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Petani Bandar Pasir Mandoge
Tuntut Pembebasan 5 Rekannya

Koperasi Sejati: Menghidupkan
Ekonomi Rakyat
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Setelah melalui uji Materil dan
formil, persidangan panjang
judicial review UU No. 7 2004
tentang Sumber Daya Air,
akhirnya Mahkamah Konstitusi
(MK) mengeluarkan keputusan
yang mengecewakan. Hal 3

Selasa (23/8), sekitar pukul
09.30 waktu setempat,
Pemerintah Provinsi Nusa
Te n g g a r a B a r a t ( N T B )
melakukan penggusuran
secara paksa terhadap lahan
pertanian di Tanak Awu,
Lombok Tengah. Pemerintah
mengerahkan dua truk satuan
kepolisian dan alat-alat berat,
untuk menggusur para
penggarap di Tanak Awu.
Ti n d a k a n i t u d i l a k u k a n
menjelang peletakkan batu
pertama pembangunan
“Bandara Internasional” pada
tanggal 1 September yang
rencananya akan dihadiri
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Hal 4

Diperkirakan lebih dari 10.000
petani dan berbagai elemen
masyarakat lainnya akan
menyambangi Hong Kong
untuk memprotes pertemuan
tingkat menteri negara-negara
anggota Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO)
yang akan di gelar pada bulan
Desember mendatang. Mereka
akan mendatangi kota itu
dengan tujuan menggagalkan
kesepakatan-kesepakatan
WTO. Hal 9
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60 Tahun Merdeka!
Enam puluh tahun lalu Indonesia menyatakan diri telah merdeka dari penjajahan bangsa

PEMBARUAN TANI
DITERBITKAN OLEH

FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI)

asing. Beberapa tahun kemudian, negeri baru ini harus berjibaku mempertahankan

DICETAK OLEH

kemerdekaannya dari gempuran pasukan Belanda yang ingin menjajah kembali. Waktu itu

PETANI PRESS

kita bisa mengusir bangsa penjajah. Kemenangan gilang gemilang telah kita raih.

PENANGGUNG JAWAB

HENRY SARAGIH

Sebuah bangsa yang dulunya hamba, menjadi berdaulat. Euforia kemerdekaan ini

PEMIMPIN UMUM

disambut riang gembira seluruh rakyat. Namun hidup tidak berhenti sampai disitu.

ZAINAL ARIFIN FUAD

Kemerdekaan bukan sebuah tujuan, kemerdekaan adalah sebuah jalan untuk meraih cita-

PEMIMPIN REDAKSI

cita selanjutnya. Sebagai sebuah jalan, tentu kita patut bertanya apakah jalan itu sudah kita

ACHMAD YA’KUB

lalui dengan benar? Atau apakah kita sudah benar-benar merdeka?

SEKRETARIS REDAKSI

TITA RIANA ZEN

Tidak mudah menjawabnya. Kita tahu, kehidupan rakyat memang tidak lebih baik
dibanding masa kolonial. Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak rakyat Indonesia

SIDANG REDAKSI

INDRA SAKTI LUBIS
TEJO PRAMONO
AGUS RULI ARDIANSYAH
IRMA YANNY
ALI FAHMI
WILDA TARIGAN
CECEP RISNANDAR

yang tidak bisa merasakan kemerdekaan di negeri yang sudah merdeka ini. Kemiskinan,
kebodohan, kelaparan, dan segudang teror sosial ekonomi lainnya masih membayang-bayangi
kita. Teror-teror itu menyebabkan ketakutan yang merampas kemerdekaan kita. Komunis,
teroris, fundamentalis bahkan anekdot anti kemapanan di gulirkan untuk menutupi geliat
rakyat dalam menentukan aktivitas kemerdekaannya.

ARTISTIK DAN TATA LETAK

MUHAMMAD IKHWAN

Dalam situasi demikian, para pengelola negara seperti tidak peduli. Mereka asyik masyuk
dengan rutinitas kenegaraannya. Bahkan demi “pembangunan”, kita rela bermesra-mesraan

KEUANGAN

SRIWAHYUNI

dengan bekas para penjajah kita. Pinjaman untuk pembangunan menggelontor ke negeri ini.

SIRKULASI

Bayangkan kebutuhan negara pada tahun 2005 ini adalah 91 triliun rupiah, lebih dari

SUPRIYANTO

setengahnya adalah untuk bayar utang. Yaitu sebesar 652 triliun rupaiah. Sehingga

ALAMAT REDAKSI

setengah tak sadar kita sudah berada kembali dalam cengkeraman imperialis. Tidak dalam

M

I
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bentuk perang atau agresi militer tetapi agresi ekonomi, politik sosial. Ekonomi kita di
kuasai “orang-orang asing”, artinya sendi-sendi kehidupan kita kembali didikte asing.
Penjajahan bentuk baru, dalam bentuk penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya.
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PRAPATAN XIV NO.5
B A R
K O M U N I K A S I
P E T
JAKARTA 12790
TELP: +62 21 7991890
FAX: +62 21 7993426
EMAIL: pembaruantani@fspi.or.id
www.fspi.or.id
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Untuk menapaktilasi “jembatan” kemerdekaan, kali ini Pembaruan Tani mengulas
perjalanan kita sebagai bangsa yang telah 60 tahun merdeka di laporan utama. Harapannya
ulasan ini bisa memberikan benang merah apa yang telah terjadi selama ini.
Dalam rubrik nasional, kali ini banyak membahas sengketa tanah para petani di daerah.
Seperti di Nusa Tenggara Barat, para petani mengalami pengusiran dari lahan garapannya
yang subur. Alasannya, pemerintah setempat bermaksud medirikan bandara berkelas
internasional di lahan itu. Padahal semua tahu, lahan-lahan tersebut beririgasi teknis dan

Redaksi menerima sumbangan artikel, opini atau tulisan mengenai
pertanian/agraria/perjuangan yang sesuai dengan visi dan misi tabloid PEMBARUAN
TANI. Setiap tulisan yang dikirimkan ke redaksi diketik ±1000 (seribu) kata dan
dikirimkan lewat pos, fax, maupun email. Apabila tulisan dimuat, anda akan menerima
pemberitahuan dari redaksi.
Wartawan PEMBARUAN TANI dilengkapi tanda pengenal dan tidak meminta/menerima
apapun dari narasumber
Pembaruan Tani

sangat produktif sebagai lumbung pangan.
Kemudian di Nusa Tenggara Timur, sekali lagi lahan masyarakat adat harus digusur
untuk kepentingan pengembangan perusahaan mutiara. Buntut dari kasus gusur menggusur
itu adalah bentrokan antar warga, beberapa warga ditahan. Sangat ironis dimana bila ada
sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat selalu saja yang jadi korban pihak
masyarakat.
Di bagian barat, tepatnya Sumatera Utara, lima orang petani ditahan. Alasannya para
petani merusak lahan milik perusahaan perkebunan. Walau perbuatan itu terbukti hanya
fitnah belaka, namun tak pernah ada kejelasan bagi warga yang ditahan.
Di rubrik serikat, edisi kali ini menampilkan kegiatan kongres Sepkuba, dan aksi serkiat
petani Nusa Tenggara Barat melakukan solidaritas membagikan pangan pada korban busung
lapar. Dan, banyak kabar dari serikat-serikat petani lain dari berbagai daerah. Selanjutnya
kami persilakan membaca, selamat menyimak! #
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Saya prihatin dengan keluarnya Perpres 36/2005 yang seolah mempermudah penggusuran tanahtanah rakyat. Perpress itu bisa dijadikan tameng bagi proyek-proyek infrastruktur untuk

NASIONAL

melindungi usahanya. Saya sepakat peraturan itu harus di lawan. Sebagai bangsa merdeka, kita

Gojang-ganjing di Tanak Awu
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harus berdaulat menentukan kepentingan rakyat sendiri. Kedaulatan bangsa adalah kedaulatan

INTERNASIONAL

rakyat. Oleh sebab itu segala sesuatu usaha untuk merebut kedaulatan rakyat harus dilawan,
termasuk penggusuran semena-mena terhadap rakyat. Bravo Pembaruan Tani yang beritanya

Kaum Tani Menyongsong Hong Kong
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semakin garang!
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Keputusan MK
Membuka Jalan Privatisasi Air
S

etelah melalui uji Materil
dan formil, persidangan
panjang judicial review
UU No. 7 2004 tentang Sumber
Daya Air, akhirnya Mahkamah
Konstitusi (MK) mengeluarkan
keputusan yang mengecewakan.
MK sebagai lembaga yang
diharapkan berpihak pada
penegakan amanat konstitusi
menolak permohonan judicial
review UU Sumber Daya Air. Ini
adalah putusan terhadap lima
permohonan judicial review
yang diajukan berbagai pihak
terhadap UU-SDA, yang
diajukan oleh FSPI & Walhi,
YLBHI, Zumrotin, seorang
petani dari Pati Jawa Tengah,
Sutha Widya dan Suyanto yang
mewakili 2063 warga di
Pekalongan Jawa Tengah.
Putusan dibacakan Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK)
Jimly Asshiddiqie pada sidang

pleno di Gedung MK, Jalan
Medan Merdeka Barat, Jakarta
Pusat, Selasa (19/7/2005).
Dalam putusannya, tujuh dari
sembilan hakim konstitusi
setuju menolak pengujian
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (UU-SDA). Terhadap
keputusan tersebut, dua hakim
anggota mengajukan dissenting
opinion (pendapat berbeda),
yaitu Maruarar Siahaan dan
Abdul Mukthie Fadjar.
Dalam putusan MK
menganggap bahwa pengaturan
dalam bentuk pemberian hak
guna usaha air kepada swasta
yang terdapat dalam UU no 7
tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air tidak akan
mengakibatkan penguasaan air
jatuh ketangan swasta, karena
ada sistem perizinan yang
dikendalikan penuh oleh

pemerintah sehingga hal
tersebut tidak bertentangan
dengan UUD 45. Menyangkut
adanya biaya yang harus
ditanggung konsumen, MK
hanya menghimbau agar biaya
pengelolaan sumber daya air
dilakukan secara transparan
dan didasarkan pada
perhitungan nyata.
“Kita sangat kecewa dengan
keputusan MK tersebut”,
Demikian disampaikan Akhmad
Yakub, Deputy Pengkajian
Kebijakan FSPI. MK sudah
dimasuki dengan roh
neoliberalisme sehingga tidak
bisa melihat dengan jelas niat
privatisasi dibalik UU tersebut
serta akibat jika UU itu berlaku
di masyarakat. “Masyarakat
miskin dan Petani di pedesaan
akan semakin jauh dari akses
air, padahal air merupakan
kebutuhan yang besar bagi

pertanian di pedesaan”,
lanjutnya. Kita akan terus
memperkuat organisasi
organisasi tani di pedesaan
untuk merebut hak atas sumber
air yang ada dipedesaan.
Menurut koordinator Koalisi
Anti Utang, Raja Siregar,
menyatakan bagaimanapun
juga tetap harus menerima
putusan MK. Namun, lanjut
nya, pelaksanaannya perlu
diperhatikan sehingga jika
berbeda dengan yang
dimandatkan maka para pihak
bisa mengajukan amandemen
terhadap UU tersebut.
Beberapa saat setelah
putusan itu di bacakan,
beberapa elemen organisasi
masyarakat yang mengajukan
judicial review UU Air tersebut
langsung menggelar aksi
simpatik di halaman Gedung
MK. Dengan membentangkan

kain warna biru bertuliskan,
"Tolak privatisasi air" ,
demosntran menempelkan
stiker bergambar air mata tepat
di bawah mata mereka masingmasing sebagai simbol protes
dan kekecewaan atas putusan
MK tersebut.
Penolakan Mahkamah
konstitusi terhadap Judicial
Review UU Sumber Daya Air
telah membuka jalan yang luas
bagi monopoli dan privatisasi
air. Jutaan rakyat Indonesia
harus kehilangan hak terhadap
sumber-sumber air yang
seharusnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, bukan untuk
kemakmuran sekelompok orang
yang hanya mementingkan
keuntungan semata.
Tita Zen

Dissenting Opinion Dua Hakim Konstitusi
Kami ciptakan manusia dari air
(Q.S. 25: 54), kami ciptakan
semua hewan dari air (Q.S. 24:
25), kami ciptakan segala
sesuatu yang hidup dari air (Q.S.
21 : 30). Itulah kalimat pembuka
Prof. H. A. Mukhtie Fadjar,
S.H.,MS, salah seorang dari dua
hakim konstitusi yang
mengajukan Dissenting Opinion
(pendapat berbeda) terhadap
keputusan tujuh hakim konstitusi
yang menolak peninjauan
kembali UU Sumber Daya Air.
Menurut Mukthie air adalah
sumber kehidupan, tanpa air
tidak akan ada kehidupan. Air
merupakan milik bersama
seluruh ummat manusia dan
negara harus mengaturnya
untuk kepentingan sebesarbesarnya rakyat. Pengaturan
tersebut bukan dalam bentuk
pemberian hakhak tertentu atas
air kepada swasta seperti yang
terdapat dalam UU Sumber

Daya Air yang dapat tergelincir
menjadi kebijakan privatisasi
terselubung dan bertentangan
dengan UUD 1945 pasal 33.
Pemberian hak tertentu atas air
seharusnya hanya diberikan
kepada Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah.
Selain itu juga, menurut
Mukthie, pasal yang
mengharuskan pertanian rakyat
yang menggunakan saluran
distribusi untuk membayar jasa
pengelolaan kepada pengelola
air merupakan bentuk
komersialisasi sumber daya air
secara terselubung. Karena
dengan diberikannya hak guna
usaha air kepada swasta
berakibat pada penguasaan air
melalui saluran distribusi
semakin luas dan berakibat akan
berkurangnya saluran air non
distribusi.

Hakim Maruarar Siahaan,
S.H. sependapat dengan Prof.
Mukhtie Fadjar. Maruarar
Siahaan menggambarkan
bahwa betapa pentingnya air
b a g i k e h i d u pa n m a n u s i a .
Manusia tidak dapat hidup tanpa
air karena kebutuhan mendasar
akan air merupakan hal yang
mutlak. Tanpa minyak maupun
energi listrik manusia masih
dapat hidup tetapi manusia tidak
dapat hidup tanpa air. Maka dari
itulah pemerintah wajib untuk
melindungi dan menghormati
dan memenuhi hak asasi warga
negara terhadap akses atas air.
Bagi Maruarar, usaha swasta
yang mengelola air minum akan
selalu profit-oriented. Pelayanan
kepada publik bukan merupakan
o r i e n ta s i n y a d a n b a h k a n
bertentangan dengan watak
dasarnya, sehingga tidak dapat
diharapkan swasta akan

mengabdikan dirinya bagi
pelayanan kepada publik yang
bersifat sosial. Pengalaman
telah menunjukan pengelolaan
air oleh swasta tidak
meningkatkan kwalitas air
minum bahkan harga air menjadi
semakin mahal.
Maruarar juga berpendapat
bahwa alasan yang dikemukan
pemerintah bahwa pemerintah
tidak mempunyai modal untuk
mengelola air minum, sehingga
diserahkan kepada swasta
merupakan alasan yang tidak
tepat, karena swasta pun tidak
memiliki modal sendiri untuk
pengelolaanya tapi justru
memanfaatkan modal dari
p e r b a n k a n u n t u k
pengolahannya.
Atas dasar tersebut, Kedua
hakim konstitusi ini tidak
sependapat dengan tujuh orang
hakim konstitusi lain yang

menolak judicial review. Mukhtie
Fadjar menilai bahwa pengujian
materiil para pemohon atas
beberapa pasal dalam UU SDA
terhadap UUD 1945 seharusnya
dikabulkan sebagian dan
sebagian pasal UU SDA tersebut
harus dinyatakan bertentangan
dengan Konstitusi. Sementar
M a r u a r a r S i a h a a n
berpandangan bahwa UU SDA
dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat
secara keseluruhan.
Meskipun akhirnya suara
keduanya kalah, Prof. H. A.
Mukhtie Fadjar, S.H.,MS, dan
Maruarar Siahaan, S.H. telah
membuka tabir privatisasi
terselubung yang terdapat
dalam UU SDA. Suara kedua
hakim konstitusi ini bergema
diruang sidang seiring dengan
ketukan palu Ketua Mahkamah
Konstitusi tanda penolakan
judicial review UU SDA. #
Pembaruan Tani
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GONJANG-GANJING
DI TANAK AWU
Pembaruan Tani

S

elasa (23/8), sekitar pukul
09.30 waktu setempat,
Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB)
melakukan penggusuran secara
paksa terhadap lahan
pertanian di Tanak Awu,
Lombok Tengah. Pemerintah
mengerahkan dua truk satuan
kepolisian dan alat-alat berat,
untuk menggusur para
penggarap di Tanak Awu.
Tindakan itu dilakukan
menjelang peletakkan batu
pertama pembangunan
“Bandara Internasional” pada
tanggal 1 September yang
rencananya akan dihadiri
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
Sebenarnya, pembangunan
bandara bertaraf internasional,
sudah diwacanakan sejak
tahun 1995. Tujuannya untuk
memicu pertumbuhan sektor
pariwisata sebagai ujung
tombak perekonomian NTB
dengan jalan memperbaiki
infrastruktur turisme. Namun
dalam pelaksanaannya, proses
ganti rugi tanah berlangsung
penuh intimidasi dan
merugikan petani.
Saat krisis ekonomi 97/98,
wacana pembangunan bandara
internasional sempat surut.
Bahkan proyek tersebut
menjadi salah satu proyek yang
dihentikan pemerintah pusat.
Melihat lahan yang
ditelantarkan, para petani yang
terusir dari lahan garapannya
kembali menempati lokasi
tersebut.
Alasan para petani
mengklaim kembali tanah
seluas 850 hektar itu,
didasarkan pada pertimbangan
lahan tersebut ditelantarkan.
Padahal lokasi itu merupakan
lahan pertanian subur dan
beririgasi teknis. Selain itu,
mereka beralasan proses
penggantian tanah yang

4

dilakukan di masa orde baru
sangat mengintimidasi. Proses
pembebasannya penuh kolusi.
Sehingga petani terpaksa
melepaskan haknya.
Dibawah rezim represif saat
itu, para petani harus
berhadapan dengan sikap
agresif pemerintahan orde
baru. Di lapangan, petani harus
berhadapan dengan aparat
militer yang menjadi
kepanjangan tangan
pemerintah. Bahkan dilain
kesempatan, para petani
mendapatkan ancaman dari
preman-preman yang meneror
warga.
Setelah era reformasi, suarasuara petani yang tidak puas
kembali mengemuka. Sebagian
dari mereka mencoba mereclaiming lahan. Perjuangan
petani membuahkan hasil,
sekitar 700 petani bisa bercocok
tanam kembali dilahannya
semula.
Hingga kini, petani bertahan
di lahan tersebut. Bahkan
tempat itu menjadi lumbung
pangan bagi daerah sekitarnya.
“Lahannya sangat subur dan
produktif, sayang kalau
dijadikan bandara. Lagi pula
pemerintah bisa mencari lahan
lain yang tidak subur,” kata
Wahidjan, Sekjen Serikat
Petani (Serta) NTB.
Kesuburan lokasi tersebut
terlihat disepanjang jalan
protokol yang membelah Tanak
Awu, di musim panen
semangka ditumpuk
menggunung di kanan kiri
jalan dijajakan dikios-kios yang
berjejer sepanjang jalan. Di
musim lainnya sebagian petani
menanam padi atau kedelai.
Dari aktivitas pertanian di
sana, bisa diduga kalau lahan
itu sangat produktif.
Aktivitas petani Tanak Awu
kembali terganggu, ketika
wacana pembangunan bandara
internasional kembali menguat
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di awal tahun 2005.
Menghadapi ancaman tersebut,
para petani menkonsolidasikan
diri dalam wadah kelompok
tani Lauk Kawan yang
dipimpin H.L. Khaeruddin.
Kelompok tani ini menjadi
anggota Serta NTB yang
berada dibawah payung
Federasi Serikat Petani
Indonesia (FSPI).
Semakin hari isu
pembangunan bandara
semakin santer. Gubernur
NTB dan bupati-bupati
setempat menyokong
sepenuhnya proyek besar itu.

Konon, untuk membiayai
proyek ambisisus yang bernilai
sekitar Rp. 650 miliar,
pemerintah akan melakukan
tukar guling dengan cara
menjual bandara yang lama
(Bandara Selaparang) senilai
kurang lebih Rp. 425 miliar.
Sedangkan pelaksanaannya
akan bekerja sama dengan PT
Angkasa Pura I.
Untuk mewujudkan ambisi
memiliki bandara bertaraf
internasional, Pemerintah NTB
mendekati para politisi di
Jakarta. Pada tanggal 10
Agustus lalu, pemerintah
mengundang anggota Komisi V
DPR RI untuk melihat-lihat
lokasi bandara. Maksudnya
tidak lain untuk mencari
dukungan komisi yang
membawahi soal perhubungan
tersebut. Namun dikemudian
hari, pimpinan Komisi V,
Sumaryoto membantah adanya
kunjungan resmi Komisi V DPR
RI. “Secara resmi Komisi V
DPR RI tidak pernah
melakukan kunjungan kerja ke
sana, mungkin mereka datang
sebagai pribadi dan tidak
mewakili komisi,” tegasnya
ketika delegasi FSPI
mengadakan audensi tertutup
di DPR RI.
Melihat pendekatan
pemerintah yang cukup agresif,
Serta NTB bersama dengan
FSPI mencoba mencari
dukungan ke lembaga-lembaga
lainnya. Selain Komisi V,
delegasi petani mendatangi
Badan Pertanahan Nasional

(BPN) dan Komisi Nasional
Hak Azasi Manusia (Komnas
HAM) di Jakarta (lihat:
Mencari Dukungan Dari
Jakarta).
Mengenai pembangunan itu,
Henry Saragih, Sekjen FSPI,
menyayangkan tindakan
pemerintah membangun
bandara internasional di Tanak
Awu. “Tidak pada tempatnya
bila pemerintah daerah NTB
dan pihak-pihak terkait
memaksakan pembangunan
bandara internasional di atas
tanah subur yang selama ini
menjadi sumber penghidupan
keluarga petani. Mengingat
propinsi NTB adalah salah satu
propinsi yang korban busung
laparnya tinggi, sangat naif
mengambil kebijakan yang
mempersempit dan
mempersulit masyarakatnya
untuk memenuhi kebutuhan
pangan,” paparnya.
Ambisi untuk membangun
proyek besar berupa bandara
bertaraf internasional
sepertinya sedang menggejala
di berbagai tempat di
Indonesia. Sayangnya, rencana
tersebut selalu merugikan
rakyat dengan penggusuranpenggusuran yang tidak
memenuhi kaidah keadilan.
Sampai saat ini, ambisi para
pemimpin daerah seperti di
NTB bakal terus membayangbayangi para penggarap lahan.
Dan, gonjang-ganjing di Tanak
Awu tampaknya masih akan
terus berlangsung.
Cecep Risnandar

Menekan Jakarta, Tolak Bandara
Selasa (23/8), delegasi Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI)
menemui Komisi V DPR RI di
Jakarta. Delegasi diterima oleh
Sumaryoto dari fraksi PDIP, Josef
A Nae Soi dan Hadi Susilo
keduanya dari fraksi Partai
Golkar. Pada kesempatan itu,
FSPI meminta Komisi V
mendesak pemerintah untuk
segera menghentikan
pembangunan “Bandara
Internasional” di Tanak Awu,
Lombok Tengah.
Menaggapi hal itu, pimpinan
Komisi V DPR RI, Sumaryoto
menyatakan tidak mengetahui
secara persis rencana
pembangunan bandara
internasional di Lombok Tengah.
Bahkan ia merasa heran karena
selama ini belum pernah di bahas
di Komisi V.
Selanjutnya, Sumaryoto
berjanji membawa persoalan
tersebut ke dalam rapat kerja
Komisi V DPR RI dengan
Departemen Perhubungan.
Pihaknya akan meminta
pemerintah untuk menyelesaikan
sengketa tanah dengan
masyarakat setempat.
Wahidjan, Sekjen Serta NTB

yang ikut dalam delegasi
tersebut, mempertanyakan
kedatangan Komisi V DPR RI ke
lokasi bandara di Tanak Awu
beberapa hari sebelumnya. Hal
ini langsung dibantah
Sumaryoto, menurutnya mereka
datang tidak mewakili Komisi V
DPR RI, melainkan sebagai
pribadi anggota dewan yang
diundang untuk melihat-lihat
lokasi. “Secara resmi Komisi V
DPR RI tidak pernah melakukan
kunjungan kerja ke sana,
mungkin mereka datang sebagai
pribadi dan tidak mewakili
komisi,” tegasnya.
Sehari kemudian, delegasi
FSPI menemui kepala Badan
Pertahanan Nasional (BPD) Dr
Joyo Winoto di Kantor BPN
Pusat, di Jakarta, Rabu (24/8).
Pada desempatan itu, FSPI
meminta dukungan BPN
terhadap penyelesaian sengketa
“Bandara Internasional Lombok”
di Tanak Awu.
Menurut Wahijdan, Sekjen
Serta NTB yang juga salah
seorang delegasi FSPI, kepala
BPN berkomitmen terhadap
masalah agraria. BPN
mendukung revitalisasi pertanian

dan pedesaan yang digulirkan
pemerintah SBY. Oleh karena itu,
l a h a n p e r ta n i a n p r o d u k t i f
seharusnya tidak digunakan
untuk bandara.
Tak puas dengan kedua
lembaga di atas, hari Jumat
(28/8), delegasi FSPI
mendatangi Komisi Nasional Hak
Azasi Manusia (Komnas HAM) di
jalan Latuharary Jakarta Pusat.
Delegasi petani yang diterima
anggota Komnas HAM Hasballah
M Saad menuntut Komnas untuk
menegakkan keadilan atas
pelanggaran HAM yang terjadi di
Tanak Awuk. “Kami berencana
mengirimkan surat laporan
adanya pelanggaran HAM
kepada pihak terkait di Lombok
Tengah sesegera mungkin,” ujar
Hasballah menanggapi
permintaan para petani.
Pada intinya, Komnas HAM
menganggap penting untuk
membela hak-hak petani, dan
akan terus menyelidiki apabila
terjadi pelanggaran di Lombok
Tengah. “Jika terbukti ada
pelanggaran, kami akan
langsung membentuk tim ke
Lombok Tengah,” tegasnya. #

nasional
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Konflik Agraria di Reroroja

KILAS

Sepuluh warga Desa Reroroja,
Kabupaten Sikka, Nusa
Tenggara Timur ditahan pihak
kepolisian, Kamis (27/7). Mereka
dituduh melakukan
pengrusakkan dan penyiksaan.
Hal ihwal tuduhan tersebut
berakar pada konflik tanah
antara warga Reroroja dengan
PT Kyoko Sinju Indonesia.
Konflik antara perusahaan
dengan masyarakat adat
Reroroja berawal dari konflik
pertanahan. Terhitung sejak
tahun 1999 PT Kyoko Sinju
Indonesia melakukan perluasan
tambang mutiara di kawasan
pantai Magepanda. Untuk
maksud tersebut, perusahaan
bekerja sama dengan Abdullah
Sila, salah seorang warga.
Menurut ipihak warga,
perusahaan membeli tanah
tersebut dari Abdullah Sila.
Padahal Abdullah Sila bukan
pemilik tanah yang diklaim
warga sebagai tanah masyarakat
adat Reroroja.
Pada tahun 2000 perusahaan
mendirikan base camp di atas
tanah tersebut. Kemudian
setahun kemudian perusahaan
menyatakan telah memiliki
sertifikat Hak Guna Usaha atas
tanah itu. Langkah perusahaan
itu bertentangan dengan
keyakinan warga Reroroja.
Warga menganggap lahan yang
digunakan perusahaan
merupakan wilayah adat
Reroroja. Dan, menurut aturan
adat yang berlaku, tanah adat
tidak bisa dialihkan kepada
pihak lain. Tanah adat hanya
dimiliki secara kolektif oleh
masyarakat adat Reroroja.
Klaim perusahaan terhadap
tanah adat diprotes warga.
Namun protes warga tidak
ditanggapi perusahaan.
Persoalan tersebut kemudian
didiamkan warga, alasannya

Institute for Global Justice (IGJ),
sebuah lembaga swadaya
masyarakat yang konsern
terhadap masalah keadilan global,
memberikan penghargaan Global
Justice Award kepada Henry
Saragih , Koordinator Gerakan
Petani Internasional La Via
Campesina, pada hari Selasa
(9/8). Penghargaan tersebut
diberikan bersamaan dengan
acara ulang tahun IGJ yang ke-4.
Acara yang mengusung tema
“Hari Keadilan Global” itu diisi
dengan berbagai kegiatan, antara
lain workshop, diskusi bedah
buku, orasi, pemutaran film, dan
pameran poster perjalanan
kampanye dan isu WTO sejak
1999. Rangkaian kegiatan digelar
mulai dari pagi hari sampai
menjelang tengah malam
bertempat di sekertariat IGJ,
Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam orasi penerimaan
penghargaan, Henry
mengingatkan kembali perlunya
reforma agraria bagi kaum tani.
“Pembaruan agraria harus segera
dilakukan di Indonesia, tanpa itu
tidak akan pernah maju
pembangunan bangsa,” ujarnya.#

ratusan karyawan di perusahaan
mutiara itu kebanyakan berasal
dari desa Reroroja. Masyarakat
Rororoja khawatir dengan nasib
karyawan apabila keberadaan
perusahaan terus diprotes.
Persoalan kembali mencuat
tatkala dua orang karyawan yang
berasal dari desa Reroroja kena
Pemutusan Hubungan Kerja.
Sebelumnya perusahaan sempat
mengadukan dua karyawannya
karena protes mereka yang
dimuat harian Fajar Bali tanggal
18 dan 19 Mei 2005. Mereka
diadukan dengan dalih
pencemaran nama baik.
Dipicu oleh kasus pemecatan
tersebut, masyarakat adat Desa
Reroroja kembali menuntut
perusahaan yang menempati
tanah adat mereka. Pada tanggal
18 Juni, masyarakat berdialog
dengan perusahaan difasilitasi
Wakil Bupati Sikka. Dalam
pertemuan itu, menurut
masyarakat disepakati bahwa
perusahaan bersedia
memindahkan base camp ke
tempat yang ditunjuk Ria Bawe
Mosa Laki (pemangku adat).
Menyangkut kompensasi yang
harus diberikan perusahaan
kepada masyarakat akan
dibicarakan kemudian.
Kemudian persoalan karyawan
yang di PHK akan diselesaikan
oleh Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi setempat.
Beberapa minggu kemudian,
tepatnya tanggal 20 Juli,
perusahaan mengeluarkan surat
yang ditujukan kepada Wakil
Bupati Sikka dan tembusannya
dikirim ke Petrus Woda (wakil
masyarakat). Isi surat itu
menyatakan bahwa tidak
bersedia memindahkan base
camp karena mereka merasa
memiliki bukti kepemilikan
tanah yang kuat.
Masyarakat Desa Reroroja

tidak menerima sikap
perusahaan. Pada tanggal 25
Juli, 150 orang warga Desa
Reroroja masuk ke area base
camp sambil membawa alat-alat
kerja bangunan. Lalu di atas
tanah yang disengkatakan
tersenut, masyarakat berusaha
mendirikan pondasi bangunan
untuk Balai Penyelesaian
Masalah Adat (Rumah Adat).
Karena memang di atas tanah
itu, masyarakat adat Reroroja
berencana mendirikan bangunan
adat.
Masyarakat masuk ke areal
tersebut dengan cara mendobrak
pintu gerbang. Peristiwa itu
dilaporkan pihak perusahaan ke
kepolisian.
Aksi warga
kemudian dihalau belasan polisi
dari Polsek Nita. Atas desakkan
polisi akhirnya warga pulang.
Sesampai di desa Reroroja, warga
kembali berdiskusi. Hasilnya,
warga membatalkan
pembangunan rumah adat,
sebagai gantinya warga akan
berdemonstrasi di depan kantor
bupati Sikka tanggal 1 Agustus.
Sebelum aksi demontrasi
terlaksana, sekitar 20 orang lakilaki yang dipimpin Heri Ale
memakai kendaraan mikrolet
mendatangi Desa Reroroja, Rabu
(27/7). Menurut salah seorang
dari rombongan tersebut,
kedatangan mereka bermaksud
untuk menawarkan perdamaian.
N a m u n
t e r j a d i
kesalahpahaman, melihat
banyaknya rombongan warga
mengira mereka hendak
menyerang. Kecurigaan
berdasarkan pengalaman dua
hari sebelumnya ketika warga
Reroroja melakukan aksi dengan
mendatangi tanah sengketa
untuk membangun balai
penyelesaian masalah adat. Di
tempat itu warga sempat cek cok
dengan Heri Ale, salah seorang

dari rombongan tersebut.
Melihat kedatangan Heri Ale
dan rombongannya, secara
sepontan warga melakukan
perlawanan dengan lemparan
batu dan panah. Akibat insiden
itu, beberapa orang dari
rombongan terkena panah dan
kendaraan yang mereka
tumpangi rusak berat, tetapi
tidak sampai terjadi korban jiwa.
Beberapa jam setelah kejadian,
datang polisi dari Resor Sikka.
Polisi menangkap 32 orang yang
diduga terlibat. Ari 32 orang yang
ditangkap polisi hanya menahan
delapan orang. Setelah beberapa
hari kemudian terjadi
penangkapan dua orang lagi.
Mereka ditangkap karena diduga
kasus perkelahian dan
pengrusakkan kendaraan yang
dipakai Heri Ale. Atas kejadian
tersebut Lembaga Bantuan
Hukum Florata, dimintai warga
Desa Reroroja untuk menjadi
kuasa hukum 10 orang yang
ditangkap kepolisian.
Berkaitan dengan kasus
sengketa tanah di Desa Reroroja
banyak organisasi tani dan
gerakan rakyat lainnya
menyatakan dukungan kepada
masyarakat adat Reroroja.
Organisasi-organisasi yang
menyatakan dukungannya,
diantaranya Serikat Petani
Kabupaten Sikka (SPKS), Liga
Mahasiswa Nasional untuk
Demokrasi (LMND), Forum
Studi dan Komunikasi
Mahasiswa Flores, Forum
Penegak Demokrasi, Jaringan
Pemantau HAM NTT. ”Kami
mendukung perjuangan
m a s y a r a k a t u n t u k
mempertahankan kekayaan
adatnya,” ujar Fabianus Toa,
Ketua SPKS.
Cecep Risnandar

Petani Pasir Mandoge
Menuntut Pembebasan 5 Rekannya
Petani Pasir Mandoge yang
tergabung dalam organisasi tani
Maju Bersatu menuntut
pembebasan lima petani yang
ditahan Polres Asahan, Kamis
(18/8). Kelima orang petani Pasir
Mandoge ditahan kepolisian
dengan tuduhan melakukan
perusakkan di lahan PT Bakrie
Sumatera Plantations (PT BSP).
Kasus tersebut berkembang
dari konflik agraria antara
masyarakat Pasir Mandoge
dengan perusahaan perkebunan
PT BSP. Menurut pejelasan
Wiwik M Kristina, Sekjen
Serikat Petani Sumatera Utara
(SPSU), dalam suratnya yang
disampaikan kepada Komnas
HAM, Rabu 24 Agustus lalu,
konflik agraria antara
masyarakat dan perusahaan
sudah berlangsung lama.
Berawal pada tahun 1999,
ketika itu masyarakat Sei Kopas
membentuk kelompok tani Maju
Bersatu yang beranggotakan
250 orang. Tujuannya
menyatukan persepsi untuk

menuntut tanah yang pernah
dijadikan pola Perkebunan Inti
Rakyat di tempat yang
dahulunya bernama Desa
Silau Jawa. Masyarakat
menuntut tanah tersebut
karena merasa tanah itu milik
mereka. Buktinya pada tahun
1983, Bupati Asahan pernah
memerintahkan warga
menginventarisasi tanah itu ke
pemerintah setempat.
Maksudnya agar dijadikan
pola Perkebunan Inti Rakyat
(PIR).
Aspirasi masyarakat
menuntut lahan tidak begitu
diperhatikan pemerintah.
Hingga pada tahun 2003,
masyarakat secara sepihak
mengklaim tanah tersebut.
Mereka menanami lahan
dengan tanaman keras dan
tanaman pangan serta
mendirikan tiga unit bangunan
sederhana. Luas tanah yang
diklaim masyarakat sekitar
220 hektar.
Baru pada tanggal 31 Maret

2005, masyarakat beraudensi
dengan DPRD Asahan dan
mereka sepakat agar
p e r u s a h a a n t i d a k
membersihkan lahan yang
dikelola masyarakat. Lalu pada
tanggal 7 April, masyarakat
bertemu dengan PTPN III
kebun Huta Padang, PTPN IV
Sei Kopas, PT Jaya Baru sei
Kopas, dan PT BSP Kisaran.
Pertemuan tersebut
menghasilkan kesepakatan
agar lahan yang dikuasai
masyarakat dikeluarkan dari
Hak Guna Usaha perusahaan.
Kemudian pada tanggal 18 Mei,
pemerintah Kabupaten Asahan
menginstruksikan kepada
camat Bandar Pasir Mandoge
untuk menyelesaikan konflik
antara masyarakat dengan
perusahaan.
Beberapa bulan kemudian,
tepatnya tanggal 18 Agustus,
lima orang warga Sei Kopas
dipanggil kepolisian dengan
tuduhan perusakkan lahan
perusahaan. Kelima orang itu

adalah, Bonar Manurung (48),
Julia br. Manik (55), Sulaiman
Tobing (40), Masri br.
Tampubolon (45), dan Charles
Manurung (26).
Sehari setelah peristiwa
penangkapan, kelompok tani
Maju Bersatu menemukan dua
orang yang mengaku kalau
mereka disuruh perusahaan
untuk mengambil kayu
rambung basah 1 potong dan
kayu rambung yang sudah
terbakar 1 potong sebagai bukti
perusakan yang dilakukan
warga. Kayu tersebut mereka
ambil dari desa lain, yaitu
ladang Hasibuan dan ladang Ma
Toni, keduanya diluar lahan
yang diperjuangkan warga.
Kedua orang ini kemudian
melapor ke Polsek Bandar Pasir
Mandoge dan Polres Asahan
tentang fitnah yan g mereka
lakukan. Atas peristiwa
tersebut, petani Pasir Mandoge
menuntut Polres Asahan untuk
membebaskan kelima
kawannya itu.
Cecep Risnandar

Henry Saragih Terima
Global Justice Award

Ulama: Perpres 36/2005
Bukan untuk
Kepentingan Umum
Alim ulama menilai Perpres
36/2005 perlu dibatalkan. Hal itu
mengemuka dalam sidang Bahtsul
Masail yang diadakan Forum
Silaturahmi Pesantren dan Petani
di Pondok Pesantren Pandanaran
Jogjakarta pada tanggal 9-10 Juli
lalu.
Sidang dihadiri oleh KH
Mahfudz Ridwan dari Salatiga,
KH Mufidz Mas'ud dari
Yogyakarta, KH Aziz Masyhuri
dari Jombang, KH Aziz Azhury
dari Magelang dan KH Yahya
Masduki dari Cirebon.
Dalam persidangan itu, mereka
menilai pencabutan hak atas
tanah yang dilakukan oleh
pemerintah sebagaimana diatur
dalam Perpres 36/2005 tidak sah.
Alasannya, dasar kepentingan
umum di dalam Perpres tidak
mengakomodasi kepentingan
rakyat secara keseluruhan. #

Solidaritas Melawan
Kelaparan
Kelompok Kerja (Pokja) Aliansi
Melawan Kelaparan menggelar
dialog dengan tema
“Memperkuat Solidaritas
Melawan Kelaparan dan
Ketidakadilan” pada hari
Kamis (30/6) di Gedung
Proklamasi, Jakarta. Dialog
tersebut membahas akar
permasalahan kelaparan,
konsep ketahanan pangan dan
kedaulatan pangan untuk
memerangi kemiskinan di
Indonesia.
Pokja Aliansi Melawan
Kelaparan merupakan sebuah
wadah yang terdiri dari Badan
Ketahanan Pangan, Federasi
Serikat Petani Indonesia,
Urban Poor Consortium ,
Koalisi Rakyat Kedaulatan
Pangan, Sekretariat Bina Desa
dan Serikat Tani Nasional. #

EDISI 20 - TAHUN IV. JULI - AGUSTUS 2005

5

utama

pembaruan tani

Setelah 60 Tahun

Merdeka
A

pakah usia 60 tahun
termasuk muda ataukah
tua? Diukur dari usia
manusia tentu tergolong senja.
Namun bagi sebuah bangsa usia
tersebut mungkin tergolong
kanak-kanak atau belia.
Tergantung bagaimana kita
melihatnya, karena tidak ada
ketentuan pada usia berapa
sebuah negara dikatakan muda
atau tua.
Satu hal yang pasti, dengan
cara apapun kita memandang
sudah menjadi sebuah fakta
bahwa kita telah 60 tahun
merdeka. Atau meminjam
istilah Bung Karno, kita telah
melewati “jembatan emas”
kemerdekaan selama 60 tahun.
Kita sangat berhutang budi
kepada generasi terdahulu yang
gagah berani mengambil
langkah revolusioner dengan
menyatakan kemerdekaan
sendiri.
Atas usaha mereka bangsa
Indonesia bebas menentukan
kehendak sendiri. Kemerdekaan
yang diidam-idamkan sekian
ratus tahun lamanya, tiba-tiba
menjelma di depan mata. Seisi
bangsa berpesta pora
menyambutnya, tentu saja.

Kecuali mungkin segelintir
komprador yang merasa
diuntungkan di masa kolonial.
Hanya perlu diingat,
kemerdekaan bukan sebuah
kata yang mati. Kemerdekaan
merupakan sebuah proses yang
terus menerus mengalami
pemaknaan. Dia bergerak
bersama dinamika masyarakat.
Maka, kemerdekaan belum
tentu mempunyai makna yang
sama setelah enam puluh tahun
berlalu.
Bagi sebagian rakyat
Indonesia, mungkin
kemerdekaan merupakan suatu
proses terusirnya bangsa
penjajah yang ditandai dengan
pembacaan proklamasi oleh
Soekarno dan Mohammad
Hatta. Saat itu ada perasaan
suka cita yang bercampur
harapan segala ketertindasan
dan keterbelakangan akan
hilang sirna bersamaan dengan
hengkangnya bangsa penjajah.
Kita ingin mewujudkan bangsa
yang adil, makmur dan
sejahtera. Tapi apakah harapan
yang muncul saat itu benarbenar terjadi enam puluh tahun
berikutnya?
Mungkin ya, mungkin tidak.

Tapi bila kita melihat
kemakmuran dari kecamata
statistik, kita bisa sedikit lega.
Betapa tidak, di tahun 1930
porsi “kue pembangunan” yang
dinikmati kaum pribumi hanya
0,54%, atau senilai 3,6 juta
gulden. Kekayaan sebesar itu
harus dibagi kepada 56 juta
orang. Sedangkan para Meneer
Belanda mendapatkan porsi
sebesar 99,3% atau senilai 665
juta gulden dan penghasilan
sebesar itu hanya dibagikan
kepada 241.000 orang. Sisanya
sebesar 0,4 juta gulden
dibagikan kepada 1,3 juta orang
Tionghoa.
Distribusi kekayaan jauh
lebih baik di zaman republik.
Pada tahun 2000, sebesar 20%
dari penerimaan pendapatan
nasional diterima oleh 40%
penduduk termiskin. Lebih baik
dari tahun 1978, dimana
penduduk termiskin hanya
menerima sebesar 18,13%.
Pertanyaannya, apakah porsi itu
sudah dikatakan adil di alam
kemerdekaan ini? Tentu tidak
dan pasti tidak!
Angka-angka itu masih
menunjukkan “sebagian besar
rakyat masih menikmati

sebagian kecil pendapatan”,
artinya kesenjangan masih
menganga lebar. Apalagi dilihat
dari statistik dunia yang menuju
ke arah lebih mengerikan.
Jumlah penduduk miskin dunia
semakin besar, sebagaian besar
pendapatan dunia terakumulasi
di negara-negara kaya dan
kecenderungan negara-negara
tersebut semakin rakus.
Kecenderungan global
tersebut berimbas pada keadaan
dalam negeri. Setelah dilanda
krisis ekonomi 97/98, bangsa
kita terseret ke dalam krisis
multi dimensi. Angka
pengangguran membengkak,
angka kemiskinan bertambah,
pendapatan per kapita melorot
drastis. Bahkan di beberapa
tempat, kekurangan pangan dan
kelaparan mulai mewabah. Di
saat-saat seperti inilah
kemerdekaan kita diteror. Kita
kehilangan kemerdekaan untuk
mengakses sumber-sumber
ekonomi, kita kehilangan
kemerdekaan untuk memilih
pekerjaan yang kita sukai, dan
segunung kehilangan lainnya.
Masalah ini lebih berat lagi
bagi kaum tani. Dengan
gegapgempitanya pasar bebas,

petani dipaksa bersaing dengan
perusahaan-perusahaan global.
Bibit-bibit diproduksi secara
masal oleh industri besar.
Penyebarannya didukung oleh
program-program pemerintah.
Pada akhirnya petani
kehilangan kemerdekaan untuk
menggunakan bibit sendiri,
tanah-tanah dikuasai oleh
perkebunan-perkebunan besar.
Penderitaan petani ini bisa
dikatakan sebagai penderitaan
rakyat, karena menurut survei
pertanian tahun 2003, lebih dari
separuh penghidupan bangsa
kita bergantung pada sektor
pertanian. Ironisnya sebagian
besar masyarakat yang
bergantung pada sektor
pertanian masih berkalang
kemiskinan.
Nah, laporan utama Pembaruan
Tani kali ini mencoba
menelusuri kehidupan petani
dalam sejarah republik.
Harapannya agar didapatkan
benang merah yang bisa diambil
sebagai pelajaran bagi kita. Dan,
kita bisa bertanya apakah kita
sudah merdeka?
Cecep Risnandar

Pembaruan Tani
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| Perlawanan Petani di Masa Kolonial

I

ndonesia merupakan negeri yang kaya
akan sumber-sumber agraria. Kekayaan
ini sebuah modal dasar bagi masyarakat
Indonesia yang sebagian besar adalah
petani. Namun ironisnya kemiskinan
begitu lekat dengan petani. Sebagian besar
petani miskin di Indonesia adalah kaum
marjinal dan tertindas.
Proses marjinalisasi terhadap kaum tani
sudah berlangsung lama. Bahkan berabadabad lamanya, hampir sepanjang
perjalanan sejarah negeri. Penindasan
bertambah menjadi-jadi tatkala
imperealisme kapitalis dari Eropa masuk ke
tanah nusantara. Masa-masa itu lebih
dikenal dengan masa kolonial atau masa
penjajahan fisik yaitu pada awal abad ke 16
sampai abad ke 19. Jejak-jejaknya bisa
ditelusuri dari sejarah perlawanan kamu
tani terhadap pemerintahan kolonial.
Portugis merupakan bangsa asing
pertama yang datang ke Nusantara (waktu
itu nama Indonesia belum ada) pada tahun
1511. Langkah Portugis ini disusul oleh
Belanda yang datang kemudian pada tahun
1596 dibawah pimpinan Cornelis de
Houtman.
De Houtman mendarat di Banten, untuk
memulai perdagangan secara langsung
dengan bangsa Indonesia.
Pengalaman pelayaran de Houtman
mendorong pengusaha Belanda untuk
segera membuat kongsi dagang. Kemudian
didirikanlah VOC (Verenigde Oost
Indische Compagnie) pada tahun 1602.
Dengan tujuan awal untuk membuka jalur
perdagangan rempah-rempah yang banyak
diperjualbelikan di Eropa untuk kebutuhan
menghadapi musim dingin.
Seiring dengan berlalunya waktu, VOC
semakin memonopoli perdagangan.
Bahkan untuk mengukuhkan dominasi
perdagangaannya, mereka melibatkan
kekuatan militer atas bantuan Pemerintah
Kerajaan Belanda. Upaya tersebut terlihat
ketika VOC mendirikan pos dan benteng
pertahanan yang dipersenjatai di Batavia.
Langkah VOC mendapat reaksi keras
dari rakyat Indonesia. Salah satunya
dengan adanya perlawanan rakyat
terhadap berdirinya Benteng Batavia.
Peristiwa itu dikenal dengan nama
“Tragedi van Bandanaira”. Namun
perlawanan itu bisa dihancurkan VOC
dalam tempo dua minggu saja.
Dominasi kekuatan kapitalisme Eropa di
Indoensia semakin kuat dengan
dibubarkannya VOC yang digantikan
kekuatan militer Kerajaan Belanda.
Kekuasaan Pemerintah Kerajaan Belanda
yang diwakili oleh seorang Gubernur
Jenderal dengan ambisius melaksanakan
program modernisasi atas birokrasi tanah

jajahan. Terutama dipelopori oleh
Gubernur Jendral Daendels (1808-1811)
yang menerapkan penarikan pajak seperti
pada zaman feodalisme di Eropa, terutama
untuk pajak tanah dan hasil bumi.
Sistem upeti yang selama ini berlaku di
Indonesia diganti dengan pajak tanah
(Land Rent) yang dibayar dengan
penyerahan wajib (Verlichte leveraties)
hasil panen. Untuk mendukungnya,
struktur pemerintahan kolonial dirubah
sedemikian rupa sehingga menjangkau ke
desa-desa.
Dengan sistem seperti itu penderitaan
rakyat semakin parah dan menyedihkan.
Mereka ditindas oleh dua kekuasaan
sekaligus. Di satu sisi harus membayar
pajak tanah kepada pemerintahan kolonial
dan di sisi lain harus menyerahkan upeti
dan penggunaan tenaga secara cuma-cuma
bagi penghidupan para penguasa pribumi.
Kondisi inilah yang memunculkan
perlawanan-perlawanan rakyat, salah
satunya yang paling terkenal adalah
perlawanan Diponegoro (1825-1830).
Perang ini telah menyebabkan
kebangkrutan total keuangan negeri
Belanda.
Untuk memulihkan krisis keuangan
Kerajaan Belanda, pemerintahan kolonial di
bawah Gubernur Jenderal Van de Bosch,
menerapkan menerapkan sistem cultuur
stelsel atau tanam paksa. Sistem tersebut
sangat menindas dan menghisap rakyat
Indonesia yang kebanyakan dari mereka
adalah petani.
Tanam Paksa dimulai dengan program
mobilisasi tanah untuk keperluan
perkebunan dan penanaman komoditas
baru yang sangat laku di pasar Eropa. Para
petani harus menyerahkan seperlima dari
tanahnya bahkan sampai dua pertiga atau
seluruhnya untuk tanaman yang
diwajibkan oleh pemerintah kolonial.
Penduduk di pedesaan terkena wajib kerja
selama 66 hari bahkan sampai tiga bulan
dalam setahun tanpa di bayar. Mereka
hanya diberi makan dan tempat tinggal di
atas perkebunan yang menyerupai
kandang kambing, sehingga banyak yang
mati karena menderita kelaparan dan
terjangkit berbagai jenis penyakit.
Di lain sisi, pada tahun 1840 terjadi
kelaparan besar-besaran karena gagal
panen. Beban kerja paksa (herendiensten)
yang berat membuat petani tidak bisa
mengerjakan sawahnya sendiri. Padahal
mereka tetap harus membayar pajak tanah
yang tinggi dalam bentuk uang yang sangat
sulit diperoleh saat itu. Hal ini
mengakibatkan banyak petani
meninggalkan lahan pertanian.
Penderitaan akibat penindasan dan

penghisapan diluar batas kemanusiaan ini
dijawab oleh para petani, buruh tani, kaum
herediensten dengan pemberontakan,
pemogokan dari bentuk yang paling damai
hingga bentuk yang paling keras dan
berdarah.
Menurut catatan sejarah, sepanjang
tahun 1810-1870 telah terjadi 19 kali huruhara akibat kerja paksa dan beban pajak. Di
Jawa huru-hara praktis tidak pernah
berhenti. Antara tahun 1840 hingga tahun
1875 hanya enam tahun tidak terjadi
kerusuhan.
Perlawanan ditujukan pada orang kulit
putih, yang asing dan kafir dan juga
terhadap penguasa pribumi. Pada tahun
bulan Juli 1882, terjadi pemogokan besarbesaran oleh kaum buruh di tiga kabupaten,
Sleman, Bantul, dan Kalasan. Pemogokan
melanda 30 buah pabrik dan perkebunan
yang meliputi 6 perkebunan gula, 8
perkebunan tebu, 14 perkebunan nila dan
dua perkebunan tembakau dengan
melibatkan 10.000 orang pemogok yang
berlansung selama tiga bulan.
Dalam pemogokan ini solidaritas antara
berbagai sektoral telah terjadi, kaum buruh
yang bekerja di pabrik, kaum herendiensten
dan kaum tani pada umumnya. Tuntutan
dan penyebab pemogokan hampir sama
dengan tempat-tempat yang lain. Yaitu,
beratnya beban kerja, banyaknya pekerjaan
yang tidak dibayar padahal di luar kerja
wajib, upah rendah di pabrik dan upah
tanam yang rendah.
Pada Bulan November 1885,
pemberontakan serupa terjadi di
Kawedanan Pulung, kabupaten Ponorogo,
karesidenan Madiun. Beratnya tanggungan
pajak yang harus dipikul petani dari
seharusnya hanya 6,1% dari penghasilan
pada kenyataannya ditarik sebesar 16,1%.
Gerakan haji Rifa'i di pekalongan (1860),
gerakan mangkuwijoyo di desa merbung
Klaten (1865) serta gerakan Tirtowiat di
desa Bakalan, kertosuro (1886).
Di Banten pada tahun 1888, akibat
beratnya beban pajak dan kerja rodi
meledak sebuah pemberontakan.
Pemberontakan ini ditujukan pada
penguasa Belanda dan penguasa pribumi
yang mendukung Belanda. Dalam huru
hara tersebut delapan orang penguasa
Belanda dan sembilan orang penguasa
pribumi dibunuh. Sementara rakyat 30
orang mati, 200 lebih ditangkap, 11
diantaranya digantung di muka umum.
Dan kurang lebih 90 orang dikenai kerja
paksa bertahun-tahun, dan kurang lebih 90
orang dibuang. Pemberontakanpemberontakan yang terjadi bersifat sangat
lokalistik akan tetapi mengangkat isu yang
hampir sama yaitu beratnya beban yang

harus ditanggung oleh rakyat dalam sistem
Tanam Paksa.
Setelah itu penetrasi dan penindasan
terhadap kaum tani terus terjadi dan tiada
habisnya. Situasi ini kembali dijawab
dengan perlawanan yang tiada putusputusnya oleh kaum tani, kaum buruh, dan
beberapa kalangan terpelajar.
Perlawanan-perlawanan rakyat yang
terjadi secara sporadis selalu dapat
dipatahkan pemerintah kolonial. Sampai
pada awal abad ke 20, perlawananperlawanan mulai terorganisir. Bangsa
Indonesia mulai sadar dengan pentingnya
organisasi dalam perjuangan. Di awali
dengan kebangkitan nasional, berbagai
elemen gerakan rakyat mulai muncul untuk
menentang pemerintahan kolonial.
Salah satu elemen gerakan rakyat yang
paling radikal adalah Sarekat Islam (SI).
Organisasi ini
merupakan organisasi
rakyat modern pertama yang berkembang
pada awal abad 20, dipelopori oleh Raden
Mas Tirtoadisuryo ini.
Seturut perkembangan zaman yang
mendorong perkembangan kesadaran
anggotanya, SI pada akhirnya harus
memimpin para anggotanya yang
mayoritas petani di pedesaan untuk
menyelesaikan persoalan kongkrit yang
tengah mereka hadapi, yaitu penindasan
dan penghisapan yang dilakukan oleh
Pemerintah Jajahan. Beberapa kali SI
terlibat langsung maupun tidak langsung
dalam pemberontakan yang sifatnya lokal
hingga massif secara nasional. Dari sekedar
membuat pernyataan hingga berkali-kali
pimpinan SI melibatkan diri dalam
perjuangan bersenjata. Seperti peristiwa
pemberontakan di Muara Trembesi, Jambi
pada tanggal 26 Agustus 1916.
Gaung dari perlawanan terorganisir ini
mendapatkan memontum puncaknya hari
pembacaan proklamasi 17 Agusturs 1945
atau dikenal dengan Revolusi Agustus.
Sebuah revolusi yang menjadi puncak dari
pergolakan kesadaran massa rakyat sejak
awal abad ke-16.
Dewasa ini setelah 60 tahun Indonesia
menyatakan kemerdekaannya, penjajahan
tidak lagi hadir secara fisik melainkan
mendompleng melalui kekuatan modal dan
berbagai instrumennya. Namun bentuk
penjajahan baru tersebut tidak kalah
menindasnya dengan penjajahan masa
kolonial. Dimana korban paling banyak
adalah kaum tani dan nelayan. Oleh karena
itu kaum tani harus bangkit kembali, belajar
dari pengalaman, tidak semata-mata
mengandalkan kharisma pemimpin,
sporadik, lokalistik, semasa dan tidak
mengakar pada persoalan massa taninya.
Syahroni

| Sebuah Revolusi Harapan
Kemenangan revolusi 45 berhasil mengusir
penjajahan dari bumi Indonesia. Namun
benarkah rakyat Indonesia telah berhasil
melepaskan diri dari segala ketertindasan?
Benarkah revolusi tersebut sesuai dengan
apa yang diharapkan rakyat?
Setelah proklamasi kemerdekaan
bergulir, rakyat tidak langsung
mendapatkan kemerdekaannya. Masamasa perjuangan fisik masih tetap
dilakukan. Karena, Pihak Belanda pada
waktu itu belum rela melepaskan
jajahannya. Pemerintah Indonesia yang
baru terbentuk masih disibukkan oleh
persoalan-persoalan dengan bekas
penjajahnya. Pemerintah masih belum bisa
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang
fundamental bagi rakyatnya, seperti
pembaruan agraria.
Baru setelah tahun 1949, Belanda
mengakui kedaulatan Indonesia. Tak lama
setelah itu, Pemerintahan Soekarno
melakukan nasionalisasi terhadap

perusahaan-perusahaan Belanda di
Indonesia. Kebanyakan merupakan
perusahaan perkebunan.
Usaha menasionalisasi perusahaan
perkebunan tersebut bisa dikatakan gagal.
Karena, setelah dinasionalisasi, tanahtanah perkebunan yang maha luas tersebut
tidak dibagikan kepada rakyat. Tanahtenah dijadikan perusahaan negara dimana
para petingginya dikuasai oleh kalangan
militer.
Dalam kasus tersebut tidak ada
perombakan hubungan produksi dan
perkembangan tenaga produktif baru yang
memajukan kesejahteraan hidup rakyat,
terutama kaum buruh dan kaum tani.
Konsentrasi kepemilikan tanah hanya
beralih dari pemerintah jajahan kepada elit.
Walaupun begitu, waktu itu rakyat
Indonesia masih mempeunyai harapan
terutama kepada Soekarno, seorang
Presiden yang sangat pro rakyat. Hanya
saja gonjang-ganjing politik sebagai negara

yang baru terbentuk sangat keras. Tarik
menarik kekuasaan berlangsung intens,
sehingga persoalan-persoalan soasial
ekonomi cenderung terabaikan.
Di bawah pemerintahan Soekarno,
tongggak-tonggak pembaruan agraria
mulai ditegakkan. Pada tahun 1960
laharirlah Undang-Undang Pokok Agraria
1960 (UUPA), diikuti oleah UndangUndang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH).
Dua undang-undang tersebut merupakan
langkah politik maju dari pemerintahan
Soekarno. Kedua undang-undang tersebut
sangat menentang jiwa imperialisme dan
feodalime secara nyata.
Sayangnya, UUPA dan UUPBH tidak
bisa dijalankan, dan mendapat tantangan
yang luas dari kekuatan anti Rakyat.
Sehingga tidak pernah ada perombakan
struktur agraria dan pembagian tanah
untuk tani miskin dan buruh tani.
Karena pemerintah dianggap tidak
mampu melaksanakan amanat dari

undang-undang tersebut, sebagian
gerakan rakyat melakukan aksi sepihak.
Mereka mengakuisisi lahan-lahan
perkebunan dan pertanian besar secara
sporadis. Tindakan tersebut
mendatangkan perlawanan dari para tuan
tanah. Akibatnya, terjadi konflik horizontal
antara rakyat dengan rakyat yang diadu
domba oleh pihak-pihak yang memangku
kepentingan.
Konflik tersebut berlangsung hingga
mencapai puncaknya di tahun 1965.
Ratusan ribu korban berjatuhan. Sejarah
mencatatnya sebagai tragedi kemanusiaan
palin besar yang terjadi di republik ini. Dan,
konflik tersebut berimbas dengan turun
tahtanya Presiden Soekarno. Sebagai
penggantinya, tampil seorang perwira
militer Angkatan Darat, Mayjen Soeharto.
Setelah menjadi Presiden, Soeharto
membawa Indonesia ke babak baru yang
terkenal dengan nama Orde Baru.
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| Di Bawah Rezim yang Menghimpit
Carut marutnya politik era 60-an berakhir
tragis. Ratusan ribu manusia tak berdosa
meninggal dalam pembantaian besarbersaran. Peristiwa tersebut menjadi
tragedi terbesar sepanjang sejarah
republik. Huru-hara ini mengantarkan
seorang perwira militer naik tahta.
Kepemimpinan Soekarno dipreteli,
Soeharto mengambil alih kekuasaan.
Dibawah rezim pemerintahan yang baru,
Indonesia kembali melanjutkan
sejarahnya. Pembangunan, kepentingan
nasional, dan stabilitas politik menjadi tiga
kata kunci rezim Soeharto dalam
melanggengkan kekuasaannya.
Selama berkuasa, pemerintah mengenjot
pertumbuhan ekonomi nasional dengan
cara meningkatkan produktifitas pertanian
dan industri untuk memperoleh devisa.
Soeharto merekrut ekonom-ekonom
lulusan Amerika Serikat.
Pemerintah juga menjadikan pengusaha
sebagai ujung tombak pembangunan.
Harapannya, agar kemajuan perusahaanperusahaan besar dapat memberikan
kesejahteraan kepada rakyat. Namun
harapan tersebut jauh panggang dari api.
Para pengusaha menjelma menjadi
konglomerat raksasa. Sepak terjangnya
justru menyingkirkan rakyat sebagai
“pemain kecil”. Para konglomerat
memegang monopoli atas berbagai usaha
dan bank, pemegang lisensi berbagai
produk mulai dari makanan, elektronik
hingga kendaraan bermotor.
Soeharto memberikan berbagai fasilitas
kepada para pengusaha tersebut. Mulai
dari keringanan biaya ekspor/impor,
keringanan pajak, kemudahan
memperoleh pinjaman modal dengan
bunga rendah, kemudahan dalam
pembebasan tanah, sampai berbagai
produk regulasi politik, moneter dan fiskal
yang seluruhnya menguntungkan mereka.
Apa yang dicita-citakan pemerintah yaitu
mengejar pertumbuhan ekonomi, pada

akhirnya tercapai juga. Pertumbuhan
ekonomi sepanjang kekuasaan rezim
Soeharto terus meningkat dan stabil.
Pendapatan per kapita pada awal
kekuasaannya berkisar pada anggka $70
menjadi sekitar $1000 pada tahun 1996.
Inflasi dapat dikendalikan pada rentang
5%-10% dengan pertumbuhan ekonomi
rata-rata 7% hingga tahun 1997.
Walaupun untuk mencapai itu semua,
Anggaran Belanja Negara (APBN) harus
ditopang utang luar negeri. Porsi utang
luar negeri terhadap APBN mendekati
angka 60-80%, hal itu berlangsung hingga
tahun 1985. Pada akhir tahun 1998 utang
luar negeri tercatat sebesar $140 Milyard.
Namun bila dilihat lebih seksama, angkaangka tersebut saling berkontradiksi satu
sama lain. Di satu sisi terlihat seolah-olah
ekonomi sehat, tetapi sangat timpang.
Pertumbuhan hanya ditopang oleh usaha
konglomerasi yang berjumlah tidak lebih
dari 0,2% tetapi menguasai hampir 40%
pendapatan nasional. Sampai tahun 1998
angkatan kerja bertambah menjadi 88 juta
akan tetapi 15-20% dari angkatan kerja
tersebut menganggur.
Kebobrokan karena korupsi, nepotisme
serta kolusi besar-besaran ditengarai
menjadi salah satu penyebabnya.
Pembangunan yang selalu diagungagungkan oleh Soeharto digerogoti dari
dalam. Utang-utang dari Inter Government
Group on Indonesia (IGGI) kemudian
Consultative Groups on Indonesia (CGI)
maupun yang langsung ditangani oleh
International Monetary Fund (IMF) dan
World Bank menguap entah kemana.
Rakyat hanya dijadikan objek
pembangunan, bukan pelaku utamanya.
Hubungan yang saling menguntungklan
antara rezim dengan lembaga-lembaga
keuangan internasional telah menindas
rakyat. Pada tahun 1995-1999, sebesar
48,6% kaum tani di Jawa tidak memiliki
lahan. Di saat yang sama 10% penduduk di

Jawa menguasai 51,1% lahan yang
kemudian meningkat menjadi 55,3% pada
tahun 1999.
Sementara di Luar Jawa pada tahun yang
sama terdapat 12,7% petani tidak memiliki
lahan, kemudian jumlahnya membengkak
menjadi 18,7% pada tahun 1999. Padahal
berdasarkan berbagai penelitian,
komponen sewa lahan adalah biaya
termahal dari produksi pertanian.
Penyempitan dan kehilangan tanah yang
diderita petani pada dasarnya disebabkan
oleh tidak berjalannya Land Reform. Hal itu
diperparah oleh kebijakan pembangunan
yang secara sewenang-wenang merampas
tanah petani tanpa ganti rugi atau dengan
ganti rugi yang murah dan dibawa represi
angkatan bersenjata. Peruntukan tanah
tersebut pada umumnya diberikan kepada
para investor untuk lapangan golf,
pemukiman, jalan tol, bendungan,
perkebunan, perhutani dan berbagai
peruntukan lain sesuai dengan kehendak
pemodal.
Dalam lapangan politik, keadaan
demokrasi praktis lumpuh sama sekali.
Hak-hak dasar untuk menyampaikan
perbedaan pendapat tidak pernah
diberikan. Penanganan persoalan konflik,
protes, demonstrasi dari rakyat selalu
dihadapkan pada moncong senjata.
Demikian juga dengan perjuangan
organisasi massa tani. Para petani hanya
boleh mendirikan organisasi tani yang
diakui oleh pemerintah dan tidak boleh
memperjuangkan land reform.
Organisasi tani yang diakui adalah
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI) dan Himpunan Nelayan seluruh
Indonesia (HNSI). Belakangan berdiri
Kontak Tani dan Nelayan Andalan
(KTNA) dan Ikatan Petani Pemberantasan
Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI).
Kesemua organisasi massa tani tersebut
memiliki hubungan erat dengan Soeharto
dan Food and Agriculture Organisation

(FAO).
Di luar organisasi tani tersebut, rezim
Soeharto selalu dengan mudah mencapnya
sebagai bahaya laten komunis. Walaupun
begitu perjuangan kaum tani untuk
memperoleh haknya tidak pernah putus
oleh moncong senjata sepanjang Orde
Baru.
Merteka yang kehilangan tanah secara
paksa untuk proyek bendungan, lapangan
golf dan industri lainnya, tetap melakukan
perlawanan terhadap rezim. Petani
Cibereum-Jawa Barat, Petani Kedung
Ombo-Jawa Tengah, Petani JenggawaJawa Timur, Petani Cimacan-Jawa Barat,
Petani Tanah Penunggu Sumatera Utara,
Kasus Tanah Prokimal-Lampung, Kasus
Tanah Gambar Blitar Jawa timur, dan
banyak lagi lainnya. Semuan gerakan
tersebut tak ada yang luput dari represi
militer.
Di kota dan di desa sepanjang kekuasaan
rezim ini, banyak bermunculan bandibandit, bromocorah, preman-preman yang
rata-rata memiliki kaitan dengan militer.
Kebencian massa secara perlahan terus
memuncak. Hingga pada akhir tahun
1997, krisis moneter yang berkembang
menjadi krisis ekonomi menerpa
Indonesia. Mobilisasi masa dan aksi-aksi
dilancarkan kaum pro-demokrasi dan
mahasiswa. Mereka menuntut reformasi
politik, dan meminta Soeharto
menanggalkan jabatannya. Aksi turun ke
jalan terjadi secara besar-besaran di
seluruh kota di Indonesia.
Puncak aksi-aksi mahasiswa terjadi pada
bulan Mei 1998. Dengan perjuangan
heroik, gerakan mahasiswa berhasil
me n u mb a n g k a n Soe h a r t o. N a mu n
sayangnya, gerakan tersebut tidak berhasil
merubah sistem politik secara signifikan.
Masih banyak kekuatan-kekuatan politik
lama yang bercokol dalam kekuasaan.
Syahroni

| Reformasi Tanpa Perubahan
Tahun 1998, ditengah terpaan krisis
ekonomi, Soeharto dipaksa mundur oleh
gerakan pro-demokrasi dan mahasiswa.
Gerakan melengserkan Soeharto itu
menamakan diri gerakan reformasi.
Namun gerakan tersebut tidak serta merta
menggusur seluruh rezim orde baru.
Estafet kepemimpinan jatuh ke tangan BJ
Habibie.
BJ Habiebie merupakan salah satu “anak
emas” Soeharto. Berbekal pendidikan
sekolah teknologi di Jerman, karir Habibie
melesat di pemerintahan. Ia diberi previlese
khusus oleh Soeharto untuk membawa
Indonesia ke era tinggal landas. Sampai
puncaknya, Habibie dipercaya Soeharto
menjadi wakil presiden. Di saat Soeharto
lengser, Habibie otomatis
menggantikannya.
Selama memerintah, Habibie tidak bisa
menghapus hubungan historis yang
panjang dengan Soeharto. Rakyat hanya
melihat dia sebagai boneka pajangan
Soeharto. Bahkan pada bulan November
1998, gelombang aksi mahasiswa meminta
dia menyerahkan kekuasaan kepada
Presidium Reformasi, yang terdiri dari
Abdurrahman Wahid, Megawati, Amien
Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Akan tetapi Habibie tetap bertahan berkat
dukungan Jenderal Wiranto, seorang
militer tulen. Habibie tetap menjalankan
pemerintahan transisi tersebut. Di bawah
pemerintahan Habibie, konsep tentang
Pemilihan Umum yang demokratis
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disusun.
Ditengah arus reformasi, rakyat
mendapatkan momentumnya untuk
mengajukan berbagai tuntutan terhadap
sikap pemerintahan terdahulu. Sayangnya
tuntutan-tuntutan rakyat banyak
diabaikan pemerintahan Habibie.
Hal itu berakibat fatal, dimana-mana
secara sepihak kaum tani di melakukan
okupasi dan reclaiming (pengambilan
kembali) atas lahan yang dulu dijarah oleh
Soeharto. Kelas buruh bergegas
mendirikan serikat buruh independen dan
menuntut upah serta menolak PHK besarbesaran karena krisis moneter sejak 1997.
Langkah lain pemerintahan Habibie yang
dianggap fatal yaitu membuat keputusan
untuk menjalankan referendum di TimorTimur atas desakan AS dan Australia.
Akibatnya, Timor-timur resmi
memisahkan diri dari Indonesia pada
tahun 1999. Konsekuensinya, Sidang
Umum MPR tahun 1999 menolak
pertanggungjawaban Habibie. Dan ia
harus rela menarik pencalonannya sebagai
Presiden RI.
Di era Habibie kesepakatan dengan IMF
melalui Letter of Intent (LoI) tetap
diteruskan. Demikian juga kesepakatan
dengan AS dan Eropa yang ambisius
mendukung Pemilihan Umum dengan
tujuan mencegah meluasnya radikalisme
massa.
Pada Pemilihan Umum dan Sidang
Umum MPR tahun 1999 terjadi praktek
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politik yang menggelikan. Partai
Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai
pemenang pemilu gagal menjadikan
Megawati Soekarno Putri sebagai presiden
pengganti Habibie. Kegagalan tersebut
karena elit-elit politik di MPR tidak
menyukai Megawati.
Lewat voting yang ketat Sidang Umum
MPR memilih Abdurrahman Wahid
sebagai Presiden RI dan Megawati sebagai
wakilnya. Padahal partai Wahid yaitu
Partai Kebangkitan Bangsa, hanya
menempati urutan keempat dalam pemilu
dan Cuma memiliki 51 kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan yang diperoleh dengan jalan
kompromi, digunakan Wahid secara
efektif untuk memberi pukulan yang
cukup maju terhadap kekuatan militer.
Dengan mudah Wahid bisa membongkar
pasang kabinet. Bahkan ia berani
menyingkirkan Wiranto, seorang Jenderal
di era orde baru.
Wahid menempatkan seorang Jenderal
Angkatan Laut sebagai panglima Tentara
Nasional Indonesia (TNI) tanpa
menghadapi gejolak yang berarti. Hal ini
dianggap berani mengingat dominasi
Angkatan Darat sangat kuat dalam tubuh
TNI.
Wahid juga meminta maaf kepada korban
dan keluarga pembunuhan tahun 1965,
sebuah isu yang sangat sensitif di
Indonesia. Ia menyerukan untuk
menghapus Tap MPRS No.25/MPRS/1966

tentang pelarangan penyebaran MarxisLeninisme. Ia juga memberi perlindungan
kepada minoritas terutama Tiong Hoa dan
penganut Konghuchu, serta beberapa
langkah maju lainnya.
Akan tetapi semua hal tersebut tentu saja
dilakukan secara terbatas dan populis.
Abdurrahman Wahid tetap tidak memiliki
program serta komitmen untuk
menjalankan land reform, meskipun basis
dukungan terbesarnya ada di pedesaan
dan petani miskin. Demikian pula
terhadap kelas buruh tidak juga mendapat
perhatian yang sungguh-sungguh.
Selain itu dia sama seperti pemerintahan
lainnya, menyatakan kesetiaannya pada
beberapa komitmen rezim terdahulu
dengan IMF dan Bank Dunia. Politiknya
terhadap para konglomerat hitam tidak
tegas. Dia tetap menjalankan upaya
“melobi” mereka agar bersedia membayar
hutang kepada negara, dan tidak
menyelesaikan kasus-kasusnya di
pengadilan.
Kekuasaan Wahid tidak berlangsung
lama, pada tanggal 21 Juli 2001, MPR
menggelar Sidang Istimewa. Hasilnya,
Wahid dipecat karena keterlibatannya
dalam kasus Brunaigate dan Buloggate.
Kepemimpinan dialihan kepada wakilnya,
Megawati Soekarno Putri.
Tak lama setelah terpilih, Megawati
Soekarno Putri berpidato yang isinya akan
menghormati dan menjalankan
Bersambung ke hal 9
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Kaum Tani
Menyongsong
Hong Kong
Diperkirakan lebih dari 10.000 petani dan berbagai elemen
masyarakat lainnya akan menyambangi Hong Kong untuk
memprotes pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan di gelar
pada bulan Desember mendatang. Mereka akan mendatangi
kota itu dengan tujuan menggagalkan kesepakatankesepakatan WTO.
Pada kesempatan jumpa pers
yang digelar di Hong Kong, Sabtu
(23/7), Henry Saragih,
Koordinator gerakan petani
internasional La Via Campesina,
mengatakan bahwa
organisasinya berencana
mendatangkan 2000 petani ke
Hong Kong. Sekitar 1500 di
antaranya berasal dari Korea
Selatan yang dikoordinir oleh
Korean Peasant Leagua (KPL), salah
satu anggota La Via Campesina.
Sisanya para petani dari berbagai
negara lainnya termasuk
Indonesia. Di Hong Kong, para
petani akan bergabung dengan
Hong Kong People's Alliance
(HKPA) yang mengkoordinir
aksi dan sekaligus bertindak
sebagai tuan rumah.
Aksi para demonstran akan
difokuskan di sekitar taman

Victoria yang berdekatan dengan
lokasi pertemuan tingkat menteri
WTO di Balai Sidang Hong Kong
daerah Wan Chai. Meskipun akan
diikuti oleh puluhan ribu massa,
HKPA menjamin aksinya akan
berlangsung damai dan tanpa
kekerasan.
Di lain pihak, kepolisian Hong
Kong menyatakan telah
menyiapkan pasukan untuk
menghadapi gelombang protes
gerakan anti WTO.
Guna
menghindari bentrokan dan
gangguan keamanan lainnya,
pemerintah akan memblokade
daerah Wan Chai selama
pertemuan berlangsung.
Sebelumnya para petani yang
tergabung dalam KPL
mengingatkan, pada pertemuan
WTO di Cancun anggotanya ada
yang rela membakar diri sampai

memaksa negara-negara
anggotanya untuk meliberalkan
sistem perdagangan mereka.
Kebijakan-kebijakan WTO yang
liberal, dipandang hanya
menguntungkan segelintir orang
dari negara-negara kaya.
Sedangkan kaum miskin di
negara-negara dunia ketiga yang
kebanyakan petani semakin
terjepit.
Tidak hanya itu, bagi segenap
petani kecil di seluruh belahan
dunia, kebijakan WTO
merupakan hantaman dahsyat
bagi kelangsungan mata
pencaharian mereka. Petanipetani kecil dipaksa bersaing
dengan perusahaan-perusahaan
besar yang bermodal kuat dan

meninggal. Hal itu dilakukan
sebagai protes keras para petani
terhadap WTO. Para petani
mendesak agar aspirasinya
didengarkan oleh para pemegang
kekuasaan.
Lebih jauh lagi, mereka
menganggap WTO telah merusak
tatanan kehidupan petani dan
berperan besar memiskinkan
petani di seantareo dunia. Oleh
karena itu, mereka meminta WTO
dikeluarkan dari pertanian.
Serikat-serikat petani begitu
membenci WTO, karena
organisasi perdagangan yang
berkantor pusat di Jenewa itu
dalam berbagai pertemuannya
selalu mendorong integrasi
perdagangan dunia. WTO

Sambungan dari halaman 8

Jenewa

Pertemuan Masyarakat Sipil Dunia
Tanggal 27 hingga 29 Juli kemarin adalah hari besar
rejim perdagangan dunia WTO. Pada hari itu
mereka mengadakan pembicaraan untuk membahas
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) liberalisasi
perdagangan dunia yang akan digelar di Hong
Kong, Desember mendatang.
Tak kalah dengan WTO, masyarakat sipil dari
seluruh dunia juga mengadakan pertemuan juga di
Jenewa, Swiss pada tanggal yang sama. Hal ini
dilakukan tentu untuk berjuang melawan rejim
ketidakadilan WTO ini. La Via Campesina,
pergerakan petani internasional menyarankan agar
WTO keluar dari pertanian dan segera wujudkan
kedaulatan pangan. Hal senada juga disuarakan
organisasi petani dari seluruh penjuru dunia, yang
menandatangani siaran pers La Via Campesina di
Jenewa.
Tiga hari melakukan sidang, WTO terus
kedatangan petani dari Indonesia, Korea, Jepang,
bahkan dari Norwegia dan Swiss sendiri. Mereka
berbondong-bondong menyuarakan agar

ketidakadilan pada sistem perdagangan dunia
dihentikan. Dan tentu saja yang paling utama:
bahwa pertanian bukan komoditi yang bisa
diperjualbelikan. Pertanian adalah jalan hidup!
Wakil-wakil dari masyarakat sipil bisa tersenyum
lega karena selain perjuangan semakin berapi-api,
jalan solidaritas yang digaungkan juga berlanjut bak
gayung bersambut. Lebih-lebih lagi, Sidang Umum
WTO Juli di Jenewa ini tidak menghasilkan apapun.
Delegasi penggagas neoliberalisme pun pulang
dengan tangan hampa.
Hal ini merupakan sinyal baik bagi perjuangan
melawan ketidakadlian yang disebabkan
neoliberalisme. Di KTM Hong Kong nanti,
seharusnya sudah ada dasar-dasar yang disebut July
Approximationyang menjadi pedoman pertemuan.
Dengan nihilnya hasil Sidang Umum WTO Juli ini,
tentunya perundingan liberalisasi perdagangan
dunia juga akan macet Desember nanti. Tapi tentu
saja, perjuangan belum selesai. Muhammad Ikhwan
Pembaruan Tani

kesepakatan yang sudah
ditandatangani oleh rezim
sebelumnya dengan IMF dan
Bank Dunia, dan mengharapkan
negara-negara donor yang
tergabung dalam CGI untuk
membantu Indonesia melewati
krisis ekonomi.
Hal itu menunjukkan bahwa dia
tidak ada bedanya dengan rezimrezim terdahulu. Beberapa
praktek politik rezim ini semakin
hari semakin anti rakyat.
Megawati secara terbuka
menerima tawaran koalisi dari
Partai Golkar.
Selama kepemimpinannya,
praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme tetap mewabah.
Kritik-kritik rakyat terhadap
korupsi, kolusi dan nepotisme
hanya dijawab dengan
pembentukan lembaga-lembaga
baru yang kerjanya lamban.
Bahkan banyak diantaranya
kader Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan terlibat
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kebijakan-kebijakan rezim ini di
bidang politik semakin
memperjelas ketidakkonsistenannya. PDIP
mendukung Sutiyoso sebagai
Gubernur DKI Jakarta yang jelasjelas terlibat dalam kasus 27 Juli
1996. Pemerintahan Megawati
juga tidak melakukan tindakan
tegas terhadap konglomerat
hitam, karena takut dicap tidak
pro pasar.
Dalam hal menjaga kedaulatan,
Pemerintahan Megawati tidak
mampu mempertahankan pulau
Sipadan dan Ligitan. Kedua
pulau itu harus jatuh ke tangan

petani-petani besar yang
disubsidi di negara-negara kaya.
Akibat persaingan yang tidak
seimbang, petani-petani kecil
semakin tersisihkan. Mereka
kehilangan kesempatan untuk
memiliki tanah pertanian.
Sebagian besar tanah-tanah
pertanian diambil alih oleh
perusahaan-perusahaan
agribisnis besar. Bahkan lebih
jauh lagi, banyak pengamat
berpendapat dengan adanya
kebijakan liberalisasi
perdagangan oleh WTO, jumlah
penduduk miskin dunia
diperkirakan akan semakin
membengkak. Cecep Risnandar

Malaysia.
Di bidang ekonomi, rezim ini
telah mendukung dan
menjalankan privatisasi Badan
Usaha Milik Negara yang sehat
dan mendatangkan keuntungan
bagi negara. Langkah itu
ditengarai atas rekomendasi IMF.
Secara pemerintah Megawati
masih mengandalkan utang luar
negeri sebagai penopang APBN.
Menjelang akhir 2004, Megawati
dikalahkan dalam Pemilihan
Umum langsung oleh Susilo
Bambang Yudhoyono. Dibawah
kepemimpinan Yudhoyono,
keadaan tidak lebih baik. Apalagi
Yudhoyono naik menjadi
presiden didampingi oleh
konglomerat yang juga politikus
Partai Golkar, Yusuf Kalla.
Kebijakan-kebijakan Presiden
Yudhoyono tidak pro rakyat. Di
awal pemerintahannya, ia
mencabut subsidi Bahan Bakar
Minyak. Selain itu, tim ekonomi
didominasi kalangan pengusaha
yang tentu saja kebijakankebijakannya jauh dari
kerakyatan.
Harapan kaum tani untuk
melakukan reformasi agraria
masih jauh panggang dari api.
Masih perlu perjuangan tak kenal
lelah untuk mewujudkannya.
Agaknya, rezim ini mewarisi
cara-cara pendahulunya. Caracara kapitalistik yang tidak pro
rakyat dalam setiap kebijakan
pembangunannya. Bila sudah
begini, angan-angan reformasi
yang didengung-dengungkan
rakyat seperti tidak berbekas.
Sebuah reformasi tanpa
perubahan. Syahroni
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Masih Adakah Hak Azazi Petani?
Oleh
Sago Indra
Ketua Serikat Petani
Sumatera Barat (SPSB) dan
Presidium Federasi Serikat
Petani Indonesia

10

Sidang komisi Hak Azazi
Manusia yang digelar
Perserikatan Bangsa-Bangsa
di Jenewa, Swiss, tanggal 22
Maret sampai 22 April 2005
kemarin, ibarat air bah yang
tumpah dari bendungan
besar. Ribuan buih
pelanggaran HAM yang
terjadi diseluruh belahan
dunia setiap tahunnya,
nampak meluap. Termasuk
pelanggaran terhadap hak
azazi petani.
Khusus untuk yang
terakhir, sepertinya
merupakan tragedi
memilukan dalam pentas
dunia. Petani tidak hanya
dikondisikan untuk tetap
miskin-raya. Tapi mereka
dizalimi dengan kekerasan,
bahkan sampai kematian.
Sebagai salah satu peserta
sidang. Bulu roma saya
merinding ketika mendengar
laporan demi laporan yang
disampaikan kawan-kawan
NGO, dan perwakilan
Negara-negara anggota PBB.
Mereka memaparkan betapa
perihnya penderitaan itu.
Di India, dalam dua tahun
terakhir, 5000 petani bunuh
diri akibat murahnya hasil
pertanian (terutama
gandum). Petani di negeri
Mahatma Gandhi itu, sudah
tidak lagi memiliki pekerjaan
di lahan pertanian mereka
lantaran masuknya pangan
murah. Minyak bunga
matahari sudah tidak laku
karena adanya impor minyak
kelapa sawit (CPO) dan
minyak kedelei. Harga kapas
turun dari 2.700 rupee
menjadi 1.700 rupee.
Di Senegal dan negara
Afrika lainnya, perbudakan
tidak pernah menjadi berita
basi. Selalu ada petani yang
menjadi buruh dan tidak
dibayar dengan layak oleh
para tuan tanah.
Hal yang sama juga terjadi
di negara-negara Amerika
Tengah. Di Panama, ribuan
petani tergusur karena
pembuatan terowongan,
mereka juga dipaksa untuk
menanam tanaman ekspor.
Di Nicaragua, 50.000 petani
bergantung pada produksi
kopi yang harganya turun
secara tiba-tiba. Ratusan jiwa
meningal karena kekurangan
pangan. Sementara, 350.000
lainnya dinyatakan terkena
dampak pestisida yang
berujung pada maut.
Di Honduras, lain pula
ceritanya. Tidak ada
peperangan, namun banyak
terjadi pembunuhan karena
memperebutkan tanah.
Antara petani dengan
pengusaha yang memperalat
preman dan militer korup
sering terjadi bentrokan.
Ironisnya, militer cenderung
menjadi kaki tangan
pengusaha dari pada
membela negara yang
konteksnya adalah
pemberdaya rakyat.
Sedangkan di Guatemala,
meski masyarakat adatnya
banyak, tetapi kekerasan
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masih saja melanda. Semua
terjadi, juga gara-gara lahan
pertanian yang dirampas.
Di negara-negara kawasan
Karibia, seperti Haiti dan
Dominica. Tidak hanya
penghasilan petani yang
menyayat hati. Kebebasan
rakyat untuk berorganisasi
dan berpolitik juga dibatasi.
Pelanggaran akan hak azazi
petani seperti yang terjadi di
berbagai negara tersebut,
sebenarnya terjadi juga di
nusantara tercinta ini. Kasuskasus tersebut, malahan
membentuk gugusan panjang
yang tak kunjung
terselesaikan.
Misal saja konflik tanah
antara masyarakat Silau
Jawa, Asahan Sumatera
Utara dengan PTPN IV.
Masyarakat tidak hanya
kehilangan pekerjaan untuk
melangsungkan kehidupan,
melainkan juga kehilangan
tanah lantaran diklaim PTPN
IV sebagai miliknya.
Begitu pula dengan
sengketa pembangunan
waduk PLTA Koto Panjang,
Pangkalan, Sumatera Barat,
yang masih banyak
meninggalkan persoalanpersoalan bagi masyarakat.
Serta sengketa perkebunan
kelapa sawit di atas tanah
ulayat masyarakat adat dan
lahan pertanian petani (anak
nagari) di kabupaten Agam
dan Pasaman.
Disusul kemudian dengan
masalah lainnya di pulau
Jawa. Seperti kasus
Perhutani di Tasik, Ciamis,
Garut, Jawa Barat.
Perkebunan karet di Katajek,
Jember, Jawa Timur. Atau
juga tanah hutan di
Wonosobo, Jawa tengah.
Di Indonesia bagian timur
seperti di NTT dan NTB.
Pelanggaran akan hak azazi
petani, juga tidak kalah
menyedihkan. Tiga petani di
Lombok Tengah, dituduh
berbuat kriminal karena
mempertahankan lahan
pertaniannya. Tidak hanya
sampai disitu, para petani ini
juga dianiaya oleh aparat
Kepolisian (data kasus dari
Annual Report Via
Campesina,2005 pada Komisi
Ham PBB,Jenewa).
Hak Azasi Petani
Petani kehilangan hak-hak
azazinya sejak adanya agenda
Revolusi Hijau pada tahun
1970-an. Petani dikenalkan
dengan pemakaian pestisida,
pupuk dan pertanian
monokultur. Akibatnya,
petani kehilangan akar sosial
budayanya sendiri dan lebih
mengedepankan nilai
ekonomi semu. Budaya
gotong royong dengan sifat
komunal, telah berubah
menjadi sifat individualis.
Kebijakan pertanian yang
berorientasi ekspor telah
membuat petani kehilangan
lahan pertanian pangan.
Tanah-tanah petani mulai
dirampas dan dipaksa untuk
penanamam karet, sawit, dan

tanaman perkebunan
lainnnya.
Tanaman orientasi ekspor
ini didengungkan untuk
peningkatan kesejahteraan
petani. Tetapi sebenarnya
justru menjebak petani,
karena harga produksi ada di
tangan pemodal (investor dan
eksportir). Mereka selalu
memainkan harga produk
tersebut. Apalagi kebijakan
ini 'dipaksakan' dan didukung
Bank Dunia, IMF serta ADB.
Melalui Stuktural
Adjusment Program (SAP),
Bank Dunia, IMF dan ADB
memaksa pemerintah kita
untuk mengarahkan
kebijakan-kebijakan yang
tidak melindungi rakyat, atau
lebih berpihak kepada
pengusaha besar. Kebijakan
tersebut dimulai dari
kebijakan revolusi hijau
sampai kebijakan si
Organisasi Perdagangan
dunia (WTO), privatisasi, dan
pasar bebas.
Keikutsertaan Indonesia ke
dalam WTO semenjak tahun
1994, mengakibatkan
pembangunan perkebunan,
konversi lahan, pembangunan
waduk besar, begitu leluasa
di negeri ini. Tanah-tanah
milik petani diambil paksa,
sehingga mereka mulai
kehilangan sumber-sumber
agrarianya, yang berujung
pada konflik agraria.
Kebijakan impor bahan
pangan di Indonesia, seperti
beras, gula, dan buahbuahan, telah menurunkan
harga produk pertanian. Pada
akhirnya membuat petani
kita tidak dapat bersaing, dan
menurunkan nilai tukar
petani.
Disamping kebijakan pasar
bebas yang membuat petani
kita tidak berdaya, saat ini
WTO lebih leluasa
'menghabisi' kedaulatan
petani kita, dengan
melahirkan benih rekayasa
genética dan bibit-bibit
hibrida yang dikembangkan
industri besar. Sehingga kita
harus kehilangan bibit dan
benih lokal, serta mengalami
kehancuran tatanan
pertanian tradisonal yang
beralih menjadi agribisnis
(pertanian bisnis) tanpa ada
pertimbangan terhadap
kesuburan tanah, kesehatan,
dan keseimbangan alam.
Hal itu diperparah dengan
keluarnya UU No.7/2004
tentang Sumber Daya Air.
Meski UU tersebut baru
sebatas mem-privatisasi air
minum, namun tidak tertutup
kemungkinan privatisasi
sumber-sumber air untuk
keperluan pertanian. Hal ini
bisa dilihat melalui
pendekatan Petani Pemakai
dan Pengelola (P3A) yang
mulai “membudayakan” iuran
untuk lahan pertanian yang
setara nantinya dengan
pajak.
Sebagai jawaban dari
deretan kasus yang
dipaparkan di atas. Maka
sangat dibutuhkan

pengakuan hak azazi petani,
yang intinya memberi
perlindungan atas hak-hak
ekonomi, politik, sosial dan
budaya.
Hak-hak tersebut antara
lain mencakup hak atas
kehidupan yang layak,
kesejahteraan, bermartabat,
mencukupi makan dan gizi,
hak atas sumber-sumber
Agraria (tanah, benih dan
air), hak atas budidaya
tanaman, hak atas sarana
modal dan sarana produksi
pertanian, hak akses
informasi dan teknologi
pertanian, hak kebebasan
menentukan harga dan pasar
produksi pertanian, hak atas
perlindungan nilai-nilai
budaya pertanian, hak atas
keanekaragaman hayati, hak
atas kelestarian lingkungan,
dan hak atas kebebasan
berorganisasi.
Dengan adanya hak-hak itu,
petani diharapkan bisa
memperoleh alokasi dana
secara khusus. Mendapatkan
jaminan modal usaha
pertanian dan sarana alat
produksi pertanian.
Disamping itu, petani juga
akan bebas menentukan jenis
dan varietas tanaman baik
secara ekonomi, ekologi yang
sangat sesuai dengan alam,
berdasarkan budaya/kearifan
lokal petani. Mereka juga
berhak untuk menolak segala
jenis tanaman pangan, obatobatan, dan melestarikan
nutfah.
Begitu pula dengan
informasi, petani akan
memperoleh keterangan yang
benar dan seimbang tentang
modal, pasar, kebijakan,
harga, serta teknologi yang
berhubungan dengan
kepentingan pertanian.
Kemudian dengan adanya
hak-hak tersebut, para petani
sangup menata serta
mempertahankan kelestarian
lingkungan, kearifan lokal,
dan menolak segala bentuk
eksploitasi sumber-sumber
agraria yang berdampak pada
pengrusakkan lingkungan.
Para petani tharus
mendapatkan pengakuan,
kemudian dilanjutkan dengan
perlindungan untuk
mewujudkan organisasi
petani yang independen.
Serta ruang dan fasilitas
publik untuk mengutarakan
pendapatnya baik di tingkat
lokal, nasional, maupun
internasional.
Nah, pertanyaan yang
muncul sekarang akankah
hak-hak azazi yang harus
dipenuhi dan diakui itu
terwujud? Atau sebaliknya,
kedaulatan pangan kita tetap
diatur para kapitalis?
Jelasnya, kita tidak harus
menunggu jawaban dari
rumput yang bergoyang.
Karena ada pepatah
mengatakan: siapa yang
menguasai benih, akan
menguasai pangan. Siapa
yang menguasai pangan,
tentu akan menguasai dunia!

petani perempuan
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Menakar
Kesetaraan Jender
Oleh Wilda Tarigan
Deputi Penguatan Petani Perempuan

S

aya masih teringat dengan sebuah
pertanyaan saya terhadap kawankawan petani sewaktu berkunjung
ke Dusun Lebak Picung di kabupaten
Tanggamus Lampung, “ apa di sini tidak
ada perempuannya, Pak?” Karena saya
hanya melihat laki-laki saja yang hadir
padahal ada beberapa bocah ( yang juga
laki-laki ) ikut nimbrung dalam
pertemuan kelompok tersebut. Sontak
pertanyaan saya menjadikan pertemuan
riuh. Berbagai gumaman sebagai
argumen yang dilontarkan, ada yang
mengatakan tidak ada yang menjaga
anak, ada yang bilang tidak ada yang
menunggui rumah dan ada yang
mengatakan tidak ada perempuan yang
bertani di sini. “lantas, apakah kaum
perempuan tidak ada yang ikut terjun ke
ladang?” lanjut saya. Beberapa orang
petani memberi respon berbarengan, “
ibu- ibunya Cuma membantu saja di
ladang”.
Sebuah kejadian yang sangat sering
terjadi dalam masyarakat kita, dan
petani Lebak picung hanya satu
gambaran nasib petani perempuan kita,
saat peran perempuan dalam pertanian
hanya dianggap sebagai tenaga
tambahan, saat peran pengasuhan anak
menjadikan hambatan baginya untuk
ikut dalam diskusi tentang nasib petani.

anjuran untuk menutup aurat tersebut.
Diskusi berlanjut, teman tersebut
bilang,”Saya heran dengan para para
aktivis yang mengaku sebagai feminist
itu, sebenarnya apa yang dicari? Katanya
memperjuangkan hak perempuan.
Untuk apa? perempuan itu sudah enak,
tinggal di rumah mengurus anak, diberi
uang belanja lagi. Apalagi yang
diributkan?
Saya bertanya mengapa dia
berpendapat seperti itu, sementara dia
sendiri memilih untuk bekerja sebagai
pegawai negeri sipil (PNS), yang
didefenisikan sering sebagai ruang
publik (ruang kerja laki-laki).
Menurutnya tidak ada yang salah saat
ini, perempuan sudah bisa “sama”
dengan laki-laki, bisa sekolah, seperti
dirinya bahkan bisa bekerja sebagai
PNS, jadi sudah bisa sama. Teman
tersebut juga menceritakan
kebanggaanya pada ibunya, yang
mampu melakukan pekerjaan rumah
tangga, mengasuh anak, memasak juga

perempuan. Sebagai ilustrasi, ada
seorang perempuan yang seperti
dikatakannya bisa dengan “tenang
duduk” dirumah, mengurus anak dan
suami, karena suaminya tidak
memperbolehkannya bekerja. Akan
tetapi, karena sang istri dianggap tidak
menghasilkan secara ekonomi, sering
menjadi korban kekerasan dalam rumah
tangganya sendiri. Kasus lainnya,
seorang suami yang bekerja sebagai
buruh ataupun tukang becak tidak
mencukupi kebutuhan keluarga,
ditambah lagi si suami yang punya
kebiasaan main judi Togel, sehingga
suka marah-marah bila kalah judi,
bahkan memukuli si istri apabila istrinya
bereaksi.
Di kasus lain, istri
mempunyai profesi yang menghasilkan
secara ekonomi-pun tetap mendapatkan
tindak kekerasan baik fisik maupun
fsikis dari suaminya.
Dan tokoh sang ibu yang
diidolakannya, gambaran perempuan
ideal di era ini? seorang perempuan super
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Saya juga pernah membaca sebuah
pengalaman yang ditulis oleh seorang
pengajar ke sebuah harian ibukota
(St.Kartono, Kompas, 2003) sewaktu
membawa putri kecilnya mengunjungi
Taman Makam Pahlawan Kusuma
Bakti, Jurug, Solo. Si kecil menanyakan,”
Kok, enggak ada nama ceweknya, ya,
Pak?" Pertanyaan lugu tersebut
meluncur dari mulut putri kecilnya yang
masih duduk di kelas satu sekolah dasar
(SD).
Yang membuat beliau tercenung, bisa
jadi putrinya bermaksud protes lewat
pertanyaannya tersebut, bahwa semua
yang dimakamkan sebagai pahlawan di
sana tidak ada yang perempuan, dan
beliau juga tidak sempat menanyakan
kepada kantor penjaga makam pahlawan
tentang jumlah pahlawan laki-laki dan
perempuan di sana.
Dan, apakah hal ini juga terjadi di
makam pahlawan di kota-kota lain?
Yang sama sekali tidak terlintas dalam
pikiran beliau mengenai laki-laki atau
perempuan, mereka yang dimakamkan
di taman pahlawan. Pun, mungkin putri
kecilnya sekarang sudah lupa dengan
pertanyaannya, tetapi kekritisan si kecil
telah menunjukkan bahwa apakah benar
perempuan juga tidak pernah terlibat
dalam perjuangan membela
kemerdekaan, lantas siapa yang
memasok makanan atau mengobati yang
terluka?
Saya teringat akan obrolan dengan
seorang teman yang berawal dari
mengomentari pendapat seorang artis
yang juga dikenal sebagai aktivis
feminisme, artis tersebut mengatakan
bahwa kerudung adalah budaya arab
bukan ajaran islam, dia sangat
tersinggung dengan pernyataan
tersebut. Waktu itu saya bilang, kalau
kita menyebut kerudung, itu memang
bukan ajaran islam, tapi kalau kita sebut
menutup aurat, itu ajaran islam dan jelas
disebutkan dalam alquran, tinggal
bagaimana kita menterjemahkan

bekerja sebagai
guru dan bisa sebagai tempat curhat
(curah hati) bagi anak dan suaminya. Dia
juga mengatakan bahwa, setelah
menikah nantinya akan memilih
menjadi ibu rumah tangga “saja” (saya
beri tanda kutip, karena mengapa harus
diikuti kata tersebut). Seorang teman
menimpali, saya juga suka seperti itu, itu
pilihan namanya. Tapi perempuan harus
bekerja kalau ekonomi tidak cukup,
artinya harus mencari tambahan lagi”.
Kita lepaskan embel-embel kata
“feminist” tersebut, karena sebutan
terhadap aktivitas seseorang untuk
mempertegas keberpihakannya untuk
membela hak dan kepentingan

(superwoman). Bagaimana dengan
ribuan perempuan yang bekerja sebagai
petani, buruh tani, buruh pabrik, pekerja
rumah tangga, pedagang yang juga harus
mengerjakan pekerjaan mengasuh anak,
memasak, melayani suami. Apakah
mereka tidak termasuk dalam kelas
perempuan super tersebut ? pertanyaan
saya, apakah bila perempuan bisa
menjadi sosok perempuan ideal sebagai
perempuan super yang digambarkannya,
lantas semua persoalan perempuan
sudah terselesaikan, mereka hanya
sekitar 2,2 % perempuan (data
kementerian pemberdayaan perempuan)
yang mempunyai berkesempatan untuk
mengenyam pendidikan, bagaimana

dengan nasib ribuan perempuan miskin
yang tidak mendapatkan kesempatan
tersebut? Sementara disisi lain mereka
terus ditekan oleh kekuatan kapitalis.
Perempuan-perempuan harus mampu
tampil sebagai mesin, yang harus bisa
mengerjakan banyak tugas dalam waktu
yang hanya 24 jam sehari semalam,
waw….!
Lantas, apakah saat perempuan
sudah bisa tampil di dunia publik bisa
dikatakan perempuan mendapatkan
penghargaan yang sama dengan lakilaki. Bila demikian, kasihan sekali
perempuan bila perjuangannya selama
ini hanyalah menjadikannya seperti
laba-laba yang harus bertangan banyak
sehingga harus mampu mengerjakan
seluruh tugas. Besarnya peran
perempuan dalam dunia publik, bukan
lantas menandakan bahwa kesetaraan
dan keadilan terhadap perempuan sudah
seutuhnya didapatkan. Kalau kita mau
menyadari bahwa kepentingan
kapitalisme telah memaksa perempuan
menjadi obyek dari issu jender itu
sendiri, dapat dilihat dari model
landasan pembangunan orba “woman in
depelopment” yang menekankan peran
perempuan dalam pembangunan.
Landasan berpikir WID pada
peningkatan teknologi dapat
membebaskan perempuan, ternyata
berdasarkan hasil temuan penelitian
(pada Boserup) justeru merendahkan
status perempuan.
Kenyataannya, oreintasi pada
teknologi telah menyingkirkan
perempuan dari akses produktif,
terutama terhadap pekerjaan
tradisional. Gencarnya tekanan
globalisasi terus menyudutkan petani
hingga harus hijrah ke ujung bukit Lebak
picung, memaksa perempuan untuk
tetap tinggal di desa kaki bukit karena
perempuan harus bertanggung jawab
untuk mengurus anak dan mengelola
kebun yang masih tertinggal. Akhirnya,
apakah disadari atau tidak telah
menghilangkan akses mereka terlibat
dalam organisasi petani dan menutup
akses mereka terhadap informasi
pertanian. Disisi lain, issu persamaan
hak perempuan juga digencarkan oleh
pengusung globalisasi merayu
perempuan semakin meningkatkan
kebersaingan dengan laki-laki. Dan
mendorong perempuan untuk berperan
maksimal di dunia kerja publik yang
kenyataannya adalah untuk
kepentingan teknologi dan industri,
mengintai perempuan sebagai buruh
kerja murah dan prospek sebagai
konsumen utama.
Akhirul kata, apa yang terjadi di Desa
Lebak picung, nalar kritis putri Pak
kartono, obrolan dengan teman saya,
kasus kasus kekerasan yang dialami
perempuan serta perangkap kapitalisme
terhadap perempuan hendaknya
menjadi bahan rujukan bagi kaum tani
untuk merumuskan sejauhmana upaya
mengangkat posisi perempuan dalam
keluarga dan perjuangan petani. Fakta
bahwa persoalan ketimpangan dan
diskriminasi gender yang berlangsung
masih menempatkan perempuan sebagai
korban, dan persoalan
persoalan
tersebut dapat menjadi cambuk bagi
semua pihak untuk menakar arti
kesetaraan dan keadilan gender yang
dimilikinya.
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Bibit Perjuangan
Dari Lebung Jangkar
Pembaruan Tani

Kabupaten Ogan Ilir, seperti
wilayah Sumatera Selatan
lainnya merupakan daerah yang
memiliki karakteristik geografis
berupa hamparan rawa-rawa
yang luas. Masyarakat setempat
menyebut hamparan tersebut
lebak. Dalam rawa-rawa ini
terdapat berbagai sumber pangan
protein hewani, berupa jutaan
ikan aneka jenis. Sebuah potensi
besar untuk perekonomian tani
dan nelayan.
Namun sangat ironis ditengah
berlimpahnya kekayaan,
kehidupan petani-nelayan sangat
jauh dari kesejahteraan. Di kiri
kanan jalan yang menembus
hamparan rawa, berdiri rumahrumah panggung sederhana yang
lebih menyerupai gubuk-gubuk
liar. Dinding-dindingnya yang
terbuat dari papan murahan telah
lapuk disana-sini. Rumah-rumah
itu terlihat reot, seakan satu
tamparan angin pun akan
sanggup menerbangkannya.
Fasilitas-fasilitas umum, sekolah,
masjid, dan kantor pemerintahan
desa yang sangat jauh dari layak.
Secara umum tergambar
kehidupan ekonomi mikro di
pedusunan ini sangatlah rendah
Di ujung sebuah jalan yang
membelah hamparan rawa,
terdapat sebuah perkampungan
yang mengambang diatas rawarawa. Dengan rumah-rumah
pangung yang disangga tiangtiang tinggi. Pada musim hujan
rumah-rumah itu seperti
mengapung diatas air. Perahuperahu nelayan dan warung
terapung hilir mudik membawa
kebutuhan pokok ala kadarnya.
Anak-anak kecil riang gembira
bermain air di sudut-sudut
rumah. Keramaian itu segera
berakhir tatkala sang surya
menenggelamkan dirinya di ufuk
barat. Kabut gelap menambah
kesepian sebuah pedusunan.
Lebung Jangkar nama dusun itu.
Di dusun itulah seorang petani
tua bernama Rustikno, umurnya
lebih dari 60 tahun, menetap.
Rustikno hidup sangat sederhana.
Sawahnya hanya setengah
hektar, dan hanya bisa ditanami
satu kali setahun. Tentu saja bagi
Rustikno yang hidup bersama
seorang isteri dan seorang cucu,
sawah itu jauh dari cukup untuk
memenuhi kebutuhannya.
Dahulu, ia masih bisa
mendapatkan tambahan
nafkahnya dari hasil menangkap
ikan di lebak tatkala musim
kering tiba.
Saat musim penghujan, air
akan menggenangi lebak-lebak di
dusun Lebung Jangkar.
Genangan tersebut mengundang
berbagai jenis ikan ke dalam
lebek-lebak tersebut. Begitu
musim kering tiba, ikan-ikan
akan terjebak dalam lebak.
Sehingga warga dusun dengan
mudahnya mengambil ikan-ikan
tersebut.
Namun masa-masa indah
dengan kemurahan alam itu
sudah menjadi tinggal kenangan.
Akibat dari Pemerintahan daerah
Ogan Ilir mengeluarkan
Peraturan Daerah yang mengatur
bahwa ikan-ikan yang terdapat di
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lebak-lebak tersebut harus
dilelang. Hal inilah yang
membuat para petani-nelayan di
dusun Lebung Jangkar
kehilangan mata pencaharian
mereka.
“Kehidupan petani disini
memang sangat miskin, lahan
sawah hanya bisa di tanami satu
kali, melimpahnya ikan di rawa
lebak tidak bisa dinikmati
penduduk akibat Peraturan
Daerah tentang Lelang Lebung”,
ujar Rustikno.
Melihat kondisi seperti ini,
Rustikno tidak tinggal diam.
Bersama beberapa rekannya, ia
berniat untuk memperjuangkan
hak-haknya. Rustikno
mengumpulkan beberapa
warganya untuk berdiskusi
tentang persoalan-persoalan
kehidupan kaum tani di desa.
Buah dari kumpul-kumpul
tersebut, mereka membentuk
Persatuan Petani Pemulutan Ulu
(Pertapu).
Pada awalnya Pertapu hanya
beranggotakan 20 orang. Sampai
saat ini anggotanya sudah
bertambah sekitar 60 orang.
Berbekal keanggotaan tersebut
Pertapu kemudian menjadi
anggota Serikat Petani Sumatera
Selatan (SPSS). Dalam
perjalanannya, organisasi
tersebut menjadi cikal bakal
pembentukan tiga kelompok
organisasi tani lokal, yakni Bina
Tani, Bina Remaja dan Karya
Tani. Perjuangan hak-hak
demokratis didesa sangat
menentukan bagi kehidupan
warga.
Dengan bersenjatakan
organisasi, Rustikno dan kawankawan melanjutkan
perjuangannya. Tuntutantuntutan mulai digulirkan sejak
dari tingkat lokal, kemudian
bergema di tingkat wilayah
bersama-sama petani dari
kabupaten lainnya di Sumatera
Selatan dengan wadah SPSS.
Perjuangannya untuk merubah
kehidupan petani memang belum
menampakkan hasil yang
memuaskan. Berbagai tekanan ia
alami. Lebak Lebung di dusun
Lebung Jangkar belum berhasil
direbut untuk komunitas,
sehingga persoalan kemiskinan
dan kebutuhan pangan yang
belum terselesaikan. Pokok
perjuangannya adalah hak atas
agraria.
Meskipun begitu, Rustikno
yakin semangat harus terus
digelorakan, karena perjuangan
membutuhkan waktu yang
panjang, tidak semudah
membalik telapak tangan.
Rustikno telah menorehkan dasar
perjuangan melalui organisasi
tani yang dibentuknya. Tinggal
bagaimana generasi muda tani
melanjutkannya.
“Kehidupan
petani sekarang masih
terpinggirkan dan tertindas, tapi
jangan sampai kondisi ini akan
dialami juga oleh generasi kita
nantinya, ketertindasan kaum
tani harus kita rubah dengan
perlawanan,”ungkapnya dengan
bijak.
Syahroni | Ahmad Yakub
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Desa Lebung Jangkar Kabupaten Ogan Ilir. Rumah-rumah penduduk berdiri di atas
lebung (rawa). Saat musim hujan tiba lebung tersebut akan terisi air sehingga rumahrumah mirip perahu yang mengapung di atas lautan.

Serta NTB Gelar Seminar Busung Lapar
Sabtu, 25 Juni lalu, Serikat Tani
Nusa Tenggara Barat (Serta
NTB) menggelar seminar
tentang tragedi busung lapar
dan kedaulatan pangan.
Seminar menampilkan tiga
orang pembicara, diantaranya
Henry Saragih Sekjen Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI),
Wahidjan Sekjen Serta NTB dan
Kaman Nainggolan Kepala
Badan Ketahanan Pangan
(BKP).
Dalam seminar itu Henry
mengemukakan persoalan
busung lapar di NTB
diakibatkan karena para petani
NTB tidak mempunyai tanah
garapan. Hal itu akibat
kebijakan keliru yang terjadi
secara terus menerus. Di NTB
tanah lebih diprioritaskan untuk
memenuhi kebutuhan para
investor di bidang pariwisata
dan pertambangan. Seperti
kasus di Tanah Awu, dimana
tanah petani digusur untuk

pembangunan bandara
internasional.
S e l a n j u t n y a i a
mengemukakan, tragedi busung
lapar terjadi karena para petani
mengurangi jatah pangan
mereka untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan dan
kesehatan yang semakin mahal.
Sedangkan kepemilikan lahan
mereka sangat kecil bahkan
sebagian besar tidak
memilikinya, akibatnya
produksi yang dihasilkan para
petani tidak bisa mencukupi
kebutuhan keluarganya.
Wahidjan menimpali,
seyogyanya pemerintah tidak
mengambil tanah produktif dari
tangan para petani seperti
selama ini terjadi. Sebagai
contoh, pembangunan bandara
internasional yang bertujuan
untuk menggenjot sektor
pariwisata di NTB pada
prakteknya malah menggusur
lahan-lahan subur di Tanah Awu

yang dimiliki para petani.
Padahal dari tanah-tanah
seperti itu bisa diproduksi bahan
pangan yang baik kualitasnya
dan produktivitasnya tinggi.
Ia juga mengemukakan, dari
lahan-lahan subur di Tanah Awu
para petani menyumbangkan
beras dan bahan pangan lainnya
untuk korban busung lapar dan
kelaparan. Oleh karena itu,
sangat tidak bijak menggusur
tanah-tanah tersebut untuk
pembangunan bandara
internasional.
Menanggapi dua pembicara
sebelumnya, Kaman Nainggolan
setuju bahwa tanah-tanah
produktif dan subur di Tanah
Awu harus dipertahankan.
Namun Kaman menyatakan
institusinya dan Deptan tidak
bisa berbuat banyak karena
hanya mengurusi masalahmasalalah on farm, tidak
mengatur tentang tanah.
Cecep Risnandar | Ali Fahmi
Pembaruan Tani

kabar tani

pembaruan tani

Koperasi Sejati:
Federasi Serikat Petani
Indonesia (FSPI) membentuk
Badan Usaha Milik Organisasi
(BUMO). Tujuan pembentukan
BUMO antara lain untuk
mengembangkan potensi
ekonomi berbasiskan rakyat
tani. Selain itu BUMO
diharapkan mampu
menghidupi operasional
organisasi tani.
Badan usaha ini berbentuk
koperasi dan diberi nama
Koperasi Sejahtera Tani
(Sejati). Untuk mengetahui
lebih lanjut tentang Sejati dan
kegiatan-kegiatan apa saja
yang dilakukannya, Tita Zen
dari Pembaruan Tani
mewawancarai salah seorang
pengurus Koperasi Sejahtera
Tani, Suwarno, berikut
petikannya.
Apa itu BUMO dan kapan
terbentuknya ?
Pembentukan BUMO ini sudah
melalui semacam proses
persiapan dari FSPI melalui
beberapa kali workshop
ekonomi FSPI, mulai dari
kegiatan pelatihan ekonomi
yang di lakukan di serikatserikat anggota FSPI.
Keputusan yang kegiatan di
Lampung mendorong BUMO
ini untuk tidak hanya sekedar
menjadi wacana saja, tapi
memang harus di wujudkan
segera. Akhirnya pada tanggal
5 Mei 2005 berdirilah Koperasi
Sejati.
Berdirinya Sejati tidak lepas
dari keberadaan divisi ekonomi
FSPI. Divisi ekonomi mencoba
membangun kekuatan badan
usaha organisasi melalui usaha
sekarang yang berbentuk
Koperasi Sejahtera Tani.
Sedangkan BUMO itu sendiri
adalah badan usaha milik
organisasi (FSPI) yang
berbentuk koperasi dengan
nama Koperasi Sejahtera Tani,
dengan modal awal berasal
dari FSPI. Badan usaha ini
diharapkan menjadi sebuah
badan yang mampu

melahirkan logistik-logistik
perjuangan bagi organisasi dan
memajukan ekonomi petani
dengan berbagai kegiatan
ekonomi.
Apa target dan tujuan yang
ingin dicapai dengan
dibentuknya BUMO ini ?
Seperti yang saya jelaskan
diatas tadi, bahwa badan ini
diharapkan mampu untuk
memenuhi logistic perjuangan
organisasi dan terbangun
sistem ekonomi yang mandiri
untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi keluarga petani dan
mendukung perjuangan
organisasi. Misalnya kita bisa
memotong rantai pemasaran
produk-produk hasil pertanian
dengan membeli langsung
produk tersebut dari petani
sehingga harga akan menjadi
lebih baik.
Bagaimana dengan struktur
dan kepengurusanan badan
usaha ini ?
Dewan pendiri Koperasi Sejati
adalah Sekretaris Jendaral
FSPI, Presidium FSPI dan
individu yang dipilih yang
secara otomatis menjadi
anggota badan usaha ini.
Untuk dewan pengawasnya
terdiri adri perwakilan DPP
FSPI dan individu yang
ditunjuk atau dipilih oleh
FSPI. Struktur kepengurusan
harian di BUMO terdiri
managemen yaitu Warno dan
Rully, kemudian satu orang
karyawan bagian administrasi
dan keuangan yaitu Endang
serta satu orang dibagian
umum yaitu Sonya dan dibantu
oleh beberapa orang volunteer.
Bidang-bidang apa saja
yang dibantu oleh para
volunteer tersebut ?
Volunteer yang membantu
Sejati ini diantaranya adalah
mengelola media dan
komunikasi termasuk
didalamnya pembuatan musik
dan film yaitu saudara Wawan

Hartawan dan dibagian
kerajinanan rakyat yaitu
saudara Beni sedangkan
kawan-kawan yang lain itu
adalah voluunteer yang
membantu bidang-bidang
tersebut dan untuk
kedepannya mereka akan
membantu melihat peluangpeluang usaha dan
bertanggung jawab untuk
mengelolanya. Mereka
memang diprioritaskan untuk
menjadi pengelola, dan tahaptahap yang dilalui voluunteer
itu adalah bagaimana mereka
bisa melirik usaha yang
bersingkron dengan serikat
dan dan bersingkron dengan
FSPI baik dari segi
menggalang dana logistik
maupun mengkampanyekan
perjuangan FSPI.
Bagaimana keterikatan
Voluunteer dengan Sejati?
Keterikatan Voluunteer di
BUMO ini bersifat mengikat,
sebenarnya volunteer yang ada
di BUMO Sejati ini sebelum
mereka menjadi volunteer ada
pekerjaan profesional yang
telah lama mereka tekuni.
Diantaranya ada yang menjadi
musisi, sutradara,
photographer, dsbnya. Mereka
merupakan clearing house
disini. Tapi apapun tanggung
jawab dan konsekuensi dari
manajemen untuk mengikat
mereka dalam satu wadah
bergerak bersama mendorong
BUMO ini merupakan kontrak
sosial bagi mereka terhadap
cleraing house Sejati.
Kegiatan-kegiatan apa saja
yang dilakukan sejati?
Kegiatan yang ada sekarang
dititik beratkan pada tiga hal
yaitu pertama media
kampanye dalam artian
memperkuat kampanye
kampanye organisasi dan
menampilkan berbagai press
release di website sejati. Kedua
membangun logsitik yang
menghubungkan antara
Pembaruan Tani
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Menghidupkan Ekonomi Rakyat

serikat dan Sejati sendiri.
Sekarang upaya menjalin kerja
sama dengan pusat pelatihan
kita yang ada di Bogor dan kita
mencoba memasarkannya
dengan jaringan perkawanan,
kemudian menyediakan
produk makanan katering juga
dari bahan di bogor dan
membangun kerja sama
dengan serikat tentang produk
yang bisa ditukar diantara
mereka. Kalau misalnya
produk ini bisa dimanfaatkan
oleh pasar lokal disini kita
dorong dengan memberikan
informasi. Dari segi kekuatan
kita masih dalam tahap media
dan komunikasi dan belum
masuk kedalam distribusi
pertaniannya dan belum
masuk kedalam kampanye
informasi produk pertanian,
harganya, kwalitas yang
mungkin dibutuhkan oleh
masing-masing serikat.
Bagaimana dengan
pemasaran produk-produk
dari serikat anggota FSPI ?
Untuk sekarang ini kita baru
masuk tahap mendata saja dan
untuk sementara ini baru dari
daerah jawa saja. Untuk
serikat lain kita dorong untuk
memberikan data-data
produksi pertaniannya kepada
Sejati.
Bagaimana dengan
mekanisme pemasarannya ?
Untuk menjalin pasarnya kita
melakukan koordinasi antara
serikat yang terdekat,
misalnya Jawa Tengah dengan
Jawa Barat, Banten dengan
Jawa Barat. Kalau
berhubungan dengan teknologi
maupun dengan media
kampanye yang umumnya
produksi tersebut lebih banyak
di Jakarta kita kerjakan
dijakarta. Tapi kalau
seandainya lebih dekat dengan
daerah serikat kita hubungkan
dengan serikat-serikat
tersebut. Tujuan kita bukan
untuk mendorong petani itu
memproduksi barang barang
atau kerajinan yang malah
meninggal kan tugas pokoknya
sebagai petani. Tetapi pada
intinya tugas kita mendorong
produk pertanian petani agar
bisa dimanfaatkan oleh serikat
yang lain. Misalnya sekarang
ini Jawa Tengah yang banyak
memproduksi produk emping
dan keladi kita hubungkan

dengan daerah Jawa Barat
yang tidak memproduksi
produk tersebut.
Jenis Unit usaha apa yang
sekarang di kembangkan
oleh Sejati ?
Sekarang ini ada beberapa
usaha yang telah dan sedang
kita lakukan diantaranya
adalah distibusi produk
pertanian terdiri dari
pengadaan dan pemasaran
beras dan sayuran organik,
dan pemasaran produksi
pertanian unggulan. Untuk
pemasaran produk pertanian
organic ini adalah hasil
pertanian organic yang ada di
Diklat FSPI di Bogor. Selain
itu kita juga memiliki warung
SEJATI yang menjual ATK,
pengadaan perlenggkapan IT,
fotocopy. Kemudian untuk
media nya kita juga membuat
usaha percetakan baik itu
buku, kaos, topi, pin, poster,
dan media kampanye lainnya.
Kita juga melayani catering
dan travel agency
Dari sekian usaha tersebut
dari mana basis
produksinya ?
Pengadaan beras dan sayuran
organik, diprioritaskan dari
serikat anggota FSPI di
Banten, Jawa Barat dan Jawa
Tengah. Pengadaan produksi
pertanian unggulan dan
souvenir, di prioritaskan dari
serikat anggota FSPI, unit
usaha warung Sejati dilakukan
di jakarta. Unit usaha media
dan komunikasi dilakukan di
Jakarta dan Jawa Barat. Unit
usaha katering dan travel
agency dilakukan di Jakarta.
Untuk pemasarannya target
konsumen yang bagaimana
ingin dicapai ?
Untuk sekarang ini kita baru
memenuhi kebutuhan
sekretariat FSPI dan beberapa
serikat anggota FSPI. Dan
kedepannya kita harapkan
SEJATI mampu mendapatkan
konsumen masyarakat di
daerah Jabotabek sehingga
akan tercipta masyarakat yang
sadar dan mendukung
perjuangan FSPI diantaranya
masyarakat pers, NGO,
anggota DPR, pengusaha,
perumahan, ikatan alumni,
rumah sakit, rumah makan,
dosen, dll. #
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Bantuan KSKBA untuk Korban Tsunami
(Sampai Juni 2005)
Koalisi Solidaritas Kemanusiaan Bencana
Alam (KSKBA) sebuah lembaga yang
dibentuk oleh La Via Campesina dan
Federasi Serikat Petani Indonesia serta
berbagai serikat tani dan gerakan rakyat
lainnya, telah bertugas selama enam bulan
terhitung sejak bulan Januari 2005. Lembaga
yang memberikan bantuan terhadap korban
tsunami di Aceh dan Sumatera Utara
tersebut telah menyalurkan bantuan ke
berbagai tempat di Aceh dan Sumut (lihat
tabel).
Mekanisme pendistribusian bantuan yang

dilakukan oleh KSKBA diantaranya berupa
bantuan logistik, berupa pangan dan non
pangan. Khusus untuk bantuan logistik
pangan didistribusikan secara reguler 2 kali
dalam seminggu secara bergiliran dari posko
nasional di Medan
ke posko-posko
permanen KSKBA di berbagai tempat di Aceh
dan Pulau Nias. Dari posko-posko setempat
kemudian didistribusikan secara langsung
kepada korban bencana alam (pengungsi)
yang berada diwilayah kerja masing-masing
posko dengan jumlah tertentu sesuai dengan
kemampuan KSKBA.

Untuk bantuan non pangan didistribusikan
apabila ada permintaan yang bersifat
mendesak dan disitribusikan bersamaan
dengan pendistribusian bantuan pangan.
Distribusi bantuan juga dilakukan oleh
anggota KSKBA baik yang dilakukan melalui
KSKBA maupun secara langsung oleh
organisasi yang termasuk anggota KSKBA
ke lokasi-lokasi pengungsian ataupun lokasi
yang terkena dampak bencana alam gempa
dan tsunami.
KSKBA tidak mendistribusikan bantuan
obat-obatan secara langsung kepada

korban (pengungsi), namun pendistribusian
obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya
dilakukan bersaman dengan tim relawan
dokter yang sekaligus melakukan
pengobatan dan perawatan terhadap
korban (pengungsi) yang menderita
penyakit atau luka-luka pasca bencana
alam gempa dan tsunami. Sisa bantuan
obat-obatan yang ada diberikan kepada
Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang
melakukan pertolongan medis di Pulau Nias
pasca gempa 28 Maret 2005.

Jumlah Bantuan Yang Telah Didistribusikan :
a.Bantuan Pangan

b.Bantuan Non Pangan

Jumlah Korban Yang Memperoleh Bantuan :
(Berdasarkan Wilayah Kerja Posko-Posko KSKBA)
Posko Langsa
1. Januari
2. Februari
3. Maret : 1.714
4. April
5. Mei
6. Juni
Posko Bireuen
1. Januari
2. Februari
3. Maret : 7.401
4. April
5. Mei
6. Juni

:
: 720
jiwa
: 1.493
: 1.518
: 861
6.306
:
: 5.588
jiwa
: 7.700
: 7.746
: 3.490
31.925

jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa

Posko Banda Aceh
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1. Januari
2. Februari
3. Maret : 1.182
4. April
5. Mei
6. Juni

Posko Aceh Utara
1. Januari
2. Februari
3. Maret : 1.871
4. April
5. Mei
6. Juni
Posko Pidie

:
: 700
jiwa
: 3.213
: 3.140
: 2.528
9.563

:
: 1.760
jiwa
: 2.207
: 3.251
: 2.093
11.182

jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa

jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa
jiwa

1. Januari
:
jiwa
2. Februari
: 1.400 jiwa
3. Maret : 800 jiwa
4. April
: 2.659 jiwa
5. Mei
: 6.008 jiwa
6. Juni
: 3.008 jiwa
13.875 jiwa
Posko Nias
: 3.507 jiwa
Posko Meulaboh: 5.000 jiwa
Posko Tabuyung: 2.000 jiwa
TOTAL
: 83.358 jiwa
Catatan :
*tidak terdapat data yang valid mengenai penerima
bantuan pada bulan Januari.
*jumlah penerima bantuan pada bulan Juni adalah
data sementara, karena posko-posko KSKBA
sedang melakukan rekapitulasi dan pengirim

info praktis
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Minyak Kelapa Murni
(Virgin Coconut Oil)
Melihat berbagai keunggulan minyak
kelapa murni (Virgin Coconut Oil)
dibandingkan dengan minyak sayur
seperti kedelai dan jagung, masyarakat
patut kembali mempertimbangkan
penggunaan minyak kelapa dalam menu
hariannya.
Minyak kelapa yang memiliki asam
lemak jenuh amat bandel menahan
serangan oksidasi saat penggorengan
sehingga tidak menjadi penyumbang

radikal bebas, suatu senyawa amat
berbahaya bagi kesehatan. Minyak kelapa
juga tidak berperan sebagai sumber
lemak trans (trans fatty acids/TFA)
sehingga aman dikonsumsi karena tidak
mengatrol kadar LDL dalam darah.
Yang menjadi masalah, bagaimana
menghadirkan minyak kelapa murni di
tengah makin maraknya berbagai jenis
minyak goreng yang berasal dari kelapa
sawit, kedelai, jagung, dan lain-lain.
Www.lipi.go.id

Meski di pasaran sudah dijual Minyak
Kelapa Murni yang dikemas amat
menarik dan higienis, tetapi harganya
relatif mahal sehingga hanya masyarakat
tertentu yang dapat membeli. Ada
baiknya jika masyarakat luas bisa
membuat sendiri Minyak Kelapa Murni
karena cara pembuatannya amat
sederhana dan mudah.
Umumnya, masyarakat mengenal
pengolahan daging buah kelapa menjadi
minyak melalui cara kering dan basah.
Pengolahan cara kering, daging buah
yang sudah dipotong-potong dikeringkan
sehingga diperoleh kopra, lalu dilakukan
pengepresan guna mendapatkan minyak.
Teknik pengolahan ini biasanya
dilakukan dalam skala besar (pabrik).
Pengolahan cara basah, daging buah
kelapa diparut, kemudian dicampur dan
diekstrak dengan air panas (hangat) pada
perbandingan tertentu.
Hasil ekstraksi berupa emulsi minyak
dalam air yang disebut santan.
Pemanasan dilakukan untuk memecah
emulsi guna mendapatkan minyak, yang
kerap disebut minyak kelentik. Kedua
metode ini akan menghasilkan minyak
yang berbau harum, tetapi warnanya
kurang bening akibat penggunaan panas
dalam proses pengolahannya.
Nah, untuk memperoleh Minyak
Kelapa Murni, penggunaan panas
diminimalkan atau sama sekali
dihilangkan. Caranya adalah dengan
menggunakan enzim secara langsung
atau mikroba penghasil enzim tertentu
untuk memecah protein yang berikatan
dengan minyak dan karbohidrat sehingga
minyak dapat terpisah secara baik.
Pengolahan minyak kelapa dengan
menggunakan enzim lazim disebut teknik

fermentasi. Pembuatan Minyak Kelapa
Murni dengan teknik fermentasi diawali
dengan proses pembuatan santan,
caranya sama dengan metode basah.
Santan ditempatkan pada wadah yang
bersih dan selanjutnya dibiarkan
beberapa saat hingga terbentuk gumpalan
krim atau "biang santan".
Krim dipisahkan ke dalam wadah yang
tembus pandang, seperti stoples yang
relatif besar, lalu tambahkan ragi atau
larutan cuka nira secukupnya. Campuran
diaduk secara merata dan difermentasi
selama 10-14 jam atau semalam.
Proses fermentasi dinyatakan berjalan
baik jika dari campuran tersebut
terbentuk tiga lapisan, yakni lapisan atas
berupa Minyak Kelapa Murni, lapisan
tengah berupa blondo (warna putih), dan
lapisan bawah berupa air. Lapisan
minyak dipisahkan secara hati-hati.
Minyak ini memberi aroma khas dan
warna yang lebih jernih.
Guna mendapatkan manfaatnya bagi
kesehatan, Minyak Kelapa Murni yang
diperoleh bisa dikonsumsi secara
langsung ataupun digunakan untuk
menggoreng atau menumis makanan.
Dengan struktur kimia asam lemak jenuh
yang tak memiliki double bond, Minyak
Kelapa Murni relatif tahan terhadap
serangan panas, cahaya, dan oksigen
singlet sehingga memiliki daya simpan
lama. Namun, sebaiknya dikemas dalam
botol yang tak tembus cahaya guna
memperpanjang masa simpannya.
Sumber: Posman Sibuea Lektor Kepala di
Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
Unika Santo Thomas, Medan (KCM,
22/12/2004)

esai

Penelitian untuk Kepentingan Siapa?
Oleh:
Masanobu Fukuoka
Petani Jepang
Ketika saya pertama kali menanam padi
dan biji-bijian musim dingin dengan
menebarkannya secara langsung dan
tanpa penolahan tanah, saya
merencanakan memanennya dengan sabit
yang praktis. Dengan demikian, saya
berpikir pekerjaan akan lebih mudah bila
penaburan biji dilakukan dalam baris
yang teratur.
Setelah banyak mecoba-coba secara
amatiran, saya membuat sebuah alat
penabur biji buatan tangan. Dengan
pikiran alat-alat ini mungkin praktis
kegunaannya bagi petani-petani lain.
Kemudian saya membawa alat tersebut
kepada orang yang bertugas di Pusat
Penelitian. Seorang petugas Pusat
Penelitian mengatakan kepada saya
bahwa sejak kita berada dalam abad
mesin yang berukuran besar, ia tidak mau
diganggu oleh “alat aneh” buatan saya.
Kemudian saya pergi ke sebuah pabrik
peralatan pertanian. Disini saya diberi
tahu bahwa sebuah mesin sederhana
semacam itu, tidak peduli bagaimana pun
Anda memuji-mujinya, tidak akan dapat
dijual lebih dari $3,50 per buah (sekitar 30
ribu rupiah). “Jika kami membuat sebuah
alat semacam itu, para petani mungkin

akan berpikir mereka tidak memerlukan
traktor-traktor yang kami jual dengan
harga ribuan dolar,” kata seorang teknisi
perusahaan tersebut.
Selanjutnya ia menerangkan bahwa saat
ini idenya adalah untuk menemukan
dengan cepat mesin-mesin penanam padi,
menjual mesin-mesin tersebut sebanyakbanyaknya untuk waktu yang selama
mungkin, kemudian memperkenalkan
sesuatu yang lebih baru. Traktor-traktor
kecil, mereka rubah menjadi model-model
berukuran besar. Dan alat saya itu bagi
mereka satu langkah mundur.
Untuk memenuhi permintaanpermintaan seperti itu, sumberdaya
dialirkan ke penelitian lebih lanjut yang
tidak bermanfaat. Dan sampai saat ini hak
paten saya tetap ada di rak.
Hal yang sama terjadi pada pupuk dan
bahan-bahan kimia. Dari pada membuat
pupuk sesuai dengan keinginan petani,
lebih baik mengembangkan sesuatu yang
baru, apa saja, agar mendapat uang.
Setelah para teknisi meninggalkan tugastugas mereka di pusat-pusat penelitian,
mereka segera pindah ke perusahaanperusahaan kimia besar.
Baru-baru ini saya berbincang-bincang
dengan tuan Asada, seorang pejabat
teknis di Departemen Pertanian dan
Kehutanan. Beliau menceritakan kepada
saya sebuah cerita yang menarik. Katanya

sayur mayur yang ditanam di rumah kaca
sama sekali tidak baik. Terong-terong
yang ditanam di musim dingin tidak
mengandung vitamin dan ketimunketimun tidak beraroma. Beliau meneliti
hal itu dan menemukan sebabnya, yatitu
sinar-sinar matahari tertentu tidak dapat
menembus tutup vynil dan kaca tempat
sayur-mayur tersebut ditanam.
Penyelidikan berlanjut terhadap sistem
penyinaran di dalam rumah-rumah kaca.
Permasalahannya disini adalah perlu
atau tidaknya manusia makan terong dan
ketimun selama musim dingin. Tetapi hal
ini disisihkan, alasan satu-satunya
tanaman tersebut ditanam pada musim
dingin itu karena tanaman-tanaman
tersebut dapat dijual kemudian ketika
harganya baik.
Seseorang mengembangkan satu alat
untuk menanam tanaman-tanaman itu,
dan setelah beberapa waktu lalu,
ditemukan bahwa sayur mayur tersebut
tidak mengandung gizi. Kemudian,
teknisi tersebut berpikir bahwa jika nilai
gizinya hilang, satu cara harus ditemukan
untuk mencegah kehilangan tersebut.
Karena kendalanya diduga terletak pada
sistem penyinaran, ia mulai meneliti sinarsinar cahaya. Ia berpikir segala sesuatunya
akan baik jika ia dapat menghasilkan
sebuah terong hasil rumah kaca yang
mengandung vitamin. Saya diberitahu

bahwa ada beberapa orang teknisi yang
mencurahkan seluruh hidup mereka
untuk penelitian semacam ini.
Tentu saja, sejak usaha dan sumbersumber daya yang besar semacam itu
diarahkan untuk menghasilkan terong ini,
dan sayur-sayuran dikatakan memiliki
nilai gizi yang tinggi, diberii label harga
yang lebih tinggi dan terjual dengan baik
“jika hal tersebut menguntungkan, dan
jika anda dapat menjaulnya, maka dalam
hal ini pastilah ada sesuatu yang salah
dalam pengerjaan itu.”
Bagaimana kerasnya orang mencoba,
mereka tidak akan melampaui mutu
buah-buahan dan sayur mayur yang
ditanam secara alami. Hasil bumi yang
ditanam dengan suatu cara yang tidak
alami, memberikan kepuasan terhadap
keinginan-keinginan yang cepat berlalu,
tetapi memperlemah tubuh manusia dan
mengubah kimia tubuh sehingga tubuh
tersebut tergantung pada bahan-bahan
makanan semacam itu. Bila hal ini terjadi,
vitamin-vitamin tambahan dan obatobatan menjadi diperlukan. Situasi ini
hanya menciptakan kesulitan-kesulitan
bagi petani dan menimbulkan penderitaan
bagi konsumen.

Tulisan ini diterjemahkan dari salah satu bab
dalam buku “Revolusi Sebatang Jerami”
karangan Masanobu Fukuoka.
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Kongres Ke-3 Sepkuba:

Struktur Kepengurusan Dirubah
S

erikat petani Kedu
Banyumas (Sepkuba)
mengadakan kongresnya
yang ke-3 pada tanggal 30-31 Juli
lalu di Desa Kuripan, Wonosobo.
Acara yang bertemakan
“Memperkuat Organisasi dalam
Mewujudkan Kedaulatan Petani
dan Perlawanan Terhadap
Neoliberalisme” tersebut diikuti
oleh petani dari 7 kecamatan
yang meliputi 18 desa di
Kabupaten Wonosobo.
Kongres berhasil mengganti
format struktur kepengurusan,

dari kepemimpinan tunggal
menjadi kepemimpinan kolektif.
Awalnya pelaksana organisasi
dipimpin oleh seorang Ketua,
sekarang dipimpin oleh
presidium secara kolektif yang
tergabung dalam Badan
Pelaksana Serikat (BPS) dengan
satu orang sebagai
koordinatornya. Sedangkan
pelaksana hariannya ditangani
oleh seorang Sekertaris Jenderal.
Dalam kepengurusan 20052008, Pawit Awaludin terpilih
sebagai koordinator presidium

BPS dan Mubasyir terpilih
sebagai Sekjen. Kepemimpinan
mereka menggantikan Ahmad
Sumery, yang sebelumnya
menjabat Ketua Sepkuba.
Disamping itu kongres memilih
Majelis Anggota (MA) dengan
koordinator Nasrulloh dan
Dewan Perwakilan Petani (DPP)
dengan koordinator Sunyoto.
Sidang-sidang dibagi kedalam
tiga komisi, diantaranya komisi A
yang membahas masalah
keorganisasian, komisi B
membahas program kerja dan

komisi C membahas tetntang
rekomendasi.
Dalam sidang-sidang tersebut
dihasilkan keputusan perubahan
AD/ART, arah dan program
organisasi dan rekomendasi
tentang prisnsip pokok
perjuangan agraria.
Dalam persidangan komisi A
sempat tercetus keinginan untuk
merubah nama organisasi.
Namun niat tersebut
diurungkan, nama organisasi
diputuskan tetap tanpa
perubahan.

Dasar untuk mempertahankan
nama Sepkuba dikarenakan
nama tersebut telah cukup
polpuler ditingkat provinsi
sebagai anggota Serikat Petani
Jawa Tengah (SP Jateng) dan di
tingkat nasional menjadi anggota
Federasi Serikat Petani Indonesia
(FSPI). “Nantinya akan menuntut
p e n g u r u s
u n t u k
mensosialisasikan nama tersebut,
padahal nama Sepkuba sudah
cukup mempunyai nilai tawar,”
ujar Rully pengurus FSPI yang
menghadiri kongres tersebut.
Cecep Risnandar|Syahroni

Petani Bantu Penderita Busung Lapar

SP Jatim Tuntut
Pencabutan Perpres 36/2005
Sekitar 650 petani yang
tergabung dalam Serikat Petani
Jawa Timur (SP Jatim) turun ke
jalan menuntut pencabutan
Perpres 36/2005 pada tanggal 1
Agustus lalu di Surabaya. Aksi
tersebut di ikuti pula oleh
Paguyuban Warga Stren Kali
Surabaya dan Kelompok Belajar
Sosialis (KBS).
Para petani menganggap
Perpres 36/2005 tidak sejalan
dengan Undang-undang Pokok
A g ra r i a t a hu n 19 6 0 y a n g
menjadi payung perundangan
mengenai keagrariaan. Perpres
tersebut dianggap mengabaikan
hak-hak rakyat atas tanah
bahkan sangat represif dan
agresif hanya untuk memenuhi
kepentingan segelintir pemilik
modal.
Aksi yang dimulai di tugu
pahlawan diisi dengan berbagai
orasi, kemudian masa aksi
berjalan ke kantor DPRD Jawa
Timur. Di depan kantor DPRD

para petani diterima oleh ketua
komisi A. Masa aksi menuntut
agar DPRD Jawa Timur
menekan pemerintah pusat
melalui DPR RI
untuk
menyampaikan aspirasi para
petani. Permintaan tersebut
disanggupi oleh komisi A, dan
mereka berjanji untuk
meneruskan tuntutan kepada
DPR RI dan Pemerintah pusat
agar Perpres 36/2005 segera
dicabut.
Menanggapi janji yang
diucapkan anggota DPRD, masa
aksi menyatakan akan
mengawasi prosesnya. “SP Jatim
akan melakukan kunjungan
d e l e g a s i
u n t u k
mempertanyakan tindak lanjut
dan kesanggupan DPRD
menyampaikan s ikap d an
tuntutan kepada DPR RI untuk
menekan Presiden mencabut
Perpres,” kata Mas'ud Abdullah,
Ketua SP Jatim.
Selain orasi, para petani

menggelar happening art berupa
pergelaran musik di depan
kantor DPRD. Sebelumnya SP
Jatim akan melakukan aksi
bersama masa Nahdatul Ulama
(NU) untuk menentang Perpres.
Mengingat sebelumnya forum
pondok pesantren telah
mengadakan Bahtsul Masail
Perpres 36/2005, dan
merekomendasikan untuk di
cabut. Ajakan SP Jatim untuk
mengerahkan masa memprotes
Perpres tidak disanggupi
pengurus NU setempat. Pihak
NU sampai saat ini baru bersedia
memberikan bantuan hukum
saja.
Aksi SP Jatim diikuti oleh
anggotanya yang terdiri dari
Forum Tani Suro Menggolo
Ponorogo, SP Giri Nusantara
Gersik, SP Aryo Blitar,
Kelompok Tani Mandiri Jember,
SP Joyolelono Probolinggo dan
P2MT Sampang. Ali Fahmi | Cecep
Risnandar
Pembaruan Tani

Serikat Tani Nusa Tenggara Barat (Serta NTB) anggota Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI) memberikan bantuan pangan
kepada korban busung lapar dan kelaparan di NTB, Sabtu (25/6).
Bantuan yang berupa beras dimobilisasi dari anggota serikat dari
berbagai daerah, diantaranya dari Desa Mawur, Desa Tanah Awu
dan anggota FSPI dari daerah lainnya.
Bantuan diberikan kepada masyarakat di Desa Labuli, Kecamatan
Jonggat Lombok Tengah. Bantuan diterima kepala Desa Labulia di
balai desa untuk selanjutnya disalurkan kepada 100 kepala
keluarga, masing-masing kepala keluarga menerima 10 kilogram
beras.
Hari berikutnya, FSPI dengan Serta NTB memberikan bantuan
kepada masyarakat Desa Sira, di Lombok Barat. Beras dibagikan
kepada sekitar 30 kepala keluarga petani yang lahannya digusur
untuk pembangunan lapangan golf.
Cecep Risnandar | Ali Fahmi

Pembaruan Tani

Aksi

Sosialisasi Dampak Perpres 36/2005
Selasa (28/6), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mengadakan
pertemuan dengan anggotanya, Serikat Petani Kabupaten Sikka
(SPKS) Nusa Tenggara Timur di Desa Rubit, Kecamatan Kewa
Pantai, Kabupaten Sikka. Hadir dalam forum itu Sekjen FSPI Henry
Saragih, Deputi Pendidikan dan Pengembangan Organisasi FSPI Ali
Fahmi dan Ketua SPKS Fabianus Toa.
Acara diselenggarakan oleh Organsasi Tani Lokal (OTL) Talgahar
anggota SPKS yang diikuti 15 perwakilan SPKS dari kecamatan
Lela, Talibura, Kewa Pantai, Nita, Waegete dan Bola. Selain
pengurus FSPI dan anggota SPKS, acara tersebut dihadiri pula oleh
kalangan masyarakat adat. Cecep Risnandar | Ali Fahmi
Pembaruan Tani
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