dalam kurun waktu 50-75 tahun lagi. Kini banyak negara mulai mengembangkan BioEco 

Energy (biofuel), tambahnya, sumber energi tersebut dianggap yang paling tepat menggantikan 

energi fosil karena mudah diproduksi karena berasal dari sumber daya alam hayati dan sangat 

ramah terhadap lingkungan. Salah satu bahan dasar yang memiliki potensi paling tinggi untuk 

produksi biofuel, adalah minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Biofuel dinilai sangat 

efesien karena menggunakan bahan-bahan yang melimpah di Indonesia dan dapat diperbarui14. 

 

Data-data tentang defisit energi menjadi dasar pentingnya energi terbarukan. Menurut data 

resmi pemerintah kini produksi migas nasional justru terus menurun seiring dengan cadangan 

yang menipis dan minimnya kegiatan eksplorasi. Menurut data Direktorat Jenderal Mineral 

dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat cadangan 

terbukti batu bara sebesar 41 miliar ton per Juni 2019. Data tersebut dihimpun dari 15 

perusahaan pemegang izin tambang dari pemerintah pusat. Dari jumlah cadangan tersebut 

Indonesia bisa memproduksi batu bara hingga 100 tahun kedepan, dengan asumsi produksi 

sekitar 400 juta ton per tahun. Sedangkan, berdasarkan data BP cadangan minyak terbukti 

Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada 1980, cadangan minyak 

Indonesia mencapai 11,6 miliar barel namun pada 2017 tinggal 3,17 miliar barel. Angka 

tersebut di bawah Malaysia (3,6 miliar barel) maupun Vietnam (4,4 miliar barel)15.   

Selaras dengan data di atas Pertamina sebagai lembaga BUMN memproyeksi Indonesia akan 

defisit gas mulai 2035. Negara ini pun diprediksi akan mulai mengimpor gas berupa LNG di 

tahun yang sama. Defisit gas terjadi seiring meningkatnya permintaan LNG untuk sejumlah 

proyek seperti kilang Pertamina dan proyek pembangkit gas Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Selain itu, ekonomi Indonesia juga diproyeksi akan terus tumbuh sehingga permintaan gas 

meningkat. Dengan asumsi bahwa GDP akan meningkat tinggi berkisar 5%. Kebutuhan gas 

diproyeksi mencapai 5 ribu juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), sedangkan jumlah gas 

 
perkebunan di 2018 ada 144 kasus (35 persen) atau yang tertinggi. Dari 144 konflik agraria itu, 83 kasus atau 60 persen terjadi 

di perkebunan kelapa sawit. Konflik agraria di sektor perkebunan selalu menjadi yang tertinggi setiap tahun. Umumnya 
bergantian dengan sektor properti dalam urutan 1 dan 2. Baca selengkapnya di artikel "KPA: Konflik Agraria di Sektor 
Perkebunan Tinggi Karena Sawit", https://tirto.id/ddcL. Lihat juga Catatan Akhir Tahun (Catahu) KPA, 2018.  
 
14 https://www.republika.co.id/berita/trendtek/sains/14/07/03/n858b3-sawit-sumber-energi-alternatif-terbaik 
15 https://katadata.co.id/berita/2019/08/01/jusuf-kalla-investasi-energi-fosil-murah-tapi-biaya-operasinya-mahal 

https://tirto.id/ddcL
https://katadata.co.id/berita/2019/08/01/jusuf-kalla-investasi-energi-fosil-murah-tapi-biaya-operasinya-mahal
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untuk domestik hanya sebesar 3 ribu MMscfd. Sehingga terjadi defisit sekitar 2 ribu MMscfd. 

Produksi gas dari proyek-proyek baru seperti Jambaran Tiung Biru (JTB), Tangguh Train III, 

Sakakemang, hingga Masela dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan gas Indonesia.  

Namun, defisit gas bisa ditutup lewat penemuan cadangan gas baru. Jika ada discovery baru, 

defisit 2035 bisa dikalim bisa mundur menjadi 204016.  

Terhadap tuntutan dan kondisi di atas  industri dan produk utama kelapa sawit yaitu minyak 

sawit (CPO)  dianggap dapat menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber 

energi terbarukan dengan memprosesnya menjadi biodiesel, seperti yang sudah dikembangkan 

di Malaysia. Produk samping kelapa sawit seperti cangkang dan limbah pabrik CPO juga 

dianggap potensial sebagai sumber biomassa yang dapat dikonversi menjadi energi terbarukan. 

Dalam pandangan ini minyak sawit sebagai alternatif dinilai memiliki beberapa kelebihan 

seperti sumber energi bersifat renewable sehingga bisa menjamin kesinambungan produksi, 

pengembanganya ramah lingkungan dan optimasi pemanfaatan sumberdaya dan meningkatkan 

nilai tambah. Kebun dan pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah padat dan cair dalam jumlah 

besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Serat dan sebagian cangkang sawit biasanya 

terpakai untuk bahan bakar boiler di pabrik, sedangkan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) 

yang jumlahnya sekitar 23% dari tandan buah segar yang diolah, biasanya hanya dimanfaatkan 

sebagai mulsa atau kompos untuk tanaman kelapa sawit.17 

 

Disamping menghasilkan minyak sawit, kelapa sawit juga menghasilkan biomas sawit seperti 

tandan kosong, cangkang, pelepah, batang dan lumpur sawit. Dari 11 juta hektar kebun kelapa 

sawit bisa mengahasilkan 182 juta ton biomas kering. Dengan adanya teknologi fermentasi dari 

biomas tersebut bisa dihasilkan 27 juta tonbioetanol atau biopremium. Selain itu juga dengan 

teknologi biogas bisa memanfaatkan kolam lumpur sawit menjadi biogas pengganti gas alam 

dan menghasilkan biolistrik. Dengan adanya keunggulan dan kesiapan daripada industry 

perkebunan sawit sebagai energi terbarukan, maka pemerintah hendak didorong tidak perlu 

lagi mencari alternatif lain untuk cadangan energi di negeri ini. Pemerintah hanya perlu 

memiliki komitmen yang tinggi dan konsisten terhadap industri ini dan kerja keras agar 

nantinya industri ini bisa dikembangkan. Khususnya pengembangan jenis biodiesel B-20, 

setiap liter dari bahan bakar solar yang ada di SPBU dicampur 20 persen bahan biodiesel -- di 

 
16 https://katadata.co.id/berita/2019/07/31/pertamina-proyeksi-indonesia-defisit-gas-mulai-2035 

17 Goenadi, D.H, Y. Away, Sukin, Y., Yusuf, H. H., Gunawan & Aritonang, P. (1998). Pilot-Scale Compossing of Oil Palm 

Using ligno-cellulosic Decompossing Bioactivator. 1998 International Oil Palm Conference. Nusa Dua Bali, September 23-
25, 1998 

https://katadata.co.id/berita/2019/07/31/pertamina-proyeksi-indonesia-defisit-gas-mulai-2035
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SPBU sekarang bukan lagi solar melainkan biosolar—menjadi B30 yang meningkat setiap 

tahunnya, hingga ke jenis bahan bakar lainnya seperti premium18.  

Nampak bahwa argumen utama pentingnya energy terbarukan berbais sawit nasional 

didasarkan pada empat hal: (1) cadangan sumber energi fosil yang semakin berkurang; (2) 

tuntutan pengimbangan GDP yang akan diprediksi meningkat terus; dan (3) tuntutan norma 

global dalam SDGs terkait pengembangan pembangunan berkelanjutan dan juga trend green 

ekonomi yang menjadi cara baru negara-negara di dunia akan mengatur kebijakan nasionalnya 

agar lebih ramah lingkungan.  (4)  Minyak sawit dianggap memiliki potensi paling tinggi untuk 

produksi biofuel (crude palm oil/CPO).  

Maka arah kesimpulan yang dituju dari narasi besar diatas adalah pada dasarnya Indonesia 

dianggap sudah mampu menciptakan energi terbarukan dari industri kebun kelapa sawit ini. 

Namun tinggal komitmen dan fokus untuk pengembangannya dan dukungan negara yang 

masih kurang. Selain itu, energi terbarukan ini akan memiliki domino effect terbukanya 

lapangan kerja baru, peningkatkan dan pembangunan daerah tertinggal dan pada akhirnya 

dianggap akan mengurangi tingkat kemiskinan di negeri ini. 

Argumen meyakinkan tentang energi terbarukan berbasis sawit di atas sebenarnya 

mengaburkan masalah mendasar yakni, ketimpangan kepemilikan utama industri sawit dan 

peta penguasa industri sumber-sumber energi di Indonesia? Seolah dengan mendorong energi 

terbarukan, hasil akhirnya akan kembali ke masyarakat secara langsung, semisal asumsi 

linieritas “ekonomi ujung pipa” (end pipe policy) yang praktiknya hanya menguntungkan 

kelompok kecil di ‘pangkal pipa’ dan tidak menetes dengan adil dan merata bagi kelompok 

masyarakat yang di ujung pipa. Data kajian KPK dan Yayasan Auriga yang mengolah data 

BPDPKS 2016 menunjukkan bahwa kebijakan penghimpunan dana perkebenan kelapa sawit 

(CPO Fund) ada Rp. 9, 6 Triliyun.  Lihat gambar berikut:  

  
Sumber: KPK dan Yayasan Auriga 2016 

Namun, penerima dana terbesar dari perkebunan sawit masih berputar hanya di segelintir 

perusahaan raksasa sawit di Indonesia, yang juga rata-rata penerima subsidi Biodesel 2015.  

 
18 Loebis, B. & Tobing, P.L. (1989). Potensi pemanfaatan limbah kelapa sawit. Buletin Perkebunan. 20: 49-56. 
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Rekapitulasi penyalura subsidi biodesel 2016 menunjukkan hanya ada 19 perusahaan sawit 

yang menerima kucuran dananya. Lihat gambar berikut: 

 

Sumber: KPK dan Yayasan Auriga 2016 

Dengan penjelasan data di atas menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan berbasis 

industri minyak sawit memiliki potensi tinggi, namun menyisakan pengaburan ketimpangan 

penguasaan dan kepemilikan industri sawit oleh segelintir perusahaan besar. Asumsi akan 

mengatasi kemiskinan belum melihat beragam bentuk kemiskinan yang bersifat institusional 

dan domain ekonomi tapi masih minim melihat kemiskinan yang berdimensi struktural. Lalu 

siapa yang akan banyak diuntungkan dari pengembangan energi terbarukan berbasis minyak 

sawit ini? Tentu saja pemilik dan penguasa koorporasi besar sawit di atas.      

Selain itu, penting ditegaskan bahwa mantra pembangunan mazhab pertumbuhan ekonomi 

dengan asumsi makro ekonomi telah dianggap gagal dalam rentang pengalaman selama Orde 

Baru. Salah satu warisannya adalah kekuatiran potensi korupsi SDA yang masih tinggi. 

Laporan Evaluasi 5 tahun, KPK Gerakan Nasional Penyelamatan SDA, 2018, lalu 

menunjukkan bahwa masih tinggi gap Pajak dari sektor perkebunan sawit, dari Potensi Pajak 

sekitar 40 Triliyun, baru 21, 87 Triliyun Pajak Terpungut. Selain itu tingkap kepatuhan WP 

Orang Pribadi hanya 6.3 % dan WP Bdan sebesar 46,3 %19. Lihat gambar berikut:  

 
19 Nota Sintesis evaluasi KPK GNPSDA KPK, 2018.  Lihat lebih jauh:  https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-

penelitian/kajian-dan-penelitian-2/1066-kajian-pengelolaan-dana-penelitian-indonesia-2 
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Sumber: Nota Sintesis, KPK GNPSDA, 2018 

Film produksi Watch Dog (2019) berjudul “Sexy Killer”20 yang sempat menjadi viral dan 

kontraversial menegaskan bagaiamana oligarki penguasa salah satu sumber energi  nasional, 

yakni batubara bekerja. Ditunjukkan dengan lugas siapa saja tokoh dan elit nasional, birokrat,  

pengusaha, kooporasi, politisi berikut nama partai-partainya serta kaitkelindan antar aktor 

tersebut mengeruk keuntungan batubara tanpa mempedulikan prinsip-prinsip keberlanjutan 

ekologis sehingga mencipta beragam dampak dan krisis ekosistem yang multidimensi. 

Dengan dasar penjelasan semacam ini, jika tidak ada pembenahan serius atas sistem yang 

potensial koruptif dan beragam ketimpangan kepemilikan dan penguasaan yang melekat pada 

industri sawit, serta minimnya contoh baik dari koorporasi industri energi nasional yang hormat 

atas keadilan sosial-ekologis, apapun jenis upaya pengembangannya produksinya, termasuk 

upaya pengembangan energi terbarukan berbasis sawit tidak bisa otomatis linier dengan tujuan 

peningkatan kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekologis berikut turunan agendanya.   

Sawit bukan sebagai penyebab kerusakan ekosistem kehutanan  

Salah satu perdebatan panjang dan serius tentang indutsri perkebunan sawit adalah kaitannya 

dengan persoalan keberlanjutan dan pelestarian hutan. Hasil studi Uni Internasional untuk 

Konservasi Alam (IUCN, 2019) menjelaskan bahwa ekitar 30 persen lahan kelapa sawit di 

Indonesia ditanam dari hasil deforestasi hutan primer. Namun, sisa 70 persennya diklaim 

merupakan tindak lanjut dari tanah yang sudah dalam keadaan rusak. Banyak pihak, dan 

terutama dari pemerintah yangmengaskan argumennya bahwa sawit bukan satu-satunya 

penyebab dari deforestasi.  Sehingga pemahaman mengenai deforestasi di Indonesia tidak 

boleh hanya terpusat pada kelapa sawit saja. Sejauh ini andil penanaman kelapa sawit terhadap 

deforestasi mencapai 60 persen. Penyebab deforestasi selain kelapa sawit justru memiliki andil 

mencapai 84 persen. Artinya sawit memang memiliki dampak negatif terhadap 

keanekaragaman, tapi apakah itu penyebab satu-satunya?21 

 
20 Film Sexy Killer ini dapat ditonton di link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=qlB7vg4I-To 
21 IUCN Klaim Kelapa Sawit Bukan Penyebab Utama Deforestasi 

Baca selengkapnya di artikel "IUCN Klaim Kelapa Sawit Bukan Penyebab Utama Deforestasi", https://tirto.id/dfRm 
https://tirto.id/iucn-klaim-kelapa-sawit-bukan-penyebab-utama-deforestasi-dfRm 

Korupsi di sektor PSDA Korupsi terjadi secara masif, tidak jarang menyandera kepentingan negara.
§ Suap-menyuap, pemerasan terjadi hampir di setiap lini administrasi – perencanaan

hingga pengendalian. Mis. Di sektor kehutanan suap per izin per tahun
mencapai 688 juta- 22 milyar per tahun.

§ Aset sumber daya alam tidak pernah dianggap kekayaan negara, nilainya dengan
sengaja dimanipulasi, dikaburkan atau tidak divaluasi. 1998-2013, Perhutani
diperkirakan kehilangan asset tegakkan hutannya Rp 998 milyar per tahun. 
Potensi PNBP sektor kelautan Rp 70 triliun/tahun, namun PNBP Rp 230 
milyar/tahun (KPK, 2014)

§ Konflik kepentingan menghambat upaya penaatan kewajiban pemanfaatan SDA. 
Berbagai bentuk kerugian negara terjadi secara masif, tidak melaksanakan
pengendalian dan pengawasan. Di sektor perkebunan (sawit), tingkat 
kepatuhan WP Orang Pribadi hanya 6,3% dan WP Badan sebesar 46,3%
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Hasil riset dengan metode survey lapang oleh sebagian dosen di Fakultas Kehutanan, Institut 

Pertanian Bogor (IPB) di tahun 2016 lalu menunjukkan sawit bukan penyebab deforestasi di 

Indonesia.  Tim ini telah terjun langsung ke delapan kebun sawit milik perusahaan besar dan 

16 kebun sawit rakyat sebagai sampel. Kebun-kebun tersebut berada di Kabupaten Kampar, 

Kuantan Singingi, Pelelawan, dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Asumsi dasarnya adalah 

lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia tidak berasal atau bukan lagi berstatus 

kawasan hutan. Temuan studi ini hendak membantah  hasil voting anggota Parlemen Eropa 

yang menyatakan sawit merupakan penyebab deforestasi.  

Temuan tim ini juga memaparkan bahwa saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak 

guna usaha (HGU) diterbitkan, status lahan yang dikelola perusahaan besar sudah bukan 

merupakan kawasan hutan. Jika dilihat berdasarkan areal perusahaan yang diamati seluas 

46.372,38 hektare (ha), disebutkan sebanyak 68,02 persen diantaranya berstatus lahan yang 

dialihfungsikan dari hutan produksi konversi/areal penggunaan lain (APL). Lalu sebesar 30,01 

persen lainnya berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1,97 persen berasal dari hutan 

produksi. Sementara status lahan pada kebun sawit rakyat yang diamati seluas 47,5 ha, 

sebanyak 91,76 persen berstatus bukan kawasan hutan saat areal tersebut dijadikan kebun 

kelapa sawit. Singkatnya, menurut studi ini hanya 8,24 persen saja yang masih berstatus 

kawasan hutan atau areal peruntukan kehutanan (APK). Sedangkan dari sisi riwayat 

penggunaan lahan pada delapan lokasi sebelum PSB tersebut beroperasi ada sekitar 49,96 

persen merupakan eks HGU perusahaan lain, 35,99 persen merupakan eks Hak Pengusahaan 

Hutan, serta 14,04 persen merupakan ladang masyarakat lokal dan eks transmigran. Data 

temuan riset ini juga didukung dengan hasil penafsiran citra landsat mengenai perkembangan 

tutupan lahan areal konsesi 1 tahun sebelum PSB memperoleh izin usaha. Sebelumnya lahan 

tersebut sekitar 49,96 persen berupa perkebunan karet, 35,99 persen berupa hutan sekunder, 

10,7 persen berupa tanah terbuka, 3,03 persen berupa semak belukar, serta 0,84 persen berupa 

pertanian lahan kering bercampur semak belukar22.  

 

Selain persoalan status kawasan yang ditanami perkebunan sawit, titik perbedaaan lainnya 

adalah pada definisi deforestasi. Munculnya tudingan dari Eropa karena selama ini terjadi 

perbedaan terminologi definisi soal deforestasi. Menurut pemahaman orang Eropa dan LSM 

asing, deforestasi diartikan sebagai membuka lahan yang memiliki tutupan pohon. Singkatnya, 

deforestasi umum diartikan sebagai pembukaan dan penabangan hutan atau tanaman berkayu.  

Sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi dasar tim riset ini adalah  

deforestasi sebagai satu proses alih fungsi atau perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi 

peruntukan non hutan. Artinya,  tidak peduli walau itu hanya ilalang, kalau itu kawasan hutan 

tetap disebut hutan. Jika diubah menjadi kebun sawit atau usaha lain, maka terjadi deforestasi. 
 

Argumen lain, merujuk hasil riset Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) lahan 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia banyak berasal dari bekas kebun karet. Konversi kebun 

karet menjadi kebun sawit terjadi karena harga getah karet dalam beberapa tahun terakhir 

anjlok, sementara harga tandan buah segar (TBS) sawit jauh lebih menguntungkan petani. 

Menurut riset ini, konversi inilah yang dianggap penjelas mengapa luas kebun karet di 

Indonesia menyusut tajam, hingga sekarang luasnya nomor empat di dunia. Sebab menurut 

riset ini, banyak petani karet yang mengkonversi kebun karetnya ke sawit.  Kebun sawit di 

Indonesia juga ditegaskan hasil riset ini berasal dari hutan terdegradasi yang memang oleh 

 

22Deforestasi di Indonesia: “Alarm” Pengelolaan Hutan Yang tidak Lagi 
Terdengarhttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170320174515-92-201508/riset-ipb-deforestasi-indonesia-bukan-
disebabkan-kebun-sawit 
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pemerintah dialokasikan untuk kawasan non hutan. Asal usul kebun sawit lainnya berasal dari 

areal penggunaan lain (APL) alias areal bukan kawasan hutan yang semula masih berhutan. 

Kawasan APL ini memang secara hukum di Indonesia diperbolehkan untuk digunakan untuk 

kepentingan non hutan. Maka kesimpulannya, perubahan kawasan dari non hutan ke non hutan, 

bukan praktik deforestasi 23. 
 
Argumen dasar bahwa sawit bukan penyebab deforestasi di atas didudukkan dalam empat hal: 

(1) perbedaan definisi dan makna deforestasi, dan sawit bukan satu-satunya penyebab 

deforestasi; (2) wilayah perkebunan sawit adalah non kawasan hutan; (3) wilayah perkebunan 

sawit di tanah dalam kondisi yang telah rusak atau jenis lain yang terdegradasi; (4) wilayah 

perkebunan sawit adalah bekas perkebunan karet.   

 

Persoalan perkebunan sawit dan kelestarian hutan memang tak bisa dibatasi hanya persoalan 

deforestasi, meski isu deforestasi salah satu yang mengemuka. Cukup banyak laporan yang 

menunjukkan data bahwa perkebunan sawit justru berada di dalam kawasan hutan. Laporan 

analisis spasial Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menyebut 3,47 juta, kawasan hutan berubah menjadi kebun sawit. Sepertiga kebun illegal 

tersebut digarap oleh kooporasi sawit. laporan ini juga menyebut menyebut 528 koorporasi 

sawit merambah kawasan hutan. Hal ini menjadi indikator utama terjadinya deforestasi dan 

korupsi di sektor ini24.  Temuan ini merupakan bagian dari hasil analisis pemetaan tutupan 

sawit yang dilakukan Korsup KPK menggunakan citra satelit resolusi tinggi SPOT milik 

LAPAN. Hasilnya, citra tahun 2014-2016 menunjukkan luasa tutupan sawit di 25 provinsi, 

16.8 juta ha. Angka ini 5.5 juta ha lebih luas dibanding data area kelapa sawit 2016 pada 

Statistik Perkebunan Indonesia, 2017-2019 yang hanya mencatat 11.2 jt ha. Yang disebut 

sebagai “ 5 juta hektare lahan sawit siluman” 25.  

 

Merujuk data terbaru Forest Watch Indonesia (FWI) 2019, terkait kondisi hutan tutupan hutan 

alam di dalam konsesi izin disebutkan bahwa ada 2,3 juta ha hutan alam berada di dalam 

konsesi perkebunan sawit26. Lihat gambar berikut:  
  

 
Sumber: FWI, 2019 

Laporan FWI ini juga menjelaskan lebih jauh terkait deforestasi hutan alam di dalam wilayah 

konsesi. Disebutkan terdapat 49 % deforestasi di Indonesia terjadi di dalam konsesi perijinan 

 
23 https://ekonomi.bisnis.com/read/20170320/99/638719/hasil-penelitian-sawit-bukan-pemicu-deforestasi 
24 Koran Tempo, edisi 22 Maret 2019. 
25 Koran Tempo, edisi 21 maret 2019. 
26 http://fwi.or.id/publikasi/deforestasi-di-indonesia-alarm-pengelolaan-hutan-yang-tidak-lagi-terdengar/ 
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secara berurutan yakni; Pertambangan 707 ribu ha, Perkebunan Sawit, 585 rb ha, IUPHHK-

HA, 400rb ha. IUPHHK-HT 328 ribu ha, dan sisasnya adalah areal yang terjadi tumpang tindih 

perijinan seluas 787 ribu ha (minus wilayah Perhutani)27. Lihat gambar berikut:    

   
Sumber: FWI 2019 

Selain itu persoalan sawit di kawasan hutan ini juga terkait dengan kejelasan ijin HGU dan 

tumpang tindihnya dengan ijin fungsi kawasan hutan. Merujuk data terbaru FWI 2019 28  terkait  

kajian spasial HGU Perkebunan Sawit menunjukkan bahwa ditemukan hanya 32% IUP 

Perkebunan Sawit dengan HGU, dan 68 %  IUP Sawit tanpa HGU. Dan disebutkan juga bahwa 

ada sekitar 38, 6 % atau sekitar 2,7 juta ha HGU dalam perkebunan sawit tidak diketahui 

informasi peruntukannya.  Dan sebutkanjuga bahwa  13, 21%, atau sekitar 938 ribu ha area 

HGU dalam IUP perkebunan sawit tumpah tindih dengan ijin usaha pemanfaatan hutan dan 

penggunaan lahan lainnya, termasuk 857 ribu ha HGU (625, atau 544.336 ribu ha, wilayah adat 

dengan HGU di dalam IUP perkebunan sawit).  Lihat gambar berikut:   

 
27 Sebagai perbandingan merujuk data hasil analisis Greenpeace mengenai perubahan pada peta moratorium sejak 2011, 

menemukan bahwa total area 4,5 juta hektar hutan dan lahan gambut kaya karbon telah dihapus serta 1,6 juta hektar dari total 
tersebut telah diberikan izin untuk kelapa sawit, bubur kertas, penebangan dan penambangan. Lebih dari satu juta hektar hutan 
di dalam area moratorium telah terbakar antara 2015-2018 sebagai akibat dari kebakaran hutan dan laju deforestasi telah benar-
benar meningkat di areal yang seharusnya dilindungi, setelah moratorium tersebut diberlakukan pada 2011.  Jutaan hektar 
lahan telah juga telah dihapus dari area moratorium yang awalnya dilindungi. Analisis pemetaan Greenpeace menunjukkan 
bahwa 1,2 juta Ha-hutan telah hilang di dalam area moratorium dalam tujuh tahun sejak pertama kali diperkenalkan, dengan 
laju tahunan rata-rata 137.000 hektar per tahun. Dalam tujuh tahun sebelum moratorium diperkenalkan, laju deforestasi 
tahunan rata-rata adalah 97.000 Hektar per tahun. Lihat lebih jauh: https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-

pers/3506/analisis-greenpeace-menunjukkan-satu-juta-hektar-hutan-terbakar-di-dalam-area-moratorium-hutan/ 

 
 

28 Tematik Spasial Hak Guna Usaha (HGU) : Alternatif Informasi Spasial “Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka”. 
http://fwi.or.id/publikasi/tematik-spasial-hgu-alternatif-informasi-spasial-sebuah-dorongan-untuk-lebih-terbuka/ 
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Sumber, FWI 2019 

Dengan penjelasan luasan pekebunan sawit di dalam kawasan hutan, illegal sawit, tumpang 

tindih ijin/konsesi, dan manipulasi ragam ijin dan peruntukan sawit di kawasan hutan di atas, 

sulit menghilangkan dampak sawit dari persoalan ekosistem hutan, meskipun data-data di atas 

layak untuk diverifikasi dan diuji ulang. Sebab dudukan perspektif dan metode yang dipakai 

dan masalah yang akan dijawab serta tujuan akhir yang dibidik juga berbeda. Setidaknya 

dengan perimbangan dan keberadaan data semacam ini publik dapat menilai dan mendalami 

lebih lanjut data-data tersebut secara mandiri di tengah alam keterbukaan informasi. Ujung 

akhirnya diharapkan publik dapat menilai lebih kritis melampaui proses ‘mistifiasi’ dan 

kesadaran palsu tentang sawit.  Jika tak mampu melakukan proses demistifikasi, setidaknya 

mampu tergerak untuk melakukan ‘problematisasi’ atas proyek pembangunan industri 

perkebunan sawit yang dinarasikan sebagai baik dan demi unggulan ekonomi nasional dan 

kesejahteraan rakyat.  

 

 

Demistifikasi: Pembangunan Sawit yang baik, Untuk Siapa? 

   

Tanpa proses problematisasi untuk demistifikasi sawit,  maka alam pikir gagasan tentang 

persoalan industri perkebunan sawit akan diarahkan semata soal ‘tenikalisasi dan teknokratis 

masalah’, yaitu upaya mereduksi dan meringkas persoalan-persoalan menjadi sehimpunan 

variabel yang mudah dipahami, terukur, dan secara teknis dapat direkayasa (Li, 2012).29   
 

Memperhatikan narasi umum yang dijelaskan di awal oleh pemerintah, para konsultan 

perencana, akademisi, Organisasi Pengusaha Sawit, dan kelompok pendukung industri sawit 

di Indonesia diatas, seolah hanya berputar pada soal:  (1) pentingnya peningkatan produktiftas, 

 
29 Tania Li dalam buku Will to Improve (2012) menyebut rencana-rencana pembangunan itu sebagai teknikalisasi 

permasalahan, yakni serangkaian praktik yang menampilkan urusan yang hendak diatur sebagai ranah yang dimengerti, yang 
tegas cakupannya, yang jelas ciri-cirinya, jelas tepiannya, serta mudah diamati unsur-unsur di dalamnya, lalu mengumpulkan 
informasi mengenai teknik untuk menggerakkan kekuatan serta unsur yang ditampilkan tadi. Li, Tania, The Will To Improve: 
Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia (Terj.), Pujo Sumedi, Harry Santoso, (Marjin Kiri, 2012). Buku ini 
adalah tentang bagaimana proses pembangunan dikonsep dan dilaksanakan. Menggunakan fakta etnografis dan historis 
mengenai upaya perbaikan kehidupan rakyat di Indonesia sejak masa kolonial hingga reformasi, yang dijalankan oleh 
pemerintah kolonial, pemerintah nasional, lembaga konservasi lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan Bank Dunia, 
Tania Li menunjukkan bahwa bisa ada jarak yang sangat lebar antara apa yang diniatkan dengan apa yang kemudian benar 
terjadi. 
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kualitas, dan peremajaan, (2) kurangnya dukungan yang kuat dari pemerintah, (3) perbaikan 

skema kemitraan, (4) pentingnya hilirisasi dan peningkatan ekonomi lokal, (5) penguatan 

regulasi dan kebijakan perkebunan sawit, dst. Jika cermati lima masalah sawit di atas 

merepresentasikan apa yang disebut Tania Li (2012) teknikalisasi masalah itu. Praktik 

teknikalisasi masalah diawali dengan menyuguhkan berbagai daftar kekurangan yang perlu 

dibenahi dalam persoalan pembangunan ataupun kebijakan lainnya. Lalu, dilucutinya aspek-

aspek ‘politik’ dari berbagai persoalan tersebut menjadi gejala non-politis. 

 

Ideologi yang terkandung di dalamnya adalah menyusun ‘teknikalisasi permasalahan’, yakni 

serangkaian praktik yang menampilkan permasalahan-permasalahan yang hendak diatur dan 

diselesaikan dengan merancang solusi-solusinya. Dalam ‘teknikalisasi permasalahan’ ini, 

serangkaian diagnosa, resep, dan teknik tertentu sudah tersedia bagi para ahli yang memang 

dilatih untuk menyusun rumus-rumus tersebut. ‘Teknikalisasi permasalahan’ inilah yang 

kemudian bermain sebagai penegas kepakaran. Cerita tentang hasil riset dari sebagian dosen 

dan guru besar Fakultas Kehutanan IPB tentang sawit bukan penyebab deforestasi dan menjadi 

komuditas unggulan nasional dan global serta penjelasan sawit bahan baku utama yang baik 

untuk energi terbarukan di atas menjadi satu contoh yang tepat untuk hal ini.  

Tania Li menegaskan bahwa seringkali para ahli-ahli program pembangunan 

mengesampingkan kesenjangan ekonomi politik dari diagnosa dan resep-resep mereka. 

Sehingga para ahli pembangunan terencana sebagai ‘mesin antipolitik’ yang bersikeras 

menerjemahkan berbagai persoalan politis mengenai lahan, sumberdaya, lapangan kerja, upah, 

ketimpangan, kesenjangan atau beragam persoalan bersifat struktural lainnya menjadi sekadar 

masalah teknis yang bisa diperbaiki melalui intervensi pembangunan. Sikap ‘anti-politik’ ini 

tidak disadari dan menjadi semacam kebiasaan. Sebab, para ahli dilatih untuk membatasi 

permasalahan ke dalam kerangka teknis. Itulah yang menjadi TUPOKSI dan pekerjaan 

wajibnya. Maka, klaim atas kepakaran mereka tergantung pada kemampuan mendiagnosa 

masalah dalam kerangka yang pas dengan solusi yang tersedia dalam reportoar mereka sendiri.  

Dalam ideologi teknikalisasi masalah ini, persoalan yang kerap diabaikan adalah pembangunan 

atau perbaikan tentang apa?, pembangunan atau perbaikan menurut siapa? dan pembangunan 

atau perbaikan untuk siapa?  
 

Dalam kasus pembangunan industri sawit di Indonesia, sebagaimana diuraiakan sebelumnya, 

tujuan utamanya adalah peningkatan dan stabilitas investasi nasional, layanan pasar nasional-

global dan cadangan utama bagi inovasi pengembangan energi terbarukan. Dengan dasar ini 

diaharapkan industri sawit dianggap baik untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat.  Namun jelas, yang diiabaikan adalah ‘baik untuk siapa’?. sangat 

mungkin, oleh para perencana kebijakan dan pengembangan industri sawit, sejatinya 

mengesampingkan diskusi mengenai dasar filosofi pembangunan itu sendiri, bahwa 

pembangunan dimaksudkan untuk mendorong perkembangan kehidupan manusia ke arah yang 

lebih baik. Gugatan Tania Li dengan pertanyaan ‘baik untuk siapa’ juga mengandung 

persoalan-persoalan ekonomi-politik yang juga menjadi sorotan untuk menayakan ulang pada 

individu atau kelompok terhadap sebuah program yang ditawarkan oleh pemerintah atau 

kooporasi sawit dan para pendukungnya. Begitu pula tujuan akhir dari program yang selalu 

dikalim untuk menyejahterakan atau memakmurkan rakyat. Bisa jadi semua program itu dapat 

berujung nihil apabila terbukti ‘tidak baik’ untuk masyarakat yang ada di lokasi pembangunan 

dilakukan. 

 

Contoh lain adalah kebijakan pengentasan kemiskinan baik oleh pemerintah maupun kooporasi 

sawit, misalnya, sering kali muncul dalam program yang lebih condong sebagai upaya 
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memodernkan masyarakat. Petani, nelayan, dan masyarakat pedalaman, masyarakat 

adat/lokal/pedesaan yang dianggap tradisional dianggap lebih baik jika cara hidupnya berubah 

menjadi “modern”. Kemiskinanpun didefinisikan sedemikian rupa, agar seolah masyarakat di 

suatu tempat memerlukan sebuah program pembangunan untuk dapat mengentaskannya. Di 

sisi lain, problem pada masyarakat yang dianggap miskin sebenarnya adalah permasalahan 

akses masyarakat yang terbatas pada alat-alat poduksi, yang itu pun adalah hasil dari 

permasalahan politik di masa lalu. Akibat dari pengabaian masalah ekonomi-politik tadi, 

berbagai program pembangunan itu alih-alih membuat masyarakat kian sejahtera, tetapi justru 

dapat memperparah kesenjangan ekonomi. Pembangunan akhirnya hanya menguntungkan 

segelintir elite yang sebelumnya memang sudah mendapatkan akses terhadap sumber daya, 

serta memosisikan kaum yang tidak beruntung ke tubir jurang keterpurukan. 

 

Selain itu, akar masalah kegagalan satu program pembangunan, termasuk dalam kasus program 

pembangunan industri sawit, merupakan akibat dari sebuah program yang sejatinya 

dimaksudkan untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik tidak diejawantahkan di 

ruang kosong, melainkan diterima atau berhadapan dengan berbagai subjek, kelompok, dan 

kepentingan. Sebuah program tidak hanya dipahami dan dipraktikkan dalam satu koridor, 

melainkan dapat multi tafsir sesuai dengan kepentingan masing-masing person, kelompok, dan 

kelas sosial. Di sinilah perencanaan atau rekomendasi program yang merupakan hasil dari 

teknikalisasi permasalahan yang semula sudah matang, dapat mentah atau justru 

menjadi blunder karena mendapat respon, tantangan, perlawanan, atau manipulasi dalam 

pelaksanaannya. Sebab pada dasarnya secara sosiologis, masyarakat terdiri dari beragam 

lapisan dan kelas sosial beragam dan multi kepentingan dalam politik harian mereka. 

 

Tapi yang lebih penting, dalam perspektif  Tania Li (2012) ini adalah Pertama, ajakan kritis 

melawan beberapa pandangan umum yang hari ini amat dipercayai masyarakat. Publik luas 

diajak melihat bahwa progam-progam pembangunan itu, termasuk relevan dalam kasus 

pembangunan industri sawit di Indonesia, bahwa  sejak awal bisa jadi sudah bermasalah 

(saat mula dikonsepkan). Pun, ketika diterapkan. Pertanyaannya, Mengapa bermasalah 

sejak awal? Pertama, progam pemakmuran ini sendiri tidak bebas nilai. Masyarakat yang 

dijadikan sasaran progam bukanlah bejana kosong yang hendak diisi. Sedangkan kaum 

pembuat progam pun bukan kaum yang bebas nilai dan tidak terlepas dari kepentingan. 

Pada akhirnya kaum yang disebut Tania sebagai ‘wali masyarakat’ ini memerlukan progam-

progam yang dibuat dan dijalankan mereka utuk menegaskan kepakarannya. Sehingga lebih 

jauhnya akan berjalan relasi, ada kaum yang mendominasi dan kaum terdominasi. Kedua, 

ketika progam itu dirancang, progam-progam ini cenderung menyederhanakan masalah. 

Progam-progam ini dibuat dengan membuat ukuran-ukuran tertentu dan sehingga hasilnya 

pun dapat dilihat dalam batas tertentu, seperti yang telah diharapkan oleh para perancang 

program.   

 

Secara teoritik meminjam gagasan Foucault, tentang gavermentality (kepengaturan) yang 

digunakan Tania Li (2012) menegaskan bahwa ‘kehendak untuk memperbaiki’ terletak di 

gelanggang kekuasaan yang disebut dengan ‘kepengaturan’. Konsep kepengaturan 

menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan bekerja dengan tidak mengandalkan paksaan, 

tetapi melalui diskursus yang dikembangkan dan pendisiplinan proses-proses yang 

memengaruhi kesadaran masyarakat. Kesadaran itu lalu mendorong orang untuk memiliki 

kepentingan pribadi yang akhirnya sesuai dengan kepentingan elite. Sebab, kepengaturan 

adalah ‘pengarahan perilaku’ yakni upaya mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian 

cara yang telah dikalkulasi sedemikian rupa. Berbeda dengan pendisiplinan yang bertujuan 

memperbaiki perilaku melalui pengawasan ketat dalam kurungan (penjara, rumah sakit jiwa, 
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sekolah), kepengaturan berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraan orang banyak. 

Tujuannya adalah untuk menjamin ’kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup 

mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, kesehatan dst. ‘Kepengaturan’, dengan 

demikian, bekerja untuk mengarahkan minat dan membentuk kebiasaan, cita-cita, dan 

kepercayaan.  

 

Maka, dalam kasus pembangunan industri sawit di Indonesia, perlu dicek ulang, diskursus 

tentang sawit untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau demi 16 juta petani, bahan 

baku energi terbarukan dst, sanagt mungkin bagian dari dari wilayah politik “kepengaturan” 
yang tujuannya agar publik semua mempercainya. Namun pada sisi yang lain, sumberdaya 

alam dan ekosistem hutan, gunung, lembah-lembah, gambut, dibiarkan tanpa henti 

dieksploitasi dan dijarah oleh oligarki koorporasi sawit (nasional dan trans nasional). Dengan 

demikian, jelas bahwa kelompok akademisi dan juga birokrat itu sendiri hanya sebatas menjadi 

perencana kebijakan yang berada di wilayah a-politis, penyedia menu dan resep masalah yang 

sudah dikalkulasi jawabnya. Sehingga tugas kepakarannya adalah tambahan legitimasi dan 

otoritasi kebijakan kepentingan modal dan penguasa. Singkatnya, perspektif ‘the will to 

improve” Tania Li, membantu analisa lebih jauh bagaimana sengkarut gavermentality 

(kepengaturan) yang dijalankan oleh para trustees (wali masyarakat) baik kalangan birokrat, 

konsultan, akademisi, maupun aktivis dari para pendukung oligarki koorporasi sawit dan 

praktik kebijakan pembangunan mereka. Tania menawarkan satu kesadaran pahit bagaimana 

niat baik yang tulus serta rencana hebat untuk memakmurkan kehidupan orang banyak, sama 

sekali bukan jaminan bahwa kemakmuran tersebut akan benar terwujud.  

  

Selaras dengan pentingnya pembongkaran nalar teknokratisasi dengan pelucutan aspek politik 

dalam pemetaan masalah kebijakan pembangunan industri sawit di Indonesia, semakin 

diperlukan satu perspektif yang lebih kritis untuk membongkar kedok (un-masking) dan  

“demistifikasi” atas motif-motif ekonomi-politik tersembunyi dari kebijakan pembangunan 

industri sawit di Indonesia. Jika merujuk perspektif Beinstein dapat dimulai dengan cek 

ulangnya 4 pertanyaan kunci: (1) Who Owns what? (Siapa Memiliki Apa?); (2) Who does what?  

(Siapa Melakukan Apa;(3) Who gets what?  (Siapa dapat Apa?; (4) Who they do with it? (Apa 

yang dilkuakan mereka dengan itu?)  (Beisntein, 2010).  Jika dipadatkan, pendekatan ini 

setidaknya membantu menunjukkan dua hal: (1) siapa yang diuntungkan dan rugikan dalam 

satu kebijakan tertentu, (2) melalui cara apa dan bagaimana kerugian dan keuntungan itu 

didapatkan30. Sehingga saat membahas bentang persoalan sawit di Indonesia tak hanya 

berputar-putar persoalan di ranah teknis-administratif semata dan kerap mengabaikan 

persoalan beragam ketimpangan struktural agraria (kepemilikan, penguasaan, distribusi dan 

akses), ketipangan relasi kuasa,  sejarah dan sistem tenurial, damapk perusakan raung hidup, 

penciptaan beragam krisis sosial-ekologis, dan land grabbing yang bersifat historis serta 

melekat dalam sejarah praktik kebijakan sawit di Indonesia sejak booming menjadi komuditas 

nasional-global monocrop skala besar menggantikan era panjang Tebu, Karet, dan Kakao.   

 

Eskpansi Sawit Jejak Pelanjutan Economic Mode Colonial Production  

Memprobrematisasi persoalan sawit dan kawasan hutan penting melacak bagaimana sejarah 

singkat kepengurusan politik pengelolaan kehutanan di Indonesia. Sejarah pengelolaan hutan 

di Indonesia masih terwarisi jejak economic mode of colonial production. Ciri khususnya 

setidaknya ada 3 hal: (1) “timber privacy” yakni hutan sebagai sumber ekonomi kayu semata, 

 
30 Beinstein, Henry, Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria, Insist Press, Jogjakarta, 2015. 
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sehingga hanya ada dua kategori: kayu dan non kayu. (2) hutan wilayah tak berpenghuni, 

sehingga mesti ‘dikosongkan’ dari aktifitas manusia,  (3) hutan dan ekosistemnya asset 

pembangunan yang boleh dieksplotasi dan ekstraksi dan masyarakat lokal hanya sebagai 

penonton dan objek pembangunan.  Model pengurusan hutan semacam ini sangat mirip dengan  

klaim politik negara atas hutan yang dilakukan di era Belanda yang umum dikenal dengan 

model Domein Varklaring (1870). Seluruh wilayah dalam teritorial yang tidak ada pembuktian 

“hak kepemilikan” legalnya akan diklaim sebagai “milik negara” dan jadi hutan negara. 

Tujuannya adalah mendapatkan tanah murah untuk negara.  Konsep Hutan Negara dan 

pembagian fungso-fungsi kawasan hutan yang beragam menjadi bukti proses yang disebut 

dengan ‘Teritorialisasi’ Kawasan Hutan.  

Merujuk pada pandangan Vandergeest, batasan definisi teritorialisasi tersebut adalah “sebuah 

proses yang dibuat oleh negara untuk mengontrol orang dan aktifitasnya dengan cara membuat 

garis di sekeliling ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu masuk ke ruang tersebut, 

dan dengan mengizinkan atau melarang aktifitas di dalam batas-batas ruang tersebut” 
(Vandergeest 1996, p. 159)31. Terdapat tiga tahap proses teritorialisasi tersebut:  Pertama, 

negara mengklaim semua tanah yang dianggap 'bukan tanah siapa-siapa' sebagai milik negara. 

Pada tahap ini negara bermaksud untuk mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumberdaya 

alam. Tahap Kedua, penetapkan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk 

menekankan kontrol wilayah oleh negara terhadap sumberdaya alam. Setelah batas-batas 

sebuah wilayah ditetapkan, wilayah itu akan menjadi tertutup dan negara melarang siapapun 

untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumberdaya alam di dalamnya kecuali jika negara 

mengizinkan atau memberikan konsesi. Tahap Ketiga, pada saat negara meluncurkan program 

yang bisa disebut sebagai “teritorialisasi fungsional”.  

Secara historis, proses teritorialisasi ini telah lahir seiring lahirnya beragam aturan dan 

kebijakan negara atas wilayah hutan yang bisa dilacak tonggak-tonggaknya sejak era Kolonial 

dan memuncak di era Orba dan tetap di teruskan hingga hingga Era Reformasi. Lahirnya, 

Undang Undang Kehutanan Kolonial untuk Jawa dan Madura pada tahun 1865, dilanjutkan 

dengan  perberlakuan peraturan Domeinverklaring' (1870), UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 

1967, kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1970 dan diformalkan dalam serangkaian Peraturan 

Menteri Pertanian tahun 1980 dan 1981, hingga UU Kehutanan 41 tahun 199132. Semua 

tonggak-tonggak kebijakan tersebut berakibat pada  semakin mempersempit dan meluruhkan 

hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di wilayah hutannya.  

Selain proses teritorialisasi kawasan hutan atau juga kadang disebut sebagai proses negaraisasi 

hutan tersebut, persoalan akar masalah pengurusan hutan juga terkait erat dengan domain 

pradigmatik yang digunakan. Kritik paradigmatik atas ilmu kehutanan yang menjadi rujukan 

bagi pengelolaan hutan di Indonesia umumnya terkait dengan masih kuatanya doamain mazhab 

warisan Jerman Forestry School abad 19, atau kemudian disebut dengan Scientific Forestry 

(Kehutanan Ilmiah)33. Mazhab pengetahuan ini bersumber dari para sarjana terpelajar 

 
31 Vandergeest, Peter. 1996. Mapping nature: territorialization of forest rights in Thailand. Society & Natural Resources. 
32 Lebih jauh untuk menelusuri persoalan proses teritorialisasi negara di kawasan hutan ini dari masa ke masa dapat dilihat 
dalam laporan riset , Noer Fauzi, at.all, A Recent Development Of Forest Tenure Reform In Indonesia The Status of Masyarakat 
Adat as Rights-Bearing Subjects after the Indonesian Constitutional Court Ruling of the Case Number 35/PUU-X/2012, 

Sajogyo Institute-Shamdana Institute, 2013.  
33 Scientific forestry merupakan paradigma ilmu, kebijakan dan industri kehutanan yang berkembang pada abad ke-19, dengan 
muasal yang marak di Jerman. Secara ringkas paradigma ini ingin memisahkan hutan dari kehidupan masyarakat setempat, 
dari ekonomi pedesaan dan menjadikan kekayaan hutan sebagai alat memenuhi kebutuhan industrial yang disokong dan 
digerakkan negara (Lang dan Pye, 2001:26).  Lebih jauh lihat, Lang, C. dan Pye, O. 2001, Blinded by science: The invention 
of scientific forestry and its influence in the Mekong region, Watershed 6(2): 25-34.  



 19 

kehutanan dari Jerman yang kemudian digunakan Kolonial Belanda untuk tujuan politik 

kolonisasi kawasan hutan di Indonesia. Diantara doktrin utama Scientific Forestry itu adalah, 

orientasi pada hutan sebagai tegakan kayu dan aneka tata tertib cara memanennya menjadi 

penguat tidak adanya ruang bagi manusia di kawasan hutan.34 

Penegasan akar masalah paradigmatik scientific forestry dalam sejarah politik kebijakan 

kehutanan di Indonesia juga ditegaskan Peluso (2006) yang menganalisa pertanyaan ‘ekonomi-

politik’ dasar yang penting; mengapa hutan di Jawa khususnya dan Indonesia demikian 

melimpah kaya, tapi kok rakyatnya (masih banyak) yang miskin dan melarat?. Peluso 

menjelaskan duduk pandangannya melalui kritik atas konsep hutan ilmiah (scientific forestry) 

yang netral dari manusia itu muncul. Semuanya itu menurutnya bermula dari kepentingan 

kaum feudal di Eropa untuk menjaga kepentingan wilayah buruannya. Doktrin pengelolaan 

hutan scientific ini dari embrio pemikirannya hendak menihilkan manusia. Singkatnya, hutan 

ada untuk hutan saja. Cerita Peluso tentang Kasran seorang rimbawan, yang pernah dikepung 

masyarakat di tahun 1984 dalam buku ‘Hutan Kaya, Rakyat Melarat’ (2006) ini dengan sangat 

baik menggambarkan keadaan tersebut.  

“Sikap mental masyarakat harus dibenahi supaya sesuai dengan kebutuhan hutan. Kami harus 
mendidik mereka. Masalahnya bukan hutan. Masalahnya ialah bahwa orang-orang lapar 

tanah…saya harus katakan bahwa kami ini (perhutani) bukan organisasi kesejahteraan sosial. 

Kami ini perusahaan dan bidang usaha kami adalah konservasi. Untuk itu menjadi tugas seluruh 

bangsa untuk merawat hutan”.  

Cara pandang khas rimbawan pendukung mazhab pengetahuan scientific foresty yang 

dipraktekkan oleh Kasran hendak menegaskan bahwa posisi masyarakat dan penduduk desa, 

sebagai kelompok masyarakat yang tidak mau mengerti ‘arti dan fungsi hutan’. Sebab jika 

doktrin scientific forestry diamalkan secara kosisten, maka misi utamanya Hutan harus bersih 

dari manusia. Inilah lahan subur lahirnya benin-benih sikap ahumanis dalam politik pengurusan 

hutan. Untuk mewujdukan misi hutan yang bersih dari manusia ini, lalu beragam cara yang 

lebih tidak manusiawi dilakukan. Dari sinilah dapat difahamai lebih lanjut lahirnya beragam 

stigmatisasi atas manusia dan kehidupannya di dalam dan sekitar/pinggiran hutan yang dilekati 

dengan kata-kata yang berkonotasi negatif, seperti perambah hutan, penduduk desa hutan 

‘menduduki’ (tanah negara); ‘mencuri’ (kayu milik negara); ‘menyabotase’ reboisasi; perusak 

ekosistem hutan, dan seterusnya. Singkatnya ujung dari semua stigmatisasi ini adalah 

masyarakat diposisikan sebagai kriminal dan penjahat. Akibat dari tindakan ini, menurut 

Peluso, negara menjadi tidak mampu membedakan antara ‘pencolengan’ hutan atau ‘kejahatan’ 
hutan sebagai bentuk protes (bagian strategi petani untuk bertahan hidup) dengan pencurian 

hasil hutan yang semata demi kejahatan itu sendiri atau demi keuntungan pribadi. Proses 

stigmatisasi terus menerus inilah yang kemudian menjadi diskurusus umum dan sedikit atau 

banyak memanipulasi opini publik atas masyarakat yang hidup, atau bergantung hidup di 

dalam dan sekitar hutan 35. 

Pendasaran analisa diatas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, disamping peran yang 

sangat besar untuk mensejahterakan kehidupan manusia dapat digunakan sebagai dasar 

ditetapkannya masalah-masalah dan solusi-solusi serta segenap pedoman, yang kesemuanya 

itu oleh kebanyakan orang dianggap netral padahal secara sistematis dapat dijadikan sebagai 

 
34 Lihat lebih jauh, Hariadi Kartodihardjo, Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia, Forci dan 
Tanah Air Beta, 2013. 
35 Peluso, Nancy, Hutan Kaya Rakyat Melarat (Terj.) Landung Simatupang, Kompalindo dan Insist Press, 2006.  
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cara sangat efektif bagaimana kelompok-kelompok masyarakat tertentu dapat 

mempertahankan dominasinya terhadap kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Maka, 

sengaja atau tidak, ilmu pengetahuan yang membentuk narasi kebijakan tidak pernah dikritisi 

oleh para pemegang otoritas, sebaliknya dipertahankan sebagai alat untuk menguasai hak 

sekaligus akses terhadap sumberdaya, baik dalam bentuk sumberdaya alam, modal, tenaga 

kerja, informasi, sampai bentuk kekuasaan yang dapat mengalokasikan semua jenis 

sumberdaya tersebut (Ribot dan Peluso, 2003)36.  

Dengan memahami beberapa penggalan tonggak penting sejarah politik kebijakan kehutanan 

yang dijiwai model paradigma kolonial melalui legitimasi pengetahuan kehutanan ilmiah 

(scientific forestry) yang dilengkapi praktik politik sepihak negara yang akhirnya melahirkan 

“hutan negara” menjadi bingkai dasar penjelas bahwa: (a) hutan wilayah tak berpenghuni (tidak 

ada manusianya), (b) negara adalah otoritas tertinggi dan penentu utama bagaimana hutan 

hendak diurus.  Dengan dua status inilah negara kemudian merasa berhak mengeluarkan ijin 

dan konsesi kepada pihak swasta dan koorporasi (baik industri kehutanan sendiri, 

pertambangan, dan perkebunan). Pendasaran ini juga menjadi jawaban mengapa hingga kini 

konflik sosial dan agraria masih tinggi di beragam fungsi kawasan hutan termasuk salah satu 

yang terbesar ada di wilayah ijin perkebunan sawit.    

Dalam kasus wilayah ekosistem gambut di Indonesia, hasil studi Eksekutif Nasional Wahana 

Lingkungan Hidup (Eknas WALHI, 2015-2016) di lima provinsi di Indonesia menunjukkan 

temuan penting bahwa secara historis masuknya ijin konsesi (diantaranya, HP, HPH, HTI dan 

perkebunan sawit) di wilayah ekosistem gambut dimulai dengan proses stigmatiasi.  Menurut 

studi ini ada tiga stigmatisasi yang dilekatkan atas wilayah ekosistem gambut yaitu: (1) gambut 

sebagai wilayah tak berpenguni, (2) gambut wilayah yang tidak produktif, (3) gambut wilayah 

tanpa pengetahuan yang baik (untuk pengelolaannya). Melalui stigmatisasi semacam ini 

wilayah ekosistem gambut dianggap wilayah “terlantar”, tak terurus/terkelola dengan 

pengetahuan (ilmiah),  kantong kemiskinan, terbelakang, dst. Dengan gambaran stigmatik 

buruk semacam ini akhirnya ijin dan konsesi, perkebunan sawit, kehutanan serta pertambangan 

leluasa masuk dengan dalih ‘niat baik’ membangun untuk produktifitas dan kesejahetraan 

masyarakat. Padahal, temuan studi ini justru menunjukkan bukti-bukti empirik sebaliknya. Di 

lima provinsi dengan ekosistem gambut merupakan wilayah produktif, masyarakatnya 

‘sejahtera’, dan ada beragam kelola dengan pengetahuan dan nilai arif lokal atas gambut yang 

selaras dengan prinsip kebelanjutan ekologis. Bahkan mampu efektif mengatasi Kebakaran 

Hutan dan Lahan (Karhutla) yang datang tahunan itu.  Justru, semua kondisi baik itu sekarang 

makin luruh, rusak dan mencipta aneka krisis sosial-ekologis akibat ekspansi masifnya 

perkebunan sawit. Baik karena rusaknya ekosistemnya, pencemaran air akibat pestisida sawit, 

pengabaian pengetahuan lokal, kekerasan dan kriminalisasi maupun konflik agraria lainnya. 37   

 
36 Ribbot, C.J. dan Nancy Lee Peluso, 2003. A eory of Access. Rural Soci- ology 68, 2; PA Research II Periodicals. Hal 153.  

37 Studi ini awalnya dilakukan di 7 provisi, yakni: Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Namun ada 2 laporan yang belum lengkap hingg penerbitan buku ini yakni 
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sehingga yang tertulis hanya 5 provinsi. Hasil temuan studi ini menunjukkan 
bahwa di 7 wilayah ekosistem gambut dampingan WALHI menunjukkan tingkat produktifitas tinggi baik bagi masyarakat  
lokal, maupun di tingkat kabupaten-provinsi. Bahkan kasus di Kalimantan Selatan menjadi wilayah unggulan komuditas buah-

buahan dan ikan di tingkat kabupaten. Kasus Sungai Tohor Riau, ekonomi sagu di atas ekosistem gambut juga jadi ekonomi 
utama masyarakat sekitarnya. Kasus di Sumsel, Kalbar dan Jambi menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal menjadikan 
ekosietm gambut terhindar dan mampu bertahan dari Karhutla. Singkatnya, hasil studi ini menunjukkan argumen tanding  
dengan bukti empirik yang nyata dari stigma bahwa gambut wilayah non produktif, miskin dan tak berpenetahuan. Lihat, 
Kelola Rakyat di Wilayah Ekosistem Rawa Gambut, Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding, Walhi 2016. Penulis 
menjadi koordiantor riset dan supervisi penulisan buku ini.   
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Land Grabbing Sawit dan Oligarki Sumberdaya Alam 

Melalui pelacakan kritis tahapan sejarah politik kebijakan kehutanan dan proses legitimasi 

pengetahuan berujung stigmatisasi atas keberadaan manusia dan ruang hidupnya atas 

ekosistem hutan di atas dapat mudah difahami bagaimana proses ekspansi perkebunan sawit 

yang massif dan booming secara nasional - yang dalam literatur agraria belakangan ini, kerap 

disebut sebagai land grabbing - mendapat legitimasi  dan ‘karpet merah’ nya.  

Secara definisi, istilah Land Grabbing (perampasan tanah) pertama kali dikemukakan oleh 

sebuah lembaga pertanian GRAIN38 di Spanyol pada tahun 2008. Setelah istilah ini muncul, 

berbagai lembaga PBB seperti Food and Agricultures Oraganization (FAO) dan International 

Fund for Agriculture Development (IFAD), memberikan perhatian dan advokasi serius 

terhadap persoalan ini. Tujuan advokasi lembaga internasional ini adalah agar keadilan sosial 

dan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarkat di dunia. Sebab praktik land 

grabbing yang terjadi di banyak tempat di dunia ini terbukti menjadi salahsatu akar penyebab 

kemiskinan di dunia.  

Dalam konteks bekerjanya kapitalisme, land grabbing tidak selalu terjadi melalui tindakan 

represif-koersif, tetapi juga melalui tindakan yang halus, wajar dan masuk akal menurut 

pendapat umum yang hegemonik. Perampasan ini dilakukan sebagai upaya untuk 

mengakumulasi modal, baik dengan cara-cara ‘ekonomi’ maupun ‘ektra-ekonomi’ (‘economic’ 
and ‘extra-economic’ forms of accumulation). Cara-cara ekonomi terjadi melalui mekanisme 

pasar, yakni proses jual beli yang kerap terjadi secara sukarela. Cara-cara ektra-ekonomi terjadi 

melalui pembuatan peraturan dan kebijakan politik yang terkadang melibatkan kekerasan 

(Hall, 2013). Land grabbing dalam pengertian seperti ini, sudah terjadi sejak kolonialisme 

asing menginjakkan kakinya di Flores, dan proses perampasan itu terus berlangsung setelah 

kolonialisme asing pergi, dan kian melanggeng hingga hari ini. 

Land grabbing dalam trend dunia sekarang merupakan salah satu proses dari akuisisi tanah. 

Trend global akuisis tanah hadir dalam sebuah proses yang kompleks seiiring dengan proses 

baru reorganisasi ruang-kapital global dalam rangka produksi dan konsumsi skala dunia yang 

bersifat kompleks. Sebab motif-motif yang melarabelakanginya juga beraam tak semua terlihat 

terang kaitkelindan satu dengan lainnya. Namun, yang nampak bahwa akuisisi tanah hadir 

bersamaan dengan tuntutan dinamika pasar global, pengembangan, pertumbuhan dan 

percepatan pembangunan (nasional-global), dan juga taerget-taget kebijakan atas nama 

kemiskinan yang bertujuan demi untuk optimalisasi ruang. Dengan dasar argumen semacam 

ini seolah akuisisi tanah adalah resep mujarab dan solusi bagi semua jenis kebijakan 

pembangunan dunia kontemporer, seperti dalam gambar berikut:39 

 
38 GRAIN adalah organisasi nirlaba internasional yang bekerja untuk mendukung kelompok petani kecil dan gerakan sosial 
dalam perjuangan mereka memperoleh kontrol komunitas dan sistem pangan berbasis diversitas. Sebagian besar kerja GRAIN 

berorientasi untuk dan dilakukan di Afrika, Asia dan Amerika Latin.  

 
39  Bab I, Land Grabbing, Anotasi Bibilografi, Dwi Wulan P, dkk, STPN Press, 2014 
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Land grabing sebagai salahsatu dari praktik akuisisi lahan global umumnya dipicu beragam 

isu krisis dunia, khususnya terkait dengan krisis: air, energi. Di sisi lain upaya menangani krisis 

tersebut juga ada pemicu lainnya terkait dengan upaya pengembangan infrastruktur 

pengembangan kota baru modern, bisnis pariwisata dan agenda konservasi lainnya. Berikut 

beberapa pemicu land grabbing dunia40:   

 

 

Sedangkan menurut Borras dan Franco (22012) menyebutkan 4 konteks kunci untuk melihat 

pemicu land grabbing yaitu ketahanan pangan, pengamanan energi, strategi mitigasi 

perubahan iklim, dan permintaaan sumberdaya alam oleh pusat-pusat kapital baru.  

Dalam kasus ekspansi industri perkebunan sawit di Indonesia, beberapa pemicu land grabbing 

diatas relevan menjadi argumen  utama politik kebijakan perluasan dan pengembangan industri 

sawit. Sebab, sebagaimana diuraikan di bab awal tulisan ini disebutkan bahwa ekspansi sawit 

di Indonesia dilandasari oleh kebijakan pemerintah untuk beragam kepentingan mendukung 

ketahanan energi (khususnya biofuel sebagai bagian dari energi terbarukan), terkait juga 

dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan ekspor industri minyak sawit untuk 

merespon permintaan pasar global dan negara-negara pengembang CPO sawit.  

Namun demikian, merujuk Borras dan Franco (2012) dibutuhkan tantangan baru dalam 

mendefnisikan land  grabbing. Sebab defnisi  land grabbing selama ini masih dominan dan 

 
40 Ibid. 
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cenderung fokus pada skala (luasan) akuisisi tanah, yang dikaitkan dengan keberadaan investor 

untuk kepentingan ketahanan pangan semata. Mengutip 3 ide pokok pendefnisian ulang land 

grabbing untuk merespon persoalan kontemporer sekarang.   

Pertama, land grabbing pada dasarnya adalah (CG-SMU-E/A) (Control grabbing, shift in 

meaning, and or use extraction/alienation). Yang dimaksud dengan control grabbing adalah 

penggunaan kekuasan untuk mengontrol tanah dan memperoleh keuntungan dari sumberdaya 
lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air. Land grabbing juga berkaitan dengan perubahan 

makna atau pemanfaatan atas tanah, yang dikaitkan dengan pemanfaatan baru yang didasarkan 

pada hasrat akumulasi capital dengan cara mengambil alih kendali faktor produksi kunci, yaitu 
tanah. Karakteristik selanjutnya dari land grab adalah ekstraksi atau alienasi sumberdaya untuk 

tujuan eksternal (nasional atau internasional). Control grabbing diwujudkan dengan tiga cara 

utama yakni land grab (perampasan tanah berskala luas), (virtual) water grabs (perampasan 

sumberdaya air), dan green grabs (perampasan sumberdaya mengatasnamakan lingkungan). 
Kedua, kajian land grab tidak semata tentang skala yang selama ini selalu disebut bahwa land 

grab berkaitan dengan transaksi tanah skala besar. Terdapat dua dimensi yang perlu 

diperhatikan yaitu karakter akuisisi tanah, skala, dan karakter modal. Skala dan karakter modal 
membantu melihat jumlah tanah yang diperoleh dan mendeksripsikan mekanisme akuisisinya. 

Ketiga, perbedaan perampasan tanah yang terjadi sekarang. Perkembangan yang ada sekarang 

adalah munculnya ‘fex crops ’, yaitu tanaman pangan yang multiguna (food, feed, fuel, 

industrial material), yang dengan mudah dapat diubah pemanfaatannya,  yaitu kedelai (feed, 
food,, biodiesel), tebu (food, ethanol), kelapa sawit (food, biodiesel, commercial/industrial 

uses), jagung (food, feed, ethanol).  Selain fex crops penting juga melihat peran negara dan 

modal intra regional dalam land grabbing.41  

Dengan dasar diatas Borras dan Franco hendak mengaskan bahwa land grabbing yang muncul 

sekarang ini sebagai land grabbing kontemporer. Contemporarary land grabbing  ditandai 

dengan 3 hal: 1) control grabbing yaitu memperoleh kekuasaan untuk mengontrol dan 

menggunakan tanah dan sumberdaya lain seperti air. Control grabbing dapat dimanifestasikan 

dalam sejumlah cara dari land grabbing, water grabbing sampai dengan green grabbing; 2) 

luasan dan jumlah modal; 3) terjadi karena dinamika strategi akumulasi capital yang 

merupakan respon dari krisis multidimensi mencakup pangan, energi/bahan bakar, perubahan 

iklim dan krisis keuangan (dimana kemudian para pemodal mulai mencari peluang investasi 

baru yang lebih aman)42.   

Merujuk Savitri (2011)43 bahwa fenomena land grabbing kontemporer ini dapat dibedakan dari 

bentuk globalisasi kapital sebelumnya yaitu; 1) kembalinya penguasaan langsung tanah, baik 

melalui pembelian atau penyewaan, bukan lagi penguasaan pasar komoditi semata; dan 2) 

investor terbesar bukan lagi investor-investor konvensional dari Barat (AS dan Eropa), tetapi 

justru dari ‘Timur’ seperti Cina, Korea Selatan, Jepang dan Timur Tengah.  Hal ini selaras 

dengan maraknya pengembangan sawit khususnya di Indonesia Timur, khususnya Papua yang 

justru dominan dikuasai dari kooporasi besar dari Korea Selatan dan Timur Tengah. 

Dengan mengacu pada analisa land grabbing di atas terlihat bahwa ekspansi sawit yang massif 

 
41 Borras dan Franco.. 2012.. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change A Preliminary Analysis. Journal of 
Agrarian Change 12(1) 34-59.  

42 Borras, S. M. Jr., dan Franco, J.. 2012. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary 

Analysis Agrarian Change Vol. 12 No. 1, January, 2012. Hal. 34 – 59.  

43 Savitri, Laksmi Adriani, 2011, “Gelombang Akuisisi Tanah untuk Pangan: Wajah Imperialisme Baru.” Makalah Seminar  

Nasional Politik Penguasaan Ruang Berkeadilan.” Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 25 Januari 2011. 
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di Indonesia sekarang merupakan bagian dari land grabbing kontemporer. Sebab Sawit 

dipandang sebagai bagian dari perkembangan ‘fex crops ’, yaitu tanaman pangan yang 

multiguna (food, feed, fuel, industrial material), khususnya dalam kategori komuditas yang 

memiliki fungsi food, biodiesel, commercial/industrial uses. Namun demikian booming fex 

crops sawit tidak akan bisa massif tanpa dukungan peran negara dan dukungan modal dari 

kooporasi sawit di tingkat regional dan global yang masuk di Indonesia. Daftar 25 Taipan Sawit 

terbesar di Indoensia yang dirilis lembaga Transformasi untuk Keadilan (TuK) setiap tahun,  

menunjukkan bahwa jejaring mereka tak hanya di dunia usaha persawitan, namun juga 

menggurita di beragam simpul kekuasaan nasional (Partai Politik, Media, Jasa, hingga ke kursi 

kekuasaan di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dan didukung dengan pendanaan regional 

bahkan global44. Singkatnya, menganalisa pemilik kooporasi sawit sama halnya juga 

memetakan kelompok oligarki sumberdaya alam di Indonesia.       

Jika menganalisa jejaring oligarki di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari warisan budaya 

politik Orde Baru yang berkuasa selama lebih 32 tahun, dan telah menjadi lahan subur 

merajalelanya sistem birocatic corrupt yang dikenal KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) 

bersifat akut dan sistemik. Meski rejim Orba runtuh, menurut  R.  Robison dan Vedi R Hadiz 

(2004)45 warisan kuasa oligarki ekonomi dan politiknya pada dasarnya tidak ikut tumbang. 

Oligarki yang dibesarkan oleh rejim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan 

konteks politik di Indonesia yang didorong oleh skema Neoliberalisme, misal demokratisasi, 

desentralisasi, dan deregulasi yang berkellindan dengan agenda politik negara. Daftar 

konglomerat dan orang terkaya di Indonesia Pasca Reformasi 1998 yang tidak banyak bergeser 

secara signifikan dari segelintir orang-orang yang juga menjadi pengusaha kelas atas di Era 

Orba atau kroni Orba menunjukkan tesis Robinson dan Verdi H, tepat dan tetap relevan hingga 

sekarang.  Sebagian besar orang terkaya yang jajaran 10 orang paling kaya di Indonesia, atau 

50 orang terkaya di Indonesia terkait dengan penguasaan bisnis berbasis sumberdaya alam, 

termasuk di dalamnya adalah pemilik koorporasi perkebunan sawit 46.  Para Taipan Sawit ini 

juga punya gurita oligarki politik yang kuat dalam konteks politik kekuasaan di Indonesia.  

 

 
44 Dalam Laporan TUK (2019) 25 Perusahaan tersebut adalah Jardine Matheson Group lewat PT Astra Agro Lestari Tbk, 

DSN Group lewat PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Tanjung Lingga Group lewat PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, 
Sampoerna Group lewat PT Sampoerna Agro Tbk, Rajawali Group lewat PT Eagle High Plantations Tbk.  
Kemudian Sungai Budi Group lewat PT Tunas Baru Lampung Tbk, Austindo Group lewat PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, 
PT Provident Agro Tbk, Gozco Group lewat PT Gozco Plantations Tbk, dan TPS Group lewat PT Golden Plantation Tbk. 
Berikutnya ada Sinar Mas Group lewat Golden Agri-Resources, Wilmar Group lewat Wilmar International, Salim Group lewat 
Indofood Agri Resources, Harita Group lewat Bumitama Agri, Surya Dumai Group lewat First Resources, dan Kencana Agri 
Group lewat Kencana Agri. Ada pula IOI Group lewat IOI Corporation, Genting Group lewat Genting Plantations, Boon Siew 

Group lewat Oriental Holdings, dan Batu Kawan Group lewat Kuala Lumpur Kepong, Anglo-Eastern Group lewat Anglo-
Eastern Plantations. Terakhir ada Musim Mas Group lewat Musim Mas, Royal Golden Eagle Group lewat Asian Agri, Darmex 
Agro Group lewat Darmex Agro, dan Triputra Group lewat Triputra Agro Persada.Data yang dikumpulkan mendapati peran 
bank dalam membantu 25 grup perusahaan kelapa sawit tersebut. Data yang dikumpulkan diolah sejak 2010-2018. 
TuK juga berhasil mengidentifikasi bank-bank yang memberi modal untuk 25 perusahaan itu, yaitu Oversea-Chinese Banking 
Corporation (Singapura), CIMB Group (Malaysia), Malayan Banking (Malaysia), Bank Negara Indonesia (Indonesia) dan 
Bank Mandiri (Indonesia). Berikutnya ada bank-bank Eropa yaitu Credit Suisse (Swiss), Rabobank (Belanda) dan BNP Paribas 
(Prancis), Citigroup (Amerika Serikat). Lihat: https://finance.detik.com/moneter/d-4407823/25-perusahaan-ini-kuasai-lahan-
kelapa-sawit-di-ri. Lihat juga,  Laporan TuK, 25 Taipan Sawit di Indonesia, 2019.  

 
45 Robison, Richard and Vedi R Hadiz. Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of 

Market. London and New York: Routledge. 2004. 

46 https://aceh.tribunnews.com/2019/02/24/daftar-terbaru-10-orang-terkaya-di-indonesia-tahun-2019-berikut-nama-namanya. 
Lihat juga, https://www.simulasikredit.com/ini-dia-50-orang-terkaya-di-indonesia-versi-forbes-2019/. Lihat juga: 
https://jogjainside.com/25-taipan-kuasai-separuh-lahan-sawit-di-indonesia/.  

https://finance.detik.com/moneter/d-4407823/25-perusahaan-ini-kuasai-lahan-kelapa-sawit-di-ri
https://finance.detik.com/moneter/d-4407823/25-perusahaan-ini-kuasai-lahan-kelapa-sawit-di-ri
https://aceh.tribunnews.com/2019/02/24/daftar-terbaru-10-orang-terkaya-di-indonesia-tahun-2019-berikut-nama-namanya
https://www.simulasikredit.com/ini-dia-50-orang-terkaya-di-indonesia-versi-forbes-2019/
https://jogjainside.com/25-taipan-kuasai-separuh-lahan-sawit-di-indonesia/
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Merujuk pandangan J.A.Winters dalam oligarki (2011), dalam menjelaskan oligarki penting 

untuk menempatkannya dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki memiliki dasar 

kekuasaan- kekayaan material-yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, 

oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi 

minoritas dalam suatu komunitas. Dengan demikian, suatu kekuasaan yang Oligarkis harus 

didasarkan pada bentuk kekuasaan yang susah dipecahkan dan jangkauannya yang harus 

sistemik. Salahsatu konsep penting dalam Oligarki adalah “pertahanan kekayaan”. Pertahanan 

kekayaan ini mencangkup dua komponen, yaitu pertahanan harta dan pertahanan 

pendapatan. Winters memberikan definisi Oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk 

pada “politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan 

material (Oligark)”.  Maka, aspek penting dari Oligarki, yaitu kekayaan menjadi sumber daya 

material bagi kekuasaan para Oligark dan dinamika politik pertahanannya yang dikelola secara 

politis. Ada pertautan kuat antara demi kepentingan pribadi dan golongan dengan strategi 

kendali atas politik kekuasaan.  Ada empat tipe ideal dari Oligarki menurut J.A Winter (2011),  

Pertama, Oligarki Panglima, yaitu Oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa 

(kekerasan) dan bahkan dengan senjata secara langsung ada pada dirinya. Kedua adalah 

Oligarki Penguasa Kolektif. Oligark jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif 

melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Ketiga, Oligarki Sultanistik. bentuk 

Oligarki terjadi ketika monopoli sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan Oligark. 

Hubungan antara Oligark bersifat patron-klien terhadap Oligark yang berkuasa tersebut. 

Keempat, Oligarki Sipil. Oligarki yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. 

Oligark menyerahkan kekuasaannya pada lembaga non-pribadi dan terlembaga dimana hukum 

lebih kuat47.  

Melihat realitas di Indonesia, ciri-ciri umumnya mengarah pada jenis Oligarki Penguasa 

Kolektif. Sebab ada relasi kuasa yang kuat antara kuasa negara (eksekutif), legislatif, yudikatif 

punya korelasi kuat secara politik yang elitnya diisi oleh mayoritas politisi cum 

penguasaha/pebisnis. Padahal, hekekatnya keduanya punya orientasi berbeda; antara demi 

pengabdian kepada negara-rakyat dan semata demi pelipatan kapital ekonomi 48. 

Merujuk data KPK Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (2017),  ada kaitan erat 

antara kooporasi oligarki berbasis sumberdaya alam, termasuk di dalamnya perusahaan 

kooporasi sawit dengan korupsi.  Khususnya dengan politik Pemilihan Kepala Daerah. Selama 

periode 2004-Mei 2017, dari 650 kasus, 80% pelaku korupsi melibatkan sektor swasta dan 

sektor publik/instansi pemerintah, dengan modus utama suap/peras dan gratifikasi untuk 

memengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri.  Dan Lebih dari 70 % 

Kepala Daerah, dalam Pilkada, didukung pendanaannya oleh kooporasi (mayoritas berbasis 

sumberdaya alam), dengan kompensasi kemudahan ijin dan konsesi. Inilah yang menjadi dasar 

mengapa banyak Kepala Daerah di jeruji KPK. Hal itu terbukti dari 88 kepala daerah yang 

terjerat kasus korupsi oleh KPK selama periode 2004 sampai 3 April 2018. Tiga besar obyek 

yang diperkarakan adalah pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, serta 

perizinan sumber daya alam49.  

 
47 Jeffrey A. Winters, “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”, Prisma, Vol. 33 No. 1 Tahun 2014, hlm. 17 

 
48 Cahyono, Eko, KPK Dalam Kuasa Negara dan Oligarki Korupsi, Opini di Koran SINDO (Seputar Indonesia, 28 
September 2019.  
49 Sebanyak 70,3–82,6 persen calon Kepala Daerah mengakui menerima dana dari donatur dan 56,3–71,3 persen 
menyebut bahwa donatur akan minta balas jasa ketika mereka terpilih. Atas permintaan itu, 75,8–82,2 persen 
calon menyanggupinya. Motivasi donatur dari hasil wawancara terhadap 286 informan (2016) dan 150 informan (2017). 

Sebanyak 61,5–76,7 persen dari jumlah donatur umumnya bermaksud untuk mendapat keamanan dalam 
menjalankan bisnis. Selain itu, 64,4–73,3 persen donatur ingin mendapat kemudahan tender dari proyek 
pemerintah daerah dan 63,3–73,0 persen ingin mendapat kemudahan akses perizinan. Motivasi donatur lainnya 
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Dengan ikatan yang lebih kuat pada janji-janji kepada donaturnya, para Calon Kepala Daerah 

itu sulit diharapkan bisa lebih melayani kepentingan masyarakat miskin dan rakyatnya sendiri 

sebelum “hutang” mereka terlunasi terlebih dulu. Selain orientasi mengkapitalisi kekuasaan 

itu untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan partainya.  Pada tahap berikutnya, demi janji 

dan ikatan pada donator itu, para Calon Kepala Daerah, saat telah terpilih, akan mudah “tutup 

mata”, saat ijin dan konsesi yang diberikan merusak dan melanggar prinsip dasar 

keberlanjutan ekologis, baik daya dukung maupun daya tampung alam yang terbatas itu.  

Temuan Evaluasi KPK-GNPSDA (2019) menunjukkan bahwa praktik gurita oligarki  korupsi 

sumberdaya alam di Indonesia berakar pada masalah kait-kelindan praktik state-captured 

corruption dengan lemahnya fungsi otoritas kelembagaan negara. Akibat dari kuatnya psudo 

legal, kuasa ‘institusi alternatif’ oleh suatu jaringan yang dipelihara oleh kekuasaan yang secara 

de facto lebih besar daripada kekuasaan legal negara, yang mana sumberdaya sosialnya juga 

berasal aparat-aparat negara dan jejaring oligarki koorporasi. Kesimpulannya, kuatnya oligarki 

korupsi itu menggeser bentuk korupsi di sektor sumberdaya alam, dari bentuk korupsi bersifat 

institusional (institusional corruption) menjadi korupsi bersifat struktural (structural 

corupption)50.   

Penjelasan dan analisa tentang ekspansi perkebunan sawit sebagai satu bentuk land grabbing 

kontemporer yang selaras dengan tren global denganberagam motifny serta kaitannya dengan 

oligarki dan korupsi sumberdaya alam di Indonesia menjadi dasar penting untuk 

mempertanyakan ulang, sebenarnya ekspansi sawit di Indonesia sebenarnya untuk siapa? Siapa 

yang paling banyak diuntungkan, dan siapa yang paling banyak dirugikan? Terlebih jika pada 

pada akhirnya atas nama demi kepentingan ekonomi nasional justru mencipta beragam krisis 

multi dimensi baik secara sosial-ekonomi dan ekologis yang makin akut dan menyeluruh di 

Indonesia. 

Hasil kajian 40 kasus konflik Masyarakat Adat di dalam Kawasan hutan, Inkuiri Nasional 

Komnas HAM (2013-2014) bersama lembaga Msyarakat Sipil di Indonesia menunjukkan 

bahwa perkebunan sawit menjadi salah satu penyebab konflik agraria dan melakukan 

pelanggran HAM sistematis dan kronis atas MHA di dalam kawasan Hutan. Melibatkan pihak 

TNI/Polri, Perusahaan (negara dan swasta):  Tambang (Emas, Batubara, Nikel), Perkebunan 

(Sawit, Tebu, Kakao, PTPN), Kehutanan (Konservasi, Hutan Lindung, HTI), melibatkan 

Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat (kelembagan adat bentukan pemerintah)51.  

 

 
adalah kemudahan akses untuk mendapat jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik daerah (60,1–56,0 
persen) dan mendapat akses untuk ikut menentukan kebijakan atau peraturan daerah (43,7–49,3 persen). Berbagai 

keinginan tersebut memang cenderung dipenuhi oleh pemimpin daerah.  Uraian lebih lanjut dalam persoalan Pilkada dan 
Korupsi Sumberdaya Alam, dapat dilihat dari Opini, Karodihardjo, Hariadi, di link: https://antikorupsi.org/id/news/pilkada-
dan-korupsi-sda, dan https://kolom.tempo.co/read/1095447/selamatkan-tanah-reforma-agraria 
50 Mengutip pesan terbuka Agus Rahardjo, Ketua KPK, data hingga juni 2019 saja, ada 27 Menteri dan Kepala Lembaga yang 

dijerat, dan 208 perkara yang menjerat pejabat tinggi di instansi, yaitu setingkat Eselon I, II dan III. Tercatat, Ketua DPR-RI 
dan Ketua DPD aktif, dan sejumlah menteri aktif yang  melakukan korupsi juga ikut diproses. Pelaku pejabat publik terbanyak 
adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu dalam 255 perkara. Kemudian Kepala Daerah berjumlah 110 perkara. Mereka 
diproses dalam kasus korupsi dan ada juga yang dijerat pencucian uang. Angka-angka diatas tentu bukan sekedar hitungan 
numerik orang-orang yang pada akhirnya menjadi tersangka hingga dapat disebut koruptor. Kasus-kasus tersebut tentu juga 
terkait ratusan proyek pemerintah dan perizinan. Hasil Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA) KPK 
juga mempertegas besarnya kerugian negara akibat korupsi justru di sektor utama sumber PDB nasional, yakni: Kehutanan, 
Minerba, Perkebunan dan Pertambangan baik akibat korupsi perijinan, pajak maupun non pajak (Nota Sintesis KPK, 2019).  

 
51 Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Konflik Masyarakat  Hukum Adat atas Wilayahnya di Dalam Kawasan 
Hutan, 2016.  Lihat: http://www.aman.or.id/2016/03/komnas-ham-luncurkan-empat-buku-inkuiri-nasional-hak-masyarakat-
adat/ 

https://antikorupsi.org/id/news/pilkada-dan-korupsi-sda
https://antikorupsi.org/id/news/pilkada-dan-korupsi-sda
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Konflik agraria di perkebunan masih masih menduduki rangking tertinggi dalam Catatan Akhir 

Tahun KPA (2018). Selama 2018,  sedikitnya ada 410 konflik agraria yang mencakup wilayah 

seluas 807.177,613 hektar. Ratusan konflik itu melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi. 

Konflik agraria di sektor perkebunan di 2018 ada 144 kasus (35 persen) atau yang tertinggi. 

Dari 144 konflik agraria itu, 83 kasus atau 60 persen terjadi di perkebunan kelapa sawit.  

Menurut KPA, konflik agraria di sektor perkebunan selalu menjadi yang tertinggi setiap tahun. 

Umumnya bergantian dengan sektor properti dalam urutan 1 dan 252.  Sedangkan data terbaru 

Sawit Watch (2019), menunjukkan setidaknya sembilan masalah utama dari ekspansi sawit di 

Indonesia, yakni: (1) ketimpangan struktur agrari dan konflik pertanahan; (2) konflik sosial; 

(3) ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yang memadai; (4) tumpamg tindih perizinan 

penggunaan lahan dan kawasan hutan; (5) pengangguran; (6) kemiskinan; (7) menurunnya 

layanan alam; (8) kekerasan dan kriminalisasi; (9) pelanggaran hak buruh perbudakan di 

perkebunan53.  

 

Tentu saja dampak-dampak ekspansi sawit di atas hanyalah sebagian saja dari yang bisa 

disebutkan, masih banyak data lain hasil studi akademis yang menunjukkan akibat ekspansi 

land grabbing perkebunan sawit yang terkait dengan rusak dan hancurnya ruang hidup 

masyarakat pedesaan, lokal, adat dan tempatan lainnya. Salahsatunya adalah semakin turunnya 

desa-desa produktif menjadi desa sawit dan tambang.  

 

 

Penurunan desa-desa produktif pangan dari data di atas (Soetarto dan Agusta, 2012) beriringan 

dengan naikkan desa kebun dan desa tambang, menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan dan 

pertambangan menjadi akar penyebabnya. 

Data terbaru studi Greenpeace bersama Tim peneliti dari beberapa perguruan tinggi (2019)54 

di Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa ekspansi sawit bukan hanya menghilangkan 

hak dasar masyarakat (ekonomi politik), tapi juga ikut berkontribusi dalam merusak dan 

hancurkan sendi-sendi peradaban paling dasar masyarakat adat di Papua, berupa hilangnya 

nilai-nilai budaya lokal akibat hilangnya puluhan bahkan ratusan bahasa lokal, totem, gunung, 

 
52 "KPA: Konflik Agraria di Sektor Perkebunan Tinggi Karena Sawit", https://tirto.id/ddcL 

 
53  
54 Studi ‘etnografi’ dampak sawit dan korupsi sumberdaya alam ini dilakukan oleh Greenpeace dengan mengundang Tim 
Peneliti Independen dari lintas Perguruan Tinggi multidipliner; Sosial-Ekonomi, Hukum, Budaya, Sejarah-Budaya yang 
berasal UNIBRAW, UNS, IPB dan UGM. Dengan lokasi studi di tiga wilayah: (1) Suku Mpur di Qibar, Tambraw wilayah PT 
Salim Groups,  (2) Suku Yeenan, Merauke, PT Hardaya Groups, (3) Suku Auyu, Boven Digul, PT Interlink Group, (Juni-
Oktober) tahun 2019. Laporan utuh sedang dalam proses finalisasi Tim.     

https://tirto.id/ddcL
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batu, sungai, rumput (Qebar), ikan, burung, dan binatang keramat lainnya akibat  zona-zona 

wilayah sakral mereka tergusur, rusak dan hilang. Hal-hal ini merupakan hal-hal yang tak bisa 

diganti semata dengan skema-skema ekonomi atau biodeversiti offside karena sifatnya yang 

khusus. khas dan tak bisa diperbaharui.  Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ekspansi 

politik land grabing sawit di Indonesia dengan klaim tujuan ‘baik’nya mesti diuji ulang dengan 

sungguh-sungguh pada beragam dampak buruknya tak cukup yang tak bisa lagi hanya dilihat 

dalam perspektif ekonomi politik atau monodisipliner, tetapi mesti juga dilihat dalam kerangka 

yang lebih utuh melibatkan perspektif sosial-budaya (sosio-antropologis) dan bersifat 

transdispliner.  

Refleksi Untuk Aksi: Problemastisasi dan Tantangan Penyelesaian Masalah Sawit dan 

Kehutanan  

Dengan uraian penjelasan tentang mistifikasi sawit dan politik land grabbing industri 

perkebunan sawit di Indonesia berikut ragam masalah turunannya, maka kedepan penting 

untuk merefleksikan beberapa hal berikut agar upaya penyelesaian masalah-masalah dunia 

persawitan tidak terjebak kembali pada mantra ‘teknokratisasi masalah’, sebagaimana menjadi 

catatan kritis tulisan ini. Sebab domaein nalar ‘teknokratisasi masalah’  dalam praktik 

‘kepengaturan’ (govermentality) inilah yang sebenarnya menjadi  salahsatu akar masalah dari 

solusi-solusi penyelesaian masalah sawit di Indonesia. Namun demikian, untuk memperluas 

refleksi untuk aksi kedepan ada baiknya untuk melihat ulang beberapa hal berikut.   

 

Pemahaman ulang atas akar masalah agraria dan sumderdaya alam.  Setidaknya ada tiga 

hal utama yang mesti menjadi pemahaman terkait dengan akar masalah agraria di Indoensia 

termasuk di wilayah perkebunan sawit, yakni  (a) Nalar paradigmatik komuditifikasi sumber 

agraria; (b) Penyederhanaan hubungan manusia dan tanah-airnya; (c) Pelanjutan residual 

konsekuensi ketimpangan struktural agraria. Mengapa hal ini penting sebab seringkali hal ini 

diabiakan dan belum dianggap penting. Salah menentukan akar masalah akan pengaruh pada 

jawaban yang disediakan.  

 

Pada dasarnya tanah dan sumber-sumber agraria bukan sepenuhnya barang dagangan 

(komoditas). Sehingga pengelolaannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke mekanisme 

pasar dan hanya demi tujuan komoditifikasi. Beragam koorporasi nasional dan trans-nasional 

mengendalikan ribuan dan jutaan tanah atas nama ijin perkebunan, pertambangan dan juga 

kehutanan (HTI, HPH, HGU dll). Namun, model pembangunan berwatak neo-

developmentalistik yang masih dominan menjadi mantra suci sekarang ini masih mengimani 

cara pandang bahwa sumber-sumber agraria (seperti tanah, air, udara, laut, pesisir, pulau-pulau 

kecil, lembah, gunung dst dengan segala isinya) dianggap “aset ekonomi” dan “barang 

dagangan” yang bisa dieksploitasi, dikeruk dan diektraksi semaksimal mungkin demi hitungan 

keuntungan ekonomi dan layanan pasar. Watak semacam ini, sejak awal pasti telah 

mengabaikan prinsip ekosistem yang mendudukan manusia, tanah,  hewan, alam dan segala 

isinya adalah satu ikatan terintegrasi dalam ketundukkan pada prinsip ekologis (eco-

populistic). Akibatnya, ragam kebijakan sumberdaya alam yang hadir mengindap penyakit 

yang oleh W.F Wertheim (2011)55 sebagai “politic of iqnorance “ (politik pengabaian). Satu 

bentuk kebijakan politik yang disusun “di belakang meja” tanpa menjejakkan sungguh-

sungguh argumennya pada realitas empirik dan faktual di lapangan.  Tepat di titik inilah kita 

bisa memproblematisasi ulang masalah pemberian ijin dan konsesi tanah skala luas dan praktik 

land grabbing atas nama perkebunan, tambang dan kehutanan di wilayah yangterkena bencana 

 
55 Wertheim, W.F, Elite vs Massa, Resist Book, Jogja, 2011. 
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ekologis Karhutla itu. Pertanyaanya kemudian adalah, sudahkah kebijakan,  ijin dan konsesi 

industri perkebunan sawit itu terhindar dari watak semata demi komuditifikasi sumber-sumber 

agraria dan penyakit politic of iqnorance atau belum? Melihat “berkelanjutannya” beragam 

bencana sosial-ekologis, jelas belum ada perubahan mendasar.      

 

Selain itu, hubungan manusia dengan  tanah dan sumberdaya alamnya bersifat  kompleks dan 

berlapis (Sosial, Budaya, Ekonomi, Ekologi, dan Spiritual). Sehingga dalam praktiknya tidak 

dapat boleh disederhanakan hanya pada satu dimensi saja. Pemisahan paksa kompleksitas dan 

lapisan-lapisan hubungan tersebut secara terus menerus akan dapat menggoncangkan sendi-

sendi sosial, ekonomi, politik  dan keberlanjutan ekologis.  Lahirnya bencana dan krisis sosiol- 

ekologis bukti nyata bagaimana proses land grabbing atas nama perkebunan, tambang dan 

hutan telah menyederhanakan hubungan manusia dengan tanahnya semata hubungan 

ekonomistik. Sebab semua dianggap selesai jika sudah ada ganti rugi. Padahal tidak semua hal 

dalam ruang hidup masyarakat bisa diganti rugi kan dalam skema ekonomis. 
 

Dalam melihat masalah konflik agraria struktural yang hadir sekarang, khususnya yang ada 

diseputar industri perkebunan sawit dan suberdaya alam secara umum harus dilihat sebagai 

satu rangkaian dari endapan masalah historis panjang yang belum terputus hingga sekarang 

(recidual consecquencies). Sehingga sulit memahami dan menyelesaiakan beragam masalah 

dan konflik agrarian tanpa membedahnya secara historis kritis. Sebagaiman adijelaskan 

sebelumnya, konflik agraria masyarakat desa/petani di wilayah hutan Jawa misalnya, adalah 

warisan panjang sejak konsep Perhutanan Ilmiah (Scientific Forestry) ala Jerman yang dipakai 

Kolonial Belanda dan diteruskan hingga kini. Salahsatunya doktrinya, hutan wilayah tak 

berpenghuni. Wajar, jika manusia dianggap ancaman, bukan potensi solusi dalam pengelolaa 

hutan. Beragam krisis dan ketimpangan agraria pedesaan akibat proyek pertambangan, 

perkebunan dan kehutanan adalah pelanjutan dari pengkaplingan sumber agraria nasional 

terjadi. Khususnya, sejak regulasi ketiga sektor tersebut lahir, seiring lahirnya Orde Baru, tahun 

1967 yang melahirkan beragam UU sectoral (Penanaman Moda Asing, Kehutanan, dan 

Batubara).  Namun, anehnya undang-undang sektoral tersebut justru mereduksi dan 

mendelegitimasi mandat dari UUPA/1960 yang menegaskan batas minimum dan maksimum 

penguasaan tanah dan sumber agraria sebagai bagian dari mandat utamanya untuk perombakan 

ketimpangan struktural agraria (kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, akses dan distribusi)  

melalui Reforma Agraria.   

 

Modus baru kolonisasi sumberdaya alam. Seiring dengan tuntutan isu global, salah satunya 

tentang isu perubahan iklim, berikut forum-forum reguler internasional yang menghasilkan 

beragam kesepakatan internasional hingga regional antar negara, masyarakat dunia dihinggapi 

semangatperlunya kembali selaras alam. Dimulai dengan melihat ulang “manusia sebagai pusat 

peradaban” (antroposentrisme) menjadi lebih ekologis (ekosentrisme). Maka pada babak baru 

ini, hampir semua kebijakan pembangunan di dunia, teramsuk mantra negara maju ke negara 

berkembang, dipandu dengan legitimasi dan gincu baru serba green, ‘eco-’, “ramah lingkungan” 
dan berkelanjutan. Maklum, di tataran global, “kegagalan” mega project Mellinium 

Development Goals (MDGs) harus dilanjutkan dengan mandat Sustainable Development Goals 

(SDGs) seiring kepekaan tentang masalah pemanasan global, yang menegaskan prinsip 

keberlanjutan lingkungan sebagai syarat wajibnya.  

 

Maka buru-buru dan latah semua kebijakan dan tujuan pembangunan  di banyak negara yang 

didukung korporasi global pro pasar global, melebeli diri dan bergincu serba, green, “eco”, 
“keberlanjutan” dan ramah lingkungan.  Maka maraklah gagasan green people mining, sawit 
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berkelanjutan, ekonomi hijau, blue economy, green city, ekowisata (eco-tourism), eco park, 

geo park, green transportation, dst. Seluruh bangun susun konsep dan teori itu ranahnya di 

level diskursif, sehingga harus disadari ada “gap” lebar dengan praktik empiriknya. Maka 

gugatan atau problematisasi yang harus dilakukan mesti di dua level sekaligus: argumen 

tanding di level diskursif dan menunjukkan gap di praktik empiriknya.  

 

Dengan demikian, layak diajukan dulu beberapa pertanyaan dasar berikut:  Konsep “green” dan 

“eco” yang bagiamana?, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk siapa? Dan, siapa yang 

paling diuntungkan dan dirugikan dalam kebijakan green, “eco”, dan serba keberanjutan itu? 

Apakah kebijakan serba green itu, berwatak inklusi atau eksklusi atas masyarakat 

(lokal/adat/tempatan)? Prinsip dasarnya,  apapun jenis, nama program dan konsepnya, jika 

praktiknya merusak dan merampas hak masyarakat lokal/adat/tempatan dan abai asas dasar 

kemanusiaan dan ekologis pada hakikatnya bagian dari pemburukan krisis sosial-ekologis. 

Babak baru perampasan tanah dan ruang hidup rakyat ini biasanya disebut praktik green 

grabbing56.  Sehingga kini makin marak penguasaan dan kepemilikan atas sumberdaya alam 

dan agraria memakai isu-isu terkait konservasi dan demi tujuan serba “ramah lingkungan” 
(green)”. Konsep pembangunan industri sawit berkelanjutan (sistuinable palm oil) kini juga 

mengarah pada upaya memenuhi nilai-nilai green development. Layak untuk dilihat ulang, 

green development dan keberlanjutan yang bagiamana dan untuk siapa? 

Merujuk penegasan dari Harvey, “all ecological project (and arguments) are simultaneuosly 

political-economic projects (and arguments) and vice versa. Ecological arguments are never 

socially neutral any more than socio-political arguments are ecologically neutral “ (Harvey, 

1996)57. Penegasan ini penting sebab dalam banyak praktik kebijakan bertopik lingkungan dan 

konservasi cenderung dianggap “netral” dan bebas kepentingan ekonomi-politik. Ketika 
disebut kebijakan program ekowisata misalnya, masyarakat merasa program ekowisata ini 

seolah pasti baik dan menghormati prinsip kelestarian lingkungan. Ekowisata dianggap 

jawaban model pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan hormat pada hak kelola 

rakyat. Dalam kasus program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),  praktiknya, 

yang semua jargonnya memakai isu konservasi dan ekowisata,  terjadi banyak perampasan 

tanah, pengabaian hak dasar masyarakat adat (baik perempuan maupun laki-laki), perusakan 

tata ruang tradisional adat, memarjinalisai dan eksklusi  komunitas adat, mengabaikan daya 

dukung dan daya tampung ekologis dan meletupkan ragam konflik agrarian struktural.58   

Karena itu, tetap diperlukan sikap kritis untuk membongkar “gincu” dan topeng proyek dan 

kebijakan atas nama serba green, eco-, konservasi, dan lingkungan yang pada dasarnya adalah 

green grabbing. Seringkali kebijakan itu juga dibuat seolah bersifat “alamiah” karena dinggap 

sebagai kebutuhan nasional berdasarkan hitungan ekonomi dan politik kekuasaan. Maka 

selaian sikap “Un-Masking” (membuka topeng) diperlukan semangat “de-naturalisasi” 
kebijakan pembangunan, sebagaimana kasus dalam mega proyek Kawasan Strategis Pariwisata 

Nasional, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), pembangunan infrastruktur 

(MP3EI), dst.  

 
56 Praktik-praktik perampasan tanah dan sumber-sumber agraria dengan  menggunakan isu dan legitimasi persoalan konservasi 

dan lingkungan. 
57 “Semua proyek-proyek ekologi (berikut argumentasinya) pada dasarnya secara simultan juga merupakan proyek ekonomi 

politik (dan argumentasinya), demikian pula sebaliknya. Argumentasi ekologi tidak pernah lagi bebas dari nilai-nilai sosial, 
dibanding argumentasi ekonomi politik yang umumnya masih bebas ekologi” 
58 Studi Sajogyo Institute, Cahyono, Eko dkk, “Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara 
Pertumbuhan Ekonomi dan Praktk Grren Grabbing”, Policy Paper, Sajogyo Institute, 2017. Lihat: https://terbitan.sajogyo-
institute.org/category/policy-paper/  
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Selanjutnya, guna melihat ulang bagaimana praktik kebijakan dan praktik green grabbing 

bekerja, barangkali pemikiran Jutta Kill (2014) tentang bahaya “finansialisasi alam” dapat 

membantu menunjukkan modus baru bagaimana alam diberi lebel dan ditempelin harga demi 

komuditas pasar, bisa digunakan. Sebab modus baru ini terbukti ampuh mengemas beragam 

komoditifikasi sumber-sumber agraria dan SDA menjadi dagangan global yang lebih seksi. 

Iramanya sama,  akumulasi primitive, namun dengan induk semang yang beda, yakni konsep 

besar green economy yang kini lebi sering disebut dengan “finansialisasi alam”itu59.  

Kenyataannya, praktik “finansialisasi alam” itu tidak hanya gagal menyelamatkaaan alam -ia 

juga mengakibatkan beragam krisis mengancam jaminan keselamatan ruang hidup manusia, 

dan keberlanjutan layanan alam dalam jangka panjang. Konsep pengetahuan yang menjadi 

‘kemasan’ dengan lebel green economy, dan turunan konsep-konsep baru  dengan tujuan 

‘kembali ke alam’ bukan saja mesti diperiksa ulang dengan kritis, tetapi juga menunjukkan 

bahwa dalam modus baru ekspansi kapita global sekarang ‘kuasa pengetahuan’ semakin 

dominan dalam aneka kebijakan terkait agrarian dan SDA di beragam level dan skala (lokal-

nasional-global).    

 

Trend baru kebijakan ekonomi bernama koridor ekonomi.  Dalam trend pembangunan 

global ekonomi,  Indonesia menjadi salah satu negara yang tak terhindar dari trend kebijakan 

pembangunan global model ”koridor ekonomi”. Satu bentuk kebijakan yang mengutamakan 

jaringan infrastruktur terintegrasi di sebuah kawasan geografi yang dirancang untuk 

menstimulasikan pengembangan sumber- sumber ekonomi sebuah negara dan antar bangsa. 

Salahsatu promotor utamanya adalah Asian Develoment Bank (dicanangkan sejak 1988). 

Debat teoritik gagasan ini bisa ditelusur hingga ke simpul hulunya; ‘the new economic 

geography’ (P.Krugman, 1991). Krugman dipandang mampu menggabungkan perdagangan 

internasional dan geografi ekonomi yang sering dianggap sebagai sub-disiplin ilmu yang 

terpisah. Jika perdagangan internasional berbicara mengenai transaksi perdagangan antar 

negara, geografi ekonomi lebih berfokus pada arus migrasi individu atau perusahaan yang 

melampaui batas-batas geografis. Geografi ekonomi juga mencermati bagaimana konsentrasi 

aktivitas ekonomi di perkotaan semakin meningkat dan bagaimana kota-kota tersebut 

mengorganisasi dirinya sendiri (ekonomi perkotaan). Meletakkan infrastruktur sebagai 

‘panglima’. Singkatnya, kebijakan ‘koridor ekonomi’ dianggap jadi penanda penting makin 

ditinggalkannya model kebijakan berwatak ‘sektoral’ dan berbatas ‘administratif’.   
 

Pada praktiknya, koridor ekonomi punya dua mantra suci, yakni: (a) saling keterhubungan 

(interconnecting) dan (b) saling terintegrasi (integrating). Kedua mantra ini bisa jalan hanya 

jika “debottle necking” mampu dihilangkan, yakni rumpun regulasi dan kebijakan yang 

menghambat investasi. Syaratnya, ada percepatan proses reorganiasi ruang kapital global dan 

nasional demi dan untuk layanan ekspansi produksi dan konsumsi skala dunia. Tujuan 

akhirnya, tersedianya wilayah ekspansi pasar baru akibat ‘over akumulasi’ produksi industri 

dan koorporasi global. Ruang pasar baru ini bukan semata demi serapan modal terjadi, tetapi 

juga memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan yang dihadirkan adalah bagian 

 
59  Satu bentuk pemahaman dan perhitungan bahwa alam memiliki nilai finasial sehingga dapat disamakan dengan barang 
dagangan ekonomi lainnya. Dalam tahap mutakhirnya, alam dipaksa untuk menjadi seperti buruh yang bisa diperas untuk 
menghasilkan uang dan modal. Diantara doktrin-doktrinnya adalah : (1) “satu-satunya cara untuk menyelamatkan alam adalah 
dengan menunjukkan nilai ekonomisnya”. (2) Pentingnya perubahan jangka panjang di pusat gravitasi ekonomi kapitalis, dari 

produksi menjadi keuangan. (3) pentingnya langkah lanjut dari penciptaan nilai-tukar dari “barang” fiktif.  Sehingga dapat 
dikatakan, apapun bisa dijualbelikan sebagai “produk” keuangan yang tidak memiliki wujud fisik. Produk-produk keuangan 
tersebut disebut sebagai turunan atau derivatives, dan “barang”-nya disebut sebagai underlying asset. Beberapa contoh praksis 
dari finansialisasi alam ini adalah akuntasi kapital alami (natural capital accounting), Jasa-jasa Ekosistem (ecosystem 
services), Kompensasi Hilangnya Keanekaragaman Hayati (biodiversity offsets), Finansialisasi Segalanya (financialization of 
everything) dst (Kill, 2014).  
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terintegrasi untuk investasi jangka panjang demi pengamanan dan akumulasi modal baru terus 

terjadi. 

Bagaimana cara operasional model kebijakan pembangunan jenis baru ini? Setidaknya melalui 

tiga cara: (1) menggambar ulang peta dunia (dan masing-masing negara). Lalu melengkapkan 

beragam kebutuhan proyek-proyek pembangunan. Mulai dari jalur transportasi baru, kawasan 

kota-kota industri baru, kawasan ekonomi khusus, dst.  Hal ini menjadi basis rasionalisasi 

rezim infrastruktur bekerja. (2) melalui basis analisis scientific tertentu, disusunlah kategori 

tingkatan-tingkatan ‘kelas’ negara-negara di dunia menuju tingkatan tangga pembangunan yang 

diedealkan para konsultan perancang pembangunan dunia. Merujuk dokumen  New 

Development  Strategis for ASEAN and East Asia and Quality of Infrastucture (ERIA CDP, 

2018) Indonesia dikategorikan masih dalam tangga Under Development Before 

Industrialisation. Hal ini menjadi basis rasionalisasi urgensi dan relevansi intervensi proyek 

pembangunan yang mampu menaikkan ke tangga kelas negara industry yang lebih maju, (3) 

Disediakannya “Paket Kebijakan” nasional yang mampu menghubungkan dan 

mengintegrasikan seluruh instrumen regulasi dan keuangan untuk mewujudkan proyek 

pembangunan itu. Contoh kebijakan nasional di Indonesia terkait hal di atas adalah hadirnya 

mega proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional tahun 2011-202560.   

Dalam model koridor ekonomi ini ada empat elemen dasar yang mengitari nya: (1) Mega 

Proyek Infrastruktur (Mega projects of Infrastucture), (2) Kawasan Industri dan Ekonomi 

Khusus (Industrial Zone and Economic Zones), (3) Lahirnya Wilayah Metropolitan atau Kota-

kota Baru (New Metropolitan Areas), (4) Aktifitas Ekonomi Ektraktif (Extractive Economic 

Activities)   hanyalah salah satu kebijakan dari 4 hal yang terkait Koridor ekonomi, perkebunan 

sawit membutuhkan kemudahan infrastruktur namun juga bagian dari ekstraksi SDA.  Seperti 

gambar berikut:  

 

Pamflet Ec-ILC (2018)61 

 
60  Cahyono, Eko, Masalah Pertanahan dalam Koridor Ekonomi, Opini, Koran Tempo, tanggal, 23 Agustus 2019. 
61  Pamflet, Beyond Asia Economic Corridors The Emergence of Extreme Dispossession, Exploitation and Extraction in Asia 

Sajogyo Institute (Indonesia) JASIL (Mongolia) AFA (Philippines) Manushya Foundation (Thailand), NGO Forum 
Cambodia (Cambodia), 2018 (belum dipublikasikan) 
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Dengan pendasaran ini, ekspansi land grabbing kontemporer industri perkebunan sawit  selain 

sebagai ‘fex crops’ dan dampak multidimensinya sekarang ini tidak bisa dibaca secara mandiri 

dan tunggal. Dalam perspektif koridor ekonomi ekspansi sawit masuk dalam kategori praktik 

ekonomi ekstraksif atas sumberdaya alam yang merupakan bagian integratif dalam satu paket 

kebijakan agenda pembangunan lainnya di atas. Dengan demikian penting dicek ulang, apakah 

cara, metode dan stategi model lama dalam menangani masalah sawit, yang cenderung sectoral 

masih relevan atau tidak? Jika tidak, bagaimana menyusun srategi baru yang relevan dengan 

persoalan sawit dalam konteks dinamika reorganisasi ruang kapital global yang terus 

merestorasi dirinya itu.     

Maka, dari refleksi di atas aksi bersama kedepan yang bisa dilakukan. Selain gerakan advokasi 

yang umum dilakukan gerakan sosial adalah menyisakan sebagaian kelompok gerakan sosial 

dan masyarakat sipil (termasuk di dalamnya kalangan akademisi) untuk melakukan gerakan:  

(1) Un-masking. Membuka ‘topeng’ dan problemastisasi segala hal atas nama ‘legalitas’, 
kebijakan-regulasi, program pembangunan, dan diskurus yang melegitimasi praktik oligarki 

kooporasi sawit dan kooporasi lainnya dalam tujuan ekstraksi dan komuditifikasi sumberdaya 

alam; (2) Re- Maping. Memetakan ulang siapa dan kemana keuntungan ekonomi terbesar yang 

mengalir dari model pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam itu, termasuk industri 

sawit. Baik melalui pelacakan dari aktornya (follow the actor), melalui alir uangnya (follow the 

money), alur komuditasnya (follow the commudity) atau tonggak-tonggak kebijakannnya 

(follow the policy). Untuk memastikan bahwa keuntungan akhir terbesarnya adalah demi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. (3) De-kolonisasi Pengetahuan. Inilah ujung akhir dari dua gerakan sebelumnya. 

Sebab, di era globalisasi neoliberal sekarang ini, cara penguasaan satu negara atas negara lain 

tak lagi seperti era kapitalisme negara (state capitalism) dan kapitalisme pasar (market 

capitalism) awal. Era neoliberalisme lanjut yang ditandai dengan reorganisasi ruang kapital 

global melegitimasi program dan kebijakannya dengan kuasa pengetahuan ilmiah sebagai alat 

penjajahannya (scientific knowledge colonialsm). Modus-modus baru land grabbing melalui 

isu green, economic coridor, gavermentality, biodeversity offset, accmulation by disposition, 

dll, membutuhkan gerakan dan cara baru dekolonisasi pengetahuan. Singkatnya di era saat 

beragam kebijakan nasional dan global dilegitimasi dan dijustifikasi dengan pengetahuan 

ilmiah, diperlukan pertarungan di level hulu kebijakan, bukan hanya di hilirnya, yakni startegi 

‘politik substanstif’ atau politik pengetahuan,  yang hingga kini masih sepi penggemar di 

kalangan gerakan sosial di Indonesia.   

 

Tanpa tambahan update model gerakan dan analisa kritis di atas, maka bisa jadi apa yang 

disebut tawaran solusi untuk masalah sawit dan sumberdaya alam di Indonesia akan menemui 

sirkuit kebuntuan dan jebakan yang sama, atau setidaknya mencipta jalan buntu yang baru. 

Semoga tidak.  

 

 

 

Penutup 
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“Pemisahan teori dan praktek melalui dikotomi kerja intelektual dan manual akan menyebabkan 

sebuah ketimpangan baru dalam birokrasi. Sebuah anggapan bahwa kerja intelektual lebih terhormat 
dari kerja manual atau sebaliknya merupakan implikasi dari adanya ketimpangan tersebut. Kerja 

intelektual dan manual dalam perjuangan revolusioner harus berjalan paralel, artinya setiap orang 

harus bisa mengintegrasikan antara kemampuan intelektual dan manualnya. Dalam hal ini, Kita 
harus bertahan bahwa tidak akan ada teoretisi  yang baik jika tidak terlibat dalam aksi,  dan  tidak 

akan ada aktivis yang baik jika tidak dapat menerima, memperkuat dan memajukan teori.” 

 (Ernest Mandel) 
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