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In�sari
Studi ini, berdasarkan literatur yang ada, memandang dorongan ekspansi biofuel 
di Indonesia dan berbagai negara lainnya dari perspek�f poli�k ekologi dan poli�k 
ekonomi. Penulis mengangkat pertanyaan, apakah kemunculan “kapitalisme 
biofuel“ pada dasarnya berbeda dari bentuk-bentuk produksi monocrop kapitalis 
lainnya, dan apakah pada gilirannya transisi-transisi agraris yang terlibat 
memerlukan perangkat analisis baru. Peningkatan permintaan global baik 
untuk bahan bakar maupun pangan sedang merangsang bentuk-bentuk baru 
(atau membangkitkan kembali bentuk-bentuk yang ada) dari pengambilalihan 
dan perampasan lahan, serta pelibatan petani dalam produksi kapitalis, apakah 
sebagai buruh atau sebagai petani kontrak/plasma...Untuk penduduk lokal dan 
produsen langsung, penggunaan akhir dari tanaman yang dihasilkan seper� 
kelapa sawit, tebu, jagung atau Jatropha (apakah untuk bahan bakar, makanan, 
kosme�k atau penggunaan akhir lainnya) di berbagai lokasi yang jauh adalah 
masalah yang kalah menarik daripada masalah bentuk dari peralihan tanah 
mereka dan bentuk-bentuk keterlibatan atau penyingkiran mereka dalam 
rantaian komodi� global. 

Pendahuluan
Di saat Instruksi Presiden  untuk “Penyediaan dan Pemanfaatan Biofuel sebagai 

Sumber Energi Alterna�f” telah diperkenalkan di Indonesia pada Januari 2006a, semua 
kondisi yang menguntungkan tampaknya sesuai yang diharapkan. Tanaman yang sesuai 
untuk bahan baku (feedstock) biofuel telah diiden�fikasi (diantaranya kelapa sawit, tebu, 
jagung dan Jatropha), dan terdengar berita tentang penemuan teknologi generasi kedua 
yang lebih efisien. Tersedia pasar yang terjamin; berbagai perusahaan, baik domes�k 
maupun asing, berbondong-bondong  ingin berinvestasi dalam proyek-proyek biofuel 
dan banyak dari mereka  yang sudah memiliki pengalaman dalam menata  produksi bahan 
baku biofuel seper� halnya minyak kelapa sawit. Lagipula diklaim bahwa jutaan hektar 
lahan “yang �dak terpakai” telah tersedia, seper� halnya instruksi kepada Departemen 
Kehutanan melalui Instruksi Presiden 1/2006 untuk menyediakan 27 juta ha lahan yang  
disebut “tanah hutan yang �dak produk�f” bagi  produksi biofuelb. Proyek-proyek biofuel  
menjanjikan lapangan kerja dan pendapatan bagi jutaan pekerja pedesaan, baik sebagai 
petani produsen (dengan kontrak), buruh upahan di perkebunan-perkebunan besar, 
atau karyawan  pada agroindustri hulu dan hilir. Dan Indonesia akan menjadi produsen 
utama dari energi hijau dan bersih, menggan�kan bahan bakar fosil dan membantu 
untuk membendung gelombang pemanasan global. 

Klaim-klaim serupa dibuat dan harapan-harapan serupa diangkat di berbagai 
negeri lainnya di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Pertumbuhan eksponensial ini dalam 
minat dan permintaan untuk bahan baku biofuel menimbulkan banyak pertanyaan 

tentang masa depan dan transisi agraria. Telah terjadi perluasan secara cepat dalam  
literatur dan perdebatan mengenai biofuel dalam beberapa tahun terakhir, dari berbagai 
ins�tusi dan berbagai perspek�f ilmu. Peneli�an dan laporan-laporan yang �mbul dari 
sektor bisnis, seper� dapat diduga, secara umum bersikap posi�f; sedangkan wacana 
dikalangan organisasi antar-pemerintah  seper� FAO, dan lembaga riset independen, 
sering bersikap ambivalen, dengan mengakui potensi-potensi biofuel pada suatu 
sisi, tetapi juga mengangkat  kepriha�nan serius tentang dampak (biofuel) terhadap 
masyarakat dan lingkungan; dan yang terakhir, bahasan yang berasal dari sektor LSM, 
dan terutama dari LSM lingkungan, umumnya berpandangan nega�f.  Kajian  akademik 
dalam isu-isu ini sedang dilakukan dari berbagai perspek�f disiplin, baik  dari bidang-
bidang teknis seper� ilmu energi, ilmu lingkungan dan ilmu-ilmu tanaman, maupun 
dari ekonomi pertanian, ilmu-ilmu sosial dan poli�k dan bahkan bidang  seper� e�ka 
pertanianc.

Argumen dan perdebatan yang muncul dalam literatur ini telah terfokus terutama 
pada dua bidang persoalan: (1) pertama, kepedulian ekologi dan keberlanjutan, 
misalnya dampak ekspansi biofuel pada penebangan hutan; masalah  apakah produksi 
bahan baku memang membuang karbon lebih banyak di atmosfer daripada apa yang 
akan diselamatkan dengan menggan�kan bahan bakar fosil, dll.), dan (2) kedua, 
kekhawa�ran tentang kemungkinan kompe�si antara produksi biofuel dan produksi 
pangan berkelanjutan serta ketahanan pangan bagi masyarakat yang populasinya 
sedang tumbuh. Yang rela�f absen dalam literatur ini adalah kajian yang berfokus pada 
dampak dari ekspansi bahan baku biofuel terhadap masyarakat lokal dan petani; studi 
yang berfokus pada teknologi dan proses ketenagakerjaan, dan lebih umum, studi yang 
didasarkan pada kerangka ekonomi poli�k agraria dan ekologi poli�k.  

Bagaimana dorongan ekspansi biofuel jika dideka� dengan kacamata ekonomi 
poli�k? Dalam catatan ini, kami berpendapat bahwa penggunaan akhir suatu tanaman 
kalah pen�ng bagi masyarakat pedesaan dibandingkan struktur agraria, sistem 
ketenagakerjaan dan rantai komodi� di mana produksinya akan diatur. Permintaan global 
baik akan biofuel maupun pangan merangsang bentuk-bentuk baru (atau membangkitkan 
kembali bentuk-bentuk yang ada) dari pengambil alihan dan perampasan lahan serta 
keterlibatan petani kecil didalam produksinya sebagai petani kontrak/plasma atau 
sebagai buruh. Dalam situasi ini, tujuan spesifik dari hasil tanaman sebagai bahan bakar, 
makanan, kosme�k atau penggunaan akhir lainnya di berbagai lokasi yang jauh adalah 
kurang menarik untuk penduduk lokal dan produsen langsung, daripada masalah bentuk 
dari  peralihan tanah mereka dan bentuk-bentuk pelibatan atau  penyingkiran mereka 
sebagai produsen dalam rantai komodi� global. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah 
kemunculan “kapitalisme biofuel“ pada dasarnya berbeda dari bentuk-bentuk lain dari 
produksi monocrop agraria kapitalis, dan berikutnya apakah transisi-transisi agraris yang 
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(akan) dihasilkan menghendaki perangkat analisis baru. 

Pijakan Awal: Ekonomi Poli�k Ekonomi Pertanian 
Komodi� non Pangan

Pingali et al. (2008) mengingatkan 
kita, penggunaan pertanian untuk 

menghasilkan tanaman non pangan, 
baik dalam skala kecil maupun 
dalam skala besar, samasekali 
bukan hal yang baru. Kapas, 
batang linen, rami dan banyak 
jenis serat lain, karet, kayu untuk 
�mber maupun bahan bakar, 
merupakan beberapa contoh 

dari tanaman yang secara historis 
telah dihasilkan dan diperdagangkan 

dalam jumlah besar. Da�arnya menjadi 
lebih panjang apabila kita masukkan 

tanaman yang diperuntukkan bagi  konsumsi 
manusia tetapi �dak ada kandungan gizinya, 

seper� kopi dan tembakau, dan berbagai jenis tanaman obat-obatan. Demikian pula, 
penggunaan bahan-bahan biologis sebagai bahan bakar memiliki sejarah panjang; kayu, 
ampas tanaman dan kotoran binatang telah digunakan sebagai bahan bakar selama 
berabad-abad dan masih digunakan di berbagai negeri (Magdoff 2008: 34-5);  minyak 
Jarak pagar, kelapa dan minyak jarak telah digunakan untuk minyak lampu di banyak 
negara di Asia Tenggara selama pendudukan Jepang pada tahun 1940an (Jhamtani & 
Dano 2007: 1). Mengembangkan tanaman non pangan, dan menggunakan lahan untuk 
produksi bahan bakar, �dak otoma�s mengancam ketahanan atau kedaulatan pangan 
individu atau masyarakat.

 Lalu ada apa yang baru—apakah ada sesuatu yang baru? - tentang tanaman-
tanaman biofuel, dalam ar� mungkin memerlukan cara-cara baru untuk menguraikan 
permasalahannya, serta konsep-konsep dan pendekatan baru untuk meneli�nya? Kiranya 
yang berbeda adalah (hanya) bahwa biofuel sedang  (dan/atau akan) diproduksi dalam 
skala besar secara industrial, dan dengan demikian perlu pendekatan dengan perangkat 
analisis kri�s yang sama seper� yang digunakan dalam studi agraris yang mengkaji model 
pertanian skala besar yang kapitalis, monocrop (tanaman tunggal), dan diindustrialisikan 
baik dalam bentuk perkebunan klasik (menggunakan tenaga buruh) maupun pertanian 
kontrak (in�/plasma). Pada �ngkat global, seper� pendapat Dauvergne dan Neville:

“Biofuel mengintegrasikan industri pertanian dan industri energi dan 
membuka peran baru untuk beberapa negara dalam ekonomi global, tetapi 
dinamika poli�k global yang berkembang disekitarnya bukanlah hal yang 
baru. [...] Dinamika tersebut kiranya akan meniru pola-pola yang telah 
dikenal sebelumnya dalam industri minyak sawit, dimana negara-negara 
Selatan mengintegrasikan ekonomi mereka dengan negara-negara Utara 
dan perusahaan mul�nasional, dalam jaringan hubungan yang rumit yang 
mengaburkan garis antara pemberi dan penerima bantuan, dan antara 
produsen dan konsumen barang” (Dauvergne dan Neville 2009: 1097-8)

Argumen yang sama dapat dilanjutkan dari �ngkat global hingga �ngkat nasional,  
regional dan lokal. Dinamika yang kita lihat dalam ekspansi biofuel – misalnya dalam cara 
dimana pemodal besar berinteraksi dengan pemerintah daerah, para pemimpin lokal, 
petani lokal dan buruh tani – mungkin bukanlah hal yang baru, tetapi hanya pengulangan 
dari dinamika yang telah dikenal dalam sejarah pengembangan komodi� utama pertanian 
global, apakah pada masa kolonial atau pada masa paska-kolonial. Dinamika ekspansi 
ini, dengan struktur agraria dan sistem ketenagakerjaan khas yang muncul disekilingnya, 
telah cukup dikenal di dalam pustaka yang luas mengenai ekonomi poli�k perkebunan, 
pertanian kontrak dan rantai komodi� global. 

Yang signifikan, mungkin, adalah skala yang (secara potensial sangat) besar dan 
kecepatan perluasannya cabang pertanian ini, yang mungkin lebih cepat daripada 
berbagai boom komodi� pertanian sebelumnya,   serta dampak yang mungkin akan lebih 
besar: 

“Telah ditunjukkan bahwa banyak dampak nega�f dari produksi bahan 
baku biofuel mirip dengan yang di�mbulkan dari bentuk-bentuk lain dari 
intensifikasi pertanian dan konsentrasi penguasaan lahan. Ada beberapa 
kesamaan, tapi produksi biofuel akan cenderung memiliki dampak yang jauh 
lebih dras�s daripada bentuk-bentuk lain pertanian intensif. Skala ekonomi 
adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan dari produksi biofuel, yang 
berar� bahwa sebagian besar akan dilaksanakan dalam bentuk perkebunan 
skala besar. Petani kecil cenderung hanya mendapatkan ruang sempit dalam 
produksi macam ini, yang membutuhkan tatanan produksi, pengolahan, 
transportasi dan distribusi yang terpadu dan bersifat (agro)industri” (FAO 
2009:17)
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Bahan Bakar ‘Bersih’ yang Mempercepat Pemanasan Global:
Paradox Ekspansi Biofuel Saat Ini

Ide dasar dibalik biofuel adalah sangat sederhana. Tumbuhan-tumbuhan  
menangkap energi matahari dan menghasilkan zat - gula, aci, minyak, selulosa - yang 
dapat dipanen dan kemudian diubah menjadi sumber energi untuk kita gunakan.

“Menumbuhkan tanaman untuk memproduksi bahan bakar dianggap 
seharusnya  lebih ramah lingkungan karena - berbeda dengan minyak dan 
bensin yang membuang karbon dioksida baru ke atmosfer ke�ka terbakar 
- ke�ka energi biofuel yang digunakan,  karbon dioksida yang kembali ke 
atmosfer hanyalah karbon yang sebelumnya diambil dari atmosfer oleh 
tanaman yang sama dalam pertumbuhannya”(Magdoff, 2008: 35).

Namun, dua ar�kel peneli�an berpengaruh dalam majalah Science, setelah 
meneli� beberapa jenis tanaman biofuel di Amerika Serikat, Brazil dan Asia Tenggara 
menyimpulkan bahwa (generasi pertama) biofuel justru memiliki beban  biaya lingkungan 
hidup (environmental cost) yang lebih besar daripada bahan bakar fosil (Scharlemann 
& Laurance 2008; Fargione, Hill, Tilman , Polasky & Hawthorne 2008). Oleh karena itu 
sekarang banyak penulis mengklaim bahwa “Jauh dari membantu mengurangi pemanasan 
global, [peralihan yang hiruk-pikuk ke biofuel] justru mengarah pada peningkatan besar 
dalam emisi karbon global” (Erns�ng 2007: 25). Banyak studi misalnya menyatakan bahwa 
etanol jagung menghasilkan lebih sedikit energi daripada energi  yang digunakan dalam 
produksinya (Sha�uck 2009: 93), dan ini lebih umum diklaim untuk tanaman lainnya:

“Sebagian besar produksi, distribusi dan penggunaan biofuel cair 
menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sama saja atau malah  kadang-
kadang lebih banyak daripada penggunaan bahan bakar fosil, ke�ka baik 
konsekuensi langsung dan �dak langsung diperhitungkan, termasuk 
perubahan penggunaan tanah yang akan dibutuhkan oleh ekspansi produksi 
seper� itu” (FAO 2009: 4)

Generasi pertama bahan baku biofuel adalah sumber bahan bakar energi yang 
(sangat) �dak efisien, sehingga akan membutuhkan tanah yang sangat luas untuk 
membuat kontribusi signifikan bagi pasokan energi global. Sebagai yang diklaim oleh 
studi FAO : 

... “Tidak mungkin produksi biofuel meningkatkan keamanan energi negara-
negara maju secara berar� - untuk melakukan hal itu akan membutuhkan 
alokasi lahan yang begitu luas sehingga menjadi mustahil” (FAO 2009: 4-5)  

Beberapa penulis berpendapat bahwa penggunaan bahan baku generasi pertama 
dalam skala besar (seper� kelapa sawit, tebu, jagung dan Jatropha) adalah begitu �dak 
efisien sehingga bakal digan�kan oleh teknologi lain dalam kurun waktu satu atau dua 
dekade. “Meskipun (tergolong) investasi berat, industri agrofuel �dak melihat minyak 
kelapa sawit sebagai lebih dari sumber bahan bakar yang temporer, yang harus digan� 
oleh selulosa etanol yang lebih efisien dalam waktu 15 tahun” (Erns�ng 2007: 30). 
Dengan demikian, proyek-proyek biofuel masa kini menjadi mirip dengan industri-industri 
manufaktur (‘footloose industries’) yang berupah rendah, yang berpindah-pindah dalam 
jangka waktu beberapa dekade, dari Jepang ke Taiwan dan Korea Selatan, kemudian ke 
negara-negara seper� Thailand, Filipina dan Indonesia, kemudian ke Bangladesh dan 
Vietnam dan akhirnya ke Cina, dalam upaya mencari upah dan biaya lainnya yang lebih 
rendah. Ke�ka suasana dan kondisi berubah, kapital bergerak meninggalkan bidang 
usaha serta lokasi yang dianggap kurang menguntungkan, dan  berpindah ke bidang atau 
lokasi lain, tanpa mempedulikan permasalahan yang di�nggalkannya. 

Sering diklaim pula, dengan beberapa pembenaran, bahwa biofuel generasi 
pertama �dak memecahkan masalah lingkungan tetapi hanya merupakan cara lain (lagi) 
untuk menggeser biaya lingkungan dari konsumsi energi yang berlebihan dari negara-
negara kaya (dan para elit di semua negara) menjadi bebannya negara-negara miskin, 
dan kaum  miskin.

“Mempromosikan industri 
sumber daya tak berkelanjutan 
ini membuang biaya lingkungan 
hidup kepada negara-negara 
berkembang yang berpendapatan 
rendah, dan mengurangi 
potensi energi terbarukan untuk 
mendukung kesejahteraan 
ekonomi maupun lingkungan 
mereka. Dengan negara-negara 
konsumen baru yang bersedia 
menerima produk tanpa jaminan 
keberlanjutan, pemerintah 
yang �dak mampu atau �dak 
mau menegakkan peraturan 
lingkungan, dan kepen�ngan 
–kepen�ngan modal menjadi 
makin mapan, biofuel tampaknya 
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perlahan siap untuk membawa degradasi ekosistem rentan di berbagai 
wilayah termiskin di dunia” (Dauvergne dan Neville 2009: 1097-8, 1100)   

“Kebijakan mengenai biofuel saat ini hanya menggan� satu masalah dengan 
masalah yang lain, hanya memindahkan beban dari kelas menengah menjadi 
beban  kaum miskin. Kebutuhan bahan bakar kelas menengah dengan 
konsumerismenya—dan meningkatnya kebutuhan energi—akan dipenuhi 
melalui marginalisasi lebih lanjut orang-orang miskin” (Jagdeesh Rao, di 
NewAgriculturist, Maret 2008).

Jadi skenario terburuk adalah kurang lebih begini: meningkatnya permintaan dunia 
untuk bahan bakar biofuel mendorong kehausan modalakan tanah untuk menumbuhkan 
tanaman padat-tanah ini, hingga semua sisa hutan dan seluruh areal lainnya yang dapat 
ditanam diambil dan ditanami dengan monocrop perkebunan dan/atau petani plasma—
kilometer demi kilometer barisan kelapa sawit, tanpa sesuatu apa yang tumbuh atau 
�nggal di sana kecuali kelapa sawit, jutaan pekerja miskin perkebunan atau petani 
kontrak, dan berjuta-juta �kus. Dan ini semua bertujuan bukan untuk mengurangi tetapi 
justru mempertahankan pola konsumsi energi berlebihan,daripada berurusan dengan 
masalah dasar yang benar-benar mendesak, yaitu bagaimana kita akan belajar untuk 
menggunakan lebih sedikit energi dari sumber manapun.

“Meskipun praktek-praktek dan produk-produk yang menghasilkan efisiensi 
energi yang lebih besar dan penggunaan sumber energi yang lebih ramah 
lingkungan juga pen�ng, dalam jangka panjang diperlukan perubahan 
lebih mendasarlah dalam semua aspek kehidupan manusia. [...] Apa pun 
perubahan yang diperlukan, jelas bahwa agrofuel harus memainkan peranan 
yang sangat kecil, jika ada, dalam menghadapi penurunan ketersediaan 
minyak dan harganya yang �nggi “(Magdoff 2008: 48-9).

Singkatnya, “cara terbaik untuk menghemat energi di seluruh dunia dalam 
hal perubahan iklim, adalah dengan �dak menggunakannya.” (Mar�n Wolfe, di New 
Agriculturalist, Maret 2008). Pemerintah harus menghindari ketergantungan pada satu 
solusi teknologi saja: “sebaliknya, pemerintah harus melihat potensi semua sumber-
sumber energi lokal yang bersih seper� angin, matahari, tenaga air dan biogas dari limbah, 
terutama melalui produksi berbasis masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat 
miskin terhadap energi dan memberikan peluang kehidupan bagi masyarakat miskin 
pedesaan, terutama perempuan” (Jhamtani & Dano 2007: 4). 

Dengan demikian, ekspansi biofuel masa kini sangat penuh paradoks. Produksi 
biofuels, se�daknya dalam bentuk generasi pertamanya, akan mempercepat ke�mbang 
memperlambat pemanasan global; bahkan ke�ka diperluas untuk mencakup semua 
lahan yang tersedia di muka bumi ini pada �ngkat konsumsi saat ini hanya akan membuat 
kontribusi kecil bagi kebutuhan energi global;  dan jika memang ada akan pergeseran 
besar dari generasi pertama ke generasi kedua teknologi biofuel dalam dua dekade 
berikutnya, banyak negara akan dibebani dengan areal-areal raksasa dari kelapa sawit 
dan tanaman jarak yang �dak dibutuhkan lagi setelah beberapa tahun berproduksi, 
pohon-pohon yang sulit dan mahal untuk dihancurkan dan yang akan meninggalkan 
tanah dalam kondisi sangat miskin untuk dapat kembali ke budidaya tanaman campuran 
berkelanjutan atau reboisasi.   

Lantas jika boom biofuel memang mengandung semua masalah ini dan �dak 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masalah lingkungan global, mengapa 
kok boom itu terjadi ? Untuk memahami paradoks ini kita perlu menelusuri kekuatan-
kekuatan global yang berada di balik hingar-bingar untuk biofuel. Ekspansi biofuel saat 
ini �dak didorong oleh kepriha�nan lingkungan atau kebutuhan masyarakat setempat, 
tetapi oleh pencaharian keuntungan yang  jangka pendek oleh modal besar; dalam logika 
akumulasi kapitalis, masalah-masalah  yang telah kita uraikan diatas �dak merupakan 
masalah.

“Laba dan Kuasa yang Dicat Hijau”d:
Agrofuel dan Dominasi/Penetrasi Pertanian Kapitalis

“Produksi bahan baku untuk biofuel dengan sifatnya paling cocok untuk 
penguasaan lahan skala besar, dan merupakan suatu ekstrim produksi 
monokultur, dengan segala implikasinya yang nega�f.  Hal itu membuka 
[kesempatan] bagi investor luar pada skala yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Pertanian skala kecil dan tradisional di negara-negara 
berkembang �dak menarik bagi para investor, sedangkan biofuel adalah 
sangat menarik—sepanjang ada jaminan pemasaran. Implikasi dari hal 
ini cukup mengerikan, dapat saja menyebabkan proses peminggiran atau 
pengusiran dari petani kecil  dalam jumlah yang belum pernah terjadi 
sebelumnya “(FAO 2009: 17) 

Dari manakah lahan untuk produksi bahan baku biofuel akan berasal, bagaimanakah 
produksi akan diorganisasikan, dan siapakah yang akan diuntungkan? Kami akan 
memper�mbangkan pertanyaan-pertanyaan ini secara berturut dibawah ini.. 
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Agrofuel dan Perampasan Tanah

“Beberapa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk 
mengiden�fikasi lahan ‘tak terpakai’ dan mengalokasikannyah untuk produksi 
biofuel komersial. [...] Namun, semakin banyak buk� yang menimbulkan 
keraguan tentang konsep ‘tak perpakai’. Dalam banyak kasus, tanah yang 
dianggap  ‘tak terpakai’, ‘kurang dimanfaatkan’, ‘marjinal’ atau ‘terlantar’ 
oleh pemerintah dan operator swasta besar, sebenarnya merupakan dasar 
vital  untuk mata pencaharian kelompok miskin dan rentan, termasuk 
melalui tanaman pertanian, penggembalaan dan pengumpulan produk 
liar [...] Status kepemilikan tanah seper� itu sering juga menjadi kompleks, 
dimana pemerintah mengklaim  hak negara atas tanah itu,  sedangkan  
kelompok-kelompok lokal juga mengklaim hak-haknya atas sumber daya lokal 
berdasarkan sistem penguasaan secara adat,  yang sulit untuk dipertahankan 
secara hukum”(Cotula et al. 2008: 22-23, mengu�p Dufey et al., 2007) 

Di Indonesia dan banyak negara lainnya, sebagian besar ekspansi biofuel 
yang diproyeksikan tersebut rencananya akan berlokasi di wilayah-wilayah luas yang 

penguasaannya �dak (belum) dilindungi oleh hukum yang mengatur hubungan-hubungan 
hak milik pribadi tetapi mempunyai status tanah ‘publik’ atau ‘negara’. Tanah-tanah 
ini memberi penghidupan bagi jutaan petani dan pengguna hutan di bawah beragam 
kedudukan hubungan  �dak resmi dan semi-resmi atau ‘adat’, individu atau kolek�f 
(e.g. Sato, 2000; Peluso, 1992).  Lembaga dan hubungan-hubungan ini  telah dipelajari 
oleh para ahli pluralisme hukum (von Benda-Beckman, 2001; lihat juga Roquas, 2000), 
studi lingkungan dan kehutanan (Leach, Mearns dan Scoones, 1999; Li, 1996; Doornbos, 
Saith dan White, 2000),  pengelolaan  sumber daya alam (misalnya Ostrom, 2001), dan 
studi gender (misalnya Agarwal, 1995; Razavi, 2003). Namun literatur reformasi agraria  
biasanya telah mengabaikan kebutuhan dan kemungkinan untuk reformasi kepemilikan 
di tanah-tanah publik ini  (Christodoulou, 1990:20). 

Baru-baru ini telah terjadi peningkatan kepedulian pada status dan masa depan 
tanah-tanah publik;  telah diakui  secara luas bahwa apa yang terjadi pada tanah-
tanah publik ini akan memiliki dampak yang mendalam terhadap kemiskinan dan mata 
pencaharian penduduk pedesaan. Pada suatu sisi, kenyataan  bahwa areal  lahan yang 
luas �dak (belum) dikuasai  dalam hak kepemilikan pribadi memberi dasar op�misme. 
Di lain pihak, status kepemilikan tak resmi dan �dak pas� di mana banyak petani dan 
pengguna hutan mengusahakan lahan ini membuat mereka rentan dalam konteks 
globalisasi dan keserakahan akan tanah diantara elit  (perusahaan atau pribadi), yang 
pada gilirannya telah mendorong panggilan untuk penjaminan akses yang lebih kuat, 
baik oleh ak�vis petani maupun  organisasi eksternal.  

Di banyak negara di mana proyek-proyek biofuel berkembang, ada kepriha�nan luas 
tentang pelanggaran serius baik terhadap hak atas tanah dan hak asasi, dengan  banyak 
terjadinya ke�dak beresan dalam cara mendapatkan tanah serta cara memperlakukan 
petani yang dilakukan oleh perusahaan modal besar.  Banyak  yang perlu kita tanyakan 
mengenai cara tanah diperoleh dan cara masyarakat setempat atupun pendatang 
dilibatkan dalam proses produksi. Kita perlu bertanya (seper� baru-baru ini dipertanyakan 
oleh sebuah  laporan tentang  pengadaan tanah untuk kelapa sawit  di Indonesia):

“Ada sejumlah pertanyaan kunci yang harus dijawab seputar kebutuhan 
lahan untuk pengembangan perkebunan sawit tersebut di atas; dari mana 
lahan tersebut berasal? Siapa pemilik, pengguna, ataupun pihak yang tengah 
menduduki lahan tersebut? Apakah hak-hak dan kepen�ngan mereka 
dihorma�? Proses hukum seper� apa yang menjadi landasan �ndakan 
pembebasan tanah untuk kepen�ngan perluasan perkebunan kelapa sawit? 
Apakah proses hukum ini diawasi oleh ins�tusi yang berwenang? Apakah 
proses pembebasan tanah tersebut memberikan perlindungan yang cukup 
bagi masyarakat? Apa saja dampak yang dirasakan dan diterima oleh 
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m a sya ra kat 
adat dan 

komunitas lokal 
dari perluasan 
p e r k e b u n a n 

kelapa sawit 
yang dilakukan 

b e s a r - b e s a r a n 
ini?” (Colchester et al. 

2006: 18-19) 

Bakari Nyari dari NGO Rains 
menggambarkan bagaimana sebuah 

perusahaane biofuel Norwegia memanfaatkan 
sistem tradisional kepemilikan tanah di Ghana 

Utara dalam sebuah usaha untuk mengklaim dan menebang 
hutan dalam jumlah besar untuk menciptakan “perkebunan 

Jatropha yang terbesar di dunia”.Walaupun terlihat dalam bentuk 
ekstrim dalam kasus ini  – perusahaan dan aparat pemerintah yang terkooptasi 

berhasil membujuk seorang kepala suku lokal yang buta huruf untuk memberikan 
cap jempol pada surat perjanjian pelepasan hak masyarakat atas hutan seluas 38.000 

Ha – strategi perusahaan yang digunakan adalah �dak asing dalam  pengalaman 
perluasan biofuel di bagian lain di dunia. Untuk memenuhi dukungan sementara dari 
masyarakat lokal, para investor membangkitkan harapan masyarakat lokal akan adanya 
lapangan pekerjaan dan penghasilan, yang akhirnya �dak jadi terwujud. Setelah hutan 
tersebut ditebang, masyarakat lokal kehilangan pendapatan mereka yang berasal dari 
produk  hutan; pemimpin lokal dicap sebagai kelompok an� pembangunan ke�ka 
mereka berjuang menentang proyek; penguasa  nasional dan regional  dikooptasi 
untuk mendukung proyek tersebut. RAINS memimpin para oposisi dan penemuan fakta 
(par�sipatoris) dan akhirnya mampu menggunakan peraturan Andalnya Ghana untuk 
menghen�kan penebangan hutan, akan tetapi �dak sebelum 2.300 Ha ditebang habis. 

  Perempuan lokal merupakan bagian dari kelompok oposisi terkemuka. Seorang 
perempuan, dalam sebuah pertemuan dengan pihak perusahaan secara langsung 
bertatap muka  pada Mr. Finn Byberg (Pemimpin Biofuel Afrika) dan bertanya padanya: 

“lihatlah semua pohon shea yang telah kamu tebang dan renungkanlah 
fakta bahwa biji shea yang kukumpulkan dalam setahun memberiku 
pakaian selama setahun, dan juga sedikit modal. Aku bisa menginvestasikan 
pendapatanku sedikitnya menjadi seekor domba jantan, dan kadang dalam 
sebuah tahun yang baik, aku bisa membeli seekor sapi. Sekarang kamu telah 
menghancurkan pohon-pohon itu dan kamu menjanjikan sesuatu yang kamu 
sendiri bahkan �dak mau berkomitmen untuk mewujudkannya. Kemana 
kamu ingin kami pergi? Apa yang kamu ingin aku lakukan?” (Nyari 2008:6)f

Kita bisa membandingkan pengalaman serupa para petani kelapa sawit dengan 
ekspansi kelapa sawit di Kalimantan Barat, sebuah provinsi yang berencana melakukan 
ekspansi penanaman kelapa sawit seluas 5 juta. Umumnya , para petani asli setempat, 
dengan  hak atas tanah secara adat, diharapkan meyerahkan tanah adat mereka , dimana 
(hanya) seperempat dari tanah itu akan dikembalikan pada mereka dengan dibebani  
sejumlah biaya/ongkos, sementara sisanya diambil alih oleh perusahaan in� untuk 
dipakai  sendiri. Martua Sirait menggambarkan proses di Kalimantan Barat, dimana 
penduduk asli petani kebun campuran dan tanah mereka di”konversi” untuk ditanami 
kelapa sawit: 

“skema plasma di Kalimantan Barat biasanya membutuhkan se�ap individu 
(lelaki atau perempuan) yang bergabung ke plasma untuk menyediakan 7,5 
hektar dari tanahnya. Perusahaan akan menerima hak sewa sedikitnya 5,5 
hektar dari tanah itu sebagai in�, yang akan dikonversi dari hak pengelolaan 
komunal menjadi tanah Negara. Dua hektar sisanya akan diser�fikatkan 
melalui hak milik individu (SHM) atas nama pemilik individu, dan akan 
dipungut beaya melalui pinjaman kredit untuk proses pembukaan lahan, 
bibit, pemeliharaan, pembangunan jalan, dan penser�fikatan tanah” (Sirait 
2009: 31).

Proyek (atau penipuan) �pe ini cukup umum terjadi, dan seringkali direncanakan 
dalam skala massal. Misalnya pengadaan tanah untuk produksi biofuels oleh perusahaan 
Inggris Sun Biofuels di Ethiopia, Tanzania dan Madagaskar melipu� seluruh wilayah 
sekelompok desa; di Tanzania, warga desa �dak pernah tahu mengenai keputusan 
pengambil-alihan tanah mereka pada Sun Biofuels. Tanah mereka telah dibersihkan 
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dan ditandai tanpa berkonsultasi dengan para tetua di desa, dan “perampasan tanah 
dan pemaksaan relokasi mengaruk memori buruk akan eksploitasi kolonial” (Bassey 
2009). Bassey juga mencatat kasus Korea MNC Daewoo Logis�cs yang menegosiasikan 
perjanjian sewa tanah seluas 1 juta ha selama 99 tahun dengan sewa seharga US $ 6 
milyar  di Madagaskar untuk memproduksi jagung dan kelapa sawit, yang merupakan 
“peris�wa sewa  tanah terbesar di dunia” (Bassey 2009).

Agrofuel, Model Bisnis dan Rejim Ketenagakerjaan:
Integrasi Horizontal dan Ver�kal

Bahan mentah biofuel seper� kelapa sawit, tebu dan jatropha merupakan tanaman 
yang padat lahan dan hasil primernya bernilai rendah. Pada sektor ini, keuntungan 
umumnya �dak diperoleh dari hasil mentahnya tetapi dari penguasaan atas kegiatan 
pengolahan paska panen serta penyediaan sarana produksi. Untuk alasan inilah, beberapa 
studi yang melihat adanya potensi pembangunan pedesaan  dari biofuel mengimbangi 
op�misme mereka dengan menanyakan seberapakah sebenarnya masyarakat lokal bakal 
memperoleh keuntungan dari ekspansi biofuel:

“Seper� halnya dengan komodi� bernilai rendah lainnya, potensi  
pembangunan pedesaan dari biofuel akan dicapai  melalui penguasaan 
terhadap bagian-bagian ran� komodi� yang memberi nilai tambah serta 
dampak-dampak ekonomi gandanya.. Potensi untuk menciptakan nilai dan 
untuk mempertahankannya di wilayah pedesaan bergantung pada masalah 
apakah biofuel biofuel tersebut dikembangkan untuk pasar lokal dan sub-
regional dengan skala produksi yang kecil, ataukah dalam produksi komersial 
skala besar untuk pasar nasional atau pasar global, dan juga bergantung 
pada  pola kepemilikan usahanya.” (Dufey et al., 2007: 15)
“Proses produksi bahan mentah biofuel  bisa saja membawa pendapatan dan 
lapangan kerja  pada wilayah pedesaan. Akan tetapi, sebagian besar dari nilai 
tambah dalam biofuels itu terjadi pada kegiatan konversi dan pengolahan 
[…]  [pola kepen�ngan modal besar] membawa kemungkinan besar bahwa 
perusahaan-perusahaan raksasa akan memasuki ekonomi pedesaan untuk 
menjepit penghasilan para petani. Jika begitu, keuntungan yang berar� 
akan jatuh bukan pada mereka yang menghasilkan bahan mentah biomassa 
dalam jumlah besar,  akan tetapi pada  mereka yang menguasai teknologi 
�nggi ber-paten untuk mengolah  bahan mentah ini menjadi bahan bakar 
dan produk-produk lainnya” (Worldwatch Ins�tute 2007: 128, 135).

Kita harus mengingat, sebagaimana  telah kita lihat  di bagian terakhir, bahwa 
ekspansi agrofuel berar� penyerahan kuasa atas areal tanah luas kepada kelompok 
industri kapitalis (apakah termasuk MNCs atau domes�k), yang “termasuk industri-
industri yang paling kejam di dunia, dalam hal perusakan lingkungan, kondisi kerja dan 
pelanggaran hak asasi manusia” (Erns�ng 2007: 25). Untuk alasan inilah para peneli�, 
di samping mengangkat pertanyaan kri�s tentang masalah penguasaan tanah, perlu 
bertanya juga tentang  bentuk-bentuk rejim ketenagakerjaan dan struktur agraris  
dimana produksi biofuel akan diselenggarakan. Di bawah kondisi bagaimana (apakah 
berupa pertanian kecil atau perkebunan besar dengan mempekerjakan buruh) tanaman-
tanaman biofuel akan dihasilkan dan diolah? Siapakah di antara berbagai pelaku akan 
meraih  keuntungan dari nilai tambah yang diciptakan dalam bidang produksi primer 
dan berbagai tahapan pengolahan? Dan kebijakan mankah yang telah diterapkan untuk 
menjamin bahwa para produsen kecil atau pekerja upahan akan menarik  keuntungan 
dari keterlibatan mereka? 

Ini berhubungan dengan permasalahan yang lebih besar lagi, yang telah lama 
didiskusikan dalam studi agraria, yakni: mengapa perkebunan-perkebunan besar dan 
wilayah-wilayah  dimana pertanian kontrak dipraktekkan umumnya tak pernah menjadi 
zona kemakmuran bagi masyarakat biasa, akan tetapi justru merupakan zona kemiskinan 
bagi mereka?  (Beckford 1983; Li�le and Wa�s eds. 1994).  Seper� dicatat dalam laporan 
Dufey untuk Common Fund for Commodi�es (CFC) berdasarkan berbagai sumber, ada 
alasan untuk berpriha�n secara serius tentang kualitas lapangan kerja dalam produksi 
biofuel, baik untuk buruh-buruh perkebunan maupun untuk petani kontrak:

“permasalahan ini mencakup antara lain sejarah kondisi kerja yang buruk 
dalam sektor perkebunan besar, khususnya dalam  industri tebu dan 
kelapa sawit, juga �adanya standar ketenagakerjaan yang dilindungi 
atau dilaksanakan di banyak Negara, dan kekurangan lembaga-lembaga 
keterwakilan pekerja. (…) akan terjadi tekanan konstan baik pada perusahaan  
skala besar maupun  petani skala kecil untuk mengurangi ongkos tenaga 
kerja, dengan mempekerjakan orang dengan upah rendah disera� kondisi 
kerja yang buruk” (Dufey et al., 2007: 15, merujuk Worldwatch Ins�tute 
2007 dan Peske� et al. 2007) 

Annie Sha�uck, berdasarkan peneli�annya di benua Amerika, menyuguhkan visi 
yang mengerikan dari potensi ekspansi biofuel untuk berfungsi sebagai “kuda troya” 
untuk memperkenalkan bio teknologi, dimana para petani kecil akan benar-benar 
terjatuh dibawah kuasa korporasi raksasa yang memonopoli teknologi baru: 
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“mimpi indahnya bahan bakar alterna�f membantu memberikan kredibilitas 
publik untuk bioteknologi yang diidamkannya  semenjak pasarnya dimulai… 
Agrofuel merupakan kuda troya yang sempurna, menjanjikan bukan hanya 
pasar baru bagi produk bioteknologi namun juga keberadaan permanen dari 
tanaman-tanaman yang dimodifikasi secara gene�k (GM crops) ke seluruh 
dunia” (Sha�uck 2009: 89) 

Baik Monsanto dan Syngenta akhir-akhir ini telah keluar dengan varietas GM jagung 
yang didesain secara khusus untuk diproses menjadi  ethanol. Sedangkan Monsanto 
dan Cargill akhir-akhir ini melaunching sebuah korporasi baru Renessen, sebuah joint 
venture (dengan investasi awal sebesar 450 juta US $) yang akan menjadi penyedia 
tunggal  dari “Mavera High-Value Corn”, sebuah varietas GM untuk khusus untuk biofuel 
“penuh dengan bahan  gene�k untuk meningkatkan kandungan minyak dan produksi 
amino acid lysine, dilengkapi dengan pes�sida Bt-nya serta gen Roundupnya  Monsanto” 
(Sha�uck 2009: 92). Para petani akan diharuskan menjual produk mereka pada pabrik 
pengolahan milik Renessen yang meraih kembali nilai �nggi dari tanaman ini, sedangkan 
Renessen juga menjual ampasnya  sebagai pakan ternak lembu berharga �nggi. Dengan 
demikian:

“Renessen telah menciptakan suatu model integrasi ver�kal yang nyaris 
sempurna bagi Monsanto dan Cargill. Renessen menentukan harga bibit, 
Monsanto menjual  input-input kimia,  Renessen menentukan harga 
pembelian kembali hasil panen, Renessen yang memasarkan biofuelnya, 
dan kaum petani yang �nggal menanggung resikonya” (Sha�uck 2009: 93)

Beberapa studi, yang menyadari tentang bahaya ini, masih melihat kemungkinan 
produksi biofuel diorganisasikan secara lebih menguntungkan masyarakat lokal:

“Transformasi struktural dari penguasaan lahan dan produksi �dak 
merupakan konsekuensi otoma�s dari produksi biofuel yang ekstensif. Jika 
pemerintah mempunyai kemampuan dan kemauan poli�k untuk melawan 
kecenderungan ini, bukan �dak mungkin pola produksi bahan mentah bagi 
biofuel skala kecil yang menguntungkan bisa meluas di kalangan petani  kecil 
pada negara-negara sedang berkembang… biarpun produksi skala  kecil bisa 
berkembang disamping perkebunan besar, mungkin saja �dak bisa menjadi 
penggan�nya” (FAO 2009:17)

Cotula dkk., dengan memperha�kan implikasi dari boom biofuel terhadap akses 
tanah bagi rakyat miskin, mengkaji pengalaman dari beragam model bisnis alterna�f, 
dimana terdapat usaha skala kecil disamping yang skala besar, khususnya dalam bentuk 
pertanian kontrak : 

“Secara umum, skema pertanian kontrak menawarkan stabilitas harga 
dan dukungan teknik bagi petani, akan tetapi punya segi nega�f dalam 
hal mengurung kedua pihak dalam perjanjian-perjanjian  yang mungkin 
dianggap �dak adil dan �dak menguntungkan dalam situasi pasar yang terus 
berkembang dari waktu ke waktu” (2008: 52)



Usaha bersama merupakan variasi dari pertanian kontrak yang secara potensial 
menguatkan hak pelaku kecil atas tanah dan posisi tawarnya. Cotula dkk. memberikan 
contoh proyek usaha bersama Biofuel Kavango di Namibia, dimana 40% saham perusahaan 
dimiliki oleh Asosiasi Petani Jatropha Kanango; juga  usaha bersama segi�ga di Sarawak 
dimana perusahaan,  pemerintah dan pemilik tanah adat semua memiliki saham.  Dalam 
pengalaman skema semacam ini, kembalinya modal termasuk  bagus, namun pemilik 
tanah lokal mengungkapkan kekhawa�ran tentang ke�dak adanya pilihan yang nyata 
untuk menjadi perserta atau �dak, juga tentang suara mereka yang rela�f lemah  dalam 
menentukan syarat-syarat pernjanjian kontrak, dan ke�dakpas�an tentang hak meraka 
atas tanah nan�nya kalau masa perjanjian 60 tahun telah berakhir (Cotula et al. 2008: 
53, merujuk Vermeulen & Goad 2006). . 

Dalam memper�mbangkan kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk hubungan 
yang lebih baik antara masyarakat lokal dengan kapitalisme biofuels, , muncul 
pertanyaan mendasar apakah usaha  mendukung  CSR (Corporate Social Responsibility), 
dalam bentuk seper� RSOP (Round Table on Sustainable Oil Palm) adalah realis�s. 
Bisakah kita berharap bahwa korporasi-korporasi  kapitalis akan ber�ndak di atas basis 
“tanggung jawab sosial”? Mungkinkah  kebijakan regulasi, diperkuat dengan tekanan dari  
masyarakat sipil, menyakinkan modal korporat bahwa usaha pengurangan kemiskinan 
dan ke�daksetaraan dan mendorong keberlangsungan lingkungan adalah sesuai   dengan 
usaha mengejar keuntungan dan menjaga legi�masi korporat (O’Laughlin 2008: 949)?

Kesimpulan
Pada awal catatan  ini, kami telah berpendapat bahwa penggunaan lahan untuk 

tanaman non makanan, termasuk produksi bahan bakar, �dak dengan sendirinya 
membahayakan bagi masyarakat lokal atau lingkungan mereka. Hal ini tergantung pada 
sis�m  yang diterapkan dalam menata  proses produksi, bentuk kepemilikan tanah, 
sis�m ketenagakerjaan dan jenis rantai komodi�nya. Disinilah  pendekatan dan konsep 
dari ekologi poli�k dan ekonomi poli�k bisa membantu kita untuk bergerak melampaui 
analisis teknis dari  transformasi produk pertanian menjadi  bahan bakar dan komodi� 
lainnya, untuk mengiden�fikasi dan menganalisa pelaku-pelaku  yang terlibat dan 
penguasaan nilai tambah pada tahap-tahap yang berbeda di rantai komodi� biofuel, 
posisi kekuasaan dari beragam pelaku serta peran pihak eksternal, termasuk pemerintah, 
dalam mendukung atau mengendalikannya. 

Di samping itu, peneli�an dibutuhkan sekitar potensi modus-modus produksi 
biofuel alterna�f di mana mungkin modal  dalam skala besar �dak perlu dilibatkan 
samasekali:  produksi biofuel yang berskala kecil, ramah lingkungan, untuk kegunaan 
lokal, dikombinasikan dalam sistem pertanian campur yang berkelanjutan.
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