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Tahun 2017 merupakan tahun yang menentukan untuk menilai Nawa Cita di bidang agraria, 

pedesaan, pertanian, dan pangan. Pada tahun 2017 juga bisa disebut tahun penantian 

implementasi  Nawa Cita (9 Program Prioritas), mengingat tahun 2018 dan 2019 akan menjadi 

tahun politik. Berikut catatan SPI atas refleksi kebijakan di bidang agraria, pedesaan, pertanian 

dan pangan sepanjang tahun 2017. 
 

A. AGRARIA 

 

Tiga tahun sudah Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berkuasa, namun pemerintahan ini 

belum juga melaksanakan reforma agraria seperti yang dijanjikan di masa kampanye dulu. 

Padahal, urgensi reforma agraria sebagai solusi mengatasi ketimpangan, kemiskinan dan 

konflik agrarian di Indonesia sudah termaktub di dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019. 

Beberapa hal yang dapat kita simpulkan sebagai indicator ketidakseriusan pemerintah dalam 

menjalankan reforma agraria bisa kita lihat di bawah ini: 

a.  Reforma Agraria yang Mangkrak 

Niatan pemerintah dalam mengejawantahkan program reforma agraria sesuai RPJMN 2015-

2019 dapat dilihat dalam penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 45 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Dalam Perpres tersebut, reforma agraria direalisasikan 

dengan memberikan tanah seluas 9 juta hektar kepada petani, dengan pembagian 4,5 juta hektar 

dalam bentuk legalisasi aset (0,6 juta tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, dan 3,9 juta 

legalisasi aset) dan 4,5 juta hektar redistribusi tanah (HGU habis dan tanah terlantar sejumlah 

0,4 juta hektar dan pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektar).  
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Pemerintah juga membentuk kelembagaan pelaksana reforma agraria melaui Keputusan 

Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria, 

yang dibawahi langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Tim ini membawahi tiga 

kelompok kerja (Pokja), yakni Pokja I tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan 

Sosial yang diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pokja II tentang 

Legalisasi dan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diketuai oleh Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasoinal (ATR/BPN), dan Pokja III tentang 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diketuai oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi (Desa dan PDTT). Sejauh ini, SPI menilai kinerja Tim Reforma 

Agraria masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari tidak efektifnya pokja-pokja 

tersebut menangani masalah reforma agraria, seperti halnya menindaklanjuti usulan data yang 

terkategorisasi clean and clear, sedangkan saat ini lebih dari 90 persen data usulan masyarakat 

masih dalam status sengketa. Kemudian, koordinasi antar masing-masing pokja yang tidak 

efektif dan kuatnya ego sektoral masing-masing pokja yang berdampak pada program reforma 

agraria tidak terbingkai secara holistik. 

Di tengah banyaknya kritik terhadap kelembagaan program reforma agaria yang ada, pada 

tanggal 19 Oktober 2017, melalui Kementerian Koordinator Perekonomian, pemerintahan Joko 

Widodo – Jusuf Kalla justru melakukan manuver dengan menunjuk World Wild Fund (WWF), 

sebuah organisasi non-pemerintah asing, sebagai pelaksana manajemen proyek (PMO) dari 

program reforma agraria dan perhutanan sosial. Kesepakatan ini hanya bertahan selama 5 

hari—setelah hujan kecaman datang dari akademisi, aktivis dan serikat-serikat petani di 

Indonesia. Upaya penunjukan organisasi non-pemerintah asing tersebut menjadi preseden 

buruk bagi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.  

Apabila kita melihat program konsep reforma agraria versi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf 

Kalla, upaya melakukan legalisasi aset/sertifikasi tanah mengambil porsi yang cukup besar. 

Hal ini dapat diartikan kedalam dua hal: pertama, hal tersebut menunjukkan bahwa pandangan 

reforma agraria versi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla justru mengedepankan 

pembagian sertifikat-sertifikat tanah sebagai perwujudan pemberian hak atas tanah kepada 

masyarakat. Pandangan tersebut jelas mengerdilkan makna reforma agraria karena tidak 

menyasar urgensitas utama, yakni untuk merubah struktur ketimpangan penguasaan, pemilikan 

dan pemanfaatan tanah yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tentang indeks Gini kepemilikan tanah di Indonesia yang berada di angka 0,72 

pada tahun 2013, atau dengan kata lain kondisi yang sangat timpang. Agenda sertifikasi 

pemerintah juga dinilai mirip dengan agenda Land Bank (Bank Tanah) yang diprakarsai oleh 

Bank Dunia untuk meliberalisasi sektor agraria nasional—terutama agar pemodal gampang 

menguasai sumber agrarian, dalam hal ini tanah. 

Kedua, implementasi dan kinerja Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu Pokja untuk 

melegalisasi dan meredistribusi tanah objek reforma agraria pun tidak maksimal. SPI melihat 

hingga Agustus tahun 2017, dari:  

(1) sertifikasi tanah transmigrasi yang ditargetkan sejumlah 600.000 hektar, baru 32.820 hektar 

(5.4%) yang terealisasi;  

(2) legalisasi aset yang ditargetkan 3.900.000 hektar baru terealisasi 1.189.349 hektar 

(30.49%);  

(3) program pelepasan kawasan hutan yang ditargetkan 4.100.000 hektar, baru terealisasi 

707.346 hektar (17,25%); dan  

(4) program redistribusi tanah yang ditargetkan 400.000 hektar, di lapangan hanya terealisasi 

189.958 hektar (46,49%).   
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Selain kedua hal di atas, ketiadaan data yang akurat mengenai lokasi Tanah yang menjadi 

Objek Reforma Agraria (TORA) sampai saat ini masih menjadi pertanyaan.  

Keterlibatan petani dan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dalam penentuan TORA 

juga sangat terbatas, sehingga kekhawatiran bahwa TORA akan tidak tepat sasaran semakin 

mengemuka. Oleh karena itu, Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria yang telah 

disiapkan sejak tahun 2015 sampai pada tahun ini juga tak kunjung dikeluarkan, padahal 

kehadiran Perpres tentang reforma agraria ini sangat mendesak sebagai dasar hukum 

implementasi program. Hal lain yang mendesak adalah pembentukan Lembaga Pelaksana 

Reforma Agraria sebagai lembaga khusus yang melakukan kontrol dan memastikan program 

reforma agraria berjalan sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui lembaga tersebut diharapkan 

permasalahan seperti tumpang tindih tugas dan problem ego sektoral antarkementerian dalam 

menjalankan reforma agraria akan bisa diminimalisasi. 

b. Perhutanan Sosial  

Selain program reforma agraria, pemerintah juga menargetkan untuk memberikan pengelolaan 

wilayah hutan sebesar 12,7 juta hektar kepada rakyat (program perhutanan social) dalam 

RPJMN 2015-2019. Program perhutanan sosial ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri LHK, 

yakni:  

(1) Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 

tentang Perhutanan Sosial; 

(2) Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 

tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;  

Berdasarkan Permen LHK 83/2016, implementasi program perhutanan sosial adalah di seluruh 

pulau di Indonesia kecuali Jawa dan Bali. Hal ini SPI rasa cukup aneh, karena fakta di kedua 

pulau yang menjadi pengecualian tersebut—khususnya Pulau Jawa—potensi konflik di 

wilayah hutan sangat tinggi, terutama yang melibatkan Perum Perhutani dengan petani. Karena 

desakan program perhutanan sosial untuk juga dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali, maka 

pemerintah lalu menerbitkan Permen LHK  39/2017. SPI merasa kedua Permen tersebut tidak 

akan mengubah ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia—

karena perhutanan social hanya berupa akses tanah hutan dalam kurun waktu selama 35 tahun 

saja. 

 

Selain dua Permen di atas, KLHK juga merilis keputusan mengenai penyelesaian penguasaan 

tanah di kawasan hutan, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. SPI menganggap Perpres 88/2017 ini 

pun belum menyasar pokok permasalahan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan 

hutan yang sesungguhnya. Hal ini bisa kita lihat dari kecenderungan penggunaan mekanisme 

pemindahan penduduk dari kawasan hutan keluar hutan (resettlement) sebagai penyelesaian 

utama—yang menafikan banyaknya jumlah petani dan masyarakat adat yang hidup beririsan 

dengan kawasan hutan di Indonesia. 

  

Resettlement dinilai merupakan istilah lain dari penggusuran masyarakat dari tanah yang 

ditunjuk sebagai kawasan hutan. Mekanisme penyelesaian konflik tersebut juga dinilai akan 

melanggengkan perampasan tanah milik petani dengan mengatasnamakan wilayah konservasi, 

taman nasional, sampai dengan konsesi perusahaan seperti Perum Perhutani. Kondisi tersebut 

dapat kita lihat secara nyata pada kasus konflik agraria antara petani anggota SPI Jambi dengan 

PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI)—perusahaan yang menggusur tanah milik petani 

dengan dalih konservasi dan perlindungan kawasan hutan.  



4 
 

 
 

c. Eskalasi Konflik Agraria 

Komitmen pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam permasalahan agraria juga dilihat 

dari respon mereka terhadap penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Dalam kurun waktu 

tiga tahun sejak berkuasa, telah terjadi eskalasi konflik agraria di negeri ini.  

 

Tabel 1.1 Perbandingan Konflik Agraria Tahun 2014-2016 di Indonesia1 

TAHUN 
JUMLAH KONFLIK 

AGRARIA 
JUMLAH KORBAN 

2014 143 kasus 2 orang tewas, 90 orang mengalami tindak 

kekerasan, 89 mengalami kriminalisasi/ditahan, dan 

3.000 orang lebih tergusur.  

2015 231 kasus 3 orang tewas, 194 mengalami tindak kekerasan, 65 

mengalami kriminalisasi, dan penggusuran terhadap 

2.700 kepala keluarga.  

2016 450 kasus 13 orang meninggal dunia, 66 mengalami tindak 

kekerasan, 177 ditahan/kriminalisasi, 

Pada tahun 2017, konflik agraria di Indonesia tidak meredup. Tercatat setidaknya sebanyak 

125 kasus konflik agraria di 17 kabupaten sepanjang tahun. Pada bulan Januari 2017 misalnya, 

konflik agraria kembali terjadi di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 

Setelah upaya penggusuran yang dilakukan perusahaan di bulan Desember 2016 yang belum 

berhasil, PT. Perkebunan Nusantara II yang bekerjasama operasional dengan PT. Langkat 

Nusantara Kepong (LNK) Malaysia dibantu aparat kepolisian dan TNI kembali melakukan 

penggusuran atas tanah milik petani seluas 504 ha. Padahal, tanah yang digusur tersebut 

merupakan TORA.  

Upaya-upaya penyelesaian konflik secara prosedural 

yang dilakukan dengan melibatkan berbagai 

instansi/lembaga seperti Kantor Staff Presiden (KSP), 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 

Sumatera Utara, sampai dengan Komnas HAM tidak 

berjalan lancar. Penanganan kasus konflik agraria yang 

mandeg tersebut menunjukkan kembali ketidakfokusan 

pemerintah dalam menjalankan reforma agraria.  

Pada tahun 2017, kasus-kasus perampasan dan 

penggusuran tanah milik petani dengan modus proyek 

pembangunan infrastruktur juga marak terjadi. Di 

Kendal, pada tanggal 1 Desember 2017 lalu, sedikitnya 

ratusan warga dari 9 desa terusir dari tanahnya sendiri 

akibat proyek pembangunan jalan tol Batang-

Semarang. Warga dari 9 desa tersebut juga mengalami 

kecurangan dan ketidakadilan atas harga ganti kerugian 

dan ukuran luas tanah yang dilakukan oleh BPN 

Kabupaten Kendal. Masih di bulan yang sama, pada 4 Desember 2017, di Desa Temon, 

                                                           
1 Data perbandingan ini SPI olah berdasarkan beberapa sumber, yakni Catatan Akhir Tahun Serikat Petani Indonesia, tahun 

2014, dan 2015; serta Catatan Akhir Tahun KPA 2016: “Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria dibelokkan”; serta 

http://www.berdikarionline.com/transisi-politik-yang-menentukan-status-quo-atau-perubahan-nasib-petani/. 

http://www.berdikarionline.com/transisi-politik-yang-menentukan-status-quo-atau-perubahan-nasib-petani/
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Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta, penggusuran paksa terhadap rumah dan tanah milik 

masyarakat juga terjadi dengan dalih proyek pembangunan New Yogyakarta International 

Airport (NYIA).  

B. PERTANIAN  

 

Seiring dengan pertumbuhan 

penduduk Indonesia yang 

mencapai lebih dari 250 juta 

jiwa dan dengan limpahan 

sumber-sumber agraria, 

pemerintah Jokowi 

mencanangkan swasembada 

beras, jagung, kedelai, daging 

sapi, gula, bawang merah dan 

bahkan cabai—sebagai 

indikator utama tercapainya 

kedaulatan pangan sampai 

dengan tahun 2019. Slogan 

“Kerja, Kerja dan Kerja” pun 

menghiasi gerak cepat 

Kementerian Pertanian setiap 

tahunnya untuk meningkatkan produksi pangan strategis tersebut. 

Sepanjang tahun 2017, Kementerian Pertanian masih berfokus untuk meningkatkan produksi 

padi, jagung, dan kedelai. Target ini yang membuat pemerintah mengerahkan anggaran besar 

seperti melalui penyaluran benih, pengadaan pupuk, Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung, 

Kedelai (Pajale). Padahal masalah utama yang petani hadapi selain masalah ketimpangan 

agraria seperti yang telah diterangkan diatas, adalah ketergantungan petani pada faktor 

produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida. Ketergantungan ini bukan hal yang 

asing lagi, karena sudah mengakar dan menahun akibat penerapan revolusi hijau, juga dampak 

pasar bebas, serta kelembagaan ekonomi petani: kelompok tani dan gabungan kelompok tani 

yang terus mereplikasi corak produksi revolusi hijau.  

Tahun 2017 ini pemerintah merencanakan tahun swasembada pajale. Namun bulan November, 

Menteri Pertanian baru berani menjamin untuk beras, cabai, jagung dan bawang. Sementara 

itu, untuk kedelai, dari target 500 ribu hektar lahan kedelai yang masuk dalam APBN-P 2017, 

sekitar 370 ribu hektar sudah masuk laporan, sedangkan luas penanaman baru mencapai sekira 

70 ribu hektar saja. Dengan demikian, target swasembada kedelai tidak terpenuhi. Pemerintah 

menggeser target ke tahun 2018 dengan mengalokasikan 1 juta hektar ekstra untuk penanaman 

dan produksi sebesar 2,5 juta ton. 

Penunjang program swasembada adalah subsidi benih. Pada tahun 2017, subsidi benih 

mencapai Rp. 2,4 triliun dan akan bertambah menajdi Rp. 5,5 triliun pada tahun 2018. Benih 

berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Sri, 

juga korporasi benih transnasional macam Dupont Pioneer, BISI, Syngenta dan Monsanto 

Indonesia (Monagro). Karena dinilai kurang berdampak, pada  Agustus 2017 Menteri Pertanian 

mencabut subsidi benih sebesar Rp. 1 triliun, lalu menggantinya dengan pembagian benih 

unggul seperti padi, cabai dan jagung langsung kepada petani. Sangat disayangkan karena 

sumber benih belum dari yang dimuliakan oleh para petani penangkar. 

Di sisi pupuk, pengadaan pupuk per 18 Desember 2017 baru terealisasi sebesar 8,7 juta ton 

(dari target sebesar 9,5 juta ton sampai akhir tahun 2017). Pupuk yang disubsidi oleh 
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pemerintah yaitu urea, SP-36, ZA, NPK, dan organik yang diproduksi oleh BUMN PT. Pupuk 

Indonesia. Akan tetapi subsidi tersebut merupakan hutang pemerintah kepada produsen pupuk 

anak usaha PT. Pupuk Indonesia yakni PT. Pusri Palembang, PT. Pupuk Kujang, PT. 

Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Iskandar Muda, dan PT. Pupuk Kaltim. Pada tahun 2016 saja 

total hutang pupuk mencapai Rp. 17,9 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus membengkak 

hingga mencapai Rp. 19,7 triliun pada tahun 2019 mendatang. 

Pada tahun ini juga digalakan kerjasama Kementerian Pertanian RI dengan bank-bank negara 

untuk menerbitkan Kartu Tani. Sampai saat ini setiap bank diberikan tanggung jawab satu 

provinsi. BNI untuk Jawa Timur, BRI untuk Jawa Tengah, Bank mandiri untuk Jawa Barat, 

dan BTN untuk Banten. Kartu Tani digunakan petani untuk mendapatkan subsidi benih dan 

pupuk setiap tahunnya. Akan tetapi karena masih dalam tahap uji coba, sebagian besar petani 

masih belum memiliki kartu tani tersebut.  

Terkait penggunaan obat-obatan kimia berbahaya seperti pestisida, herbisida, fungisida, dan 

lainnya, Kementerian Pertanian melalui penyuluh lapangan masih terus mengarahkan 

penggunaan petani pada tahun 2017. Produk koporasi tersebut masih menjadi primadona 

Kementerian Pertanian karena masih berkiblat pada revolusi hijau dan ketahanan pangan. 

Terlebih orientasi Kementerian Pertanian adalah untuk menggenjot produksi setinggi-

tingginya. Hal ini akan dilakukan tanpa mempedulikan proses: apakah melestarikan atau 

merusak alam. 

Pagu anggaran program cetak sawah tahun 2017 ini sebesar Rp 4,1 triliun dengan realisasi baru 

Rp 2,6 triliun pada September 2017 yang lalu. Capaian luasan sawah sudah mencapai 150.959 

hektar. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementan, realisasi cetak sawah dari tahun 

2014-2016 masing-masing seluas 26.607 hektar, 20.070 hektar, dan 129.096 hektar. Dengan 

target tambahan 72.033 hektar, capaian cetak sawah Kementan dan TNI AD pada tahun 2017 

baru tercapai sekitar 30 persen.  

Pada tahun 2017, petugas penyuluh petanian belum memadai. Menurut Kementerin Pertanian, 

dari 72.000 desa desa pertanian baru tersedia 44.000 orang penyuluh. Padahal ujung tombak 

pelaksanaan kebijakan pertanian berada di pundak para penyuluh di lapangan. Para penyuluh 

juga belum diapresiasi oleh pemerintah secara sungguh-sungguh. Pemerintah justru 

menyerahkan klaim penyuluh kepada Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) melalui 

Pekan Nasional (Penas) yang diselenggarakan setiap 3-4 tahun sekali. Setiap penyelenggaraan 

kegiatan tidak pernah melibatkan organisasi petani atau kelembagaan petani yang lain. 

Anehnya lagi, program terkait Penas ini menggunakan fasilitas pemerintahan.  

Mengenai kelembagaan petani, Kementerian Pertanian juga tidak melaksanakan mandate 

keputusan Mahkamah Konstitusi RI sebagai implementasi UU Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani. Kementerian Pertanian mengesahkan Peraturan Menteri Pertanian RI 

(Permentan RI) No. 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada tanggal 20 

Desember 2016. Namun sangat disayangkan, Permentan ini tidak mengalami banyak 

perubahan dari Permentan sebelumnya nomor 82/2013 tentang Pedoman Pembinaan kelompok 

tani dan gabungan kelompok. Sepanjang tahun 2017 ini Kementerian Pertanian tidak 

memenuhi hak-hak petani untuk kebebasan berorganisasi. Diskriminasi untuk organisasi 

petani, serikat petani, dan asosiasi petani lain masih berlangsung di negeri ini. 

Beberapa catatan lain untuk kebijakan pertanian tahun 2017: 

 

(1) Petani diberlakukan sebagai buruh di bawah pengawasan TNI dan akademisi dalam 

program Upsus Pajale, seolah-olah problem utama pangan adalah ketidakdisplinan 

petani;  
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(2) Pemerintah enggan menerapkan 1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa 

organik/agroekologi padahal sudah menjadi program pemerintah di dalam Nawacita;  

(3) Pengerahan korporasi sebagai investor dengan model contract farming untuk 

peningkatan produksi pangan seperti PIS-Agro (Partnership for Indonesia's Sustainable 

Agriculture) sudah jauh melenceng dari prinsip kedaulatan pangan;  

(4) Orientasi peremajaan tanaman kelapa sawit untuk peningkatan produktivitas Crude Palm 

Oil (CPO) guna biofuel akan memicu perubahan iklim yang signifikan;  

(5) Gamang terhadap benih rekayasa genetika atau GMO yang patut diduga pemerintah dan 

perusahaan agrobisnis akan mengedarkan benih racun tersebut dalam waktu dekat ini;  

(6) Kebijakan produksi melupakan kebijakan di alat produksi, sehingga Kementerian 

Pertanian lebih memilih mendistribusikan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta input 

pertanian daripada mengusahakan tanah kepada petani sebagaimana yang sudah 

dijanjikan oleh Presiden Jokowi melalui reforma agraria. 

 

C. KEDAULATAN PANGAN  

 

Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian RI dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

menganggarkan dana sebesar 25,99 trilliun untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan 

meningkatkan kesejahteraan petani. Dana yang sangat besar tersebut, sekitar 21,14 trilliun 

disasarkan untuk meningkatkan produksi beberapa komoditi pangan seperti pajale. Hasilnya, 

melalui data yang dirilis terakhir oleh Kementerian Pertanian RI dan Badan Pusat Statistika 

(BPS) produksi beberapa komoditas pangan dan pakan nasional mengalami peningkatan dan 

penurunan.  

Produksi padi tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 81,38 juta ton Gabah Kering Giling 

(GKG) dari 79,17 juta ton tahun 2016. Produksi jagung naik menjadi 27, 95 juta ton dari 23,18 

juta ton di tahun 2016.  Kemudian untuk produksi kacang hijau mengalami penurunan dari 276 

ribu ton tahun 2016 menjadi 244 rbu ton pada tahun 2017. Sementara produksi kedelai 

mengalami penurunan, dari 888 ribu ton pada 2016, menjadi 542 ribu ton di tahun 2016.   
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Namun menurut laporan Kementerian Perdagangan RI dan BPS, pemerintah Indonesia masih 

melakukan impor pangan dalam jumlah yang signifikan pada 2017.  

Kondisi demikian sangat aneh, di satu sisi data Kementerian Pertanian menyebutkan terjadi 

peningkatan produksi pangan dan Indonesia swasembada lain, sedangkan di sisi lain data 

Kementerian Perdagangan dan BPS menunjukkan impor pangan dalam jumlah signifikan. 

Artinya, data peningkatan produksi masih perlu dipertanyakan kebenarannya. 

Harus diakui, terhambatnya upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya 

diakibatkan oleh kegagalan Kementerian Pertanian, namun juga dampak dari liberalisasi 

perdagangan karena Indonesia masih bertahan menjadi anggota World Trade Organization 

(WTO). Dampak keberadaan WTO terhadap pangan dan pertanian Indonesia sangat jelas. 

WTO telah melakukan liberalisasi terhadap ekonomi dan mengubah Indonesia dari negara 

agraris produsen menjadi negara pengimpor pangan. WTO juga telah berkontribusi pada 

pelemahan peran BULOG sebagai penyangga stok dan stabilisator harga pangan pokok 

sekaligus memberikan perlindungan bagi petani dan nelayan dari produk-produk impor. Saat 

ini peran BULOG semakin mengecil dan hanya menjadi importir resmi pemerintah. 

Salah satu dampak buruk WTO terhadap Indonesia yang baru-baru saja terjadi adalah 

pemenangan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait kebijakan perlidungan 

proteksi Indonesia atas produk hortikultura, hewan dan produk-produknya (Horticulture, 

Animal and Animal Products). Kekalahan dalam kasus gugatan ini akan mempengaruhi 

kebijakan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan.  

Selain itu, sistem pertanian ala Kementerian Pertanian masih mempertahankan sistem 

pertanian agro-industri berwatak revolusi hijau dan ketahanan pangan, sehingga peningkatan 

produksi pangan yang digalakan sejalan juga dengan tingkat penggunaan input pertanian 

seperti pupuk kimia, pestisida, benih hibrida dan obat-obatan lainnya yang tinggi. Input 
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tersebut diproduksi oleh korporasi transnasional seperti Monsanto, Bayern, DuPont, dan 

Syngenta.  

Contoh dalam peningkatan produksi jagung. Pemerintah bekerja sama dengan Bayern-

Monsanto untuk penyediaan benih, walau dengan dalih penangkaran benih di dalam negeri 

(jadi seakan-akan tidak mengimpor benih jagung). Dalam kasus padi nasional, pada tahun 2017 

sekitar 300.000 ton benih berasal dari korporasi (60 persen), perusahaan benih BUMN (40 

persen) dan sedikit sekali dari para penangkar benih. Sementara itu di sisi pupuk kita juga 

ternyata terus melakukan impor. Sejak bulan Januari sampai dengan Augustus 2017 kita sudah 

mengimpor 5,3 juta ton. Dengan fakta-fakta ini, SPI melihat keuntungan dalam peningkatan 

produksi pangan tidak langsung dinikmati oleh petani, melainkan oleh korporasi.  

Pemerintah harus mengubah paradigma produksi pangan dan pertanian kita menuju 

agroekologi. Agroekologi sebagai suatu sistem pertanian yang menyeluruh dan 

mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat pertanian. 

Sistem pertanian ini tidak menggunakan benih produksi korporasi, pupuk dan obat-obatan 

kimia, tetapi menggunakan benih petani, pupuk dan obat-obatan alami, pengetahuan tradisional 

yang ada di sekitar tanah pertanian dan adat petani. Dengan agroekologi keluarga petani akan 

mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan sosial, alam menjadi lestari, lingkungan terjaga 

dan juga menghentikan ketergantungan petani terhadap produk korporasi.  

a. Kenaikan Harga Pangan 

Di atas kertas, Kementerian Pertanian RI melaporkan telah terjadi peningkatan produksi 

komoditas pangan dan menargetkan pada tahun 2017 Indonesia mencapai swasembada pangan. 

Namun nyatanya trend kenaikan harga pangan di tingkat eceran masih berlanjut hingga 

penghujung tahun 2017. Selama delapan tahun terakhir perkembangan harga bahan pangan di 

tingkat konsumen dalam negeri rata-rata mengalami tren kenaikan secara konstan. Harga beras 

naik 59,42 persen dari Rp 6.737/kg di tahun 2009 menjadi Rp 10.739/kg pada tahun 2017. 
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Komoditas  kedelai mengalami fluktuasi harga dengan tren kenaikan yang signifikan, yakni 

sebesar 35 persen dari Rp 7.953/kg di tahun 2009 menjadi Rp 10.739/kg di tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, sepanjang tahun 2017 harga daging sapi segar rata-rata mengalami kenaikan menjadi 

Rp. 120.000 per kg dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sekitar 

Rp. 113.000 . Operasi pasar melalui impor daging sapi dianggap menjadi senjata penyelesaian 

masalah bagi pemerintah untuk menurunkan harga, namun kebijakan tersebut nyata-nyata telah 

gagal menurunkan harga daging sapi secara nasional. 

 

Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga pangan dipasaran dan kegagalan 

Kementerian Pertanian menjamin produksi pertanian nasional berdampak terhadap tingginya 

jumlah penduduk kelaparan di Indonesia. kenyataan menurut data terkini berdasarkan laporan 

dari Global Hunger Index (GHI) tahun 2017:The Inequalities of Hunger, yang juga salah satu 

sumber datanya dari FAO menunjukkan skor indeks kelaparan Indonesia sebesar 22 dan berada 

pada skala Serius. Lebih jauh GHI memberi laporan pada tahun 2008 indeks kepelikan 

kelaparan Indonesia menunjukkan angka 28.3. Demikian selama kurun waktu 2008-2017, 

Indonesia masih tetap berada di level serius.  

Menurut BPS, kenaikan harga bahan pangan kerap menjadi pemicu utama terjadinya inflasi. 

Pada bulan November 2017 yang tercatat sebesar 0,2 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan 

harga cabai merah, bawang merah, dan beras. Sehingga tingkat inflasi medio Januari-

November mencapai 2,87 persen dan inflasi tahunan atau year on year sebesar 3,3 persen. 

Terkhusus gabah dan beras, target penyerapan Bulog pada tahun 2017 yakni sebesar 3,2 juta 

ton. Sementara sampai 20 Desember 2017, pengadaan Bulog baru mencapai 2,15 juta ton. 

Menilik data tersebut patut diduga sampai akhir tahun 2017 Bulog tidak dapat mencapai target 

yang ditentukan. Hal ini karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras 

yang megacu pada Intruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2015 sudah tidak relevan diterapkan. 

59,544 62,993 67,077 76,692
92,843 99,389 105,306 113,424 120,502
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Sumber: Kementerian Perdagangan
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Dalam Inpres Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp. 3.700/kg, Gabah Kering Giling (GKG) 

sebesar Rp. 4.600/kg dan Beras sebesar Rp. 7.300/kg. Sementara harga di lapangan sudah jauh 

lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. 

Kebijakan pemerintah menggunakan paradigma ketahanan pangan akan sangat rentan dengan 

krisis harga pangan. Paradigma ini telah terbukti melahirkan mafia pangan. Mafia pangan akan 

dengan mudah “menggoreng” harga pangan sehingga rakyat semakin miskin dan keluarga 

petani kecil sebagai konsumen tidak mampu mengakses pangan. 

 

D. PERUBAHAN IKLIM 

 

Perubahan iklim yang ekstrim tengah menghinggapi seluruh dunia. Saat ini, perubahan cuaca 

berlangsung semakin parah dengan berbagai efek turunannya–ditandai dengan kekeringan, 

hilangnya unsur hara tanah, banjir, badai, kebakaran hutan dan es di kutub yang terus mencair. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa planet sedang mengalami perubahan yang derastis. 

Bencana akibat perubahan iklim merupakan permasalah serius yang sedang dihadapi negara-

negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2017 berbagai wilayah di Indonesia diserang 

secara bertubi-tubi oleh bencana kekeringan, banjir, kebakaran, dan yang lainnya akibat 

dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini telah merubah waktu tanam dan 

menurunkan hasil panen petani.  

Berdasarkan pantauan SPI, selama medio Januari hingga September 2017 kekeringan melanda 

seluruh wilayah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Sebanyak 105 Kabupaten/Kota, 715 

Kecamatan, 2.726 Desa dan 3,9 juta jiwa mengalami kekeringan yang cukup parah. Akibatnya 

seluas 56.334 ha tanah kekeringan dan seluas 18.516 ha diantaranya mengalami puso atau gagal 

panen. Tidak hanya di Jawa dan Nusa Tenggara, di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi 

Lampung, petani padi mengalami penurunan produksi lebih dari 50 persen dari keadaan 

normal. Pada medio September hingga Desember 2017 kita menyaksikan cuaca ekstrim dan 

banjir. Di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa 

Timur dan lainnya petani mengalami gagal panen karena banjir. Situasi ini menyebabkan petani 

terus merugi.  

Di tengah situasi seperti ini, pemerintah justru mengedepankan asuransi pertanian yang 

dikomandoi korporasi finansial. Padahal terdapat opsi lain dalam UU Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani (UU No. 19/2013) untuk mengatasi penanggulangan kerugian petani 

secara cepat, yakni dengan ganti kerugian karena gagal panen. Dari dimensi lain, pemerintah 

juga ikut andil meningkatkan suhu dan mencemari lingkungan melalui pertanian revolusi hijau 

dan memberikan izin perkebunan monokultur kepada korporasi seperti izin perkebunan sawit 

yang mencapai sekitar 8 juta hektar, juga perkebunan tembakau maupun karet. 

 

E. PEMBANGUNAN PEDESAAN 

 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan sebuah perubahan besar bagi 

kewenangan desa untuk mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat di perdesaan. Azas 

rekognisi dan subsidiaritas memberikan ruang bagi desa untuk menjalankan kewenangan lokal 

skala desa disamping mengoptimalkan hak-hak desa yang didasarkan pada asal usulnya.  

Kelahiran UU Desa tidak lain merupakan upaya untuk menafsirkan semangat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam Pasal 18B ayat (2) secara jelas 

berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya dan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang diatur di dalam undang-undang”. 
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Dalam perkembangannya, UU Desa menjadi produk kebijakan pemerintah yang sangat sentral 

dan kerap menjadi sorotan publik. Pemberlakuan kebijakan fiskal seperti dana desa dan 

pendampingan desa sebagai program yang beriringan dengan UU Desa tak ubah bagai magnet 

yang menarik banyak sekali stakeholder untuk turut mengawal program-program prioritas 

pemerintah. Namun dalam pelaksanaan, UU Desa dijalankan dengan banyak sekali penafsiran. 

Penafsiran ini masuk dalam sendi sendi penting kehidupan desa mencakup aspek ekonomi, 

sosial, budaya termasuk sendi politik. Tidak sedikit fenomena geliat kontestasi politik 

pemilihan kepala desa yang kian hingar bingar pascapemberlakuan UU Desa.  

Satu perubahan yang ditawarkan sebagai bagian dari desain pembaruan desa adalah model 

kelembagaan di desa termasuk model kelembagaan ekonomi yang realistis berkembang di 

perdesaan. Kehadiran UU Desa mengamanatkan desa sebagai lembaga yang dapat mengelola 

sendiri potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan karakteristik desa-desa di Indonesia 

yang sangat kaya dengan sumber-sumber agraria, praktik pengembangan ekonomi perdesaan 

bersifat multipolar didasarkan pada aktor-aktor di perdesaan.  

Mencuatnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai kelembagaan Ekonomi yang dapat 

dikembangkan di pedesaan, merupakan gagasan yang muncul sebagai skenario menghadirkan 

kembali Negara di pedesaan. Ide dasar BUMDes merupakan manifestasi dari pasal 33 UUD 

1945 dengan penguasaan Negara terhadap sumber-sumber kekayaan yang mempengaruhi hajat 

hidup orang banyak. Sampai hari ini sedikitnya telah berdiri sekitar 15.000 unit BUMDesa di 

seluruh Indonesia dengan jenis usaha yang beragam. Menjadi pertanyaan penting terkait 

keberadaan BUMDesa dan implikasinya terhadap pembaikan kesejahteraan masyarakat 

terkhusus petani di pedesaan. 

Perubahan model ekonomi di perdesaan pada dasarnya diarahkan untuk pembesaran kekuatan 

yang saat ini masih tercerai berai. Keberadaan model kelembagaan usaha koperasi yang 
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menjadi simbol ekonomi rakyat juga masih eksis dalam keseharian perdesaan. Menilik 

terminologi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan 

wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara 

Substantif, defenisi Desa tersebut pada dasarnya telah terwakili dengan keberadaan koperasi. 

Disamping koperasi, banyak usaha privat masyarakat dan elit ekonomi di desa yang saat ini 

juga sangat dominan memainkan peran bagi kemajuan ekonomi perdesaan. Meskipun dalam 

realitas umum, seringkali keberadaan elit ekonomi lokal di perdesaan menjadi tendensi karena 

biasanya keberadaan elit-elit tersebut berwujud tengkulak dan pengusaha praktik ijon yang 

seringkali merugikan petani dan masyarakat yang bekerja diperdesaaan.  

Kehadiran BUMDesa tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan dalam konteks 

kelembagaan yang mewarnai praktik ekonomi di perdesaan. Masih eksisnya elit ekonomi lokal 

yang dominan dalam sendi usaha ekonomi perdesaan pada akhirnya mempengaruhi keberadaan 

BUMDesa yang lahir. Setidaknya sering sekali terjadi kehadiran aktor ekonomi lokal yang 

berpotensi mengurung BUMDesa sebagai instrumen yang dihegemoni oleh kepentingan 

segelintir orang. Dari sini, praktik pelaksanaan serta pengembangan BUMDesa tidak akan jauh 

berbeda dari BUMD dan BUMN yang mengarahkan usaha pada proses kapitalisasi sumber 

agraria untuk kepentingan kelompok, bukan kepentingan masyarakat luas sebagaimana mandat 

yang telah dituangkan dalam UU. Sekali lagi, dalam hal ini masyarakat terutama petani adalah 

obyek dari keberlangsungan usaha ekonomi yang dikembangkan, bukan aktor yang diberikan 

ruang untuk berperan dalam pengembangan itu sendiri.  

Kritik atas BUMDesa yang telah berjalan kurang lebih tiga tahun ini mengingatkan kita pada 

solusi pelaksanaan prinsip koperasi yang meletakkan hak anggota-anggotanya dalam posisi 

yang sejajar dalam menentukan segala keputusan dalam roda usaha ekonomi bersama. Desa 

sebagai manifestasi koperasi haruslah pula menggunakan koperasi sebagai desain lembaga 

pengelolaan aset dan kekayaan yang dimilikinya. Sehingga bagi petani, pembangunan 

perekonomian desa berdampak langsung terhadap usaha tani yang dijalankan. Misalnya 

terhadap pembangunan penangkaran benih petani, produksi pupuk secara mandiri, pengolahan 

obat-obatan alami, lumbung pangan dan sebagainya. 

Selain pembangunan perekonomian petani, desa juga diberikan ruang kewenangan untuk 

melakukan pengaturan terhadap tata kelola aset dan potensi aset yang dimiliki. Kawasan 

pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk menjaga 

kekayaan alam. Dengan karakteristik sebagian besar penduduk pedesaan di Indonesia bekerja 

di sektor pertanian, maka masalah-masalah yang kerap muncul adalah terkait pertanian.  

Masalah utama petani di pedesaan adalah ketimpangan penguasaan, pemilikan dan 

pemanfaatan sumber-sumber agrarian, terutama tanah. Sejak merdeka, keadilan agraria secara 

utuh belum terwujud di pedesaan. Ketimpangan semakin melebar terkhusus dalam tiga dekade 

terakhir. Masa reformasi bahkan merupakan puncak ketimpangan penguasaan tanah di 

Indonesia yakni mencapai 0,717. Ketimpangan ini menunjukan akses petani terhadap sumber-

sumber agraria semakin kecil. Disisi lain penguasaan sumber-sumber agraria di pedesaan oleh 

perusahaan, pengusaha perkebunan dan agribisnis semakin luas.  

Untuk menguji UU Desa sebagai sebuah produk kebijakan yang relevan dalam mewujudkan 

keadilan agraria, maka kewenangan skala lokal desa dapat diarahkan kepada penguasaan 

sumber-sumber agraria untuk kepentingan masyarakat desa terkhusus petani. Konsep 

kewenangan skala lokal desa secara konseptual diarahkan dengan memberikan ruang kepada 

pemerintah desa untuk mengelola sumber-sumber agraria serta aset dan potensi aset desa 

lainnya.  Dalam upaya mewujudkan hal tersebut pemerintah desa berwenang menjalankan 
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reforma agraria ditingkat desa dengan mendistribuskan tanah-tanah kepada petani dan 

masyarakat desa yang tak bertanah. 

Satu isu besar dalam refleksi pembangunan pedesaan tahun 2017 adalah gagalnya pelaksanaan 

dana desa sebagai suatu skema perwujudan semangat UU Desa. Dana desa merupakan 

kebijakan fiskal pemerintah dengan menggelontorkan dana langsung dari pusat ke desa dengan 

pengelolaan di tangan desa berdasarkan asaz kemandirian berbasis kewenangan lokal skala 

desa. Namun kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Dana desa yang diklaim terus 

meningkat dalam tiga tahun pelaksanannya, memiliki acuan keberhasilan yang tetap 

diperhitungkan berdasarkan jumlah infrastruktur dan bangunan fisik yang terbangun di 

kawasan pedesaan. Menurut laporan Menteri Keuangan, pendistribusian dana desa dalam 3 

tahun terakhir telah berhasil membangun 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter 

jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 

4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 

10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung. 

 

Ukuran keberhasilan pendistribusian dana desa telah tereduksi sekedar menjadi proyek 

infrastruktur yang dikerjakan oleh desa. Kemandirian desa yang berdasar kewenangan lokal 

skala desa menjadi sekadar jargon pembenaran untuk mendesentralisasi paradigma 

developmentalisme dan industrialisme. Kawasan pedesaan diarahkan menjadi kota – kota baru 

yang menghasilkan komoditas Industri modern dengan jubah Produk Unggulan Kawasan 

Perdesaan (Prukadesa). Pertanian digeser maknanya sekedar sebagai hulu proses produksi 

komoditas dan Pemerintah Desa ditempatkan sebagai operator program pembangunan 

Infrastruktur dari Pemerintah Pusat. Dalam konteks ini, dimensi pemberdayaan—utamanya 

pemberdayaan petani—sama sekali terabaikan. 

 

Melihat kenyataan terkait dana desa, terdapat dua isu besar yang perlu dibenahi, antara lain: 

Pertama, pendistribusian dana desa seharusnya diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan 

melalui penguatan kapasitas dari mayoritas masyarakat pedesaan. Penguatan ini haruslah 



15 
 

 
 

didasarkan kepada karakteristik potensi desa serta kelembagaan ekonomi koperasi yang khas 

sebagai media pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan secara luas. Dalam realitanya, 

tidak jelas apakah target pembangunan infrastruktur yang didanai dana desa secara sistematis 

berimbas kepada kesejahteraan masyarakat tani di Indonesia, namun yang pasti target 

pembangunan infrastruktur tersebut telah dinikmati oleh kelompok – kelompok kecil 

kontraktor dengan legitimasi dari desa. Persentase penggunaan dana desa untuk pembangunan 

infrastruktur dalam tiga tahun terakhir tercatat kurang lebih 90 persen. Sisanya adalah untuk 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan pemberdayaan desa. Mirisnya, angka dana desa yang 

digunakan untuk pemberdayaan desa tidak lebih dari 5 persen. Dengan target pembangunan 

infrastruktur yang senantiasa diukur oleh pemerintah pusat, maka desa akan tidak lebih sebagai 

operator pelaksanaan proyek semata. 

 

Kedua, pemerintah harus melihat pembangunan perdesaan sebagai pembangunan yang 

menitikberatkan kepada perlindungan kepada khazanah lokal perdesaan. Upaya pengentasan 

kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan agar masyarakat desa tetap berdaya 

dalam melanjutkan relasi sosial, politik dan kulturalnya secara mandiri. Bukan dengan 

memberikan instruksi yang mengubah wajah perdesaan menjadi bercorak kapitalis dan 

industrialis. Semangat UU Desa seharusnya dijalankan beriringan dengan UU lain yang relevan 

dengan masyarakat pedesaan, yakni UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani serta UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan.  

 

 

F. KEMISKINAN, KELAPARAN  DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI 
 

Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2017 mencapai 27,77 juta jiwa. Porsi penduduk 

miskin di pedesaan mencapai 17,10 juta jiwa, dan di perkotaan berjumlah 10,67 juta jiwa. 

Artinya sebanyak 61,57 % dari jumlah penduduk miskin berada di desa. Angka ini tidak banyak 

berubah jika dibandingkan angka kemiskinan pada tahun-tahun sebelumnya, karena desa masih 

menjadi kantung kemiskinan nasional.   

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Angka kemiskinan di perdesaan yang tinggi perlu disandingkan dengan dimensi indeks 

kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dalam satu tahun terakhir. Dimensi 

tersebut menunjukkan kualitas keparahan dan kedalaman kemiskinan penduduk. Pada periode 

September 2016 - Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan 

mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan pada September 2016 adalah 1,74 dan 
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pada Maret 2017 mengalami kenaikan menjadi 1,83. Demikian juga dengan indeks keparahan 

kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,44 menjadi 0,48. 

Kemiskinan segaris lurus dengan kelaparan. Saat 

ini dunia masih belum mampu mengatasi krisis 

pangan yang menjadi permasalahan sejak lama. 

Menurut laporan Organisasi Pangan Dunia atau 

Food and Agriculture Organization (FAO) 2017, 

Jumlah masyarakat kelaparan dunia kembali 

meningkat dari 777 juta pada tahun 2015 menjadi 

815 juta pada tahun 2016. Sementara data terkini 

berdasarkan laporan dari Global Hunger Index 

(GHI) tahun 2017:The Inequalities of Hunger—

yang juga salah satu sumber datanya dari FAO—

menunjukkan skor indeks kelaparan Indonesia 

sebesar 22 dan berada pada skala serius. Lebih 

jauh GHI memberi laporan pada tahun 2008 

indeks kepelikan kelaparan Indonesia 

menunjukkan angka 28.3. Demikian selama 

kurun waktu 2008-2016, Indonesia masih tetap 

berada di level serius.  

 

Indonesia dalam pembangunannya tidak lagi bercirikan sebagai negara agraris dengan fokus 

pembangunannya lebih pada industrialisasi, hal ini dapat dilihat dari peningkatan tenaga kerja 

di sektor industri, perdagangan, dan jasa sedangkan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami 

penurunan selama tahun 2107. Wajar apabila kemiskinan dan kelaparan secara garis besar 

masih terkonsentrasi di pedesaan, dimana penduduk desa sebagian besar bekerja di sektor 

pertanian. BPS mencatat bahwa di tengah peningkatan tenaga kerja di sektor industri, 

perdagangan, dan jasa selama satu tahun terakhir (Agustus 2016-Agustus 2017), terjadi 

penurunan 4,87 persen (1,84 juta orang) tenaga kerja di sektor pertanian yang pada tahun ini 

hanya mencapai 35,93 juta orang atau 29,69 persen dari seluruh jumlah angkatan kerja di 

Indonesia. Hal ini telah menggambarkan bahwa pekerjaan di sektor pertanian tidak 

memberikan daya tarik sebagai sumber penghasilan agar dapat keluar dari kemisikinan dan 

kelaparan di pedesaan. Maka data ini juga menjelaskan bagaimana penurunan tenaga kerja 

disektor pertanian yang merupakan tonggak utama kedaulatan pangan akan jauh dari cita-cita 

kedaulatan pangan yang dicanangkan di dalam Nawacita. 

Kenaikan kemiskinan dan kelaparan menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk di 

pedesaan semakin terpuruk di bawah garis kemiskinan. Hal ini berdampak pada pergerakan 

Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2017 serta pergerakannya dari tahun 2014 hingga 

tahun 2017. Tidak ada peningkatan NTP drastis pada tahun 2017—dan nilainya cenderung 

fluktuatif. Di tahun ini, NTP subsektor tanaman pangan dan NTP perkebunan bahkan berada 

di bawah angka 100—yang merupakan batas imbang perbandingan antara penerimaan dan 

pengeluaran petani. Selain itu, adanya peningkatan NTP pada tahun 2107 ternyata tidak juga 

luput dari adanya peningkatan inflasi di pedesaan. BPS mencatat pada bulan November 2017 

telah terjadi inflasi sebesar 0.36 persen di pedesaan, dengan indeks konsumsi rumah tangga 
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133,44. Hal ini tidak sejalan dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) 

Kementerian Pertanian pada tahun 2017 yang berjumlah lebih dari Rp. 22 triliun. 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

G. HAK ASASI PETANI   

 

Terkait Hak Asasi Petani, 

kaum petani telah berhasil 

menyusun alat monitoring 

untuk mengukur 

pengakuan, perlindungan 

dan pemenuhan hak-hak 

mendasar mereka oleh 

pemerintah. Deklarasi hak 

asasi petani adalah hasil 

pemikiran petani Indonesia 

yang telah tercatat dalam 

sejarah sebagai usaha dari 

desa untuk 

menginstitusikan hak-hak 

mendasar petani. Deklarasi 

bermula dari diskusi 

panjang dilapangan dan 

pertemuan-pertemuan petani sejak era orde baru, kemudian diwacanakan sejak awal reformasi, 

dan diselenggarakan pada tahun 20002. 

Di tingkat nasional, deklarasi hak asasi petani tahun 2000 telah menjadi dasar penyusunan UU 

No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di tingkat internasional, 

deklarasi ini menjadi bangunan dasar draft Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

                                                           
2  Deklarasi Hak Asasi Petani adalah satu instrumen yang dihasilkan petani anggota SPI bersama masyarakat sipil lain yang 

berisi hak-hak mendasar petani—baik yang sudah ada pada instrumen hak asasi sebelumnya maupun hak-hak baru. Ada 
sebelas (11) set hak yang didorong menjadi kebijakan publik, juga sebagai alat monitoring. Versi awal dokumen ini bisa 
diunduh di http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2008/08/hak_asasi_petani.pdf 
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tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan3. SPI melakukan berbagai 

upaya untuk memastikan kebijakan-kebijakan publik yang sejalan dengan pemajuan, 

pemenuhan, dan penegakkan hak asasi petani.  

Terdapat berbagai hak mendasar petani yang harus dipenuhi oleh pemerintah, di antaranya hak 

atas tanah dan teritori, hak atas benih, hak perempuan pedesaan, hak mendapatkan 

pendapatan yang layak, kemerdekaan untuk menentukan harga dan pasar, kebebasan 

berorganisasi, akses terhadap keadilan, hak keanekaragaman hayati. Tentang hak atas tanah 

dan teritori, sepanjang tahun 2017 petani belum mendapatkanya. Ini terbukti dengan 

penyelesaian konflik agraria yang belum terjadi, bahkan berbagai penggusuran dan 

perampasan tanah-tanah petani terus berlangsung secara masif. Janji reforma agraria tak juga 

kunjung dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. 

Hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak dapat ditilik dari tingkat 

kesejahteraan petani dan kemiskinan di perdesaan. Sepanjang tahun 2017, kesejahteraan petani 

yang diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP) bergerak stagnan dan belum berpengaruh secara 

signifikan. Padahal anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani terbilang cukup besar. 

Belum lagi hampir satu tahun ini NTP subsektor tanaman pangan dan NTP perkebunan berada 

dibawah 100 yang merupakan batas imbang perbandingan antara indeks yang diterima dan 

indeks yang dibeli oleh petani. Terkait angka kemiskinan, pemerintah belum mampu 

menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada bulan Maret 2017 penduduk miskin tercatat 

sebanyak 27,77 juta jiwa dengan mayoritas berada di perdesaan. Jumlah yang sesungguhnya 

tidak banyak berubah sejak 3 tahun terakhir. 

Hak pelestarian lingkungan bagi petani juga berkaitan dengan kesehatan keluarga petani. 

Sepanjang tahun 2017 pemerintah masih memfokuskan pada peningkatan produksi panen 

                                                           
3  Upaya untuk mewujudkan sebuah Deklarasi PBB tentang hak asasi petani dimulai sejak tahun 2008, dan saat ini sudah 

melalui tahap negosiasi pada Intergovernmental Working Group di sesi yang keempat. Referensi proses dan dokumen 
silakan akses http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/4thSession.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/4thSession.aspx
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tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan memaksa 

petani secara terus menerus menggunakan benih produksi korporasi, pupuk kimia berbahaya 

dan obat-obatan anorganik yang merusak keanekaragaman hayati, kelestarian lingkungan dan 

mengancam kesehatan. Jika kondisi demikian tidak berubah, maka pemerintah telah melanggar 

hak petani untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, alami dan lestari. 

Kemerdekaan untuk menentukan harga dan pasar pada tahun 2017 masih belum dirasakan oleh 

petani. Harga produk hasil pertanian petani masih ditentukan oleh harga pasar. Misalnya saja 

walaupun Harga Pemberlian Pemerintah (HPP) untuk GKP, GKG, dan beras sudah ditetapkan 

pemerintah, praktek dilapangan petani masih tergantung dengan harga tengkulak. Pemerintah 

kehilangan tenaga mengingat Bulog tidak lagi berfungsi sebagai penyangga dan pengendali 

harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.  

Sementara untuk kebutuhan pokok lainnya seperti jagung, kedelai, gula, minyak goreng, 

bawang merah, daging sapi, daging ayam dan telur ayam sudah diatur melalui Peraturan 

Menteri Perdagangan RI (Permendag) nomor 27/2017 tentang Penetapan Harga Acuan 

Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Akan tetapi fakta di lapangan 

banyak pihak yang tidak mengacu kepada Permendag tersebut. Contohnya gula: di satu sisi 

petani gula menjual di bawah harga dasar acuan pemerintah karena kalah bersaing dengan gula 

rafinasi impor, di sisi yang lain gula dibeli konsumen dengan harga yang melebihi acuan 

penjualan di konsumen dari pemerintah. 

Kebebasan berorganisasi bagi petani ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI 

terhadap Uji Materi UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada tanggal 

5 November 2014. Putusan ini merevisi pasal-pasal tentang kelembagaan petani, sehingga 

petani tidak lagi berkewajibkan menjadi anggota kelembagaan petani yang dibentuk 
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pemerintah seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kemudian petani juga 

dibebaskan menjadi anggota kelembagaan petani yang didirikan oleh petani itu sendiri.  

Menanggapi putusan MK tersebut, Kementerian Pertanian mengesahkan Permentan No. 

67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada tanggal 20 Desember 2016. Namun 

sangat disayangkan, Permentan ini tidak mengalami banyak perubahan dari Permentan 

sebelumnya nomor 82/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan 

Kelompok. Dalam artian sama sekali tidak mengakomodasi putusan MK. Dengan demikian, 

sepanjang tahun 2017 pemerintah, terkhusus Kementerian Pertanian, tidak memenuhi hak 

petani untuk bebas berorganisasi. Selain itu, pemerintah juga pada tahun 2017 gagal 

mengimplementasikan penuh UU 19/2013. Pasal-pasal penting tentang perlindungan dan 

pemberdayaan petani tidak dijalankan. Misalnya terkait negara memberikan jaminan luasan 

tanah seluas 2 hektar kepada petani dan ganti kerugian gagal panen belum sama sekali berjalan. 

Padahal UU ini sudah disahkan sejak empat tahun yang lalu.  

Jika situasi dan kondisi pemenuhan hak asasi petani di tingkat nasional mengalami kelesuan, 

usaha mencapai Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di 

Pedesaan mengalami kemajuan di tingkat internasional. Dari sesi ke-36 Dewan Hak Asasi 

Manusia (HAM) PBB, resolusi bernomor (A/HRC/36/58) memandatkan kemajuan proses dan 

penggalangan dukungan dari berbagai negara di dunia. Sejumlah 34 negara anggota Dewan 

HAM setuju untuk melanjutkan proses negosiasi Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan 

Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan. Sesi lanjutan akan berlangsung pada bulan April 2018, 

untuk finalisasi dan disahkan oleh Dewan HAM serta Majelis Umum PBB. Deklarasi ini akan 

sangat bisa berguna untuk pengakuan hak asasi petani serta memperkuat kerja-kerja perjuangan 

penegakan hak asasi petani dari tingkat nasional hingga ke desa, yang selama ini banyak 

dicederai dan dirampas oleh korporat dan aparat negara. 

 

H. PENUTUP 

Berdasarkan analisis di atas, SPI menilai tahun 2017 sebagai berikut: 

1. Bahwa program reforma agraria, yakni redistribusi tanah seluas 9 juta hektar kepada petani 

belum kunjung dijalankan hingga tahun ketiga pemerintahan. Pemerintah justru fokus 

pada program sertifikasi tanah, dan pembentukan Bank Tanah sebagai bentuk agenda pasar 

meliberalisasi tanah sebagaimana yang selalu dianjurkan dan praktik Bank Dunia. 

Sementara itu, terjadi eskalasi konflik agraria: penggusuran dan perampasan tanah petani 

terus berlangsung. Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla menggunakan pembenaran melalui 

program infrastruktur dan legal standing mengesampingkan petani dan masyarakat 

pedesaan. Oleh karena itu, tahun 2017 ini kami tetapkan sebagai tahun darurat agraria; 

 

2. Bahwa sistem pertanian di Indonesia masih mengacu pada revolusi hijau dengan tujuan 

ketahanan pangan. Mengabaikan agroekologi dan kedaulatan pangan, penggunaan input 

pertanian karya korporasi semakin diperbanyak untuk mengejar peningkatan produksi 

secara instan; 

 

3. Bahwa berbagai program dengan tema kedaulatan pangan telah menyimpang dan tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip dan hakikat kedaulatan pangan. Program yang dijalankan tak 

ubahnya adalah ketahanan pangan yang dikemas dengan slogan kedaulatan pangan. 

Dengan demikian pada tahun 2017 ini kedaulatan pangan sesungguhnya telah diabaikan. 

Pemerintah harus secara tegas mengubah paradigma ketahanan pangan menjadi 

kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk 

menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran 
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dibidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan pangan tanpa 

tergantung dari kekuatan pasar internasional; 

 

4. Bahwa perubahan iklim yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan gagal panen tidak 

mampu ditanggulangi oleh program pemerintah. Pemerintah justru ikut andil 

meningkatkan suhu dan mencemari lingkungan melalui pertanian revolusi hijau dan 

membiarkan ekspansi penerapan perkebunan monokultur. Kerugian petani karena dampak 

perubahan iklim sepanjang tahun 2017 seharusnya dijadikan refleksi untuk meninggalkan 

pertanian agroindustri, sistem pertanian revolusi hijau dan cita-cita ketahanan pangan 

untuk kembali ke pertanian alami yaitu pertanian agroekologis; 

 

5. Bahwa pembangunan desa melalui peningkatan ekonomi petani dan kewenangan desa 

menjalankan reforma agraria belum terjadi sepanjang tahun 2017. Secara rata-rata petani 

masih dilingkupi kegamangan pemerintahan desa dalam menggantungkan ekonomi petani 

dan mata rantai distribusi hasil panen petani kepada pihak lain. Alhasil manfaat BUMDes 

belum dirasakan langsung oleh petani dalam berusaha tani; 

 

6. Bahwa kemiskinan masih tinggi di perdesaan dengan sebagian besar masyarakat bekerja 

di sektor pertanian. Dengan demikian kesejahteraan petani secara konsisten juga belum 

dapat dicapai; 

 

7. Pemenuhan hak asasi petani pada tahun 2017 ini tidak sama sekali mendapatkan porsi 

utama pemerintah. Implementasi UU 19/2013 berjalan lambat bahkan cenderung 

mangkrak. Hal ini dibuktikan keseriusan pemerintah dalam mematuhi putusan MK 

terhadap uji materi UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

Menakar kondisi catatan tersebut, SPI menyatakan dengan tegas bahwa pada tahun 2017 

pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengabaikan janji reforma agraria seluas 

9 juta ha kepada petani dan langkah mewujudkan kedaulatan pangan. Justru sebaliknya tahun 

2017 menjadi Tahun Darurat Agraria dan Kedaulatan Pangan pun Diabaikan. 

 

Jakarta, Desember 2017 

SERIKAT PETANI INDONESIA 


