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EXECUTIVE SUMMARY 

 
 
Rencana perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif yang akan dilakukan oleh 
Indonesia dan Uni Eropa (UE) masih tetap bergulir sampai tahun ini. Rencana yang 
sudah diluncurkan semenjak tahun 2009 ini masih mandek yang disebabkan karena 
perbedaan kepentingan oleh kedua Negara. Kepentingan ini menyangkut tiga pilar 
utama CEPA yang terdiri dari: akses pasar, fasilitasi perdagangan, dan investasi.  
 
Salah satu sektor yang akan menjadi fokus dalam perjanjian kerjasama ekonomi adalah 
produk pangan dan pertanian, khususnya: kelapa sawit, produk perikanan, susu dan 
daging sapi. Dengan adanya CEPA antara Indonesia dan UE nantinya akan 
menghilangkan hambatan perdagangan seperti: penghapusan bea masuk dan dukungan 
untuk melakukan investasi pada komoditas-komoditas tersebut.  

Tulisan ini hendak menganalisis dampak yang akan ditimbulkan oleh CEPA Indonesia-
EU khususnya dalam sektor pertanian. Dampak ini dielaborasi dari beberapa kasus yang 
mewakili sektor yang akan terkena dampak rencana perjanjian ekonomi Indonesia-UE, 
yakni kasus peternakan sapi perah di Bogor,  tambak udang di Dipasena-Lampung dan 
dukungan pembukaan investasi kelapa sawit melalui program Master Plan Percepatan 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI).  

Agresifitas investasi khususnya yang berasal dari Uni Eropa di sektor pertanian akan 
menjadi perhatian utamanya. Terlebih yang terkait dengan kebijakan energi terbarukan 
EU. Hal ini karena, kebijakan EU tersebut diindikasikan akan meningkatkan eskalasi 
perampasan lahan petani dan peminggiran petani kecil dalam perannya sebagai 
produsen pangan.  

Dari dampak yang ditimbulkan dari agresi investasi di sektor pertanian, juga akan ditilik 
upaya pemerintah dalam melindungi petani kecil. Baik perlindungan yang dibuat pada 
level internasional yang terjawantahkan dalam Principles Responsible Agricultural 
Investment (PRAI) maupun pada level nasional yang telah diatur dalam Undang-undang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3). Dua instrumen ini akan dianalisis apakah 
telah dapat memenuhi standar perlindungan ideal untuk petani kecil dalam 
mewujudkan kedaulatan pangan.  

Pada akhir tulisan ini, hendak ditemukan bentuk investasi yang bertanggung jawab yang 
mengedepankan prinsip kedaulatan pangan. Ada dua contoh model ekonomi alternative 
yang muncul dari pengalaman masyarakat. Model ekonomi ini akan dijadikan sebuah 
acuan dalam penyusunan prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab. Sehingga 
inilah yang akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan 
pertanian yang berpihak kepada petani kecil.*** 
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 PERTANIAN DAN PANGAN INDONESIA  
DALAM CEPA INDONESIA-EU 

  
 
Pada tahun 2009, Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani Kerangka Persetujuan 
Mengenai Kemitraan dan Kerjasama Menyeluruh yang disebut dengan PCA (Partnership 
and Cooperation Agreement). PCA digunakan sebagai kerangka kerjasama ekonomi dan 
pembangunan yang mencakup empat prioritas yang disetujui oleh kedua belah, yaitu: 
pendidikan, HAM dan demokrasi, perdagangan dan investasi, dan lingkungan.  
 
Pada proses selanjutnya, di tahun 2011, kelompok yang menamakan diri Kelompok Visi 
mengeluarkan rekomendasi kerjasama Indonesia Uni Eropa dalam rangka menuju 
perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa atau 
yang disebut dengan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).  
 
Kelompok Visi menegaskan beberapa komitmen yang telah dilakukan sebelumnya 
dengan memberikan pandangan strategis terhadap hubungan dagang dan investasi 
antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam laporannya, disebutkan bahwa CEPA akan 
didasarkan pada tiga pilar utama yakni; akses pasar, fasilitasi perdagangan, dan 
investasi.  
 
Selama ini, Uni Eropa merupakan kawasan yang paling dinamis dalam aktivitas 
perdagangan dan investasi di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, investasi Uni 
Eropa di Indonesia dalam rentang waktu 2004-2010 berjumlah US$9,545 Juta, 
menduduki peringkat kedua terbesar setelah Singapura yang mencapai US$11,529 Juta. 
Uni Eropa adalah Negara terbesar ketiga untuk tujuan ekspor Indonesia setelah Jepang 
dan China, yakni dengan nilai perdagangan sebesar 9,2 Juta US$ pada 2013. Beberapa 
komoditas ekspor unggulannya adalah produk pertanian dan pangan, produk perikanan, 
serta produk manufaktur1 (Lihat Tabel 1).  
 
Bercermin dari komoditas unggulan ini, maka kerjasama ekonomi Indonesia dan Uni 
Eropa hendak memprioritaskan beberapa sektor yang selama ini memiliki hubungan 
perdagangan yang cukup baik diantara kedua pihak. Sektor-sektor tersebut adalah: 
pertama, produk pangan dan pertanian yang terdiri dari kelapa sawit, produk perikanan, 
susu, daging sapi; kedua, produk olahan industri atau manufaktur yang terdiri dari 
farmasi, kayu dan produk olahannya, pangan olahan, serta otomotif2. 
 
Tabel 1.1 Ekspor Unggulan Indonesia Ke Uni Eropa 2008-2012 (US$ Ribu) 

1 

Product label European Union (EU 27)'s imports from Indonesia 

Value in 
2008 

Value 
in 2009 

Value in 
2010 

Value in 
2011 

Value in 
2012 

All products                      
21,493,882  

                   
17,712,556  

                
20,233,868  

                         
25,047,565  

                          
22,415,615  

Animal,vegeTabel 
fats and oils, 
cleavage products, 

                       
2,865,438  

                     
2,701,882  

                  
2,761,987  

                            
3,292,872  

                            
3,278,162  
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Sumber: Pusat Data IGJ 2013, diolah dari Kementrian Perdagangan 

 
Negosiasi CEPA Masih Mandek 
 
Tidak berimbangnya kepentingan dua pihak dalam CEPA, menyebabkan Pemerintah 
Indonesia menunda tahap negosiasi. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian 
dituangkan dalam dokumen scooping paper3. Beberapa poin perbedaan kepentingan 
antara Indonesia dan Uni Eropa sebagai berikut:  
 
Pertama, Penerapan kesepakatan mengenai metode penurunan tarif (modalitas) 
negosiasi yang menekankan kepada perlakuan pembukaan akses pasar yang berbeda. 
Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan tingkat pembangunan (level of 
development) serta adanya special and differential treatment (SDT). Kedua, mengenai 
Sanitary and Phytosanitary (SPS), Technical Barriers to Trade (TBT), Intellectual Property 
Rights (IPR). Hal ini terkait dengan standar internasional yang hendak digunakan 
sebagai acuan, Indonesia dan EU memiliki pandangan yang berbeda. 
 
Ketiga, Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan Kapasitas (Economic Cooperation and 
Capacity Building). Adapun sektor yang menjadi kepentingan Indonesia adalah: tekstil 
dan produk tekstil (TPT), minyak sawit, farmasi, dan perikanan, merupakan komoditas 
yang selama ini terhambat dengan berbagai aturan standarisasi dan keamanan pangan 
yang diterapkan oleh Eropa.  
 
Tabel 1.2 Perbedaan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia Dalam CEPA 
 

European Union: 
1. Bea Keluar dan Pajak Ekspor 
 Kesepakatan I-EU CEPA harus 

memasukkan aturan mengenai 
penghapusan semua Bea Keluar 
dan pelarangan pengenaan bea 
keluar baru. 

 

Indonesia:  
 Merujuk pada aturan General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT), Pasal XI.2., anggota 
WTO diperkenankan untuk menerapkan Bea 
Keluar. 

 Indonesia mengharapkan bahwa isu-isu terkait 
Bea Keluar/Pajak Ekspor tidak dimasukkan 
sebagai bagian modalitas dalam negosiasi 
mengenai akses pasar. 

etc 

Fish, crustaceans, 
molluscs, aquatic 
invertebrates nes 

                          
243,416  

                         
191,599  

                      
212,161  

                               
290,343  

                               
213,039  

VegeTabel, fruit, 
nut, etc food 
preparations 

                          
101,187  

                           
83,583  

                        
81,083  

                                 
97,247  

                                  
87,461  

Cereal, flour, 
starch, milk 
preparations and 
products 

                             
23,554  

                           
24,615  

                        
25,381  

                                 30,278                                    
29,106  

Live animals                                   
965  

                                 
936  

                              
659  

                                       
677  

                                       
607  

Dairy products, 
eggs, honey, 
edible animal 
product nes 

                                  
110  

                                   
40  

                                  
7  

                                       167                                            
18  
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 Bea Keluar masih merupakan instrumen 
kebijakan penting yang diharapkan akan dapat 
menjaga stabilisasi harga dalam dan luar negeri 
serta instrumen program hilirisasi produk. 

 
Perdagangan Jasa dan Investasi 
 

European Union: 
 Kesepakatan I-EU CEPA 

diharapkan memasukkan 
penghapusan aturan mengenai 
foreign equity caps. 

 

Indonesia: 
 Kesepakatan I-EU CEPA tidak dapat mengubah 

peraturan yang telah berlaku di Indonesia. 
Indonesia telah menerapkan Peraturan Presiden 
No. 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha 
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka 
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal. Peraturan Presiden ini juga mengatur 
mengenai foreign equity caps. 

 
Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Policy) 
 

European Union: 
 Semua perusahaan, termasuk 

Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), mendapatkan 
perlakuan yang sama. BUMN 
tidak diperkenankan untuk 
mendapatkan hak khusus / 
eksklusif.  

 

Indonesia: 
 Kesepakatan I-EU harus mengakui hak dari 

masing-masing Pihak untuk membentuk dan / 
atau menunjuk Perusahaan, khususnya BUMN, 
untuk melakukan monopoli sesuai kebijakan 
pemerintah (Designated State Monopolies).  

 Kesepakatan I-EU CEPA tidak memasukkan 
peraturan dan kebijakan terkait persaingan 
usaha dalam mekanisme penyelesaian sengketa 
(dispute settlement mechanism). 

 Indonesia mengharapkan agar BUMN tetap 
memperoleh hak-hak khusus sesuai Pasal 2 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang 
Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 51 UU No. 5 
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 
Perdagangan dan Pembangunan yang Berkelanjutan  
 

European Union: 
 Negosiasi I-EU CEPA akan 

membahas keterlibatan 
masyarakat madani (civil 
society) dari masing-masing 
pihak. 

 

Indonesia: 
 Kesepakatan I-EU CEPA harus dapat 

meningkatkan kontribusi perdagangan dan 
investasi pada pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development) dan menekankan pada 
pentingnya kerjasama internasional, termasuk 
pengembangan kapasitas, untuk mendukung 
terciptanya lingkungan yang mendukung 
perekonomian dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan yang berkelanjutan. 

 Kesepakatan I-EU CEPA harus membahas dan 
mengarah pada persyaratan dan standar yang 
telah ditetapkan secara internasional, dan bukan 
untuk menyesuaikan dengan standar yang 
berlaku di suatu negara. 
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Pentingnya Pertanian & Pangan Dalam CEPA 
 
Eropa dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan besar terhadap sektor pertanian 
dan pangan di dalam CEPA, yang notabene merupakan komoditas unggulan dalam 
perdagangan dan investasi. Dalam Nota kesepahaman yang dibuat dan dituangkan 
dalam PCA sektor pertanian dan perikanan secara khusus dibahas. 
 
Pasal 29 PCA terdapat ketentuan mengenai pertanian dan pengembangan daerah 
Pedesaan. Wilayah kerja sama yang dapat dikembangkan dalam pertanian ini antara 
lain:  
a. kebijakan pertanian dan wacana internasional serta pertanian secara umum  
b. kemungkinan menghilangkan hambatan perdagangan untuk hasil pertanian, ternak, 

dan produk-produknya;  
c. kebijakan pembangunan di wilayah pertanian;  
d. kebijakan kualitas untuk hasil pertanian, ternak, dan indikasi geografis yang 

terlindungi;  
e. pengembangan pasar dan pemajuan hubungan perdagangan internasional;  
f. pengembangan pertanian yang berkelanjutan.  

 
Sementara itu, di dalam Pasal 30 PCA dibahas mengenai Kelautan dan Perikanan. 
Dimana Indonesia dan Uni Eropa didorong untuk melakukan kerja sama pada tingkat 
bilateral dan multilateral, khususnya dalam rangka meningkatkan pengembangan 
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Wilayah kerjasama 
tersebut meliputi:  
a. pertukaran informasi;  
b. mendukung kebijakan jangka panjang kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 

dan  
c. bertanggungjawab termasuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya pesisir dan 

kelautan;  
d. mendorong upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek IUU 

(illegal, unreported, and unregulated fishing) dan  
e. pengembangan pasar dan pengembangan kapasitas.  

 
Pentingnya kedua sektor ini memperlihatkan bagaimana potensi liberalisasi pasar dan 
investasi sektor pertanian dan perikanan di Indonesia. Dan pastinya akan memberikan 
dampak langsung terhadap masyarakat lokal. Di satu sisi, petani dan nelayan serta 
peternak harus menghadapi persaingan yang tidak imbang, dan di sisi yang lain 
pembukaan investasi asing berskala besar di Indonesia tentunya akan berdampak 
terhadap penguasaan sumber-sumber penghidupan petani, nelayan, dan peternak. 
 
Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi 
asing di Indonesia di sektor tanaman pangan dan perkebunan, kehutanan, perikanan dan 
peternakan pada periode 2013-2014 mengalami peningkatan dari US$ 1,65 Miliar pada 
2013 meningkat menjadi US$ 2,32 Miliar pada 2014. Peningkatan ini akan 
mempengaruhi secara signifikan model pertanian dan perikanan yang selama ini 
dikelola oleh masyarakat.  
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Terlebih lagi, Sensus pertanian BPS 2013 menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir 
peningkatan investasi di sektor pertanian dan perikanan sebesar 3,7% harus dibayar 
dengan hilangnya jumlah petani (tanaman pangan) sebesar 5,24% atau setara dengan 
979.980 orang dan nelayan (perikanan tangkap) sebesar 44,90% atau setara dengan 
704.542 orang4. 
 
Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengelaborasi lebih dalam terkait CEPA dan 
kepentingan Uni Eropa di sektor pertanian dan pangan Indonesia, khususnya terhadap 
praktik investasi dan perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional Uni 
Eropa. Selain itu, tulisan ini juga akan melihat dampak yang ditimbulkan dari praktik 
investasi dan perdagangan perusahaan multinasional Uni Eropa di Indonesia yang 
berdampak terhadap hilangnya perlindungan petani dan nelayan. Dampak ini akan 
dielaborasi dari beberapa kasus yang terjadi dilapangan, yakni terkait dengan isu 
perusahaan sawit, tambak udang, dan peternakan sapi perah di Indonesia. Dan pada 
akhirnya, perlu mengidentifikasi dan merumuskan prinsip-prinsip investasi dan 
perdagangan yang bertanggung jawab yang diambil dari praktek usaha kolektif yang 
telah diterapkan oleh masyarakat. 
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 AKSES PASAR & HAMBATAN PERDAGANGAN 
PANGAN INDONESIA TERHADAP EROPA 

  
 

Pertanian Eropa Berkepentingan Terhadap Pasar Indonesia 
 
Perjanjian kerjasama ekonomi ini (baca: CEPA) pada akhirnya akan mendorong 
pembukaan pasar seluas-luasnya bagi produk impor asal negara-negara Uni Eropa. 
Kesepakatan untuk melakukan pengurangan atau penghapusan bea masuk dalam CEPA 
merupakan instrumen yang mendorong produk impor asal Uni Eropa membanjiri pasar 
Indonesia. Beberapa produk unggulan Uni Eropa yang di ekspor ke Indonesia seperti 
produk farmasi serta susu dan produk olahannya (Lihat Tabel 2.1). 
 
Tabel 2.1  Ekspor Unggulan EU ke Indonesia tahun 2008-2012 (US$ Ribu) 

Product label 
European Union (EU 27)'s exports to Indonesia 

Value in 
2008 

Value in 
2009 

Value in 
2010 

Value in 
2011 

Value in 
2012 

All products 8,758,473 7,279,546 8,306,557 10,072,103 12,245,163 
Dairy products, 
eggs, honey, edible 
animal product nes 145,105 123,159 229,971 292,806 307,314 
Pharmaceutical 
products 168,705 185,184 242,545 219,295 246,273 

Fertilizers 45,704 123,434 93,215 147,949 125,765 
Residues, wastes of 
food industry, 
animal fodder 20,798 19,906 20,952 28,123 29,808 
Cereal, flour, 
starch, milk 
preparations and 
products 32,190 29,221 21,511 21,152 28,127 
VegeTabel, fruit, 
nut, etc food 
preparations 5,910 8,265 9,097 13,876 19,147 
Animal,vegeTabel 
fats and oils, 
cleavage products, 
etc 14,039 9,686 11,136 16,275 16,610 
Coffee, tea, mate 
and spices 11,316 12,908 11,131 11,948 11,910 

Live animals 2,271 5,350 4,009 6,018 9,604 
Fish, crustaceans, 
molluscs, aquatic 
invertebrates nes 7,565 11,358 1,628 3,926 5,370 

Sumber: Pusat data IGJ 2013, diolah dari Kementerian Perdagangan 

 
 

2 
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Besarnya pasar Indonesia menyebabkan Uni Eropa memiliki ambisi dan kepentingan 
terhadap pembukaan akses pasar dan investasi di Indonesia. Sektor farmasi di Indonesia 
cukup menjanjikan bagi perusahaan farmasi Uni Eropa seperti GlaxoSmithKline (GSK), 
Bayer, Roche, dan Novartis. Sehingga, Kelompok Visi merekomendasikan untuk 
meningkatkan batasan Investasi Asing disektor farmasi Indonesia hingga 100% dan 
memberikan jaminan eksklusifitas data yang lebih baik, dalam hal ini adalah 
perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.  
 
Untuk produk susu dan olahannya, Uni Eropa meminta untuk adanya pengurangan tariff 
bea masuk secara signifikan. Hal ini karena susu merupakan bahan baku produk olahan 
susu seperti Nestle, berupa Skim Milk Powder, Anhydrous Milk Fat, dan Butter Milk 
Powder, dan semuanya diimpor langsung dari Uni Eropa. Namun, di sisi lain, ekspor 
produk susu dan olahan Indonesia ke Uni Eropa mendapatkan hambatan dengan wajib 
standar keamanan pangan yang diterapkan oleh Uni Eropa.  
 
Terhambatnya produk susu Indonesia masuk ke pasar Eropa tidak menghentikan 
ekspansi impor susu Eropa ke Indonesia. Pembukaan akses pasar yang diminta Eropa 
melalui penghapusan nilai tarif telah berdampak terhadap defisitnya nilai perdagangan 
susu dan produk turunannya antara Indonesia dengan Uni Eropa. Selama kurun waktu 
2008-2012 nilai defisitnya semakin besar, bahkan hingga mencapai US$ 100 juta.  
 
Tarif impor produk susu yang mencapai 0% mengakibatkan harga susu lokal menjadi 
sangat tidak kompetitif dibandingkan dengan harga susu impor. Namun, seiring dengan 
praktek liberalisasi kebijakan perlindungan tarif bagi petani ternak sapi perah dari 
derasnya impor susu dan olahannya mengalami pasang surut.  
 
Padahal sebelumnya Indonesia mempunyai kebijakan untuk melindungi peternak susu 
dalam negeri lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yaitu Menteri 
Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi pada tahun 
1983. Saat itu, IPS diwajibkan untuk membeli susu dari petani ternak lokal disamping 
susu impor sebagai bahan baku Industrinya. Kewajiban membeli susu dari petani ternak 
itu di kenal dengan istilah Bukti Serap (Busep). 
 
Ketidakjelasan konsep perlindungan dari pemerintah semakin merugikan peternak sapi 
perah kecil. Serbuan susu import dan harga jual yang tidak stabil menyebabkan peternak 
kecil banyak yang kehilangan pendapatan, karena biaya produksi dengan hasil yang 
didapat mengalami minus. Apalagi mereka juga harus  berhadapan dengan peternak dari 
negara maju yang memelihara ternak dalam skala ratusan bahkan ribuan ekor serta 
memperoleh dukungan pemerintahnya. 
 
Uni Eropa telah mengeluarkan dana untuk subsidi kepada peternak sejumlah €55 Miliar 
atau sekitar US$80 Miliar. Dana subsidi yang dibayarkan setiap tahun itu dipakai untuk 
mendanai tunjangan peternak, peraturan pasar, penyimpanan bantuan, pembangunan 
desa dan proyek lainnya5. 
 
 
 

 



Indonesia for Global Justice | 2014 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 1: 

Peternak KPS Bogor & 

Monopoli Industri Susu Besar 

 

 
Salah Satu Kandang Ternak KPS Bogor 
 

Sebanyak 90% produksi susu nasional diproduksi dari peternak kecil dan menengah, yang rata-
rata kepemilikannya adalah 3–4 ekor per keluarga. BPS (2009-2012) menyebutkan Petani ternak 
sapi perah yang memproduksi susu terdiri dari 6 perusahaan pembibitan, 70 perusahaan budidaya 
sapi perah,  skala menengah dan besar serta 127.211 orang peternak rakyat.  Dengan total jumlah 
sapi perah secara nasional 444.221 ekor (BPS, Mei 2013)1. Keberadaan Peternak rakyat tergabung 
dalam 95 Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternakan (KPS) dibawah naungan GKSI (Gabungan 
Koperasi Susu Indonesia) sebagai koperasi sekundernya. 

Produktivitas susu peternak sapi perah di KPS Bogor rata-rata mencapai 8-10 liter/hari/ekor1. 
Mereka memiliki sentra peternakan dengan model per kandang rata-rata 10 ekor. Bagi anggota KPS 
Bogor, 80% produksi susu wajib dijual ke Industri Pengolahan Susu (IPS) melalui KPS. Demikian juga 
KPS karena terikat kontrak dengan IPS harus memenuhi kuota minimal sesuai kesepakatan. Bila KPS 
tidak bisa memenuhi kuota maka akan ada sanksi tertentu. 

Industri pengolahan susu terkonsentrasi pada lima perusahaan besar seperti: Nestle, Ultra Jaya, 
Frisian Flag, Indomilk, dan Sari Husada. Konsentrasi industri tersebut, menguatkan posisi IPS dalam 
menetapkan harga beli susu peternak dan harga jual susu olahan melalui kartel terselubung.  Harga 
beli susu yang ditetapkan IPS merupakan kesepakatan dengan koperasi untuk jangka waktu 
beberapa bulan. Harga yang ditetapkan mendekati harga minimum pasar dunia. 

Saat ini KPS Bogor menjual ke perusahaan IPS Indomilk per hari mencapai 7,5 ton. Ada juga pasar 
baru bagi KPS Bogor untuk memasok sebanyak. 25 ton/minggu kepada Perusahaan Cimory. Namun, 
jika ketahuan maka KPS Bogor akan terkena penalti dari kesepakatan dengan Indomilk.  

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap IPS, menyebabkan peternak berada pada posisi 
tawar yang lemah1. Apalagi Margin harga terbesar selama ini hanya dinikmati oleh IPS (paling besar) 
dan retailer.  Kerugian selalu ditanggung oleh peternak yang menerima harga murah ketika menjual 
susu segar ke IPS.   

Untuk menjaga mutu produksi susu dan memelihara ternak hingga sampai ke IPS merupakan 
proses yang cukup panjang dan memerlukan biaya produksi yang tidak murah. Pemeliharaan dan 
proses produksi ini dilakukan langsung oeh peternak melalui pemberian pakan konsentrat, mineral 
dan hijauan pakan ternak/HPT (rumput gajah), membersihkan sapi dan kandang, memerah susu 
hingga membawa dan menjual susu ke TPS (tempat penampungan susu) KPS.*** 
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Hambatan Eropa Terhadap Ekspor Pertanian Indonesia 
 
CEPA tidak dalam rangka untuk memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk dapat 
masuk ke pasar Uni Eropa. Faktanya, untuk komoditas ekspor unggulan Indonesia ke 
Eropa seperti kelapa sawit, produk perikanan, susu, dan daging sapi, serta kayu dan 
produk olahannya disyaratkan untuk dapat memenuhi standar keamanan yang tinggi 
yang diterapkan oleh Eropa.  
 
Aturan perdagangan seperti Sanitary and Phytosanitary (SPS)6 telah dijadikan 
penghambat bagi masuknya produk pertanian dan perikanan Indonesia ke Uni Eropa, 
dimana Uni Eropa memiliki standar keamanan pangan yang tinggi, dibandingkan WTO, 
khususnya terkait dengan penggunaan zat-zat kimia dan isu lingkungan (Lihat acuan 
WTO dalam Tabel 2.2). Misalnya saja, kewajiban terhadap kehigienisan produk untuk 
masuk ke Uni Eropa diatur di dalam Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals (REACH). REACH bertujuan untuk memastikan bahwa 
bahan-bahan kimia yang diproduksi dan diedarkan di pasar Uni Eropa tidak merugikan 
kesehatan manusia atau lingkungan hidup.  
 
CEPA telah mewajibkan Indonesia untuk mendaftarkan zat-zat yang diproduksi atau 
digunakan dalam produk yang di ekspor ke Uni Eropa, dan harus diimplementasikan 
secara bertahap. Tahapan yang harus dilalui Indonesia adalah sebagai berikut :  
a. November 2010: Batas waktu Pendaftaran untuk zat-zat yang diproduksi atau 

diimpor dalam jumlah 1.000 ton atau lebih, serta karsinogen, mutagen dan zat 
beracun untuk reproduksi di atas satu ton per tahun, dan zat yang tergolong sangat 
beracun untuk organisme air di atas 100 ton. 

b. Juni 2013: Batas waktu Pendaftaran untuk zat-zat yang diproduksi atau diimpor 
dengan kuantitas sebesar 100 ton atau lebih. 

c. Juni 2018: Batas waktu Pendaftaran untuk zat-zat yang diproduksi atau diimpor 
dengan kuantitas sebesar satu ton atau lebih. 
 

Pada produk perikanan, peningkatan terhadap sertifikasi dan eco labelling adalah hal 
yang ditekankan oleh Uni Eropa.7 Skema Program ecolabelling dan sertifikasi untuk 
produk perikanan menjadi sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan di Eropa 
Utara dan Eropa Selatan yang menjual produk perikanan untuk mempertahankan posisi 
pasarnya. Standar keamanan produk pangan terhadap pasar Eropa cukup tinggi apabila 
dibandingkan dengan Amerika dan Jepang, bahkan jika dibandingkan dengan pasar 
alternatif mereka seperti: Korea Selatan atau Timur Tengah. 
 
Tabel 2.2 Ketentuan SPS dan TBT Berdasarkan Aturan WTO 
 

Sanitary dan Phytosanitary (SPS) Technical Barrier to Trade (TBT) 
Zat additif di makanan dan minuman Pelabelan terhadap makanan, minuman dan 

obat-obatan 
Kontaminan di dalam makanan dan minuman Persyaratan tingkatan dan kualitas untuk 

makanan 
Zat beracun di dalam makanan dan minuman  Persyaratan packaging untuk makanan 
Residu dari obat-obatan hewan atau pestisida di 
dalam makanan dan minuman  

Packaging dan pelabelan untuk zat kimia 
berbahaya dan beracun.   
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Sertifikasi: keamanan makanan, hewan atau 
keseahatan hewan  

Aturan untuk peralatan elektronik  

Metode proses dengan implikasi terhadap 
keamanan pangan  

Aturan untuk handphone, peralatan radio 
dsb. 

Persyaratan pelabelan yang langsung 
berhubungan dengan keamanan pangan  

Pelabelan terhadap tekstil dan garmen  

Karantina tumbuhan dan hewan  Test terhadap kendaraan dan aksesoris 

Mendeklarasikan area bebas dari hama atau 
penyakit   

Aturan untuk kapal dan peralatan kapal 

Pencegahan penyakit atau hama meluas di suatu 
negara   

Aturan keamanan untuk mainan  

Persyaratan sanitary lainnya untuk impor 
(seperti impor angkutan yang digunakan untuk 
mengangkut binatang) 

 Dan lain-lain  
 

Sumber : WTO Agreement Serries, Sanitary and Phytosanitary Measures 

 
Sebagai contoh, udang budidaya (cultured shrimp), berdasarkan standar EU diperlukan 
otoritas yang sah dari EU yang ada di setiap Negara untuk melakukan test dan pelabelan 
terhadap produk dari setiap udang budidaya dengan tujuan menjamin pelacakan penuh 
dan tidak menggunakan obat-obatan yang berbahaya selama siklus produksi. Padahal, 
Eropa termasuk salah satu importir udang asal Indonesia, yang salah satu sumber 
produksi udang tersebut ada di Lampung. Sebesar 24% dari total produksi udang 
tambang di Lampung di Ekspor ke Eropa dengan nilai ekspor mencapai hingga US$ 168 
juta. (Lihat Chart 2.1) 
 
Chart 2.1 Tujuan ekspor hasil perikanan Propinsi Lampung, Jan-Okt 2006 
 

  
Sumber: DKP Propinsi Lampung (2006) 
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Di Indonesia sendiri tidak memiliki badan otorisasi resmi, tetapi menggunakan badan 
sertifikasi dari luar, yakni Global GAP. Berdasarkan standar dari Global GAP beberapa 
ukuran yang harus dipenuhi yakni:8 manajemen site, reproduksi, bahan kimia, 
keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan ikan (fish welfare), manajemen dan 
peternakan, pemanenan, percontohan dan test, manajemen makanan, kontrol hama, 
manajemen lingkungan dan keanekaragaman hayati, penggunaan air dan pembuangan, 
pasca panen - dan kemampuan pelacakan, pasca panen – operasional, kriteria sosial.  
 
Dengan banyaknya persyaratan dan tingginya standar yang dibuat oleh Uni Eropa, maka 
dapat disimpulkan bahwa yang dapat memenuhi persyaratan tersebut hanyalah 
eksportir besar dan anak perusahaan yang mempunyai skala global, bukan nelayan atau 
petambak lokal.  
 
Apalagi akibat pembukaan akses pasar, produksi udang tambak lokal menjadi tidak 
kompetitif karena biaya produksi tinggi tetapi hasilnya tidak sebanding. Sehingga 
petambak udang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.  
 
Misalnya saja kasus petambak udang Dipasena di Lampung. Mereka harus menghadapi 
investor yang tidak bertanggung jawab yang berujung pada hilangnya hak atas lahan 
tambak dan hasil dari produksi udang yang tidak pernah dinikmati mereka, melainkan 
dinikmati oleh pengusaha yang menjerat mereka dengan utang akibat pola kerjasama 
Tambak Inti Rakyat (TIR) – (Lihat Box 2).  
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Box 2: 

Perlawanan Petambak Dipasena  

Menghadapi Investor Tak Bertanggung Jawab 

 
Di awal tahun 1989-an, pemerintah berinisiatif untuk membuka industri pertambakan udang, 

dengan pola Tambak Inti Rakyat (TIR) di Kabupaten Tulang Bawang, di Kecamatan Rawa Jitu Timur, 
Propinsi Lampung. Total luas peruntukan lahan sebesar 16.250 Ha, termasuk ekosistem hutan 
mangrove dan permukiman penduduk. Selanjutnya, program tersebut di jalankan oleh PT. Dipasena 
Citra Darmaja (DCD) milik Sjamsul Nursalim. 

Sedikitnya terdapat 9.033 Kepala Keluarga (KK) petambak plasma yang menjadi mitra dari 
PT.DCD, dengan pola Inti–Plasma. Setiap petani Plasma mendapatkan pinjaman yang difasilitasi oleh 
PT. DCD dari Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) (yang juga merupakan bank milik Sjamsul 
Nursalim), dengan peruntukan: kredit investasi sebesar Rp. 85 juta yaitu untuk kompensasi lahan 
tambak seluas 4.000 m2; dan kredit modal kerja sebesar Rp. 45 juta untuk membeli bibit udang, pakan 
udang, pupuk dan obat-obatan, bagi setiap plasma. Semua bentuk kerjasama kemitraan antara Inti–
Plasma tertuang dalam dokumen perjanjian, yang disebut Perjanjian Kerjasama (PKS).  

Perjanjian Kerjasama di era Sjamsul Nursalim tidak hanya mengatur masalah kredit petambak, 
tetapi juga sampai masalah keuangan dan juga kebutuhan hidup bulanan para petambak plasma. 
Dengan adanya perjanjian kerjasama Inti—Plasma, PT.DCD mewajibkan setiap petambak untuk 
menjual seluruh hasil panennya, serta membeli seluruh sarana-prasarana usaha dan tempat tinggal 
kepada PT.DCD. Setiap petambak diwajibkan untuk memperoleh permodalan dengan menyerahkan 
(mengagunkan) sertifikat tanah miliknya kepada bank yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam 
prakteknya, dana pinjaman ini tidak diterima oleh setiap petambak dalam bentuk uang. 

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter menyebabkan harga barang-barang pokok untuk 
kebutuhan hidup sehari-hari menjadi mahal dan bahkan sulit dijumpai dipasaran. Hal yang sama 
dirasakan juga oleh petambak plasma PT.Dipasena dimana biaya hidup semakin tinggi, sedangkan 
Biaya Hidup Bulanan Petambak (BHBP) dipatok pada angka nominal Rp.175.000,- (seratus tujuh 
puluh lima ribu rupiah), belum lagi untuk kebutuhan pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya (Profil 
berdirinya P3UW Lampung, 15 Januari 2006). Selain kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari–
hari, petambak pun semakin merasakan sejumlah penyimpangan pola kemitraan yang tertuang dalam 
PKS versi Sjamsul Nursalim, dimana utang biaya produksi para petambak dan hasil produksi yang 
dinikmati sangat tidak sesuai, bahkan PT.DCD lebih banyak mendapatkan keuntungan dari produksi 
petambak Dipasena.  

Perlawanan Petambak Dipaesna dimulai apada bulan September 1999, membentuk satu wadah 
organisasi yang disebut Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW)1. Secara struktural 
keberadaan organisasi P3UW membawahi seluruh anggota yang berada di 8 desa. Dari sinilah 
perlawanan kolektif petambak dimulai, mulai dari menyampaikan pendapat dalam forum-forum 
pertemuan dengan PT.DCD hingga aksi massa  menuntut kenaikan BHBP dan mendesak pola 
kerjasama Inti-Plasma yang lebih adil dan saling menguntungkan. 

Bukannya petambak mendapat penyelesaian, malah PT.DCD tersandung kasus Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI) atas utang bank yang dimilikinya, yakni Bank Dagang Negara Indonesia 
(BDNI). Pada 2007, PT.DCD akhirnya mengalihkan usaha tambaknya kepada Konsorsium Neptune 
dan mengubah nama PT.DCD menjadi PT Aruna Wijaya Sakti (PT.AWS). Namun, ternyata PT.AWS 
kembali melanjutkan sistem kerjasama yang selama ini dilakukan oleh PT.DCD.  

Kedaulatan petambak atas lahan tambaknya tetap belum terpenuhi. Bagi mereka yang sudah 
melunasi utang dari pemberi pinjaman PT.DCD, tetap tidak diperkenankan melakukan perbuatan 
hukum atas lot tambak yang dimilikinya. PT.AWS juga mewajibkan setiap petambak untuk 
menyerahkan sertifikat hak milik atas lot tambak miliknya untuk disimpan kepada PT.AWS sebagai 
jaminan kelangsungan hubungan kemitraan yang berkesinambungan. 

Penguasaan PT.AWS terhadap petambak tidak hanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan 
aktivitas keseharian petambak, namun juga telah masuk kedalam wilayah pribadi untuk mengelola 
seluruh rekening tabungan petambak pada bank yang ditunjuk oleh PT.AWS, serta mewajibkan setiap 
petambak untuk memberikan kuasa kepada PT.AWS untuk melakukan tindakan-tindakan hukum 
yang berhubungan dengan lot tambak.*** 
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 MP3EI & EKSPANSI INVESTASI  
PERTANIAN UNI EROPA DI INDONESIA 

  
 

Palm Oil Indonesia & Kepentingan Eropa 
 
Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia setelah Malaysia, yang keduanya 
telah berkontribusi sebesar 85% dari total produksi sawit dunia. Komoditas ini menjadi 
salah satu komoditas pertanian unggulan Indonesia. Selama 2009 hingga 2013 nilai 
ekspor minyak kelapa sawit terus mengalami peningkatan dan tetap menjadi unggulan 
(Lihat Chart 3.1). Bahkan, tujuan utama ekspor sawit Indonesia adalah ke Uni Eropa 
setelah China dan India. 
 
Pasca dikeluarkannya instruksi energi terbarukan Uni Eropa pada 2009, minyak sawit 
dianggap menjadi salah satu komoditas yang paling mencemari lingkungan. Dalam 
proses pendiskusian CEPA sendiri, Indonesia dan Uni Eropa masih mencoba untuk 
menyamakan persepsi tentang komoditas kelapa sawit sebagai komoditas pertanian 
yang ramah lingkungan.  
 
Pemerintah Indonesia berupaya keras agar CPO Indonesia bisa diterima kembali di 
Eropa, salah satunya melalui sertifikasi minyak sawit dan mencapnya sebagai minyak 
sawit yang berkelanjutan. Proses sertifikasi ini dikenal dengan Indonesia Sustainable 
Palm Oil (ISPO) yang dibentuk pada 2009.  
 
Chart 3.1 Nilai Ekspor Minyak Sawit Indonesia 2009-2013 (Juta Ton) 

 
Sumber: Database IGJ, diolah dari Statistik Kementerian Pertanian 2009-2013 

 
Ditengah polemik minyak sawit yang tidak ramah lingkungan, Uni Eropa tetap 
menempatkannya sebagai komoditas yang utama dalam kerjasama perdagangan Uni 
Eropa dan Indonesia. Bahkan beberapa Negara Uni Eropa masih memiliki 
ketergantungan tinggi terhadap produksi minyak sawit adalah Belanda, Jerman, Itali, 
dan Perancis (Lihat Chart 3.2).  

3 
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Pentingnya Minyak sawit Indonesia bagi Uni Eropa juga di-amini oleh Duta Besar Uni 
Eropa untuk Indonesia, Brunai, dan ASEAN, Olof Skoog, dalam tulisan opininya di media 
cetak Jakarta Post (05/01/2015), yang berjudul “Facts About The EU and Palm Oil”. 
Dalam tulisannya, Olof memastikan penerimaan Minyak Sawit Indonesia di Uni Eropa 
sebagai komoditas yang ramah lingkungan. 
 
Pemastian tersebut dipaparkan oleh Olof melalui beberapa kebijakan Uni Eropa yang 
membuka kembali keleluasaan ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa, seperti: 
pertama, food labeling. Olof menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap 
produk-produk makanan yang menggunakan minyak sawit dari Indonesia. UE hanya 
akan menggunakan label makanan dengan menyebutkan “VegeTabel oils”.  
 
Kedua, sertifikasi minyak sawit yang berkelanjutan. Dengan keberadaan mekanisme 
sertifikasi minyak sawit yang dimiliki Indonesia, maka minyak sawit di Indonesia akan 
lebih bisa diterima.  
 
Sekitar 80% penggunaan Minyak sawit dijadikan sebagai bahan baku utama industri, 
khususnya dalam industri makanan. Sisanya digunakan untuk industri kosmetik, farmasi 
dan kimia, serta pakan ternak. Bahkan hingga penggunaan minyak sawit untuk biofuel 
dan listrik. Penggunaan minyak sawit di Uni Eropa hingga 2012 tercatat sebesar 6,4 juta 
ton, dimana terhitung 3,9 Juta ton untuk bahan baku industri non-energi (makanan, 
kosmetik, dan farmasi), 1,9 juta ton untuk biofuel, dan 0,6 juta ton untuk tenaga listrik9.  
 
Beberapa perusahaan Eropa yang bergerak dalam industri makanan dan kosmetik di 
Indonesia juga menjadi pelanggan tetap produk minya sawit, seperti Nestle (Swiss), 
Unilever (UK/Netherland), Danone (Perancis), L’oreal (Jerman), Biersdorf (Jerman), 
Henkel (Jerman), dan lain sebagainya. 
 
Chart 3.2 Jumlah Ekspor Palm Oil Ke Beberapa Negara Eropa 2013 (Juta Kg) 

 
Sumber: Database IGJ, diolah dari BPS 2014 
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Agenda Energi Terbarukan Uni Eropa 
 
Pada 2009, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan instruksi penggunaan energi terbarukan 
untuk seluruh negara anggota Uni Eropa yang bernama European Renewable Energy 
Directives (RED). Instruksi itu memandatkan Negara anggota Uni Eropa untuk mencapai 
target penggunaan energy terbarukan sebanyak 20% dari total keseluruhan penggunaan 
energy (listrik, pemanas, dan pendingin) dan 10% penggunaan energy terbarukan untuk 
transportasi pada tahun 2020.  
 
Target ini bahkan ditingkatkan dan diperpanjang hingga tahun 2030. Target yang baru 
ini menargetkan pemotongan 40% emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan tingkat 
tahun 1990, penggunaan energy terbarukan sebesar 27% dari total konsumsi energy, 
dan peningkatan hingga 30% dalam efisiensi energy.  
 

Energi terbarukan yang dimaksud dalam 
instruksi tersebut termasuk energy yang 
bersumber dari non-fosil seperti angin, tenaga 
surya, aerothermal, hydrothermal, ocean 
energy, hydropower, biomass, landfill gas, 
biofuel, dan biogas. Dalam penggunaannya, 
sumber-sumber energy terbarukan ini harus 
memenuhi kriteria yang diatur dalam 
Renewable Energy Directives, khususnya 
untuk biofuels dan bioliquids.  

 
Biofuel akan menjadi fokus utama EU dalam mencapai target 10% penggunaan energy 
terbarukan sektor transportasi pada tahun 2020. Biofuel dikenal dalam 2 jenis, yakni 
Bioethanol dan Biodiesel. Bioethanol berbahan baku seperti jagung, tebu, minyak 
kedelai, buah bit. Dan biodiesel terbuat dari lemak hewan, minyak sayur, lobak, biji 
kedelai, biji jatropha, biji bunga matahari, dan kelapa sawit.  
 
Pengaturan terhadap penggunaan biofuels dan bioliquids menjadi sangat 
dipertimbangkan dikarenakan berpotensi menimbulkan dampak kerusakan terhadap 
lingkungan hidup. Persyaratan yang ditentukan dalam pasal 17 ayat 2-6 Renewable 
Energy Directives menyebutkan bahwa penggunaan biofuels dan bioliquids harus 
memenuhi criteria sebagai berikut: 
1. Emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan harus sekurang-kurangnya mencapai hingga 

35%. 
2. Tidak dibuat dari bahan baku yang diperoleh dari lahan yang memiliki status sebagai 

hutan primer, dalam status konservasi alam. 
3. Tidak dibuat dari bahan baku yang diperoleh dari lahan dengan stok karbon tinggi. 
4. Tidak dibuat dari bahan baku yang ditanam di lahan gambut; 
5. Harus memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan EU 

Common Agricultural Policy, khususnya Annex 2 Part A.  
 
 
 
 

“Setiap 1 ton biodiesel yang 

diproduksi di Uni Eropa 

telah meningkatkan 

konsumsi minyak sawit 

sebesar 110 kg” 
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Pasca dikeluarkannya kebijakan energy terbarukan Eropa pada 2009, sejak tahun 2000 
hingga 2012 penggunaan biofuels untuk bahan bakar transportasi di Eropa meningkat 
dari 710 KTOE (Kilo Tonne of oil equivalent) menjadi 14.501 KTOE10. Ada 2 jenis bahan 
bakar biofuel yang digunakan Eropa yakni biodiesel dan biogass. Penggunaan biodiesel 
lebih disukai di Eropa ketimbang biogass. Di tahun 2012, penggunaan biogass hanya 
sebesar 2.852 KTOE, sangat jauh tertinggal dengan biodiesel yang mencapai 11.637 
KTOE11. 
 
Dari banyaknya pilihan bahan baku biofuel, nampaknya minyak sawit masih menjadi 
pilihan utama. Walaupun, Uni Eropa memiliki persyaratan ketat terhadap sumber 
energy terbarukan yang digunakan, nampaknya konsumsi minyak sawit di Uni Eropa 
akan semakin meningkat untuk pemenuhan target energy terbarukan.  
 
Selama ini, Uni Eropa menggunakan lobak sebagai bahan baku biodieselnya. Tetapi Uni 
Eropa tidak mungkin dapat memproduksi sesuai dengan permintaan biodiesel, hal ini 
karena biaya produksi pertanian di Eropa cukup tinggi dibandingkan jika impor dari 
Negara berkembang12. Hingga akhirnya, sumber biodiesel EU harus disuplai oleh minyak 
sawit.  
 
Ada banyak alasan yang akhirnya minyak sawit menjadi satu-satunya pilihan terbaik 
diantara lainnya: Pertama, produksinya sangat tinggi dibandingkan minyak sayur 
lainnya; kedua, harganya murah; ketiga, lebih sehat dibandingkan dengan lemak hewan. 
Dari ketiga alasan inilah akhirnya terjadi peningkatan konsumsi minyak sawit di dunia. 
Dalam waktu 30 tahun sejak 1980, konsumsinya meningkat dari 4,5 juta ton hingga 45 
juta ton.  
 
Pentingnya minyak sawit untuk produksi 
biodiesel EU, diprediksi akan meningkatkan 
eskalasi perkebunan sawit hingga 4 juta hektar di 
dunia untuk dapat memenuhi permintaan hanya 
dari Uni Eropa13. Selain itu, penggunaan minyak 
sawit di EU mengalami peningkatan dari 8-20% 
terhitung sejak tahun 2006-2012. Bahkan, IISD 
dalam laporannya pada tahun 2013 telah 
memprediksi untuk setiap ton biodiesel yang 
diproduksi di Uni Eropa pada 2006-2012, telah 
terjadi peningkatan dari 110 kg konsumsi 
minyak sawit.  
 
Kebijakan energy terbarukan EU akan kembali mendorong investasi besar-besaran 
Negara-negara anggota EU di Negara berkembang di sektor pertanian terhadap 
komoditas utama bahan baku biofuel. Selain itu, investasi dalam industri pengolahan 
juga akan menjadi fokus utama EU kedepan. Misalnya saja perusahaan pengilangan asal 
Finlandia, Neste Oil, telah membangun pabrik biodiesel terbesar di dunia di Singapura.  
 
 
 
 

“Peningkatkan eskalasi 

perkebunan sawit hingga 

4 juta hektar di dunia 

hanya untuk memenuhi 

permintaan dari Uni 

Eropa” 
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Ekspansi Investasi Pertanian Di Indonesia   
Dalam Kebijakan Energi Terbarukan Uni Eropa 
 
Sejak jaman kolonial, Indonesia telah dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber 
daya alam, baik untuk kebutuhan energy maupun pangan. Dalam agenda globalisasi, 
Indonesia menjadi Negara yang cukup diperhitungkan. Apalagi dalam situasi krisis 
ekonomi global, Indonesia cukup ‘survive’, dan menjadi salah satu tujuan utama investasi 
khususnya bagi Negara-negara EU.  
 
Melihat peluang ini, dalam masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono/SBY (2009-
2014), disusunlah sebuah agenda pembangunan nasional yang hendak menjadikan 
Indonesia sebagai Negara berdaya saing tinggi dengan kekayaan alam yang dimilikinya. 
Agenda ini juga disusun secara khusus untuk menyesuaikan arah pembangunan 
Indonesia dengan agenda liberalisasi kawasan, sehingga mampu menghubungkan 
Indonesia secara langsung dengan pasar global.  
 
Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) telah menjadi salah satu 
pendorongnya. Rencana pembangunan konektivitas kawasan ASEAN pada akhirnya 
mengharuskan Indonesia untuk juga membuat sebuah konsep konektivitas di wilayah 
Indonesia, khususnya terhadap wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan komparatif 
yang cukup tinggi. Sehingga konsep pembangunan konektivitas nasional ini nantinya 
akan semakin mendekatkan produksi sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dengan 
permintaan pasar.  
 
Gambar 3.1 Klaster Industri Dalam 6 Koridor Ekonomi MP3EI 
 

 
Sumber: KP3EI, 2012 
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Benar saja, pada tahun 2011, konsep pembangunan ekonomi nasional Indonesia 
akhirnya disahkan dengan nama Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia atau dikenal dengan MP3EI. Keterlibatan aktif Indonesia dalam dinamika 
ekonomi global, melalui MP3EI Pemerintahan SBY memposisikan Indonesia sebagai 
basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, 
perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistic global14. Dengan 
posisi ini, maka terbukalah peluang bagi EU untuk memanfaatkan Indonesia sebagai 
pemasok sumber energy terbarukan yang dibutuhkan oleh EU dalam mencapai target di 
tahun 2020.  
 
Tabel 3.1. Spesialisasi Industri Dalam Koridor Ekonomi MP3EI 

Koridor Pusat Ekonomi Tema Koridor 
Produksi Utama 

Industri 
KEK Yang 

Terbentuk 
Food 

Estate 
Sumatera Banda Aceh, 

Medan, 
Pekanbaru, Jambi, 
Palembang, 
Tanjungpinang, 
Pangkal Pinang, 
Padang, Bandar 
Lampung, 
Bengkulu, Serang. 

Sentra Produksi 
dan Pengolahan 
Hasil Bumi dan 
Lumbung Energi 
Nasional. 

Kelapa Sawit, 
Karet, Batu Bara, 
Perkapalan, Besi 
Baja. 
 

Sei 
Mangkei; 
Tanjung 
Api-api. 

 - 

Jawa Jakarta, Bandung, 
Semarang, 
Yogyakarta, 
Surabaya. 

Pendorong Industri 
dan Jasa Nasional. 

Makanan-
minuman, Tekstil, 
peralatan 
transportasi, 
perkapalan, 
telematika, 
Alutsista. 

Tanjung 
Lesung. 

- 

Kalimantan Pontianak, 
Palangkaraya, 
Banjarmasin, 
Samarinda. 

Pusat Produksi dan 
Pengolahan Hasil 
Tambang dan 
Lumbung Energi 
Nasional. 

Minyak dan gas, 
kelapa sawit, 
batubara, besi 
baja, bauksit, 
perkayuan. 

Maloy 
Batuta 
Trans 

Kalimantan. 

Delta 
Kayan 
Food 

Estate 

Sulawesi Makasar, Kendari, 
Mamuju, Palu, 
Gorontalo, 
Manado. 

Pusat produksi dan 
pengolahan hasil 
pertanian, 
perkebunan, 
perikanan, migas, 
dan pertambangan 
nasional. 

Padi, jagung, 
kedelai, ubi kayu, 
kakao, perikanan, 
nikel, minyak dan 
gas bumi. 

Palu; 
Bitung. 

- 

Bali-Nusa 
Tenggara 

Denpasar, 
Lombok, Kupang, 
Mataram. 

Pintu gerbang 
pariwisata dan 
pendukung pangan 
nasional. 

Pariwisata, 
perikanan, 
peternakan. 

Mandalika. 

- 

Papua-
Maluku 
Utara 

Sofifi, Ambon, 
Sorong, 
Manokwari, 
Timika, Jayapura, 
Merauke. 

Pusat 
pengembangan 
pangan, perikanan, 
energy, dan 
pertambangan 
nasional. 

Pertanian pangan 
(Padi, jagung, 
kedelai, ubi kayu), 
perikanan, 
tembaga, nikel, 
minyak dan gas 
bumi. 

Morotai 
Merauke 

Integrated 
Food & 
Energy 
Estate 

(MIFEE) 

Sumber: Database IGJ, diolah dari Dokumen MP3EI, Kemenko Ekonomi, 2011. 
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Tabel 3.2 Kawasan Ekonomi Khusus Dalam MP3EI 

Nama KEK Lokasi Luas Lahan 
Sektor Industri 

Utama 

Bitung Bitung, Sulawesi Utara 534 ha 

Industri Perikanan 
dan Industri 
Pengolahan argo 
(kelapa dan 
tanaman obat), 
dan logistik 

Maloy 
Batuta 
Trans 
Kalimantan 

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi 
Kalimantan Timur 

557,34 ha 
Industri Kelapa 
Sawit dan Logistik 

Mandalika 
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat 

1.035, 67 ha 

Pariwisata, seperti 
Hotel, resort, MICE 
and agro-industry 
and eco-tourism 

Morotai Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara 1,101.76 ha, 

Industri 
pengolahan ikan, 
manufaktur, 
logistik, dan 
pariwisata 

Palu Kota Palu, Sulawesi Tengah 1500 ha 

Industri 
pertambangan 
(Nikel, Biji Besi, 
emas), industri 
pengolahan kakao, 
karet, rotan, dan 
rumput laut, 
industri 
manufaktur alat 
berat, otomotif, 
elektrik dan 
elektronik dan 
logistik 

Sei Mangkei Kab. Simalungun, Sumatera Utara 2002 Ha 

Industri 
Pengolahan 
Kelapa Sawit dan 
turunannya, 
Industri Karet, 
Aneka Industri, 
Logistik, dan 
Pariwisata 

Tanjung 
Api-api 

Kota Palembang, Sumatera selatan 2030 Ha 

Industri karet dan 
kelapa sawit, 
industri 
petrokimia 
melputi gasifikasi 
batubara dan 
ethanol 

Tanjung 
Leseung 

Kabupaten Pandeglang, Provinsi 
Banten 

1500 Ha Pariwisata 

Sumber: Database IGJ, diolah dari Dokumen MP3EI, Kemenko Ekonomi, 2011. 
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Sesuai dengan posisioning Pemerintahan SBY, maka 
pengembangan struktur pertumbuhan ekonomi 
nasional dalam MP3EI dilakukan melalui 
pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan 
ekonomi sesuai dengan produk-produk unggulan 
yang dimiliki di beberapa kawasan yang akan saling 
terhubung antara satu kawasan dengan lainnya 
melalui konektivitas. Pendekatan ini menciptakan 
koridor ekonomi Indonesia yang dipusatkan pada 6 
koridor ekonomi utama, yaitu Koridor Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, 
dan Papua-Kepulauan Maluku (Lihat Gambar 3.1) 
yang memiliki spesialisasi klaster industrinya 
masing-masing (Lihat tabel 3.1).  
 
Pembangunan koridor ekonomi MP3EI sebagaimana disebutkan sebelumnya, dilakukan 
dengan mengembangkan klaster-klaster Industri yang dipusatkan dalam sebuah 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diberikan perlakuan-perlakuan khusus bagi 
investor. Perlakuan khusus tersebut antara lain meliputi: kebijakan perpajakan dan 
kepabeanan peraturan ketenagakerjaan, dan perijinan sesuai kesepakatan dengan dunia 
usaha. Begitu pun dengan pembukaan lahan secara besar untuk mencapai target 
ketahanan pangan melalui agenda Food Estate. Sejak ditetapkannya MP3EI hingga 2014, 
KEK yang telah terbentuk sudah sebanyak 9 kawasan (Lihat Tabel 3.2).  
 
Jika melihat dari spesialisasi klaster industri yang disusun, nampaknya Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua-Kepulauan Merauke akan menjadi potensi wilayah 
investasi sektor pertanian Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan energy 
terbarukan EU. Sumatera dan Kalimantan adalah dua kawasan terbesar di Indonesia 
dengan potensi kelapa sawit terbesar di Indonesia. Data Kementerian Pertanian 2009, 
dari seluruh total produksi kelapa sawit di Indonesia, 70% berada di Sumatera dan 26% 
berada di Kalimantan.  
 
Kebijakan energy terbarukan EU yang bertumpu pada produksi kelapa sawit Indonesia 
akan meningkatkan peran Uni Eropa baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung dalam agenda MP3EI dan kebijakan pertanian Indonesia. Peran EU secara 
langsung bisa ditunjukan dengan investasi perusahaan UE di perkebunan dan industri 
pengolahan kelapa sawit. Peran tidak langsung bisa ditunjukan melalui peningkatan 
pembukaan perkebunan kelapa sawit guna meningkatkan produksi CPO Indonesia 
sebagai pensuplai minyak kelapa sawit di berbagai Negara Eropa.  
 
Misalnya saja di KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara yang dinamai Integrated Sustainable 
Palm Oil Cluster akan memfasilitasi pembangunan industri pengolahan sawit terbesar di 
Indonesia. Beberapa rencana pembangunan pabrik Oleochemical, Fatty Acid, Fatty 
Alcohol, Refinery, pupuk NPK Fertilizer, dan energi Biomass akan melengkapi 
sentralisasi minyak sawit di Sumatera. 
 
 

“Data Kementerian 

Pertanian 2009, dari 

seluruh total 

produksi kelapa sawit 

di Indonesia, 70% 

berada di Sumatera 

dan 26% berada di 

Kalimantan” 
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Besarnya potensi kelapa sawit di Sumatera, telah menarik banyak rencana investasi, 
salah satunya Uni Eropa (Lihat Tabel 3.3). Terlebih dengan terbentuknya KEK Sei 
Mangkei yang nantinya akan terhubung dengan pelabuhan terbesar di Sumatera, Kuala 
Tanjung, akan semakin memudahkan produk kelapa sawit masuk ke pasar Eropa. 
 
Saat ini KEK Sei Mangkei kawasan yang paling siap untuk beroperasi dan merupakan 
KEK pertama di Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 
2012 dengan tiga zona, yaitu industri, logistik, dan pariwisata. Industri yang akan 
dikembangkan fokus pada pengolahan kelapa sawit dan karet, serta aneka industri. Sei 
Mangkei juga telah terhubung dengan jalur kereta api menuju ke pelabuhan Belawan, 
Medan. Dan nanti jika Pelabuhan Kuala Tanjung sudah siap, maka jalur kereta api itu 
akan terus menghubungkan kesana. 
 
Pemerintah Indonesia menunjuk PTPN III sebagai pengelola KEK Sei Mangkei, yang 
mendanai pembangunan infrastruktur di KEK tersebut yang menelan investasi sebesar 
Rp. 213 Miliar yang diperuntukan membangun dry port, CPO tank farm, dan instalasi 
pengolahan air bersih15. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 
2x35 Mega Watt untuk mendukung aktivitas industri yang ada di kawasan KEK Sei 
Mangkei. Proyek ini dijalankan PTPN III dengan menggandeng perusahaan asal Jerman, 
Ferrostaal.  

 
Kerjasama antara PTPN III dan Ferrostaal 
juga akan diarahkan pada pembangunan 
industri hilir minyak sawit yang akan 
mengintegrasikan industri biodiesel, 
surfactant, dan beta carotene dengan 
kapasitas produksi sebesar 600.000 ton 
pertahun. Selain itu juga membangun 
industri oleokimia-fatty alcohol berkapasitas 
90.000 ton pertahun, dan industri refinery 
olein cooking oil dengan kapasitas 600.000 
ton pertahun16.  
 

Ketertarikan kalangan bisnis EU di kawasan Sumatera cukup tinggi. Misalnya saja, Duta 
Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Geong Witschel, berjanji akan menjajaki lebih serius 
investasi di Sumatera Utara bersama dengan perusahaan-perusahaan asal Jerman, yang 
akan fokus pada investasi Bioenergi, khususnya tenaga listrik dan kelapa sawit17.  
 
Selain itu keseriusan Pemerintah Belanda untuk meningkatkan kerjasama ekonomi 
dengan Indonesia ditunjukan dengan keseriusannya untuk terlibat dalam pembangunan 
infrastruktur yang diperlukan dalam rangka memperlancar agenda MP3EI melalui 
kunjungannya ke Indonesia pada Maret 2014 yang dihadiri oleh Menteri Infrastruktur 
dan Lingkungan Hidup Belanda, Melanie Schultz van Haegen dan beberapa CEO atau 
pejabat eksekutif perusahaan besar seperti Port of Rotterdam, Unilever, Royal Dutch 
Shell, maupun Rabobank18.  
 
 

“Port of Rotterdam telah 

menanamkan investasi 

sebesar US$ 400 juta untuk 

pembangunan pelabuhan 

Kuala Tanjung di Sumatera 

Utara guna memfasilitasi 

supply chain CPO” 
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Hasil dari pertemuan tersebut, faktanya pada Februari 2015 Port of Rotterdam, salah 
satu perusahaan pelabuhan terbesar di Eropa, telah menanamkan investasi sebesar US$ 
400 juta untuk pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, yang akan 
menopang aktivitas industri di KEK Sei Mangkei19.  
 
Selain Sei Mangkei, kawasan yang akan menjadi pusat pengolahan sawit di Indonesia 
adalah KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai Timur, Kalimantan Timur. KEK 
Maloy baru diluncurkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah No.85 tahun 
2014. KEK Maloy akan memfokuskan pada 2 sektor utama yakni pemmbangunan 
industri oleochemical dan pengolahan hasil tambang berskala internasional.  
 
Saat ini, KEK Maloy masih dalam tahap persiapan pembangunan pengembangan KIPI 
yang diperkirakan membutuhkan total investasi mencapai Rp4,771 triliun. Tahap 
pengembangan pertama seluas 1.000 hektare dan lahan yang sudah dibebaskan seluas 
577 hektare. KEK Maloy juga akan diperkuat dengan rencana pembangunan pelabuhan 
internasional Maloy yang akan langsung menghubungkannya ke pasar global20.  
 
Dengan agenda hilirasasi industri sawit di KEK Maloy akan menjadikan Kalimantan 
sebagai penghasil produksi olahan sawit terbesar. Saat ini Kalimantan Timur telah 
memiliki luasan lahan kebun sawit sebesar 1,3 Juta Ha dan targetnya akan ditingkatkan 
menjadi 2,4 Juta Ha21. Apalagi keberadaan KEK Maloy ditunjang dengan keberadaan 
Food Estate di Kabupaten Bulungan yang akan membuka pemanfaatan lahan food estate 
untuk perkebunan sawit selain produk pangan lainnya seperti jagung, kedelai, dan tebu.  
 
Ketika peresmian KEK Maloy, Pemerintah Indonesia juga meresmikan beberapa pabrik 
pengolahan sawit yang akan beroperasi di KEK Maloy. Pabrik pengolahan sawit tersebut 
dimiliki oleh perusahaan perkebunan sawit yang sebelumnya memang sudah beroperasi 
di Kalimantan Timur, yakni Indonesia Plantation Synergy, Cahaya Tiara Plantation, 
Sasana Yudha Bakti, Khaleda Agroprima Malindo, Astra Agro, Bima Palma, Grup 
Swakarsa, dan Telen. Beberapa dari mereka juga memiliki afiliasi dengan perusahaan 
asal Eropa. 
 
Seperti PT. Sasana Yudha Bakti menggandeng REA Kaltim Plantation yang merupakan 
anak perusahaan dari REA Holdings PLC, sebuah perusahaan asal London, Inggris yang 
catatan keuangannya (REA Finance B.V.) tercatat di Belanda sebagai perseroan terbatas 
dibawah UU Perdata Belanda, serta terdaftar dalam Kamar dagang dan industri Belanda 
di Amsterdam22. REA Kaltim Plantation juga turut berinvestasi dalam pembangunan 
fasilitas KEK Maloy yaitu pembangkit listrik tenaga biomassa sawit dan perdana biogas.  
 

Kehadiran KEK Sei Mangkei di Sumatera dan KEK Maloy di Kalimantan sebenarnya tidak 
juga menjadi hal baru bagi pemain-pemain lama CPO. Hal ini karena pemain-pemain 
besar CPO di dua pulau ini sudah melakukan pengaplingan terhadap lahan perkebunan 
yang total jumlahnya sudah mencapai 10 Juta Ha, yang didominasi penguasaannya oleh 
Sinar Mas Group, Salim Group, Jardine Matheson Group, Wilmar Group, dan Surya Dumai 
Group23.  
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Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh TuK Indonesia (201524) menyebutkan 
bahwa pemain besar CPO di Kalimantan yang disebutkan sebelumnya telah menguasai 
sebanyak 3,1 Juta Ha lahan kebun. Dan mereka tercatat sebagai pemain ekspor CPO 
terbesar di Indonesia, yang tidak hanya ke Eropa tetapi juga ke China dan India.  
 
Tabel 3.3 Rencana Investasi Beberapa Perusahaan Di KEK & Food Estate Indonesia 

Perusahaan Asal Negara Sektor Investasi Nilai Investasi 
Luas 

Lahan 
Lokasi  

Unilever 
Oleochemical 

Indonesia 
UK/Belanda 

Industri 
Pengolahan Kelapa 

Sawit 
Rp.2,45 Triliyun 27,39 Ha 

Sei 
Mangkei 

Port Rotterdam Belanda 
Infrastruktur 

Pelabuhan 
US$ 400 Juta - 

Sei 
Mangkei 

Cistercienze Belanda 
Industri 

Pengolahan Kelapa 
Sawit 

* 2,50 Ha 
Sei 

Mangkei 

Ferrostaal 
(Patungan 

dengan PTPN III 
menjadi 

PT.Sinergi Oleo 
Nusantara) 

Jerman 

Industri pengolah 
biodiesel, 

betacaroten, fatty 
acid, fatty alkohol 

dan oleokimia 
lainnya. 

Pembangkit tenaga 
listrik 

Rp. 3,74 Triliyun 17,39 Ha 
Sei 

Mangkei 

REA Holding Plc 
(Kerjasama 

dengan Sasana 
Yudha Bakti) 

Inggris/ 
Belanda 

Perkebunan sawit, 
industri pengolahan 
sawit, pembangkit 

listrik tenaga 
biomassa 

* * 
Maloy 
Batuta 
Kaltim 

Jardine Matheson 
Group – Matheson 

& Co., melalui 
anak 

perusahaannya:  
Astra Agro 

Lestari; Telen 
Orbit Prima. 

Inggris 

Perkebunan sawit 
dan industri 

pengolahan sawit 
* * 

Maloy 
Batuta 
Kaltim 

Sugar Cane 
Plantation 

- 
+ 40.000 

Ha 
MIFEE 

Encore 
International Ltd. 

(Melalui Medco 
Energy)  

Inggris 
(Pemilik 
saham 

terbesar 
Medco 

Energy) 

Wood Pulp Plant 
and Sugar Cane 

Plantation. 
* 

+ 33.678 
Ha 

MIFEE 

Ket- * : Masih dalam rencana dan belum groundbreaking / - : Data not available  
Sumber: Database IGJ, diolah dari berbagai sumber media dan data. 

 
Dalam rangka memenuhi tingginya permintaan biofuels, maka pembentukan Food 
Estate di Indonesia menjadi satu strategi untuk meningkatkan produksi komoditas 
pangan selain sawit, seperti padi, jagung, kedelai, dan tebu. Ada 2 food estate yang telah 
terbentuk, yakni Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kepulauan 
Merauke, Papua, dan Delta Kayan Food Estate di Bulungan, Kalimantan Timur. Berkedok 



Indonesia for Global Justice | 2014 28 

 

agenda peningkatan ketahanan pangan, malahan Food Estate lebih banyak mengarah 
pada agenda pemenuhan permintaan biofuels dunia. Seperti halnya di MIFEE.  
 
MIFEE merupakan proyek pertama Food Estate di Indonesia. Terletak di Papua dan akan 
membuka lahan sebesar 1,28 Juta Ha yang kebanyakan berada di kawasan hutan. 
Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh AwasMIFEE (201225), disebutkan bahwa 
dibalik rencana ketahanan pangan, pemanfaatan lahan MIFEE dari rencana investasi 22 
perusahaan (dari total 36 perusahaan), lebih banyak dipergunakan untuk perkebunan 
sawit dan tebu (Lihat Chart 3.3.) Investasi di dua komoditas utama dalam sektor biofuel 
ini dikuasai oleh 6 perusahaan multinasional, yakni Daewoo International, Medco Group, 
Central Cipta Murdaya, Wilmar Internasional, Rajawali Group, dan Mayora Group. 
 
Chart 3.3 Mayoritas Pemanfaatan Lahan MIFEE 

 
Sumber: Database IGJ, diolah dari awasMIFEE Statistic 2012 

 
Mega eksploitasi dalam MP3EI akan menjadi salah satu pensuplai biofuels EU. Hal ini 
karena dengan MP3EI maka produksi dan ekspor CPO Indonesia akan digenjot naik. 
Bahkan data menunjukan sejak 2008-2014 produksi CPO semakin tinggi seiring dengan 
peningkatan nilai ekspor CPO Indonesia ke EU, yakni dari 1,37 Juta ton pada 2008 
menjadi 4,12 Juta ton pada 201426.  
 
Agenda ini dipastikan tetap berjalan walaupun tampuk kekuasaan telah berganti. 
Pemerintahan baru Indonesia, Jokowi-JK, dalam RPJMN 2015-2019 yang digagasnya 
melalui visi misi Nawacita tidak pernah menyebut membatalkan MP3EI, namun seluruh 
proyek yang telah berjalan ataupun sudah dicanangkan tetap berjalan seperti biasanya. 
Bahkan Presiden Joko Widodo telah menetapkan langkah-langkah konkret pemerintah 
dalam menyediakan lahan seluas dua juta hektare untuk membangun pabrik gula, food 
estate, dan perkebunan kelapa sawit yang lokasinya terletak di Pulau Sulawesi dan 
Kalimantan27. 
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KEBIJAKAN RAMAH INVESTASI,  
& DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT 

 
 
Perjanjian Investasi & Fasilitas Kemudahan Berinvestasi 
 
Bagi EU, bagian terpenting dari seluruh isi CEPA antara Indonesia-EU adalah bab 
mengenai Investasi. Isu investasi menjadi sangat strategis karena di dalam perjanjian 
investasi CEPA akan ditetapkan berbagai fasilitas perlindungan dan kemudahan 
investasi untuk melindungi investor dengan hak-hak eksklusif. Indonesia diharapkan 
untuk mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghapuskan berbagai 
hambatan investasi seperti regulasi yang dianggap membatasi gerak investasi EU di 
Indonesia.  
 
Beberapa isu investasi yang disoroti dalam proses pembahasan CEPA Indonesia-EU 
dalam rangka menghapus hambatan investasi EU di Indonesia yakni terkait dengan: (1) 
pembukaan akses kepemilikan investasi asing hingga 100%; (2) menghapus kewajiban 
transfer teknologi dan memperkuat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual 
perusahaan; (3) menghapus syarat wajib konten lokal; (4) merevisi kebijakan tentang 
persaingan usaha; (5) menjamin fasilitas penghapusan pajak. Terlebih lagi, EU meminta 
agar jaminan perlindungan investasi juga diperkuat dengan sebuah perjanjian investasi 
bilateral (Bilateral Investment Treaties) yang memiliki mekanisme penyelesaian 
sengketa antara investor langsung dengan Negara28.  
 
Tingginya minat investasi asing dalam 
pengelolaan sumber daya alam Indonesia sudah 
terbukti, khususnya sektor agribisnis untuk 
kepentingan biofuels dalam MP3EI. Sehingga 
untuk menghilangkan hambatan investasi di 
sektor tersebut maka investor membutuhkan 
jaminan dari Negara agar investor secara leluasa 
menguasai lahan dan mengeksploitas hasil alam 
melalui perizinan-perizinan yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah. Termasuk melalui peraturan 
perundang-undangan.  
 
Dengan peraturan perundang-undangan akhirnya Negara melakukan legalisasi terhadap 
eksploitasi alam besar-besaran, perampasan lahan masyarakat, pengrusakan 
lingkungan, dan penghancuran hutan lindung, bahkan hingga menghilangkan 
keberadaan masyarakat adat, yang diatasnamakan demi Investasi dan Pembangunan 
(Lihat tabel 4.1). 
 
 
 
 
 

4 

Menteri ESDM, Sudirman 

Said:  

“UU No.41 tahun 1999 

tentang Kehutanan telah 

menghambat proyek 

pembangunan pembangkit 

listrik tenaga panas bumi”. 
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Tabel 4.1 Perundang-undangan Yang Memfasilitasi Investasi Industri Pertanian 
 

Produk 
Kebijakan/Undang-

Undang 
Fasilitas investasi yang diberikan 

Undang-undang  No. 1 
tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing 
(PMA) 
 
UU No.25/2007 tentang 
Penanaman Modal 
 

Investor asing diberikan insentif sebagai berikut: 
1. Pembebasan pajak terhadap keuntungan perusahaan-perusahaan 

sampai enam tahun bagi proyek-proyek yang diutamakan. Tax 
holiday yang  kemudian dapat diperpanjang oleh pemerintah; 

2. Pembebasan dari pajak dividen untuk periode yang sama;  
3. Pembebasan dari pajak material modal pada saat mulai investasi 

modal asing; 
4. Pembebasan dari bea masuk impor untuk peralatan mesin, alat-alat 

dan kebutuhan-kebutuhan awal pabrik. 
5. Pembebasan dari pajak harta benda; 
6. Hak mentransfer keuntungan yang sedang berlangsung dalam mata 

uang lokal. 
 

Hak menguasai atas tanah:  
 Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan 

diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat 
diperbaharui selama 35 tahun. 

 Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan 
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat 
diperbaharui selama 30 tahun.  

 Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan 
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat 
diperbaharui selama 25 tahun.  

UU No.39/2014 tentang 
Perkebunan 

Dalam Undang-Undang ini, diberikan keleluasaan bagi investor di 
bidang perkebunan yang tercermin dalam pasal-pasal berikut:  
 Pasal 13, tentang penjelasan masyarakat hukum adat yang 

mereduksi pelaksanaan hukum dalam masyarakat adat merujuk 
kepada undang-undang. Padahal masyarakat adat mempunyai 
pranata dan sistem hukumnya sendiri, yang dapat dilakukan dengan 
musyawarah dan mufakat. 

 Pasal 27 ayat 3, memberikan keleluasan bagi korporasi (badan 
hukum) untuk melakukan pencarian dan pengumpulan sumber 
daya genetik.  

 Pasal 55, memberikan peluang kepada perusahaan untuk 
menafsirkan “setiap orang secara tidak sah” untuk mengolah lahan 
perkebunan, melakukan penebangan dan memanen di dalam 
kawasan perkebunan. Bab ini akan menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan dapat digunakan oleh perusahaan untuk 
mengkriminalisasi masyarakat ketika terjadi konflik perkebunan.  

 Pasal 57 ayat 2, tentang kemitraan usaha perkebunan. Skema 
kemitraan di perkebunan khususnya sawit melalui program inti 
plasma telah terbukti merugikan petani. Hal ini terlihat dalam 
pemberian kredit dan sistem bagi hasil yang tidak seimbang antara 
masyarakat dan perusahaan. Secara keseluruhan, pasal ini tidak 
mengakomodir pekebun mandiri karena tidak mengatur tentang 
tata kelola perkebunan alternatif yang mengangkat peran koperasi 
rakyat.  

 Pasal ,95 tentang penanaman modal. Tidak dijelaskan secara rinci 
pembatasan modal asing dalam bidang perkebunan. Hanya 
mengatur hal teknis terkait dengan tentang jenis tanaman 
perkebunan, skala usaha dan kondisi wilayah perkebunan.  
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UU. No.2/2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum 
 

 Pasal 9 penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum dan kepentingan pembangunan. Investor dapat melakukan 
tindakan penggusuran dan tindakan yang merugikan lainnya atas 
nama pembangunan dan kepentingan umum. Fakta yang terjadi di 
lapangan banyak berorientasi kepada bisnis seperti untuk 
pembukaan lahan pertambangan dan perkebunan.  

 Pasal 14 perusahaan dapat bekerjasama dengan instansi 
pemerintah untuk pengadaan tanah yang sesuai dengan RPJM 
instansi yang bersangkutan.  

 Pasal 40 pembayaran ganti rugi atas objek pengadaan tanah yang 
diberikan langsung kepada pihak yang berhak.  

 
Secara keseluruhan, UU ini melegalkan investor melalui pemerintah 
untuk dapat mengambil alih tanah masyarakat atas nama pembangunan 
dan kepentingan umum.  

UU.No.39/2009 tentang 
Kawasan Ekonomi 
Khusus 
 

Fasilitas yang diberikan kepada investor adalah berdasarkan Bab VI 
tentang fasilitas dan kemudahan, yang terdiri dari: perpajakan, 
kepabeanan, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, pertanahan, 
perijinan, keimigrasian dan fasilitas lain yang diatur dengan undang-
undang.  

PP Pengganti UU 
No.1/2004 tentang 
perubahan atas UU 
No.41/1999 tentang 
Kehutanan 
 

UU No.41/1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat(1) menyatakan bahwa 
"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan 
produksi dan kawasan hutan lindung".  
 
Hal ini memberi peluang investor bidang pertambangan untuk 
menggunakan kawasan hutan lindung. 

PP 18/2010 tentang 
Usaha Budidaya 
Tanaman 

PP ini adalah dasar hukum yang melandasi kebijakan dan program 
pembangunan pertanian di Indonesia yang disebut dengan Food Estate.  
 
 Pasal 3, memandatkan pemilihan wilayah yang dijadikan tempat 

usaha budidaya tanaman.  
 Pasal 8, luas maksimum yang diberikan kepada perusahaan yaitu 

10,000 ha dan untuk wilayah Papua bisa dua kali lipatnya.  
 Pasal 15, batas maksimum penanaman modal asing untuk usaha 

budidaya tanaman adalah 49%. 
Sumber: Database IGJ. 

 
Fakta konkrit adalah, disepakatinya Deklarasi Pembaruan Hukum Pengelolaan Sumber 
Daya Alam yang ditandatangani oleh para menteri kabinet Jokowi-JK pada 3 Maret 2015. 
Deklarasi tersebut menugaskan kepada seluruh jajaran menteri terkait untuk 
menselaraskan aturan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam di sektor 
kehutanan, minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, serta kelautan agar investasi 
tidak terhambat29. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa 
Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, serta Bappenas.  
 
Disebutkan dalam sebuah media cetak, Kompas (3/3/2015), Menteri ESDM mendesak 
dilakukannya revisi UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan karena telah menghambat 
proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Hal ini karena UU 
Kehutanan dalam salah satu pasalnya mengatur tentang kawasan cagar alam yang 
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termasuk kawasan dilindungi yang tidak boleh ada kegiatan produksi apa pun. Untuk itu 
UU Kehutanan harus segera direvisi.  
 

Fakta lain adalah di sektor perkebunan sawit. Pada 
Januari 2015 Koordinator BKPM, Franky Sibarani, 
mengeluarkan sebuah program the bottlenecking 
sektor pertanian, khususnya perkebunan. Hal ini 
karena selama ini investasi di perkebunan sawit 
terkendala dengan adanya aturan-aturan yang 
membatasi aktivitas investasi kebun sawit, salah 
satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.71 
tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut yang merupakan turunan dari 
UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup30.  

 
PP ini melarang aktivitas perkebunan di lahan gambut. Hal ini karena PP 71/2014 
mengatur tentang ketentuan batas minimal muka air gambut hanya 40 cm (0,4 meter). 
Bila lebih dari itu maka kawasan gambut akan rusak. Akibat aturan ini BKPM mengklaim 
ada investasi perkebunan sawit sebesar Rp 3,6 Triliun yang terancam batal31.  
 

Investasi Energi Terbarukan EU Mengancam Hak Atas Pangan 
 
Tak bisa disangkal lagi bahwa EU Renewable Energy Directives telah menimbulkan 
dampak negatif daripada perbaikan lingkungan. Hal ini diperkuat dengan laporan yang 
dikeluarkan oleh UN Special Rapporteur, Olivier De Schutter, yang menyatakan bahwa 
kebijakan EU renewable energy directives telah mengancam hak atas pangan. 
 
Dalam laporannya itu, Schutter menyebutkan beberapa faktor penyebab terancamnya 
hak atas pangan akibat pemenuhan kebutuhan biofuel EU khususnya di Negara 
berkembang, yakni32: Pertama, Budidaya bahan baku biofuel membutuhkan lahan yang 
luas telah mendorong Negara untuk memberikan insentif tanah untuk kegiatan investasi 
di sektor tersebut, sehingga sering terjadi perampasan hak-hak petani pemilik lahan dan 
tidak dilindungi secara memadai oleh Negara; Kedua, mendorong legalisasi 
pemanfaatan tanah dan sumber daya air di Negara berkembang untuk kepentingan 
biofuels. 
 
Ketiga, mendorong spekulasi atas tanah terutama yang letaknya dekat dengan jalan dan 
pelabuhan yang berujung pada penguasaan pasar tanah (land market) pada sekelompok 
orang; Keempat, mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas pertanian 
untuk kebutuhan biofuel yang akhirnya berdampak terhadap peningkatan harga pangan 
dunia; Kelima, mendorong peningkatan kehadiran industri pertanian skala besar yang 
berdampak terhadap pembatasan akses ekonomi untuk masyarakat lokal. 
 
Laporan Schutter berlaku juga untuk Indonesia. Pembangunan pertanian dan 
perkebunan skala besar telah banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan terhadap 
hilangnya akses petani gurem dan kecil terhadap lahannya. Data Sensus Pertanian BPS 
menyebutkan, terhitung sejak 2003-2013, Penguasaan lahan oleh korporasi (dengan 

Koordinator BKPM, 

Franky Sibarani:  

“PP No.71 tahun 2014 

tentang Perlindungan 

Ekosistem Gambut telah 

menghambat investasi 

perkebunan sawit sebesar 

Rp. 36 Triliyun”. 
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luas 5.000-30.000 Ha) mengalami pertumbuhan sebesar 24,57%, akan tetapi 
pertumbuhan ini harus dibayar dengan hilangnya akses petani gurem dan kecil terhadap 
lahannya (luas lahan 0-5000) sebanyak 5.177.195 (56,43%)33.  
 
Pengambilalihan lahan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang telah tinggal sejak 
turun-temurun, meninggalkan jejak konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat. 
Konflik ini tidak hanya berdampak terhadap hilangnya sumber penghidupan 
masyarakat, melainkan juga menghilangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang selama ini 
tumbuh dalam kehidupannya. Belum lagi kerusakan ekosistem dan lingkungan yang 
ditimbulkan dari perkebunan sawit, sangat dirasakan oleh masyarakat (Lihat Box 3). 
 
Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2014 menyebutkan, terjadi 472 
konflik agraria dengan luas tanah sengketa mencapai 2.860.977,07 hektar dan 
melibatkan sebanyak 105.887 kepala keluarga di seluruh Indonesia. Jumlah kasus itu 
jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 369 kasus dan 198 kasus 
pada tahun 2012. Peningkatan jumlah konflik ini diikuti dengan jumlah korban konflik 
agraria dimana pada 2014 korban tewas mencapai 19 orang, tertembak 17 orang, luka 
akibat dianiaya 110 orang dan petani serta aktivis yang dikriminalisasikan berjumlah 
256 orang34.  
 
Dampak lainnya adalah ketergantungan terhadap pangan impor. Peningkatan produksi 
tanaman pangan di Indonesia tidak juga menyurutkan ketergantungan pangan nasional 
terhadap impor. Bahkan peningkatan nilai impor pertanian terus meningkat. Di tahun 
2013 impor pertanian mencapai nilai sebesar US$ 14,85 milyar, dimana 50,36% (setara 
US$ 7,48 milyar) merupakan impor komoditas tanaman pangan, 21,37% (setara US$ 
3,17 milyar) dari komoditas peternakan, 17,97% (setara US$ 2,67 milyar) dari 
komoditas perkebunan dan 10,30% (setara US$ 1,53 milyar) merupakan impor dari 
komoditas hortikultura35. Ketergantungan pangan nasional terhadap impor akan 
semakin mendorong stabilitas pangan nasional menjadi lebih rentan menghadapi 
fluktuatif harga pangan dunia.  
 
Box 3 

Munculnya Kebun Sawit  

Dan Terpinggirkannya Masyarakat Adat Dayak 
 
Masyarakat Desa Long Bentuk dan Long Lees di Kutai Timur sejatinya tidak pernah menginginkan 

perusahaan perkebunan masuk ke wilayah mereka. Dua desa tersebut menjadi bagian dari perkebunan 
sawit skala besar di Kalimantan Timur yang meliputi  3 Kecamatan: Muara Ancalong, Busang dan 
Mesangat. Bagi mereka, kawasan hutan yang kini digantikan menjadi kebun sawit tidak bisa disamakan 
dengan nilai ekonomi yang ditawarkan oleh perusahaan. Bagi suku Dayak, khususnya Dayak Kenyah dan 
Modang yang menjadi suku asli di desa tersebut, nilai sosial dan budaya adalah yang utama bagi mereka.  

Masalah perubahan sosial dan budaya akibat masuknya perusahaan kelapa sawit adalah dampak 
jangka panjang yang dirasakan oleh masyarakat. Perubahan tatanan dalam masyarakat, seperti: peran 
kepala adat besar, yang dibayar oleh perusahaan. Perubahan fungsi ini secara otomatis juga menjadikan 
masyarakat bersifat pragmatis dan berorientasi materi. Padahal masyarakat Suku Dayak yang berbagai 
macam tersebut menyadari sepenuhnya bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang. Konflik laten 
antar sesama masyarakat, yaitu antara yang memegang otoritas seperti kepala adat dan masyarakat desa 
yang tidak mendapat uang dari perusahaan tetapi tanahnya dipakai untuk perkebunan sawit adalah 
masalah jangka panjang akibat masuknya perusahaan. Seperti kebanyakan modus yang dilakukan oleh 
perusahaan, kepala adat adalah orang pertama yang didekati untuk membantu sosialisasi kepada 
masyarakat dan sumber legitimasi kepada pemerintah.   
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Truk pengangkut hasil kebun sawit di Busang 

 
Konflik antara masyarakat dan perusahaan pernah terjadi pada tahun 2009. Hal ini diakibatkan 

karena perusahaan sawit PT. Hamparan Perkasa Mandiri (HPM) dan PT Gemilang Sejahtera Abadi (GSA) 
melakukan penggusuran tanah rakyat dan pemakaman yang masuk ke dalam kawasan hutan adat di Desa 
Long Bentuk. Selain itu, perkebunan rakyat seperti kakao dan karet juga digusur. Di kedua desa ini banyak 
ditanam dua komoditas ini yang diusahakan secara tradisional oleh masyarakat. Dengan adanya tanaman 
alternatif ini, masyarakat merasa terbantu karena dana kas yang mereka dapatkan dari hasil menjual ke 
pedagang pengumpul bisa langsung didapat. Namun semenjak masuknya perusahaan, lahan mereka 
digusur dan sumber penghidupan mereka ini dirampas. 

Sumber kehidupan masyarakat Dayak banyak bergantung kepada hutan. Prinsip pengelolaan tanah 
mereka cukup sederhana, yaitu sejauh tanah yang mereka dapat olah dan gunakan untuk kehidupan 
sehari-hari dan dapat menyekolahkan anak mereka. Berbeda dengan perusahaan yang mengambil 
keuntungan yang sebesar-besarnya dan sejauh mana mereka dapat mengeksploitasinya (maksimalisasi 
profit).  
Semenjak adanya kebun sawit, banyak tumbuhan yang berguna bagi mereka tidak ditemukan lagi. Seperti 
ada satu daun yang mereka sebut dengan “daun ajinomoto”. Daun ini berguna sebagai penyedap masakan 
dan dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Semenjak dibukanya hutan, 
masyarakat kesulitan untuk mendapatkan daun ini. Berdasarkan pengakuan dari masyarakat, beberapa 
jenis tanaman yang mulai sulit didapatkan: Kayu Pasak Bumi (Kejoe Paaiq), Rumput Ginseng, Akar Sampai 
(Long Dehoq), Kayu Upas (Kejopeiq), Garu (Kejoleah), Minyak Lawang (Jong Loeang), Kejo Paeq 
(Ketemang, Pelihiding), Akar Matahari (Wakahdea) dan Akar Kunyit (Wekahsea).  

Sementara itu, cuaca panas yang sangat tinggi dirasakan oleh masyarakat. “Kami hanya sanggup 
berladang sampai siang, karena (cuaca) yang sudah sangat panas,” demikian yang diungkapkan oleh Pak 
Bit Beng, salah satu warga di desa Long Bentuk. Tidak butuh waktu lama untuk menaikkan suhu 
permukaan bumi di Pulau Kalimantan, tercatat semenjak awal mulai beroperasinya kebun sawit pada 
tahun 2009. Bisa dibayangkan apabila ditambah dengan perusahaan tambang batubara baik yang sedang 
dieksploitasi maupun yang sudah habis. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah 
di Pulau Kalimantan.*** 
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Kelemahan Kebijakan Perlindungan Untuk Petani Kecil 
 
Muncul ketimpangan ketika bicara tentang aspek perlindungan. Di satu sisi CEPA 
mendorong agar Pemerintah Indonesia memberikan jaminan perlindungan bagi investor 
ketika berinvestasi di Indonesia yang diadopsi dari Bilateral Investment Treaties. Tidak 
hanya dalam bentuk pemberian fasilitas dan kemudahan berinvestasi, tetapi juga dalam 
bentuk jaminan perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang 
dapat digunakan investor untuk menggugat Negara ketika melanggar ketentuan 
perjanjian perlindungan investasi.  
 
Tuntutan kelompok masyarakat sipil untuk sebuah instrumen perlindungan terhadap 
masyarakat, khususnya petani, dari aktivitas investasi yang merugikan terus dilakukan. 
Tiba-tiba pada 2010 muncul inisiatif yang dikeluarkan oleh Bank Dunia bersama dengan 
International Fund for Agricultural Development (IFAD), the United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD), dan the Food and Agriculture Organisation 
(FAO). Inisiatif ini bernama Principles for Responsible Agricultural Investement (PRAI) 
dan dikeluarkan untuk merespon berbagai dampak buruk yang timbul akibat investasi 
di sektor pertanian.  
 
Namun PRAI ini kemudian ditolak oleh kelompok masyarakat sipil dikarenakan ada 
upaya bagi Bank Dunia untuk melegitimasi perampasan tanah dan sumber daya alam 
yang selama ini dilakukan oleh korporasi. Atas penolakan ini, FAO melalui Committee on 
Food Security (CFS) mengeluarkan program konsultasi yang lebih luas dan inklusif 
dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil.  
 
Untuk kembali menghambat kekuatan korporasi mengkooptasi proses konsultasi, 
kelompok masyarakat sipil membentuk kelompok kerja dengan tujuan utamanya adalah 
meningkatkan kesadaran petani kecil terhadap investasi di sektor pertanian. Hal ini 
menjadi penting karena makanan yang dikonsumsi oleh lebih dari 70% penduduk dunia 
diproduksi oleh produsen pangan skala kecil seperti: petani, nelayan, peternak dan 
masyarakat adat, dan terutama perempuan. Oleh karena itu, ketika bicara tentang 
investasi dalam pertanian maka harus menempatkan produsen pangan skala kecil 
sebagai subyek utamanya. 
 
Inisiatif rai harus menempatkan kebijakan harga dan pasar yang berpihak kepada 
produsen pangan kecil yang akan mendorong peningkatan penghasilan dan dapat 
diinvestasikan kembali ke dalam produksi pertanian, pengolahan, dan pemasaran. 
Sehingga harus dibuka akses produsen pangan kecil terhadap tanah, air, sungai, danau, 
laut, benih, bibit ternak, dan kenakearagaman hayati pertanian yang selama ini telah 
diambilalih oleh perusahaan transnasional36. Sehingga secara umum posisi kelompok 
masyarakat sipil terhadap inisiatif ‘rai’ mendorong agar seluruh kebijakan investasi 
pertanian harus didasarkan pada prinsip kedaulatan pangan yang akan memperkuat 
system pangan lokal dan berkelanjutan, mewujudkan hak atas pangan, dan peningkatan 
keamanan pangan.  
  
Dan memang proses konsultasi berjalan tidak semulus yang dibayangkan. Upaya untuk 
mendapatkan kesepakatan yang ideal sangatlah jauh. Hingga pada akhirnya dalam 
pertemuan ke 41 CFS pada 15 Oktober 2015, draft mengenai principles for responsible 
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investment in agriculture and food system disepakati. Namun, teks akhir ini masih 
belum dapat diterima sebagai satu instrument yang dapat melindungi masyarakat. Hal 
ini karena masih ada yang timpang dalam teks terakhir. Beberapa hal yang menjadi 
keberatan kelompok masyarakat sipil dari teks terakhir misalnya kata-kata yang 
digunakan sangat lemah dan tidak memiliki makna kuat dalam implementasinya, 
menolak membedakan sektor swasta dengan produsen pangan skala kecil, bahkan 
makna investasi yang bertanggung jawab sangat jauh dari prinsip kedaulatan pangan 
(lebih lengkap lihat Tabel 4.2) 
 
Tabel 4.2 Keberatan Kelompok Masyarakat Sipil Atas Teks Terakhir Principles for 
Responsible Investment in Agriculture and Food System 

Materi Teks Catatan Terhadap Teks Akhir 
Peran Produsen pangan kecil  Menolak perbedaan dari sektor swasta dan produsen pangan kecil. 

Sehingga produsen pangan kecil memiliki tanggung jawab yang sama 
dengan sektor swasta dan sulit untuk bisa membandingkan dampak 
besar dari perusahaan bisnis besar dengan produsen pangan kecil. 

 Teks masih menggambarkan produsen pangan kecil hanya sebagai 
target investasi skala besar dan tidak memiliki peranan strategis 
dalam pertanian.  

 Tidak ada pengakuan terhadap peran dan fungsi produsen pangan 
kecil yang selama ini telah berkontribusi besar terhadap 
pembangunan pertanian, seperti budidaya benih, praktek pertukaran 
makanan lokal, system pertanian yang berkelanjutan. 

Peran negara  Peran negara telah dilemahkan dalam membuat dan menegakkan 
hukum, dan sehingga negara tidak bisa lagi digambarkan sebagai 
pelaku utama yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan 
bergizi, tidak lagi digambarkan sebagai subyek yang memiliki peran 
mendasar untuk membangun dan menegakkan hukum, dan tidak lagi 
berfungsi untuk ‘menjamin’ tetapi hanya sekedar 'mempromosikan'. 

 Banyak kewajiban negara yang diadopsi dari perjanjian investasi 
yang akhirnya merugikan. 

 Negara tidak lagi dianggap sebagai pemilik atas sektor publik 
 Dinyatakan juga bahwa prinsip rai ini tidak boleh dijadikan sebagai 

hambatan non-tarif perdagangan oleh negara. 
 Peran dan tanggung jawab negara terhadap penegakan hak-hak asasi 

manusia menjadi hanya sekedar memonitor.  
 Perumusan strategi nasional oleh para pihak terkait untuk 

menerapkan prinsip rai telah dilemahkan hanya sekedar 
berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. 

Peran private sector  Menolak perbedaan antara pihak swasta dengan produsen pangan 
kecil. 

 Bahasa-bahasa yang mengharuskan tanggung jawab perusahaan dan 
pihak swasta dihilangkan dan beberapa paragraph terkait itu 
dihilangkan. 

Aspek Perlindungan dan 
Lingkungan 

 Perlindungan pekerja dihilangkan 
 Agroekologi dihilangkan 
 Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) untuk masyarakat adat 

dihilangkan. 
 Kewajiban penegakan hukum yang bersifat lintas batas diganti hanya 

menjadi ‘harapan’. 
 Negara melepaskan nasib produsen pangan kecil kepada mekanisme 

pasar tanpa ada upaya memberikan dukungan. 
 Tidak ada kewajiban bagi negara untuk menerapkan kebijakan 

pengadaan Umum dan cadangan pangan yang melindungi produsen 
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pangan kecil. 
 Mekanisme penegakan keadilan dan ganti rugi sangat lemah bahkan 

kehilangan acuan terhadap lembaga hak asasi manusia. 
 Negara tetap tidak diberikan ruang untuk membuat kebijakan yang 

dapat melindungi hak-hak asasi manusia, karena dalam prinsip rai 
tidak ada ketentuan yang mengatur tentang revisi ataupun 
pembatalan perjanjian investasi yang merugikan negara. 

Sumber: Database IGJ, diambil dari Catatan CSM 2014 

 
Instrumen internasional untuk melindungi produsen pangan kecil dari agresifitas 
investasi pertanian skala besar telah gagal. Sudah sewajarnya jika kemudian kelompok 
masyarakat sipil kembali menyatakan menolak teks ‘rai’. Namun, kegagalan ini harus 
kembali dirasakan oleh petani kecil di Indonesia yang dipupuskan harapannya dalam 
Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.  
 
Kehadiran Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3) bermula 
dari Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani pada 2001 yang 
dilakukan oleh gerakan petani yang dikoordinir oleh La Via Campasina serta kelompok 
masyarakat sipil lainnya, di Cibubur, Indonesia. Konferensi tersebut melahirkan 
Deklarasi Hak Asasi Petani yang kemudian diusulkan ke Dewan HAM PBB37.  
 
Atas desakan gerakan petani dan kelompok masyarakat sipil lainnya, pada September 
2012 Dewan HAM PBB mengeluarkan Resolusi mengenai Hak Asasi Petani dan Orang-
orang Yang Bekerja di Wilayah Pedesaan. Atas resolusi ini, maka pada level nasional 
didoronglah agenda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang hak asasi 
petani guna memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Tepat pada 11 Oktober 
2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan Undang-undang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani (UU P3). 
 
Namun, UU P3 ini jauh dari harapan gerakan petani dan kelompok masyarakat sipil. 
Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh IGJ dan masyarakat sipil lainnya, banyak antar 
pasalnya yang saling bertentangan (Lihat tabel 4.3), dan bahkan jauh dari penerapan 
prinsip-prinsip kedaulatan pangan. Misalnya saja, pemenuhan utama terhadap akses 
atas lahan yang menjadi landasan utama hak atas petani, nampaknya belum seutuhnya 
dijamin dan diberikan.  
 
Apalagi persoalan tanah dalam UU P3 tidak dimasukan sebagai permasalahan utama 
yang dihadapi oleh Petani, sehingga UUP3 tidak secara maksimal dan komprehensife 
mengupayakan redistribusi tanah kepada petani. Hal ini dapat dilihat dari pasal 59 yang 
tidak secara utuh menjamin hak petani atas tanah. Atas alasan inilah kemudian UU P3 
digugat ke Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2013 karena dianggap bertentangan 
dengan Konstitusi oleh sekelompok organisasi masyarakat sipil, yakni: IHCS, SPI, FIELD 
Indonesia, API, KPA, KIARA, Bina Desa, IGJ, KRKP, Sawit Watch, Walhi, dan Kontras38.  
 
Pasal yang digugat terkait dengan hak petani atas tanah adalah pasal 59 tentang jaminan 
atas luasan lahan pertanian untuk petani. Alasan utama menggugat pasal ini karena 
tanah yang diredistribusikan tidak serta merta menjadi milik petani, melainkan hanya 
berupa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Dalam hal 
ini, negara kembali mendudukan petani kecil sama dengan korporasi, dimana sama-
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sama berkewajiban membayar sewa. Selain itu, pengaturan tentang izin atas tanah, 
semakin menunjukan bahwa Negara enggan memberikan pengakuan terhadap hak 
petani atas tanah. Dengan hanya memberikan izin maka petani tidak pernah akan 
memiliki hubungan hukum atas kepemilikan tanah dan kewenangannya menjadi sangat 
terbatas.  
 
Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi pada 5 November 2014 mengeluarkan 
Putusan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dimana Majelis Hakim Konstitusi hanya 
membatalkan frasa ‘Hak Sewa’ dalam pasal 59. Jaminan negara terhadap hak petani atas 
tanah melalui redistribusi tanah tetap tidak dilakukan, dimana petani tetap harus 
mendapatkan izin dari Pemerintah untuk dapat melakukan aktivitas pertanian. 
 
Tabel 4.3 Point Kritisasi Akses Petani Terhadap Benih dan Tanah Dalam UU P3 

Point-point Pasal Kritisasi 
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, 
khususnya ‘Benih’: 
Pasal 20: 
“Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku 
Usaha dapat menyediakan sarana produksi 
pertanian yang dibutuhkan petani sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19”. 

 Kehadiran pelaku usaha dalam konteks ini 
adalah perusahaan benih dalam upaya 
penyediaan sarana produksi pertanian bagi 
petani akan terus mempertahankan system 
revolusi hijau. Selama ini system revolusi hijau 
telah berdampak terhadap hilangnya bibit 
unggul petani, merusak lingkungan, dan 
menghilangkan hak petani atas system budidaya 
tanaman yang dilakukan petani secara turun-
temurun.  

 Negara kembali tidak menjamin hak petani atas 
benih, dimana pernah ada tindakan 
kriminalisasi petani akibat kegiatan budidaya 
tanaman yang dilakukannya. Ruang petani kecil 
untuk mengembangkan dan memperbesar 
usaha untuk membudidayakan benih semakin 
dipersempit. 

 Subsidi benih yang selama ini diberikan oleh 
negara kerap diambil dari perusahaan benih, 
dan cenderung menimbulkan praktik korupsi. 

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan – 
jaminan ketersediaan lahan pertanian: 
Pasal 56 ayat (3): 
Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian; 
b. Pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar. 
Pasal 58 ayat (2): 
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk 
memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan 
atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian. 
Pasal 59: 
Kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan 
pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 
ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, 
izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin 
pemanfaatan. 

 Jaminan ketersediaan lahan untuk petani sangat 
jauh dari semangat Reforma Agraria.  

 Jaminan ketersediaan lahan tidak dilakukan 
dengan redistribusi lahan secara utuh kepada 
petani melalui pemberian hak atas tanah. 

 Pemberian jaminan ketersediaan lahan dalam 
bentuk hak sewa dan izin pengusahaan, 
pengelolaan, dan pemanfaatan kembali 
menghilangkan hak petani atas tanahnya (hak 
milik). 

Sumber: Database IGJ 2013. 
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Investasi Yang Bertanggung Jawab 
 
 

Gagasan Ekonomi Solidaritas  
 

“Pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila salah satu atau dua dari tiga kondisi 
yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menjadi lebih buruk, meskipun 

pendapatan per kapita melambung tinggi” (Dudley Seers, 1969) 
 
Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, semakin memperlihatkan bahwa semakin tinggi 
masuknya nilai investasi selalu berbanding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan. 
Investasi skala besar sebagai jalan pembangunan telah gagal menjawab kebutuhan 
masyarakat. Hal ini telah terbukti dari investasi pertanian yang termanifestasi dalam 
pembangunan industrialisasi pangan di Indonesia melalui agenda MP3EI.  
 
Sebagaimana watak dari ekonomi kapitalistik yang dianut oleh sebagian besar negara di 
dunia, termasuk di Indonesia, maka kehadiran investasi tak lebih dari skema untuk 
mengejar keuntungan lebih banyak melalui produksi massal yang pada akhirnya 
memonopoli pemilikan dan penguasaan sumber-sumber kekayaan alam dan manusia. Di 
akhir cerita dari skema dan model investasi skala besar ini adalah kerusakan lingkungan, 
perampasan atas hak-hak masyarakat, khususnya hak petani atas akses produksi 
pertanian seperti benih dan tanah, dan peningkatan angka kemiskinan serta 
pengangguran.  
 
Investasi skala besar telah gagal mensejahterakan rakyat dan tidak pernah bertanggung 
jawab atas kerusakan-kerusakan yang telah ditimbulkannya. Sudah banyak bagaimana 
cerita kepedihan masyarakat ketika berhadapan dengan agresifitas investasi skala besar 
masuk ke dalam kehidupan mereka. Namun, ditengah kepedihan itu selalu 
memunculkan gagasan-gagasan baru untuk menghadirkan kembali inisiatif ekonomi 
sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Inisiatif itu bahkan muncul dari 
masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh nyata adalah pengalaman yang datang dari 
Koperasi Petambak Dipasena di Lampung dan Koperasi Susu Peternak Sapi di Bogor. 
 
Keberhasilan mereka semakin menunjukan bahwa pembangunan yang benar-benar 
mendorong peningkatan angka kesejahteraan bagi rakyat adalah melalui model-model 
ekonomi solidaritas yang mandiri dari masyarakat. Model ekonomi solidaritas ini 
diambil dari konsep koperasi yang selama ini digunakan sebagai jawaban dari system 
ekonomi kapitalistik. Koperasi lebih bersifat kolektif dan berlandaskan pada usaha 
bersama. 
 
Model ekonomi solidaritas akan menjadi role model bagi penerapan investasi yang 
bertanggung jawab, dimana model ekonomi ini menerapkan praktek: pertama, lebih 
membuka system demokrasi yang ada di dalam masyarakat; Kedua, mempertahankan 
nilai-nilai budaya dan sosial yang selama ini dipegang; Ketiga, menjaga kealamian 
lingkungan demi terciptanya tempat hidup masyarakat yang terus berkelanjutan. 
 

5 
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Sistem Kemitraan Versi Koperasi Petambak Dipasena 
 
Petambak udang Dipasena menginisiasi satu model alternatif kerjasama yang diwadahi 
oleh Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD). Beroperasi sejak 2013, KPBD 
merumuskan pola kemitraan yang baru sebagai upaya sadar dari seluruh petambak 
Bumi Dipasena untuk lepas dari model kemitraan yang bergantung terhadap 
perusahaan. Rumusan kemitraan yang dibuat oleh KPBD adalah dengan melibatkan 
masyarakat luas untuk terlibat langsung dalam proses budidaya tambak di Lampung 
sesuai dengan perannya masing-masing (Lihat Gambar 5.1). 
 
Terdapat 2 hal mendasar yang hendak dicapai oleh petambak melalui pembagian peran 
didalam skema kemitraan baru tersebut: pertama, memastikan keterlibatan seluruh 
pihak dalam mengoptimalkan kegiatan hulu – hilir budidaya udang. Kedua, memastikan 
kerjasama tersebut tidak mengeliminir peran utama dari petambak. Sebab, melalui 
skema kemitraan tersebut tidaksatupun pihak yang dapat menguasai seluruh rantai 
produksi budidaya udang, kecuali para petambak itu sendiri. Dengan kata lain, resiko 
usaha akan selalu dihadapi bersama-sama baik itu pemodal, pemerintah, dan 
seterusnya, termasuk para petambak itu sendiri.  
 
Pembangunan ekonomi alternatif yang dibangun sekaligus mendorong kerjasama antara 
pemilik tambak di Bumi Dipasena, pihak pemodal, perbankan dalam urusan manajemen 
keuangan, pengusaha pakan dan benur, termasuk pemerintah. Sistem kemitraan yang 
dikelola KPBD baik untuk dilihat dalam 3 konteks: (1) melalui sistem manajemen 
budidaya, petambak dapat berproduksi secara efisien dan berproduksi optimal; (2) 
kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik, (3) pembangunan sistem investasi, 
distribusi dan produksi yang didasarkan oleh prinsip keadilan dan tidak bersifat 
eksploitatif.   
 
Dalam berinvestasi tentunya siap menghadapi dengan resiko kegagalan, baik itu karena 
factor alam, teknis, maupun SDM. Sebagai solusi menghadapi resiko kegagalan tadi, 
KPBD menyiapkan skema pendanaan yang disebut Cadangan Resiko Usaha (CRU), 
dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Pemodal atau Mitra-1 terbebaskan dari resiko gagal budidaya sehingga dana Mitra-1 

terjaga aman dalam sebuah rekening khusus. 
2. Petambak gagal budidaya tetap berkesempatan memperbaiki teknis budidayanya 

sambil dituntun secara intensif oleh Tim Budidaya. 
3. Resiko gagal budidaya dirasakan secara kolektif oleh seluruh pihak, termasuk para 

petambak secara bersama-sama. 
 
Sejak pertama kali dicanangkan di 2013, Program Budidaya Mandiri juga diikuti dengan 
gotong-royong Rp 1000/Kg dari setiap hasil panen petambak untuk pendanaan 
revitalisasi areal pertambakan secara swadaya.  Pembelian 2 unit eksavator secara tunai 
untuk memulai revitalisasi mandiri areal pertambakan rakyat.  Kemitraan BUMI DIPA 
berhasil menjalankan periode budidaya “Siklus-1” yang dilaksanakan pada bulan April-
Juni 2013 secara memuaskan, dengan jumlah petambak sebanyak 62 orang dengan 
jumlah tambak 124 unit. Total Modal yang dikumpulkan sebesar Rp.1.496.302.000 dan 
keuntungan yang didapat oleh Mitra-1 sebesar: Rp.155.808.090,- hasil analisa 
perbankan mendapatkan keuntungan +/- 42% tahun. 
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Gambar 5.1 Konsep Usaha Yang Dibangun Koperasi Dipasena 

 

 
Sumber: Koperasi Dipasena 

 

Beternak Sapi Perah Melalui Koperasi 
 
Pada tahun 1970-an terbentuklah Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternakan (KPS) 
Bogor. Tujuan KPS ini dibentuk adalah untuk menghindari permainan IPS dan tengkulak 
yang merugikan peternak, serta melakukan usaha bersama untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. 
 
Saat ini anggota Koperasi sebanyak 253 orang dan tersebar di Kabupaten dan Kota 
Bogor serta Kota Depok, dengan populasi sapi perah sebanyak 4.142 ekor. Dalam satu 
hari KPS Bogor bisa menyediakan 12.000 – 14.000 liter susu segar. Saat ini sebagian 
besar susu KPS Bogor dijual ke IPS (Indomilk). Sebagian kecil lainnya diolah menjadi 
susu pasteurisasi, yoghurt dan dijual langsung kepada konsumen dalam bentuk susu 
segar. Penjualan langsung ke konsumen akhir ini sebagai upaya mendapatkan nilai lebih 
dan mendapatkan keuntungan bagi peternak ataupun koperasi. 
 
Aktivitas ekonomi lainnya di KPS Bogor adalah membuat usaha pakan ternak 
(kosentrat). Dimana hasil produksi tahun 2008 mencapai 314 ton/bulan, hal ini 
mencukupi kebutuhan anggota. Jenis pakan sapi perah yang disediakan adalah 2 grade 
mutu pakan, yaitu PK 13-15% dan PK 16-18%. KPS Bogor juga menyediakan berbagai 
formula khusus untuk sapi potong , kambing dan hewan ternak lainnya. KPS Bogor juga 
menyediakan jasa unit simpan pinjam (USP). USP ini dikelola dari modal KPS sendiri 
dengan biaya bunga yang lebih murah dari pada umumnya, saat ini omset pertahun 
mencapai 750 juta rupiah – 1 milyar Rupiah. Untuk memudahkan pemasaran langsung 
KPS Bogor membuka warung hasil produksi susu sapi segar maupun olahannya. 
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Dari hasil pengamatan penulis dilapangan 
beberapa hal yang harus dihadapi oleh 
peternak; (i) Kondisi harga jual susu segar 
di kandang yang stabil rendah, lemahnya 
posisi tawar dengan IPS, (ii) mahalnya 
harga indukan import yakni 40 juta/ekor, 
(iii) mahalnya biaya menajdikan anakan 
sapi perah menajdi indukan yaitu Rp. 18-
20 juta, (iv) harga pakan konsentrat yang 
tinggi sekitar Rp. 2.750- Rp. 3.000/kg (v) 
luas lahan yang minim untuk menanam 
pakan ternak, (vi) resiko penyakit kepada 
sapi perah.  
 

Ket. Gambar: Koperasi Susu Bogor 

 
Itulah kenapa beternak sapi perah menngandung resiko tinggi. Dulu petani ternak 
mempunyai rumus, akan mendapatkan cukup keutungan bila rasio harga pakan dengan 
harga susu adalah 2 : 1. Dimana harga pakan setengahnya harga susu per liter. Dengan 
harga pakan Rp. 3.000/kg maka seharusnya harga jual susu di kandang adalah Rp. 6.000, 
dibandingakn harga sekarang hanya sekitar Rp. 4.500- Rp. 4.800/liter di Tempat 
Pengumpulan Susu (TPS). 
 
Bagi mereka yang memiliki cukup lahan, untuk mensiasati harga pakan dengan 
menanam sendiri Hijauan Pakan Ternak (HPT) berupa rumput gajah. Agar kualitas lahan 
dan rumput gajah bagus maka petani ternak akan memberikan kotoran ternaknya 
sebagai pupuk organik. Karena bila tidak punya lahan berarti akan mengeluarkan biaya 
Rp. 5.000/ikat rumput gajah, yang mana untuk biaya pakan sebanyak 30 ikat mencapai 
Rp. 150.000.  
 
Beberapa model penghasilan sampingan dari beternak sapi perah adalah berupa air seni 
sapi yang dijual seharga Rp. 7.000/liter dan kotoran sapi perah kering Rp. 3.000/karung. 
Selain itu, KPS melalui Petani ternak juga menjual sapi perahnya untuk dipotong. Karena 
saat ini harga daging sapi cukup baik.  
 

Kesimpulan 
 
Praktek ekonomi solidaritas yang sudah dilakukan di Bumi Dipasena Lampung dan 
Peternakan sapi perah di Bogor adalah bukti nyata bahwa bangsa Indonesia sanggup 
untuk melaksanakan kemandirian ekonomi. Masyarakat Indonesia mencari sendiri jalan 
keluar atas permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Kedua contoh sistem ekonomi 
alternatif yang dilakukan di dua wilayah Indonesia ini sudah seharusnya ditiru di 
berbagai tempat di Indonesia.  
 
Dengan adanya sistem ekonomi solidaritas yang berbasiskan kepada kesejahteraan 
masyarakat, beberapa manfaat yang diperoleh adalah: 
1. Meningkatkan produktivitas interpersonal melalui interaksi di dalam masyarakat 
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2. Penguatan/pertukaran melalui social capital ditambah dengan kepercayaan dan 
biaya transaksi lebih kecil (dibandingkan dengn penguasaan modal yang besar oleh 
perusahaan) 

3. Sistem ekonomi dengan kepemilikan bersama memberikan tempat yang luas bagi 
masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi.  

4. Keuntungan yang didapat oleh para anggota melalui koperasi jauh lebih besar 
dibandingkan dengan usaha yang mereka lakukan secara sendiri-sendiri. Usaha 
kolektif yang terhimpun di dalam koperasi telah terbukti dapat mensejahterakan 
anggotanya.  

5. Menghindari monopoli perusahaan yang telah terbukti merugikan masyarakat.  
 

Sementara itu harus disadari pula ekonomi komunitas yang berbasiskan masyarakat 
dapat  mengakibatkan adanya perbedaan prioritas dan pilihan yang bergantung kepada 
nilai lokal dan tingkat pembangunan yang berbeda. Sehingga dapat kita simpulkan 
bahwa tidak ada model kebijakan ekonomi “satu untuk semua” (one-size fits–all). 
Berbeda dengan penguasaan oleh asing yang menerapkan prinsip kebijakan ekonomi 
yang sama untuk setiap investasi yang di negara yang dimasukinya.  
 
Peran Negara kemudian adalah untuk membimbing dan mengawal sistem ekonomi 
solidaritas yang sudah ada agar tidak terempas oleh gelombang persaingan bebas. Hal 
ini harus dilakukan melalui: 
1. Membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan 

membuka akses sumber-sumber ekonomi bagi penerapan system ekonomi 
solidaritas.  

2. Mengembalikan hak-hak ekonomi masyarakat yang selama ini telah diamanatkan 
dalam Konstitusi Pasal 33 ayat (3). 

3. Membangun system ekonomi solidaritas guna dijadikan embrio pembangunan 
industri dalam negeri. 

4. Membatasi investasi skala besar dan membuka ruang bagi ekonomi solidaritas 
dalam mengambil alih peran pembangunan ekonomi Indonesia. 

 
 

**** 
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