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INDEKS BERITA

JAKARTA. Menjelang tiga tahun usia pemerintahan, nyaris tak terdengar kembali gaung nawacita yang dikumandangkan jajaran pemerintahan di 
awal periode. Agenda pembangunan ekonomi telah bergeser dari rel nawa cita, menjadi sekedar formalitas belaka dan tidak membawa perubahan 
bermakna. Demikian halnya dengan agenda kedaulatan pangan, direduksi menjadi sekedar swasembada pangan.

Menurut Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah, gelontoran anggaran yang 
diberikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

“Nilai tukar petani tanaman pangan tercatat pada angka tertinggi (104,1) hanya pada November 2015 saja, selanjutnya merosot tajam hingga 
angka 95,4 pada Maret 2017. NTP petani tanaman pangan berada di bawah angka 100 sejak April 2016 hingga Mei 2017. Akibatnya kemiskinan di 
pedesaan tidak berkurang dan masih tetap saja lebih tinggi dari angka kemiskinan di perkotaan". Selengkapnya di edisi kali ini

Menteri Pertanian Gagal 
Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Henri Chandra Hasibuan
Ketua SPI Kabupaten Padang Lawas, 
Sumatera Utara

“Kerja organisasi ke depan harus 
lebih progresif agar cita-cita refor-
ma agraria sejati bisa diwujudkan"
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fOTO: Aksi Hari Tani 2017 di depan kantor Kementerian Pertanian

JAKARTA. Menjelang tiga tahun usia pemerintahan, nyaris tak terdengar kembali gaung nawacita yang dikumandangkan jajaran pemerintahan di 
awal periode. Agenda pembangunan ekonomi telah bergeser dari rel nawa cita, menjadi sekedar formalitas belaka dan tidak membawa perubahan 
bermakna. Demikian halnya dengan agenda kedaulatan pangan, direduksi menjadi sekedar swasembada pangan.

Menurut Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah, gelontoran anggaran yang 
diberikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

“Nilai tukar petani tanaman pangan tercatat pada angka tertinggi (104,1) hanya pada November 2015 saja, selanjutnya merosot tajam hingga 
angka 95,4 pada Maret 2017. NTP petani tanaman pangan berada di bawah angka 100 sejak April 2016 hingga Mei 2017. Akibatnya kemiskinan di 
pedesaan tidak berkurang dan masih tetap saja lebih tinggi dari angka kemiskinan di perkotaan, demikian juga dengan kebahagiaan masyarakat 
desa masih tak sebahagia orang yang tinggal di perkotaan,” papar Agus Ruli di Jakarta (25/09).

Agus Ruli melanjutkan, agenda besar kedaulatan pangan yang sejak awal dititipkan kaum tani kepada Jokowi-JK pada visi misinya, adalah 
menempatakan petani menjadi tulang punggung untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani 
dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

“Kenyataannya, Kementan tak menempatkan petani sebagai tulang punggung dalam pembangunan pertanian, tidak melakukan perombakan 
dan pembangunan kelembagaan petani dengan sungguh-sungguh, kelembagaan ekonomi petani terabaikan,” tegasnya.

Agus Ruli menegaskan, Kementan masih menempatkan kelompok tani sebagai satu-satunya kelembagaan yang mengurus segala proses 
produksi pertanian dan usaha tani di perdesaan, bahkan melibatkan melibatkan TNI terlalu jauh dalam urusan praktis pembangunan pertanin; 
sehingga membebani institusi tersebut.

“Pembangunan kelembagaan petani ekonomi petani yang permanen dan komfrehensif terabaikan, pembangunan koperasi petani tak dilakukan, 
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fOTO: Aksi Hari Tani 2017 di depan kantor Kementerian Pertanian

kegiatan pendidikan dan penyuluhan pertanian juga tak komprehensif dan jangka panjang, perbaikan pertanian pasca produksi berupa mata rantai 
perdagangan pertanian juga tak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Inflasi pangan masih saja tetap tinggi,” paparnya.

Agus Ruli menekankan, persoalan-persoalan di atas semakin parah, karena Program Indonesia Sejahtera dengan mendistribusikan 9 juta 
hektar tanah bagi petani yang seharusnya menjadi langkah awal untuk mewujudkan kedaulatan pangan tidak berjalan. Kementan justru berupaya 
mengkonsolidasi lahan-lahan pertanian petani gurem untuk dikelola dalam manajemen korporasi (terjadi korporatisasi pertanian).

“Itu artinya melepaskan usaha pertanian dari kendali petani. Padahal yang diperlukan adalah mengkoperasikan petani, supaya petani menjadi 
tulang punggung, supaya petani menjadi pengendali,” sebutnya.

“Kebijakan korporatisasi pertanian tersebut justru berpotensi meminggirkan petani, dan bertolak belakang dengan arah kebijakan RKP tahun 
2017 yang berorientasi pemerataan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” sambungnya.

Oleh karena itu Agus Ruli kembali menegaskan, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) yang ke 57 — 24 September 2017 
— SPI menyerukan agar pemerintah, dalam hal ini Presiden mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian, karena gagal mengemban mandat untuk 
mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

“Jalankan prinsip kedaulatan pangan yang telah digariskan dalam nawacita pemerintahan Joko Widodo,” sebutnya.
Agus Ruli menambahkan, SPI juga menyerukan agar pemerintah menghentikan kebijakan korporatisasi pertanian, dan sebaliknya bangun usaha-

usaha bersama petani melalui koperasi yang mengurus produksi pertanian dan pasca produksi. Selanjutnya pemerintah juga harus menghentikan 
segala bentuk program-program yang sifatnya darurat dalam pendidikan dan penyuluhan pertanian, dan bangun kelembagaan pendidikan dan 
penyuluhan yang permanen dengan menggerakan pendidikan antar petani, petani ke petani, dan segera integrasikan dengan badan usaha ekonomi 
petani yaitu koperasi petani. ###



PEMBARUAN TANI
EDISI 164
OKTOBER 2017 P E M B A R U A N  A G R A R I A4

“Indonesia Darurat Agraria: 
Luruskan Reforma Agraria dan 
Selesaikan Konflik-konflik Agraria”

JAKARTA. Memasuki 57 tahun pasca diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 
atau yang biasa diperingati sebagai Hari Tani Nasional, situasi agraria di tanah air belum sepenuhnya lepas dari corak feodalisme, kolonialisme dan 
kapitalisme. Situasi di atas tentu menjadi anomali, sebab UUPA 1960 merupakan mandat konstitusi negara dalam rangka pengelolaan kekayaan 
agraria nasional yang berlandaskan keadilan sosial sebagai amanat pasal 33 UUD 1945.

Dewasa ini, ketimpangan struktur penguasaan dan konflik agraria masih ramai terjadi. Monopoli kekayaan agraria terjadi di hampir semua 
sektor kehidupan rakyat. Dari seluruh wilayah daratan di Indonesia, 71 % dikuasai korporasi kehutanan, 16 % oleh korporasi perkebunan skala 
besar, 7 % dikuasai oleh para konglomerat. Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja. Dampaknya satu persen orang terkaya di Indonesia 
menguasai 50,3 % kekayaan nasional, dan 10 % orang terkaya menguasai 7 % kekayaan nasional.

Politik kebijakan agraria nasional semakin tidak bersahabat dengan petani, sebab tanah dan kekayaan agraria lainnya telah dirubah fungsinya 
menjadi objek investasi dan bisnis oleh pemerintah yang berkuasa. Tercatat, rata-rata pemilikan tanah petani di pedesaan kurang dari 0,5 dan tidak 
bertanah. PerMaret 20017, sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di pedesaan dan ditandai dengan terus naiknya indeks kedalaman dan 
keparahan kemiskinan. (BPS, 2017). Situasi ini telah berkontribusi besar meningkatkan angka pengangguran dan buruh murah di perkotaan akibat 
arus urbanisasi yang terus membesar.

Meskipun beberapa kali menjadi program kerja para penguasa, faktanya reforma agraria yang sejati sesuai amanat UUPA 1960 tidak pernah 
benar-benar dilaksanakan. Seperti halnya dengan pemerintahan sebelumnya, Jokowi-JK juga telah memasukkan reforma agraria sebagai salah satu 
prioritas kerja nasional yang terdapat pada butir ke-5 program Nawacita. Bahkan pada tahun 2016, Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 45/2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan 
Indonesia.

Namun begitu, memasuki tiga tahun pemerintahannya, Jokowi-JK belum benar-benar melaksanakan reforma agraria sejati. Dari sisi kebijakan, 
walaupun sudah ada kemauan politik (political will), akan tetapi belumlah kuat. Indikasinya, Perpres Reforma Agraria sejauh ini masih belum 

fOTO: Panitia bersama panitia Hari Tani 2017, KNPA
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ditandatangani. Sementara tuntutan untuk membentuk badan/lembaga otoritatif pelaksana reforma agraria malah dikerdilkan menjadi tim 
pelaksana reforma agraria yang berada di bawah Kementrian Kordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan dibagi ke dalam tiga Pokja 
yang diketuai oleh Kementrian LHK, Kementiran ATR//BPN, dan Kementrian Desa PDTT. Artinya reforma agraria hanya dimaknai sebagai persoalan 
ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial.

Di sisi lain, terdapat beberapa kebijkan yang berpotensi membiaskan makna dari reforma agraria sejati. Misal, kebijakan Perhutanan Sosial 
(PS) yang diatur melalui Permen LHK No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang kemudian diperbaharui melalui 
Permen LHK No.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Masalahnya, perhutanan sosial 
hendak dipaksakan masuk ke dalam skema reforma agraria. Perlu ditekankan, bawah reforma agraria dan perhutanan sosial mempunyai skema 
hukum yang berbeda dalam pelaksanaannya. Jika dalam reforma agraria salah satunya menguatkan secara legal formal hak atas tanah masyarakat, 
sebaliknya PS bisa menjadi kemunduran jikalau diterapkan pada wilayah yang sudah menjadi pemukiman, tanah pertanian dan fasilitas umum 
desa-desa. Mengapa demikian, mengingat adanya penegasan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara pada utusan MK 35, seharusnya masyarakat 
menegaskan hal tersebut bukan malah dipaksakan mengambil PS dengan kata lain mengakui status hutan negara di dalam wilayah adatnya. Melihat 
buruknya pengelolaan kawasan hutan selama ini oleh pemerintah, situasi ini berpotensi meneruskan konflik dan tumpang tindih klaim antara 
rakyat dengan pemerintah maupun korporasi swasta di wilayah kawasan hutan.

Situasi ini ditambah dengan keengganan KLHK untuk menerapkan skema reforma agraria di Jawa, Bali dan Lampung dengan alasan bahwa 
di tiga wilayah tersebut sudah kurang dari batas minimum 30 % kawasan hutan. Kebijakan ini dinilai sebagai standar ganda yang sedang ingin 
didorong pemerintah mengingat banyaknya izin-izin tambang, konsesi-konsesi perkebunan besar dan tanah-tanah terlantar Perhutani yang 
seharusnya ditertibkan malah dipertahankan.

Dari sisi pelaksanaan, tercatat redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya sejak tahun 2015 hanya 
seluas 182.750 hektar. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat hanya 32.146 hektar. Sementara redistribusi melalu pelepasan kawasan 
hutan masing urung terlaksanan sejauh ini. Justru legalisasi aset melalui proses sertifikasi yang menunjukkan kemajuan signifikan yakni seluas 
609.349 hektar hingga tahun 2015 tanpa melihat sisi penguasaan tanah terlebih dahulu. Artinya kebijakan ini justru melegitimasi ketimpangan 
penguasaan tanah.

Di tengah mandeknya dan biasnya pelaksanaaan reforma agraria tersebut. Perampasan dan kriminalisasi petani justru semakin marak terjadi. 
Dari tahun 2015 hingga 2016, telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 
KK petani (KPA, 2015 dan 2016). Artinya, dalam satu hari telah terjadi satu konflik agraria di tanah air. Sementara, dalam rentang waktu tersebut 
sedikitnya 455 petani dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/ditembak, dan 18 orang tewas. Angka ini jauh berbanding terbalik 
jika dibandingkan dengan pelaksanaan reforma agrarian di era pemerintahan saat ini.

Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dari fenomena-fenomena perampasan lahan dan konflik agraria di atas. Laporan 
Solidaritas Perempuan tahun 2017 menunjukkan jumlah rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan mengalami kenaikan sebesar 
16,12 % dari 14,9 % pada tahun 2014. Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga maupun 
ekonomi keluarga berdampak kepada meningkatnya beban perempuan dalam memastikan tersedianya pangan keluarga.

Tidak hanya perempuan, situasi ini juga telah berdampak buruk kepada masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Bukannya 
ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang lebih berkeadilan, mereka malah menjadi korban dari kebijakan maritime Jokowi-JK. Reklamasi, 
pertambangan, konservasi, dan pariwisata pesisir telah berubah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau 
kecil. Pusat Data dan Informasi KIARA tahun 2016 mencatat lebih dari 107.000 KK nelayan telah merasakan dampak buruk 16 proyek reklamasi 
yang tersebar di berbagai daerah. Masih di tahun yang sama, pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di 20 wilayah di 
tanah air telah berkontribusi menghilangkan penghidupan masyarakat pesisir dan menghancurkan ekologi pesisir.

Dari jabaran-jabaran di atas, kami dari aliansi Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) untuk Hari Tani Nasional 2017 (HTN 2017) menilai 
bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat agraria.

Oleh sebab itu, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional tahun ini dan 57 tahun UUPA 1960, KNPA akan melakukan berbagai rangkaian 
kegiatan aksi di nasional dan daerah dalam rangka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan beragam persoalan agraria tersebut.

Selain melakukan konferensi pers yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu, (24/9). Senin tanggal 25 September 2015, kami akan mendatangi 
MPR RI untuk menuntut agar legislatif turut melaksanakan TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
dan UUPA No. 5/1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria sebagaimana mandat konsitusi Negara, pasal 33 UUD 1945.

Selasa, tanggal 26 September 2017 dilanjutkan dengan mendatangi MK dan KPK untuk menuntut dua lembaga Negara tersebut agar segera 
melakukan penertiban terhadap UU yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional khususnya para petani serta menindak beragam tindak 
pidana korupsi yang terjadi di sektor agraria, baik berupa penyalahgunaan wewenang, gratifikasi dan pemberian izin-izin diluar prosedur yang 
dilakukan pemerintah beserta perusahaan.

Di berbagai daerah turut pula merayakan HTN 2017 dengan tema bersama Indonesi Darurat Agraria, menuntut adanya penyelesaian konflik 
agraria di daerah masing-masing. Sedangkan puncak rangkaian aksi HTN 2017 ini adalah aksi turun ke jalan dengan estimasi 7000 massa aksi yang 
terdiri dari organisasi gerakan rakyat (petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, buruh, mahasiswa) dan organisasi masyarakat sipil lainnya 
menuju Istana Negara menuntut pemerintah Jokowi-JK melaksanakan reforma agraria yang sejati, yakni reforma agraria yang berlandaskan TAP 
MPR No. IX/2001, UUPA 1960, dan UUD 1945 sebagai pondasi dasar pengelolaan kekayaan agraria nasional yang berkeadilan dan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat.
Demiikian Siaran Pers ini, agar menjadi perhatian semua pihak
Jakarta, 24 September 2017
Hormat Kami, A.n. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)/Aliansi HTN 2017:
SPI – KPA – SPP – STI – SPM – IHCS – KIARA – SP – API – YLBHI – KNTI – SW – FPRS – Bina Desa – WALHI – KPBI – SPDD – KPOP – AMAN – BPAN – 
SPR Indonesia – SMI – PSHK – JKPP – ELSAM – AMANAT – LBH Jakarta – RMI – Yayasan Pusaka – SNI – KPRI – P3I – KSN – SPKS – SAINS – KontraS 
– LBH Bandung – TuK Indonesia – KRuHA – Perkumpulan Inisiatif – WALHI Jabar – SPRI – Gerbang Tani – HuMa – SP Jabotabek – P2B – Jakatani 
– STTB – JATAM – KPR – FIELD – KNPK – HMI Jabar – PPC – FPPB – STIP – PMII Kota Bandung – HITAMBARA – FPPMG – FARMACI – FPMR – YP2I – 
SPMN – PMII Jabar – AGRA
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Segera Selesaikan Konflik di 
Kawasan Hutan Melalui Reforma Agraria Sejati

JAKARTA. Penetapan tenurial dan izin yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kawasan hutan sering tidak 
memperhatikan unsur masyarakat lokal atau masyarakat adat yang hidup di dalamnya.

Menurut Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah, dalam proses penetapan, lahan 
pertanian dan wilayah pemukiman masyarakat masuk ke dalam wilayah teritorial kawasan hutan sehingga menimbulkan banyak konflik agraria 
antara masyarakat dengan pemegang izin hak dan instansi pemerintah seperti Perhutani maupun Dinas Kehutanan.

“Demi mempertahankan tanah yang sejak lama dikuasai untuk pemukiman dan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan sehari-hari, 
masyarakat selalu menjadi korban intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi,” kata Agus Ruli di Jakarta (22/09).

Agus Ruli melanjutkan, di tengah konflik agraria yang semakin banyak terjadi, ada harapan ketika Pemerintahan Jokowi-JK menempatkan 
reforma agraria sebagai salah satu program prioritas. Namun program reforma agraria dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019 tidak dapat mengubah struktur ketimpangan penguasaan tanah yang ada.

“Karena pemerintah hanya fokus terhadap legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar, sementara 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan serta 
penyelesaian konflik agraria kehutanan berjalan lambat dan cenderung mangkrak,” tuturnya.

Agus Ruli menegaskan, tiga tahun pemerintahan Jokowi berlangsung program reforma agraria yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 
melalui pelepasan kawasan hutan untuk dijadikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

“Per tanggal 24 Agustus 2017 hanya terealisasi 707.346 hektar (17,25 %) dari 4,1 juta hektar. Data ini pun perlu dipertanyakan keakuratannya, 
karena dimana lokasi kawasan hutan yang sudah dilepas kepada masyarakat dan berapa luasannya hingga sekarang belum jelas,” tegasnya.

Agus Ruli menekankan, kegagalan pemerintah dalam merealisasikan program tersebut disebabkan oleh kurang kuatnya kemauan dari KLHK 
untuk melaksanakan reforma agraria di kawasan hutan dan penyelesaian konflik agraria kehutanan terutama di pulau Jawa dan Bali.

“Masyarakat telah mengajukan usulan data-data konflik kehutanan untuk diselesaikan dan dijadikan TORA kepada pemerintah, sebaliknya 
KLHK menawarkan solusi melalui perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar. Perhutanan sosial hanya sebatas pemberian izin pengelolaan di kawasan 
hutan kepada rakyat yang bukan merupakan reforma agraria,” paparnya.

Untuk itu, Agus Ruli kembali menekankan, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) yang ke 57, 24 September 2017, SPI menuntut 
kepada pemerintah untuk segera menjalankan reforma agraria sejati di kawasan hutan dengan melakukan pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 
juta hektar.

“Kami SPI juga menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan konflik-konflik di kawasan hutan melalui reforma agraria sejati,” tambahnya.
“Pemerintah juga harus segera membentuk kelembagaan pelaksana reforma agraria dengan kewenangan yang kuat dan dipimpin langsung 

oleh Presiden untuk menjalankan mandat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” tutupnya. ###

FOTO: Aksi Hari Tani 2017 di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Sesi ke-36 Dewan HAM PBB: Draft Deklarasi 
Hak Asasi Petani dan Masyarakat Yang 
Bekerja di Pedesaan Disetujui

JENEWA. Dewan HAM PBB menutup sesi ke-36 di Jenewa, Swiss dengan merilis resolusi bernomor (A/HRC/36/58) tentang “kelompok kerja 
terbuka antar pemerintah mengenai draf deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak petani dan masyarakat yang bekerja di 
daerah pedesaan (22/09).

Dalam momen tersebut, Henry Saragih berpidato mewakili Serikat Petani Indonesia (SPI) dan La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional). 
Ia menyampaikan SPI, La Via Campesina, serta gerakan masyarakat sipil dunia lainnya telah berjuang bertahun-tahun menginisiatifi agar tercipta 
sebuah deklarasi dari PBB yang mengakui hak asasi petani.

Diwarnai dengan penolakan dari pemerintah Amerika Serikat dan Inggris, akhirnya sesi ke-36 ini berhasil menyetujui draft deklarasi, berkat 
dukungan negara-negara Islam, negara-negara Amerika Latin, dan tentunya Indonesia.

“Faktanya adalah proses deklarasi ini berawal dari sebuah desa Indonesia, dan daerah lain di Asia sejak tahun 2001. Hal ini tentu saja 
membuktikan kalau kita sekarang berada di fase yang sangat penting dalam proses kebijakan bottom-up, kebijakan yang inisiatifnya berasal dari 
akar rumput, dari rakyat,” kata Henry Saragih dalam pidatonya (22/09).

Henry melanjutkan, petani kecil butuh pengakuan dan perlindungan lebih lanjut untuk hak-haknya, terutama hak atas tanah, benih, 
keanekaragaman hayati, akses akan keadilan, dan yang paling penting hak petani perempuan dan buruh perempuan yang bekerja di daerah pedesaan.

“Kami akan terus mendukung proses ini dan berharap deklarasinya akan diadopsi pada tahun 2018. Oleh karena itu kami dengan ini menyatakan 
dukungan penuh kami untuk pengadopsian resolusi hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan yang diajukan oleh Bolivia,” 
paparnya.

Henry menambahkan, deklarasi PBB atas hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan akan menjadi sebuah pencapaian yang luar 
biasa, bukan hanya demi petani kecil, namun juga demi dunia yang lebih baik untuk generasi kita mendatang.

“Akhirnya, kami menantikan keterlibatan yang konstruktif dalam diskusi-diskusi selama sesi ini dan kami juga meminta agar negara-negara 
juga mendukung lahirnya deklarasi ini,” tambahnya.

“Mari kita sama-sama berdoa agar pada Hari Tani tahun depan draft ini sudah disahkan menjadi sebuah deklarasi di rapat umum PBB di 
New York. Dengan demikian deklarasi ini nantinya bisa diadopsi di tiap negara dan dipakai untuk memperkuat perjuangan menegakkan hak asasi 
petani,” tutupnya. ###

Henry Saragih, Ketua Umum SPI (memakai peci) membacakan pidato mewakili petani seluruh dunia di Sesi ke-36 Dewan HAM PBB
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Bersambung ke halaman 15

10 September, Hari Aksi Internasional 
Melawan WTO dan FTA

JAKARTA. Tepat hari ini, 10 September 2017, La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) menyerukan gerakan sosial dan organisasi masyarakat 
sipil di dunia untuk memobilisasi aksi dan mengatur perlawanan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perjanjian Perdagangan 
Bebass (FTA). Aksi ini sebagai solidaritas dan “pemanasan”menuju Desember 2017, ketika pertemuan tingkat menteri WTO ke-11 diadakan di 
Argentina.11 International Ministerial yang dijadwalkan berlangsung di Argentina.

Zainal Arifin Fuad, anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina menyampaikan, ini adalah kali pertamanya WTO menggelar 
pertemuan tingkat menteri di di Amerika Latin. Nantinya, dari tanggal 10 – 13 Desember 2017, pemerintahan Presiden Mauricio Macri akan menjadi 
tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-11 WTO di Buenos Aires, Argentina.

“Pengusaha, menteri, kanselir, dan bahkan presiden akan hadir di sana. Apa yang mereka lakukan? Tentu saja mereka meminta lebih banyak 
“kebebasan” untuk perusahaan mereka, “kemudahan berbisnis” untuk mengeksploitasi pekerja, petani, masyarakat adat; merampas dan mengambil 
alih tanah, lahan dan wilayah,” kata Zainal di Jakarta (10/09).

Zainal menjelaskan, sejak awal tahun 1995 sebagai turunan dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), WTO telah 
mempromosikan bentuk kapitalisme yang paling brutal, yang lebih dikenal dengan liberalisasi perdagangan. Berturut-turut, pada Konferensi Tingkat 
Menteri, WTO telah menetapkan untuk mengglobalisasikan liberalisasi pasar nasional, menjanjikan kemakmuran ekonomi dengan mengkorbankan 
kedaulatan. Melaui liberalisasi, deregulasi dan privatisasi – yang disebut sebagai paket neoliberalisme – WTO telah mendorong lahirnya perjanjian-
perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Negara dengan Negara, Negara dengan dan blok regional, dan sebagainya.

“Atas dasar ini dan dengan memanfaatkan pemerintah yang telah dikooptasi, perusahaan-perusahaan transnasional besar di dunia (TNC-
transnational corporations) berusaha untuk merongrong demokrasi dan semua instrumen kelembagaan yang berusaha membela kehidupan, 
wilayah, serta ekosistem pangan dan pertanian masyarakat dunia,” lanjutnya.

Zainal menjelaskan, dalam Konferensi Tingkat Menteri di Nairobi pada tahun 2015, WTO telah membuat enam keputusan mengenai pertanian, 
kapas, dan isu-isu yang berkaitan dengan negara-negara berkembang. Keputusan pertanian mencakup komitmen untuk menghapuskan subsidi 
ekspor untuk ekspor pertanian, pemilikan saham publik untuk tujuan keamanan pangan, mekanisme perlindungan khusus untuk negara-negara 
berkembang, dan tindakan yang berkaitan dengan kapas. Keputusan juga dibuat mengenai perlakuan istimewa untuk negara-negara berkembang 
di bidang layanan dan kriteria untuk menentukan apakah ekspor dari negara-negara berkembang dapat diuntungkan dari preferensi perdagangan.

Tahun ini, bersama Macri Inc. di Casa Rosada (Gedung Pemerintah di Argentina), Michel Temer Presiden Brazil yang mengkudeta pemerintahan 
sebelumnya, dan Roberto Azevedo (juga dari Brazil) sebagai Direktur Jenderalnya WTO, WTO ingin kembali pertanian, untuk mengakhiri nelayan-
nelayan kecil, dan untuk membuat kemajuan dengan kesepakatan multilateral seperti Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (GATS) yang salah. 
Terlepas dari pernyataan proteksionis yang menyesatkan yang datang dari Washington dan London, WTO akan bertemu lagi untuk mencoba 
memaksakan kepentingan modal dengan mengkorbankan Planet Bumi, aspirasi demokratis masyarakat dunia, dan kehidupan itu sendiri.
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Reforma Agraria di Padang Lawas 
Harus Segera Dilaksanakan

PADANG LAWAS. “Reforma agraria di Kabupaten Padang Lawas harus segera dilaksanakan”. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Badan Pelaksana 
Cabang (BPC) terpilih Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Padang Lawas (Palas) Sumatera Utara (Sumut) Henri Chandra Hasibuan sesaat 
setelah pelantikannya di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan, Sibuhuan (16/09).

Saat menyampaikan kata sambutannya, Henri Chandra menegaskan, peluang dan potensi untuk mewujudka reforma agrarian di daerahnya 
sangat besar, belum lagi lahan hutan di Palas yang tak tertata dan terabaikan pengelolaannya.

“Kerja organisasi ke depan harus lebih progresif agar cita-cita reforma agraria sejati bisa diwujudkan. Perkuat organisasi, rapatkan barisan, 
terus berkonsolidasi Insya Allah tanah untuk petani bukan lagi mimpi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan ada banyak potensi pertanian di basis-basis SPI di Palas yang tak terkelola dengan baik.
“Inilah mengapa koperasi berbasis produksi harus kita bangun dan kembangkan bersama agar bisa menjadi tata kelola ekonomi petani untuk 

meningkatkan kesejahteraannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Henri Chandra Hasibuan sendiri terpilih setelah sebelumnya dilaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus 

Cabang (DPC) SPI Kabupaten Palas, Sumut. Muscab ini sendiri dihadiri oleh petani pengurus SPI dari 12 basis di lima kecamatan; Kecamatan Sosa, 
Barumun, Ulu Barumun, Lubuk Barumun dan Aek Barumun. Muscab ini juga dihadiri H. Yunus Nasution mewakili Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI 
dan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara, Zubaidah.

“Semoga kepengurusan di SPI di Kabupaten Palas selama lima tahun ke depan (2017-2022)  bisa lebih bekerja sama dan tetap menjaga 
kebersamaan sebab tantangan seberat apapun pasti bisa kita atasi dengan bekerja sama dan sama-sama bekerja,” kata Zubaidah.

Dalam Muscab SPI Palas kali ini, juga telah terpilih Majelis Wilayah Petani (MWP) dan Majelis Cabang Petani (MCP). Deddy W.A Lubis dan 
Roihana Daulay mewakili SPI Padang Lawas menjadi anggota MWP SPI Sumatera Utara. Sementara untuk MCP SPI Padang Lawas terpilih Rahman 
Lubis sebagai ketua dan Pardamean Daulay sebagai sekretaris serta beranggotakan Irsan Muda Daulay, Anwar Hasibuan dan Rahmat Hasibuan. ###

Foto bersama kepengurusan SPI Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, periode 2017-2022.
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Aksi SPI Peringati Hari Tani 2017 di Kementerian ATR/
BPN: Reforma Agraria Terancam Mangkrak

JAKARTA. Reforma agraria adalah penataan ulang struktur kepemilikan, dan penguasaan, sumber-sumber agraria, menghapuskan ketimpangan 
agrariamenuju suatu keadan terjadinya keadilan agraria. Reforma agraria memastikan tanah untuk orang yang mengerjakannya (petani), berfungsi 
sosial, hanya untuk warga negara Republik Indonesia, demikian diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA).

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah menyampaikan, SPI menyambut dengan 
senang hati ketika Pemerintahan Jokowi-JK menempatkan reforma agraria sebagai salah satu program utamanya. Dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menjelaskan bahwa pemerintahan ini akan mendistribusikan tanah seluas 4,5 juta hektar kepada 
masyarakat dan 4,5 juta hektar berupa sertifikasi tanah. Tanah 4,5 juta hektar yang akan didistribusikan kepada rakyat terdiri dari 4,1 juta hektar 
pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta hektar dari HGU (Hak Guna Usaha) habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya.

“Artinya, reforma agraria yang dijalankan pemerintah saat ini tidak merubah struktur ketimpangan penguasaan tanah, melainkan hanya sekedar 
mendistribusikan tanah dan melegalisasi atau sertifikasi tanah,” kata Agus Ruli di Jakarta (20/09).

Agus Ruli melanjutkan, tiga tahun pemerintahan Jokowi berlangsung, program reforma agraria yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 
tersebut juga tidak dijalankan dengan maksimal. Data menunjukkan sejak ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 hingga per tanggal 24 Agustus tahun 
2017, hasil kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk program sertifikasi tanah transmigrasi 
target 600.000 hektar terealisasi hanya 32.820 hektar (5,4%), program legalisasi aset target 3.900.000 hektar terealisasi 1.189.349 hektar (30,49%), 
program pelepasan kawasan hutan target 4.100.000 hektar terealisasi 707.346 hektar (17,25 %) dan program redistribusi tanah target 400.000 
hektar terealisasi hanya 185.958 hektar (46,49 %).

“Data ini pun perlu dipertanyakan keakuratannya, terutama tanah yang didistribuskan 185.958 ha tersebut,” tegasnya.
Agus Ruli menegaskan, kegagalan pemerintah dalam merealisasikan program tersebut disebabkan oleh kurang kuatnya kemauan dari 

Kementerian ATR/BPN yang ditugaskan untuk melaksanakan pelaksanaan reforma agraria tersebut.
“Di samping berbagai kelemahan teknis lainnya, mulai dari tidak adanya data yang akurat terkait obyek tanah reforma agraria (TORA) tersebut, 

maupun pendanaan yang belum tersedia, serta partisipasi dari petani dan orang-orang di pedesaan yang selama ini mendesak untuk pelaksanaan 
reforma agraria yang masih sangat rendah,” paparnya.

FOTO: Aksi Hari Tani 2017 di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
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Agus Ruli mengemukakan, kegagalan Kementerian ATR/BPN dalam menentukan objek dan subjek TORA membuat pemerintah Jokowi-JK 
mengubah model distribusi tanah dengan mendorong masyarakat untuk memberikan usulan data-data objek dan subjek yang akan dijadikan TORA 
kepada pemerintah.

“Namun, lagi dan lagi Kementerian ATR/BPN yang bertugas melegalisasi dan meredistribusi TORA (Pokja II) dalam model tersebut hanya 
menindaklanjuti usulan data yang terkategorisasi clean and clear, sedangkan lebih dari 90 persen tanah TORA usulan masyarakat masih dalam 
sengketa seperti yang terjadi saat ini di desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat berkonflik dengan perusahaan PT.LNK asal Malaysia maupun di desa 
Pasir datar dan Sukamulya di Sukabumi berkonflik dengan PT. Suryanusa Nadicipta yang mengakibatkan 10 petani dikriminalisasi,” paparnya 
panjang lebar.

Agus Ruli mengingatkan, keadaan di atas 
sangat memperihatinkan, karena program 
reforma agraria bisa menjadi berhenti alias 
mangkrak.

“Oleh karena itu, dalam Rangka 
memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 
yang ke 57, 24 September 1960 – 24 
September 2017 – kami Serikat Petani 
Indonesia (SPI) menuntut kepada 
pemerintah untuk segera menjalankan 
reforma agraria sejati, menuntaskan konflik-
konflik agraria dengan mendistribusikan 
tanah kepada petani dan penggarap; dan 
segera membentuk Badan Otorita Reforma 
Agraria (BORA) dengan kewenangan yang 
kuat untuk dapat menjalankan mandat UUPA 
dan bertanggungjawab langsung kepada 
Presiden,” tutupnya. ###

FOTO: Aksi Hari Tani 2017 di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta

FOTO: Aksi Hari Tani 2017 di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 
di Jakarta



PEMBARUAN TANI
EDISI 164
OKTOBER 201712 K E D A U L A T A N  P A N G A N

Membangun Kerukunan Produksi 
Untuk Kesejahteraan Petani

“Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, 
melainkan karena rakyat tidak berdaya,” – Bung Hatta

Indonesia merupakan negara agraris. Lebih dari setengah jumlah penduduknya berprofesi sebagai petani. Negara yang kaya akan sumber daya 
alamnya ini menjadi primadona yang diidam-idamkan dan menjadi pusat perhatian negara-negara di belahan dunia, pasalnya berbagai macam 
tanaman pangan yang berada di dunia terdapat di Indonesia. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang besar dan proporsi rumah 
tangga yang bekerja di pertanian lebih dominan, perhatian terhadap kesejahteraan petani menjadi sangat strategis.

Namun ironisnya, politik kesejahteraan di Indonesia tidak berpihak pada petani. Penerapan paham neoliberalisme di sektor pertanian berakibat 
pada kehidupan petani di Indonesia secara umum sangat jauh dari kehidupan yang layak (Henry Saragih, 2017). Petani saat ini terjebak dalam 
persoalan-persoalan pokok seperti mahalnya biaya produksi, ketergantungan pada bibit dan pestisida, kelangkaan pupuk, minimnya modal usaha, 
keterbatasan informasi, persoalan harga dan minimnya penguasaan lahan pertanian. Akibatnya, pemerintah tidak mampu mengontrol, bahkan 
membiarkan paham neoliberalisme ini bergerak terlalu bebas, dan dalam realitanya dari alat produksi, proses produksi dan pasar sebagian besar 
dikuasai oleh kapital komprador, tengkulak, spekulan serta perusahaan pangan multinasional/transnasional. Kapitalis yang menganut sistem 
ekonomi pasar bebas telah menyebabkan rakyat awam yang daya belinya lemah semakin terpuruk (Revrisond Baswir, 2009).

Membangun pertanian Indonesia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, keberpihakan jelas dibutuhkan. Para 
pendiri negara ini telah meletakkan dasar sistem perekonomian Indonesia melalui konstitusi bagi terciptanya perekonomian Indonesia yang 
lebih adil. Pasal 33 UUD 45 naskah asli mengandung ideologi kebangsaan dan kerakyatan dalam rangka mewujudkan kesejakteraan rakyat yang 
berkeadilan ekonomi. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan”, dan asas ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi tercantum dalam penjelasan pasal 33 ini. Wadah ekonomi yang sesuai dengan 
itu adalah koperasi yang memiliki nilai dan prinsip-prnsip ekonomi kerakyatan, berkeadilan, demokrasi, anti neoliberalisme, partisipatif, terbuka, 
tidak diskriminatif, tidak berorientasi kapital, jujur dan kekeluargaan.

Mengacu pada konstitusi kita sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka pembaruan agraria yang sejati dalam rangka penataan dan 
pendistribusian tanah kepada petani merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan ekonomi kaum tani itu sendiri. Dalam prakteknya 
konsepsi tentang koperasi untuk mengatur kerukunan produksi ini sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Tulisan ini mencoba memaparkan tentang 
pentingnya membangun kerukunan produksi yang diwadahi dalam bentuk Koperasi Petani Indonesia (KPI).

Koperasi Agraria di Indonesia
Koperasi yang berkait dengan bidang agraria di Indonesia memiliki sejarah minor. Banyak saat masa orde lama koperasi lahir adalah koperasi-

koperasi palsu yang menjalankan praktek kapitalisme dengan wajah koperasi. Koperasi tersebut tidak dimiliki oleh rakyat yang meng-anggota 
melainkan para borjuis yang punya harta berlebih.

Pada masa orde baru, kondisinya semakin parah. Kehadiran Koperasi Unit Desa (KUD) malah membunuh koperasi dari dalam lewat pendekatan 
top down yang tak berakar kepentingan dan kebutuhan publik. KUD jadi ‘koperasi tembak’, sekedar proyek negara minus keterlibatan anggota, 
akhirnya dengan sendirinya mereka mandul dan menjadi fakir fasilitas negara. Kondisi tersebut memperlemah modal sosial karena KUD dalam 
praktiknya banyak dimainkan oleh para elit desa yang menjadi pengurusnya. Akhirnya mimpi KUD sebagai penopang swasembada pangan luluh 
lantah.

Imbasnya kini citra koperasi, yang konon sokoguru ekonomi Indonesia itu, menjadi negatif. Padahal koperasi sebenanya memiliki kekuatan 
tersendiri dalam menandingi sistem ekonomi yang kapitalistik. Ia memiliki kekuatan yang adaptif dan sifat lentur terhadap serangan gelombang 
ekonomi yang ada. Tak heran Dawan Raharjo dalam bukunya “Pembangunan Pascamodernisme (2012)” sempat menyinggung koperasi sebagai 
sistem ekonomi yang futuristik.

Ada beberapa pengertian dasar dan tujuan koperasi, baik yang di keluarkan oleh International Cooperative Alliance (ICA) maupun pendapat 
para ahli koperasi lainnya. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 
orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan tujuan koperasi menurut UU ini adalah memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 
maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KPI Sebagai Jalan Politik Kemakmuran
Peningkatan kesejahteraan petani melalui koperasi tidak bertumpu pada pasar ekspor dan modal asing, melainkan berawal dari kekuatan 

petani itu sendiri dan kekuatan bangsa ini. Berbekal dari semangat untuk membangun kekuatan petani itu sendiri, Henry Saragih Ketua Umum 
Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam peringatan Hari Ulang Tahun SPI ke-19 di Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten 
Asahan Sumatera Utara (Sabtu, 8/7/2017) mengatakan, dalam perjuangan reforma agraria dan upaya penataan produksi dan distribusi usaha 
petani di desa, SPI mendorong semua petani harus mampu memenuhi kebutuhan logistik organisasi dan petani itu sendiri secara mandiri. Artinya 

Oleh: Tri Haryono***
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pembangunan Koperasi Petani Indonesia (KPI, koperasinya SPI) menjadi penting sebagai upaya penataan produksi petani anggota SPI di tanah 
yang menjadi objek reforma agraria yang diusahakan dan dikelola secara kolektif. Seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, 
Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogjakarta, Jawa Tengah, NTB, dan NTT.

Di samping itu, KPI harus mampu menjawab ketergantungan petani pada penggunaan asupan dan dominasi koorporasi pangan. Antithesis dari 
konsep agribisnis yang menguasai keseluruhan rantai proses pertanian, mulai dari hulu sampai hilir di kuasai oleh koorporasi pangan/perusahaan 
agribisnis dan program pertanian pemerintah melalui investor (food estate).

KPI juga menjadi wadah dan bagian dari upaya petani dalam memproduksi benih, pupuk, permodalan, pengaturan produksi, alat-alat pertanian 
dan proses pendistribusiannya. Nilai-nilai kerja sama yang terkandung dalam koperasi sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kita pada proses 
produksi pada zaman dulu; gotong-royong dalam mengerjakan lahan, pinjam meminjam bibit dan tradisi lumbung merupakan nilai luhur yang 
diwariskan pendahulu kita.

KPI sebagai koperasi petani SPI juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi tani memiliki peran dalam membangun ekonomi 
pangan lokal yang berdasarkan pada penguasaan alat produksi, proses produksi dan pemasaran pangan di tingkat lokal. KPI memiliki fungsi dan 
peran strategis bersama Bulog dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan nasional, dengan keterlibatannya dalam pengaturan produksi 
dan distribusi pasca produksi untuk menjaga kestabilan harga dan pasar yang di utamakan untuk pemenuhan kebutuhan/kesejahteraan anggota, 
masyarakat sekitar dan kebutuhan nasional.

Dengan demikian, pembangunan KPI ini tidak sepotong-sepotong hanya pada persoalan bagaimana memasarkan hasil pertanian, mengajarkan 
petani jadi pedagang dan mencari keuntungan belaka, sehingga tidak terjebak sebagai perpanjangan tangan ekonomi kapitalis. Akan tetapi 
pembangunan KPI harus di pandang sebagai “Jalan Politik Kemakmuran” yaitu sebagai alat perjuangan gerakan ekonomi kaum tani dalam mencapai 
kesejahteraan yang berdasarkan atas keadilan, partisipatif dan kemandirian.

Demikian.

**) Tri Hariyono adalah Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Daerah Istimewa Yogyakarta
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Nilai Tukar Petani Naik dan Deflasi di Bulan Agustus: 
Lesu, Hemat Belanja Untuk Melanjutkan Produksi 
dan Kehidupan
JAKARTA. Selama Agustus 2017, Badan 
Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai 
Tukar Petani (NTP) sebesar 101.6 
atau naik 0.94 persen dibandingkan 
NTP Bulan Juli yang sebesar 100.65. 
Kenaikan ini disebabkan Indeks 
Harga yang Diterima Petani (It) naik 
sebesar 0,92 persen. Jumlah ini lebih 
besar dibandingkan Indeks Harga 
yang Dibayar Petani (Ib) yang turun 
sebesar 0,02 persen. Kenaikan NTP 
Pertanian dan indeks yang diterima (it) 
dipengaruhi oleh kenaikan NTP semua 
sub-sektor pertanian, di antaranya sub-
sektor tanaman pangan, hortikultura 
dan perkebunan rakyat (lihat grafik di 
bawah).

Sementara penurunan indeks yang 
dibayar dipengaruhi oleh turunnya 
indeks kelompok konsumsi rumah 
tangga sebesar 0,12 persen. Besarnya 
yang sama dengan deflasi pedesaan 
bulan Agustus. Sebaliknya indeks 
kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) naik sebesar 0,14 persen.

Menurut BPS, dalam hal terjadi penurunan belanja konsumsi di Keluarga petani, terkhusus belanja bahan makanan, seperti bawang merah dan 
bawang putih – karena bagaimanapun petani juga konsumen bahan pangan. Sementara pada saat yang sama terjadi peningkatan pengeluaran untuk 
melanjutkan produksi.

“Hal ini bisa diartikan juga bahwa petani melakukan penghematan belanja konsumsi demi  tambahan modal produksi,” kata Ketua Umum 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di Jakarta (13/09).

Sementara itu, NTP tanaman pangan memang mengalami kenaikan, karena indeks yang diterima atau tingkat penjualan petani tanaman padi 
dan palawija juga meningkat. BPS mencatat  selama Agustus 2017, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.509,00 per kg atau naik 0,58 persen. 
Sementara itu harga di tingkat penggilingan Rp 4.591,00 per kg atau naik 0,48 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Juli 2017. 
Rata-rata harga GKG di petani Rp 5.471,00 per kg atau naik 0,24 persen, dan di tingkat penggilingan Rp 5.579,00 per kg atau naik 0,52 persen. Harga 
gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp 4.013,00 per kg atau naik 2,67 persen, dan di tingkat penggilingan Rp 4.104,00 per kg atau naik 2,88 
persen.

Demikian  pula BPS mencatat pada Agustus 2017 rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp 9.437,00 per kg, naik 
sebesar 0,57 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp 8.823,00 per kg, naik 
sebesar 0,91 persen. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp8.436,00 per kg, naik sebesar 0,94 persen.

Namun untuk penjualan di pasar, harga penjualan beras harus mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah, 
yakni sebesar Rp 9.450 per kg untuk beras premum dan Rp 12.800 per kg untuk beras premium.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, dengan HET tersebut, petani kembali rentan mendapatkan harga gabah 
dan beras yang rendah dari pedagang beras ( pembeli pertama), meskipun sudah ada HPP.

“Hal yang sangat disayangkan juga petani tidak dilibatkan dalam rapat penentuan HET tersebut di Kementerian Perdagangan. Pemerintah juga 
perlu memotong rantai distribusi beras yang panjang dengan menghidupkan kembali koperasi di desa,” ungkapnya.

Henry menegaskan, meski demikian, NTP pangan masih belum melewati batas minimum indeks kesejahteraan (NTP=100), sama seperti NTP 
perkebunan yang masih di bawah 100. Sementara perkebunan masih menjadi andalan pemerintah untuk mendapatkan devisa dari penjualan 
ekspornya.

“Karena itu pula Presiden Jokowi dalam pidatonya di IPB (Institut Pertanian Bogor) menantang sarjana pertanian untuk menaikkan NTP atau 
lebih jauh lagi menciptakan harapan kesejahteraan hidup dari sektor pertanian. sebagaimana yang diketahui target NTP pada akhir pemerintahan 
Jokowi sebesar 103,99,” tegasnya.

Henry menambahkan, hal tersebut tentunya tidak mudah tentunya, karena target NTP sebesar itu haruslah dicapai melalui tahapan-tahapan.
“Di antaranya reforma agraria melalui distribusi lahan, implementasi agroekologi berikut dengan penguasaan dan pengontrolan benih petani 

dan juga pengaktifan koperasi-koperasi petani untuk mendistiribusikan hasil-hasil pertanian, mulai dari produk primer dan sekunder, sehingga 
petani menikmati nilai tambah produk pertanian mereka,” tambahnya. ###
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Zainal memaparkan, selama lebih 
dari 20 tahun perjuangan melawan WTO, 
masyarakat dunia telah menolak upaya 
WTO untuk mengglobalisasi semuanya, 
termasuk sistem pangan dan pertanian, 
untuk kepentingan TNC.

“Perjuangan kita telah menjadi 
hambatan terbesar bagi kemajuan WTO, 
dan tidak ada keraguan bahwa La Via 
Campesina telah memainkan peran yang 
menentukan,” tegas Zainal.

Ia melanjutkan, penolakan La 
Via Campesina terhadap liberalisasi 
pasar di bawah rezim neoliberal ini 
terus berlanjut sejak Putaran Uruguay 
dilakukan dalam rangka Persetujuan 
Umum tentang Tarif dan Perdagangan 
(GATT).

“Sejak saat itu, La Via Campesina 
telah memobilisasi aksi di hampir 
semua Konferensi Tingkat Menteri sejak 
Seattle (1999) dan Cancún (2003) – di 
mana saudara laki-laki kita Lee Kyung 
Hae, memegang sebuah spanduk yang 
menyatakan bahwa “WTO membunuh 
petani”, mengorbankan nyawanya, 
Hongkong (2005), sampai ke Bali (2013) 
dan Nairobi (2015),” paparnya.

Oleh karena itu, La Via Campesina 
tahun ini juga akan melakukan mobilisasi 
aksi di Argentina, dari 8 sampai 15 
Desember. La Via Campesina akan 
berada di sana untuk mengidentifikasi 
WTO sebagai organisasi kriminal yang 
nyata, dan untuk menaikkan bendera 
kedaulatan pangan. La Via Campesina 
juga akan memanggil semua pemerintah 
– yang setelah menyadari melemahnya 
WTO – yang malah menggunakan 
perjanjian perdagangan bebas bilateral 
dan multilateral, yang mengancam 
untuk memusnahkan sistem pangan 
dunia, seperti yang telah dilakukan WTO 
selama dua dekade terakhir.

“La Via Campesina memanggil dan 
mengajak semua organisasi anggotanya, 
di setiap Negara untuk melakukan 
mobilisasi aksi, sepekan melawan WTO, 
dari tanggal 8 sampai 15 Desember 2017 
nanti; bangun aliansi dan solidaritas di 
masing-masing Negara untuk menekan 
dan menghentikan WTO dan perjanjian 
perdagangan bebas (FTA),” tambahnya.

“Pertanian tidak seharusnya jadi 
bagian dari negosiasi apa pun di WTO. 
Akhiri WTO dan FTA untuk kedaulatan 
pangan rakyat kita,” tutupnya. ###

Sambungan dari hal. 8

MENDATAR

3. Tandan Buah Segar    7. Urusan pertanian    9. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, 
siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau thdp negara lain    11. Kata ganti kepunyaan    
12. Harta benda peninggalan orang yg telah meninggal    14. Makan, minum    17. Insinyur 
(Singkatan)    18. Rumah Sakit   19. Percaya    21. Berpaut (pada, dengan)    22. Memijit, 
menggosok    24. Orang atau perusahaan perantara   26. Public Relation    27. Indeks Prestasi    
30. Huruf    32. Makanan    35. Warga Negara Indonesia   37. Bulan (matahari) gelap sebagian 
atau seluruhnya dilihat dari bumi    39. Kesusahan hati    41. Hutan Tanaman Industri

MENURUN

1. Tidak kurang, tidak lebih    2. Nada keenam    3. Syarat mutlak kesejahteraan petani    4. Jarak (antara 
huruf cetak atau antara baris tulisan)    5. Diulang, organ tubuh untuk mengunyah    6. Kata 
ganti orang pertama    8. Rancangan Undang-Undang    10. Usia senja, uzur    12. Lengkap; 
penuh lengkap    13. Suku, Agama, Ras    15. Sejenis senjata dalam olaharaga wushu    16. 
Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan 
bahan pangan    20. Tangga nada    21. Huruf keempat dalam aksara Arab    23. Alat 
pencernaan makanan    26. Alat musik pukul    28. Tanah yang digarap dan diairi untuk tempat 
menanam padi    29. Pendapat    31. Kredit Pemilikan Rumah    33. Kata tanya    34. Konsepsi 
individu tentang dirinya sendiri    36. Daerah Aliran Sungai    38. Sel darah merah    40. Taman 
Kanak Kanak
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Ingin Amandemen Undang-Undangnya, 
Petani Korea Undang SPI

SEOUL. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menjadi pembicara dalam Forum Internasional untuk Pengembangan Hak Asasi 
Petani dan Amandemen Konstitusi Korea Selatan (Korsel) di Gedung Parlemen Korsel di Seoul (04/09).

Henry Saragih menyampaikan, Korean Peasant League (ormas tani Korea Selatan) mengundang dirinya mewakili SPI karena di level nasional 
SPI bersama lembaga dan ormas lainnya di Indonesia telah berhasil mendesak pemerintahnya sehingga akhirnya melahirkan undang-undang yang 
pro petani.

“Petani (kecil) di Indonesia menjadi pionir dalam melakukan inisiatif pembuatan undang-undang (UU) yang membela kepentingannya, di level 
nasional ini terwujud dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013, di level internasional kita selangkah lagi berhasil 
melahirkan sebuah konvensi di PBB yang berisi tentang pengakuan petani dan masyarakat yang hidup di pedesaan,” kata Henry di hadapan anggota 
parlemen Korsel, para akademisi, perwakilan ormas tani, dan peserta-peserta lainnya.

Shim Jeungsik, perwakilan KPL menyampaikan, Ketua Umum SPI Henry Saragih adalah perwakilan petani sedunia yang tiap tahunnya hadir di 
Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dalam rangka memperjuangkan agar hak asasi petani dan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan menjadi 
sebuah konvensi internasional.

Shim menerangkan, amandemen konstitusi Korsel diharapkan berlangsung tahun depan. Dalam pemilihan presiden terakhir, sebuah konsensus 
nasional mengenai amandemen konstitusi dibuat. Presiden Moon Jae-in berjanji akan mengubah konstitusi dengan pemilu-pemilu lokal pada tahun 
2018, menyusul tuntutan politik dan nasional untuk revisi konstitusi. Selanjutnya, perubahan Konstitusi pun diputuskan, dan hanya sembilan bulan 
yang tersisa sampai prosesnya dimulai. Meski perdebatan tentang amandemen konstitusi mulai merestrukturisasi struktur kekuasaan di ranah 
politik, yakni mengatasi sistem presidensiil, esensi amandemen harus difokuskan pada penguatan hak asasi rakyat. Setiap sektor mengumpulkan 
materi-materi tentang bagaimana memperkuat hak asasi rakyat melalui diskusi aktif di masing-masing bidang.

“Namun, isu pertanian, petani, daerah pedesaan tidak ada,” keluhnya.
Ia melanjutkan, oleh karena itu, KPL mengadakan sebuah forum internasional di Gedung Parlemen untuk lebih memahami isi dan peraturan 

“Deklarasi tentang Hak Petani dan Orang Lain yang bekerja di Wilayah Pedesaan” yang sedang diperjuangkan La Via Campesina (Gerakan Petani 
Internasional) di Dewan HAM PBB, dan untuk mendiskusikan dari berbagai perspektif tentang bagaimana memasukkan isu-isu yang berkaitan 
dengan pertanian, petani, dan daerah pedesaan dalam konstitusi baru.

“Kami ingin agar hak asasi petani tercantum dalam amandemen konstitusi,” tegasnya.
“Henry diharapkan mampu membagi pengalamannya, baik di level nasional di Negara yang sukses mendesak pemerintahnya melahirkan 

undang-undang yang mampu melindungi hak asasi petani; hingga di level internasional melalui La Via Campesina yang mendesak Dewan HAM PBB 
melahirkan sebuah konvensi internasional atas hak asasi petani,” tambahnya.

Selain Henry Saragih dari SPI, hadir juga duta besar Bolivia yang mempresentasikan tentang konstitusi di negaranya. ###

FOTO: Ketua Umum SPI Henry Saragih menjadi pembicara dalam Forum Internasional untuk Pengembangan Hak Asasi Petani dan Amandemen Konstitusi Korea Selatan (Korsel) 
di Gedung Parlemen Korsel di Seoul (04/09).


