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PENDAHULUAN
Tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan di
Indonesia. Berbagai peristiwa maupun dinamika terjadi, baik itu peristiwa internasional maupun nasional,
dan berdampak besar khususnya di sektor agraria, pertanian dan pembangunan perdesaan Indonesia.
Di sektor agraria misalnya, reforma agraria sebagai program prioritas pemerintah, dapat dikatakan
mandek. Belum ada kemajuan yang menggembirakan dari upaya percepatan reforma agraria, kendati
sudah terbentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria – Penguatan Kebijakan Agraria oleh Kantor
Staf Presiden di awal tahun 2021. Namun pada kenyataannya, hal ini juga masih terbentur pada masalahmasalah birokratis dan teknis. Hal ini dapat diukur dari jumlah luasan tanah yang berhasil diredistribusikan
kepada petani, maupun orang-orang yang menggantungkan dirinya pada sektor pertanian; sampai
dengan jumlah kasus konflik agraria yang berhasil diselesaikan.
Begitu juga sektor pertanian Indonesia, yang masih belum sepenuhnya pulih didera pandemi Covid-19.
Petani kerap kali dihadapkan pada persoalan rendahnya harga, dan lesunya konsumsi yang
mengakibatkan produk pertanian belum terserap secara maksimal. Malangnya, hal ini ditambahi lagi
dengan terbatasnya akses bagi petani dan masyarakat di perdesaan terhadap bantuan dari pemerintah,
mulai dari bantuan sosial sampai dengan jaminan penghasilan yang layak di tengah pandemi.
Ketidakhadiran negara/pemerintah, dalam mengurai dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh
petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, diperburuk dengan lahirnya sederet kebijakan
pemerintah yang sarat akan kepentingan modal. Misalnya dengan memberikan subsidi bagi korporasi
maupun proyek-proyek yang tidak jelas keuntungannya bagi rakyat, khususnya petani dan orang-orang
yang bekerja di perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari keberpihakan pemerintah di proyek food estate, yang
memfasilitasi keterlibatan korporasi dalam kebijakan pangan Indonesia.
Keberpihakan tersebut semakin dikuatkan dengan sikap pemerintah yang menjadikan UU Cipta Kerja
sebagai dasar berbagai kebijakan yang diambil saat ini. Padahal, UU Cipta Kerja secara substansi jelas
hanya mengakomodir kepentingan investasi dan perluasan bisnis korporasi, baik dari luar maupun dalam
negeri. Dampak dari diberlakukannya undang-undang tersebut, khususnya bagi sektor pertanian adalah
meningkatnya perampasan sumber-sumber agraria milik petani dan masyarakat perdesaan.
‘Catatan Akhir Tahun 2021 – CATAHU 2021’ yang dibuat oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) ini merupakan
suatu ikhtiar untuk mengkaji peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi selama tahun 2021, dan berdampak
bagi kehidupan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan di Indonesia. Sumber utama dari
‘CATAHU 2021’ ini bersumber dari laporan-laporan yang dialami oleh anggota SPI di berbagai wilayah,
serta informasi dari media massa, maupun informasi dari jejaring SPI di berbagai tingkatan. Adapun terkait
peristiwa maupun dinamika di berbagai sektor yang disebutkan di atas, akan diulas lebih jauh di dalam
bagian pembahasan.
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PEMBAHASAN
a) Situasi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Makro 2021
Tahun 2021 adalah tahun kedua Dunia Internasional, tidak terkecuali Indonesia dalam cengkeraman
pandemi Covid-19. Bahkan di penghujung tahun 2021 ini, muncul varian Covid-19 yang disebut Omicron
dan berpotensi membuat krisis kesehatan, dan krisis-krisis lainnya seperti ekonomi dan pangan, terus
bertambah. Di akhir tahun 2020, organisasi pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengingatkan akan
terjadinya krisis di tengah krisis, terkhusus krisis perubahan iklim yang berpotensi mengurangi produksi
pangan. Namun secara khusus, krisis ekonomi dan pangan jelas mempengaruhi kesejahteraan sosial dan
ekonomi makro nasional. Hal ini dapat dilihat mulai dari tingkat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan,
kelaparan, indeks gini pendapatan & penguasaan tanah, angkatan kerja dan pengangguran.
(i) Kemiskinan dan Indeks Gini Pendapatan
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14
persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin terhadap
Maret 2020. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang. Angka
ini menurun 0,01 juta dibandingkan September 2020, namun meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret
2020 (lihat Gambar 1).
Gambar 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2011 - 2021

Sumber: BPS (2021), diolah SPI

Ditinjau dari wilayah, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 138,1 ribu orang, yakni dari
12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021. Sementara jumlah
penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 145 ribu orang, dari 15,51 juta orang pada September 2020
menjadi 15,37 juta orang pada Maret 2021. (lihat Gambar 2).
Gambar 2 Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan 2018 - 2021

Sumber: BPS (2021), diolah SPI
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Tingginya angka kemiskinan di perdesaan menjadi hal yang perlu dan terus dijadikan perhatian, mengingat
desa merupakan sentra produksi pangan. Penurunan angka kemiskinan dari bulan September 2020 hingga
Maret 2021, pada satu sisi menjadi indikasi adanya pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 di
perdesaan, walau belum maksimal mengingat angka kemiskinan pada Maret 2020 masih lebih tinggi.
Dampak pemulihan juga bisa dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan
di perdesaan1, yang menurun pada periode September 2020-Maret 2021. (lihat Gambar 3).
Gambar 3 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan Maret 2020 - Maret 2021

Sumber: BPS (2021) diolah SPI

Sebaliknya, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di perkotaan meningkat pada
periode September 2020 - Maret 2021 (lihat Gambar 3). Peningkatan ini disinyalir merupakan dampak
dari covid-19 berupa pemutusan hubungan kerja dari buruh-buruh pabrik dan pembatasan operasional
pasar di perkotaan. Sama halnya dengan angka kemiskinan perdesaan yang lebih tinggi dari perkotaan,
dari kedua indeks di atas kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dari perkotaan.
Gambar 4 Indeks Gini Pendapatan 2013 - 2021

Sumber: BPS (2021) diolah SPI

Selanjutnya untuk memotret lebih luas dari situasi kesejahteraan sosial, indeks gini pendapatan (lihat
Gambar 4) dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan besaran perbedaan pendapatan
penduduk. Tren perkembangan indeks gini sama dengan tren dari angka kemiskinan pada periode
September 2020 hingga Maret 2021. Indeks gini pendapatan menurun pada periode tersebut, namun
meningkat pada periode Maret 2020 ke Maret 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya
indeks gini perkotaan. Sebaliknya indeks gini mengalami penurunan. Pada periode tersebut, pemulihan
dampak ekonomi covid-19 lebih berdampak di Perdesaan ketimbang perkotaan.
1

‘Indeks Kedalaman Kemiskinan’ mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Sementara ‘Indeks Keparahan Kemiskinan’ mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
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(ii) Indeks Gini Penguasaan Lahan
Indeks gini penguasaan lahan menunjukkan perbandingan kepemilikan atau penguasaan lahan dan
sekaligus menunjukkan ketimpangan kepemilikan lahan. Implikasi dari ketimpangan ini adalah angka
kemiskinan oleh karena usaha tani yang tidak memberikan pendapatan berlebih dari lahan yang
diusahakan. Keragaman pendapatan akan terjadi berdasarkan luas kepemilikan lahannya dan yang juga
dipengaruhi oleh sistem pasarnya. Keragaman pendapatan ini sebelumnya telah dibahas dalam poin (ii)
tentang indeks gini pendapatan.
Laporan Penelitian BPN (2019) menunjukkan bahwa luas tanah pertanian yang dimiliki petani berdasarkan
hasil Sensus Pertanian menunjukkan distribusi yang tidak merata. Selama empat dekade, rasio gini
kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50 - 0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori
ketimpangan sedang (0,4 ≤ G ≤ 0,5) dan tinggi (G>0,5). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
ketimpangan kepemilikan tanah pada 2013 mencapai 0,68, yang berarti hanya 1% rakyat Indonesia
menguasai 68% sumber daya tanah.
Gambar 5 Rasio Gini Lahan Indonesia 1973 - 2013

Sumber: Katadata (2018) dan BPS (2013) diolah SPI

Hal ini semakin dikuatkan apabila merujuk data Sensus antara dua Sensus (SUTAS) BPS di tahun 2018.
Sampai tahun 2018 terdapat sekitar 16 juta Rumah Tangga Pertanian (RTP) yang menguasai tanah kurang
dari 0.5 hektar, sementara terdapat sekitar 87 ribu RTP yang menguasai lahan lebih dari 10 hektar (lihat
Gambar 6). Hal inilah yang menunjukkan urgensi dari reforma agraria, sebagai upaya mengatasi
ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia.
Gambar 6 Lahan yang Dikuasai SUTAS 2018

Sumber: BPS SUTAS (2018) diolah SPI
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(iii) Angkatan Kerja Pertanian dan Pengangguran
Selama periode Agustus 2020 – Agustus 2021, BPS mencatat jumlah angkatan kerja sebanyak 140,15 juta
orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang,
naik sebanyak 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan
persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (0,65 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan
yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,43 persen
poin). Sebanyak 77,91 juta orang (59,45 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,02 persen poin
dibanding Agustus 2020.
Peningkatan angkatan kerja dan penduduk yang bekerja menunjukkan adanya pemulihan ekonomi selama
pandemi Covid-19 atau tidak ada pilihan bagi penduduk untuk bekerja demi melanjutkan kehidupan
mereka di tengah pembatasan-pembatasan mobilitas. Mobilitas pekerja ternyata pada sektor industri
pengolahan, yang padat massa atau yang memperkerjakan kembali buruh-buruhnya. Mobilitas pekerja
tersebut bisa jadi merupakan para pekerja yang dirumahkan sebelumnya dan kemudian bekerja di sektor
pertanian, perikanan dan kehutanan. Meskipun demikian, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan
masih memberikan kontribusi tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor-sektor yang lain (Gambar 8).
Gambar 7 Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama 2020 - 2021

Sumber: BPS (2021) diolah SPI

Sementara itu terjadinya penurunan jumlah pekerja di sektor informal dikarenakan belum
memungkinkannya pekerja untuk kembali aktif, dan sebaliknya pekerja yang aktif memilih untuk tidak
bekerja. BPS mencatat per Agustus 2021, penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 sebanyak 21.32
juta jiwa yang lebih rendah dibandingkan pada bulan Agustus 2020 sebanyak 29,12 juta. Sementara
angka pengangguran menurun sebanyak 60 juta pada periode yang sama, baik di Perkotaan maupun
Perdesaan (lihat Gambar 8).
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Gambar 8 Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Pandemi Covid-19 dan Jumlah Pengangguran 2020-2021

Sumber: BPS (2021) diolah SPI

(iv) Kelaparan dan Kurang Gizi
Merujuk pada laporan State of Food Security and Nutrition in The World atau SOFI (2021), terdapat 811
juta orang di dunia menghadapi kelaparan pada tahun 2020. Angka tersebut 161 juta lebih banyak
dibandingkan tahun 2019. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan 97 juta orang lebih pindah ke garis
kemiskinan ekstrem pada tahun 2020. Dalam konteks Indonesia, terdapat perbaikan dalam hal indeks
kelaparan di tahun 2021. Laporan yang dikeluarkan oleh Global Hunger Index atau GHI (2021) Indonesia
mendapat skor 18.0 atau di level moderat, dan berada di peringkat 73 dari 116 negara di dunia. Selain itu,
Pemerintah sampai saat ini belum mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi bagi anak-anak.
Studi Status Gizi Balita Susenas (2019) menyebutkan 27,7 persen balita di Indonesia mengalami stunting11
atau tengkes. Kondisi ini tidak terlepas dari belum adanya sistem pangan yang ideal di Indonesia, untuk
menyediakan pangan sehat dan bergizi bagi seluruh masyarakat
(v) Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Petani
BPS mencatat Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2021 tumbuh sebesar 1,55 persen (q-to-q) dibanding
triwulan II-2021. Namun pertumbuhan ekonomi Triwulan 3-2021 sebesar 3,51% (y-on-y), mengalami
perlambatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi Triwulan 2-2021 yang tumbuh sebesar 7,07% (y-on-y).
Gambar 9 Pertumbuhan Ekonomi (q to q) dan (y to y)

Sumber: BPS (2021) diolah SPI

Dari sisi lapangan usaha, pada kuartal III dibandingkan dengan kuartal II, Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial tumbuh signifikan sebesar 16,10 persen; diikuti Konstruksi sebesar 5,13 persen; serta
Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,20 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki
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peran dominan tumbuh 2,35 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,88
persen yang lebih rendah dibandingkan pada kuartal II.
Gambar 10 Perbandingan Pertumbuhan PDB pada Kuartal II dan Kuartal III

Sumber: BPS (2021) diolah SPI

BPS selanjutnya mencatat bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal III tahun 2021 masih didominasi
oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,15 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan sebesar 14,30 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar
13,03 persen; Konstruksi sebesar 10,39 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,55 persen.
Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 66,42 persen. (lihat
Tabel 1).
Tabel 1 Lima besar Lapangan usaha dalam Perekonomian Indonesia
Lapangan Usaha

2020

2021

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan III

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

15,45

14,68

14,28

14,30

Pertambangan dan Penggalian

6,28

6,16

8,09

9,55

Industri Pengolahan

19,87

19,86

19,29

19,15

Konstruksi

10,56

10,60

10,12

10,39

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor

12,83

12,83

13,08

13,03

Sumber: BPS (2021)

Hal yang menggembirakan dari data di atas adalah, pertanian tetap menjadi pilar utama ekonomi bahkan
di tengah pandemi Covid-19. Hal ini juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan, indeks keparahan
& kedalaman kemiskinan dan pengangguran di Perdesaan. Apabila ditinjau lebih jauh, pilar utama dari
sektor pertanian pada tahun 2021 masih terkonsentrasi pada komoditas perkebunan, terkhusus kelapa
sawit, yang dipengaruhi naiknya harga minyak kelapa sawit internasional. BPS mencatat perkembangan
pertumbuhan sektor pertanian selama tahun ini sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 14 di
bawah ini:
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Gambar 11 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, perikanan dan Kehutanan 2019-2021

Sumber: BPS (2021) diolah SPI

Gambar 14. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pertumbuhan ekonomi pertanian tersebut bisa juga dilihat dari perkembangan Nilai Tukar Petani
(NTP). Selama tahun 2021, SPI mencatat kesejahteraan petani dalam bentuk penghasilan dan
penghidupan yang layak belum terwujud, kendati secara total menunjukkan tren yang positif. Adapun
pembahasan terkait NTP akan dijelaskan lebih jauh di dalam bagian selanjutnya. Laju pertumbuhan
menurun pada kuartal I dan II, namun naik pada kuartal III. BPS menerangkan peningkatan ini disebabkan
oleh:
a. Tanaman Perkebunan tumbuh 8,34 persen didorong peningkatan produksi beberapa produk
perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao dan tebu;
b. Perikanan tumbuh 4,55 persen didorong peningkatan produksi di beberapa sentra budidaya
perikanan dan peningkatan produksi perikanan tangkap;
c. Kehutanan dan Penebangan Kayu tumbuh 0,17 persen, didorong peningkatan produksi kayu
bulat;
d. Peternakan mengalami kontraksi pertumbuhan 2,08 persen, disebabkan penurunan Jumlah
hewan kurban dan produksi ayam ras;
e. Tanaman hortikultura mengalami kontraksi pertumbuhan 5,23 persen disebabkan penurunan
produksi sayuran karena turunnya permintaan domestik maupun luar negeri;
f. Tanaman Pangan mengalami kontraksi pertumbuhan 5,80 persen, disebabkan oleh penurunan
produksi tanaman padi dan tanaman palawija lainnya karena berkurangnya luas panen.
(vi) Inflasi dan Indeks Harga Komoditas Internasional
BPS (2021) mencatat terjadi inflasi pada bulan November sebesar 0,37% dan kelompok makanan dan
minuman memberikan andil inflasi tertinggi. Hal ini juga ditandai dengan naiknya beberapa harga pangan,
seperti minyak goreng. Kenaikan ini tentu menambah beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid19 dan saat ini sudah pada fase pemulihan, sementara petani perkebunan sawit belum tentu menikmati
kenaikan harga minyak goreng tersebut.
Dalam kurun waktu Januari - November, fase pemulihan di bulan November justru ditandai dengan angka
inflasi tertinggi (lihat gambar 12).
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Gambar 12 Tren Inflasi Januari - November 2021

Sumber: BPS (2021)

Tren kenaikan ini juga terjadi pada perkembangan indeks harga komoditas internasional yang dirilis oleh
FAO. Pada tanggal 2 Desember 2021, FAO merilis data terkait kenaikan harga komoditas di tingkat
internasional (lihat gambar 13). Hal ini menandakan ada yang tidak beres dalam sistem pangan global dan
berpengaruh terhadap di tingkat nasional. Selain itu, juga akibat adanya perubahan iklim yang
menyebabkan terjadi penurunan produksi hingga gagal panen.
Gambar 13 Indeks Harga Pangan dan Harga Komoditas FAO

Sumber: FAO (2021)

b) Reforma Agraria dan Pembangunan Perdesaan
Kebijakan Agraria
Reforma agraria saat ini di Indonesia tengah memasuki tantangan baru. Pada periode kedua
pemerintahannya, komitmen Presiden Joko Widodo terkait reforma agraria masih dipertanyakan. Pada
periode pertama pemerintahan, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2014-2019, Presiden Joko
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Widodo memasukkan reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai program prioritas dalam Nawa Cita
(sembilan program prioritas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019. Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden KH.
Ma’ruf Amin tahun 2019-2024 kembali melanjutkan program reforma agraria. Reforma agraria masuk ke
dalam Visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Langkah-langkah untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria telah diambil, dengan mengesahkan
Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam
Kawasan Hutan dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Hanya saja, realisasi dari
kedua peraturan ini belum sesuai dengan harapan. Program reforma agraria di Indonesia sendiri belum
menunjukkan keberhasilan dalam konteks merombak ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di
Indonesia.
Secara garis besar, program reforma agraria di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan
redistribusi tanah seluas 9 juta hektare yang meliputi target legalisasi aset seluas 4,5 juta hektare (3,9 juta
hektare sertifikasi dan 0,6 juta hektare tanah transmigrasi) dan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektar
(4,1 juta hektare pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta hektare eks-HGU, tanah terlantar dan tanah
negara lainnya).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI mengklaim bahwa redistribusi tanah
yang berasal dari tanah eks HGU, Tanah Telantar dan Tanah Negara Lainnya seluas 1,12 juta hektare atau
262,94 persen dari target 0,4 juta hektare. Adapun yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,
pemerintah telah meredistribusi seluas 268 ribu hektare. Sehingga total tanah yang telah diredistribusikan
kepada masyarakat baru seluas 1,388 ribu hektar atau baru sekitar 31 persen dari target 4,1 juta hektare2.
Akan tetapi capaian itu belum mengubah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah,
pelaksanaannya juga masih sangat lambat. Berdasarkan itu, pada tanggal 23 November dan 3 Desember
2020 Presiden Joko Widodo mengundang SPI dan gerakan reforma agraria lainnya untuk membahas
tentang evaluasi pelaksanaan reforma agraria yang dimulai sejak tahun 2014, termasuk untuk mendorong
kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Presiden RI kemudian memerintahkan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, terutama konflik
dengan PT. Perkebunan Nusantara, Perum Perhutani, perusahaan negara dan instansi pemerintah
lainnya. Pada tahun 2021 ini Presiden mengarahkan paling sedikit 50% dari konflik agraria bisa
diselesaikan, melindungi petani dari upaya kriminalisasi dan intimidasi, serta membentuk tim bersama
yang beranggotakan kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil.
Kelanjutan dari arahan Presiden RI tersebut, pada tanggal 29 Januari 2021 Kepala Staf Kepresidenan RI
menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan
Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria (PPKA-PKRA) Tahun 2021. Tim
PPKA-PKRA dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Dimana SPI menjadi bagian dari
keanggotaan Tim PPKA-PKRA yang bekerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Dalam menunjang kerja Tim PPKA-PKRA, pada tanggal 12 Maret 2021 Kepala Staf Kepresidenan RI
mengirimkan Surat Permohonan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia untuk membantu memberi perlindungan keamanan, menjaga kondusifitas di
lapangan, serta mencegah terjadinya upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga pada kasus/lokasi
yang sedang dalam proses penyelesaian. Kerja Tim PPKA-PKRA juga diperkuat dengan Surat Menteri

2

Data mengenai perkembangan TORA dapat dilihat di website Kementerian ATR-BPN https://sigtora.atrbpn.go.id/

11

Dalam Negeri RI Nomor 591/4819/SJ Perihal Dukungan Penanganan Konflik Agraria Pada Kasus/Lokasi
Prioritas Tahun 2021 yang dikirimkan kepada 18 Gubernur dan 61 Kabupaten/Kota.
Namun kerja Tim PPKA-PKRA sepanjang tahun 2021 ini belum sesuai dengan harapan. Meskipun Rapat
Tingkat Menteri dan rapat-rapat teknis telah diselenggarakan beberapa kali. Hal itu dikarenakan Tim
PPKA-PKRA belum memiliki hasil konkret dalam penyelesaian atau percepatan penyelesaian konflik
agraria.3 Secara khusus, SPI mencatat beberapa hal yang menjadi kendala tidak berjalan efektifnya tim ini,
yaitu:
i)

Belum ada keinginan yang kuat dari kementerian dan lembaga terhadap tugas, tujuan dan target
Tim PPKA-PKRA yang dibentuk atas perintah presiden4;
ii) Birokrasi, peraturan dan administrasi masih menjadi hambatan dalam proses percepatan
penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria;
iii) Sektoralisasi penanganan konflik agraria, sehingga upaya percepatan penyelesaian konflik agraria
di masing-masing kementerian dan lembaga hanya dijalankan oleh pejabat setingkat direktur,
sehingga kewenangan dan koordinasi untuk menentukan arah percepatan penyelesaian konflik
agraria sangat terbatas;
iv) Penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan masih mengedepankan program Perhutanan
Sosial, bukan reforma agraria sebagaimana yang diajukan oleh organisasi petani;
v) Peran pemerintah daerah belum mendukung secara penuh, bahkan di beberapa daerah justru
menghambat redistribusi tanah kepada petani. Hal ini dapat dilihat dari belum dijalankannya
Perpres Reforma Agraria, seperti: pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria – GTRA,
dilibatkannya organisasi petani di dalam GTRA di tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
Kinerja Tim PPKA-PKRA tak menggembirakan juga dilatari oleh belum ada satu pun usulan lokasi Tanah
Obyek Reforma Agraria (TORA) SPI yang diputuskan, berikut tahapan proses penyelesaiannya sampai
bulan Desember 2021. Sebagaimana yang terjadi di 13 lokasi usulan TORA SPI di KLHK, baru 7 lokasi yang
dilakukan rapat pendalaman awal. Sementara 6 lokasi lainnya belum ada kemajuan proses yang jelas.
Pelaksanaan reforma agraria termasuk percepatan penyelesaian konflik agraria di kehutanan juga
mengalami hambatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021. Dengan perubahan peraturan ini,
KLHK membentuk Tim Inventarisasi Verifikasi dan Tim Terpadu. Kedua Tim ini dibentuk oleh Menteri LHK
untuk melakukan uji petik di lapangan. Namun karena kedua tim belum terbentuk, KLHK membentuk Tim
Pendahuluan untuk melakukan tinjauan lapangan, inventarisi dan verifikasi awal ke lokasi-lokasi prioritas
Tim PPKA-PKRA. Lokasi SPI sudah dikunjungi 5 (lima) titik yakni Kab. Tebo, Kab. Merangin, Kab. Muara
Jambi, Kab. Labuhan Batu Utara dan Kab. Kuantan Singingi.
Kemudian untuk 24 lokasi usulan TORA SPI di ATR/BPN baru 5 (lima) kali dilakukan rapat intensif yakni
pada tanggal 8 Maret 2021, 3 Mei 2021, 24 Juni 2021, 19 Oktober 2021 dan 7 Desember 2021. Dari 24
lokasi, ATR/BPN hanya merencanakan 10 lokasi yang akan ditangani dalam kerangka kerja Tim PPKA-PKRA
dengan rincian 2 lokasi diselesaikan pada tahun 2021, 4 lokasi pada tahun 2022 dan 4 lokasi pada tahun
3

Tim PPKA-PKRA dibentuk atas instruksi langsung Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan 4 organisasi petani dan
masyarakat sipil pada 23 November dan 3 Desember 2020. Tim PPKA-PKRA mulai bekerja sejak Januari hingga Desember 2021,
dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Ini bertujuan agar terjalin sebuah sinergi dalam upaya konkret untuk
menyelesaikan konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria. Tim PPKA-PKRA diketuai oleh Kepala Kantor Staf
kepresidenan (KSP), Wakil Ketua Kementerian ATR/BPN dan KLHK, serta beranggotakan kementerian lainnya, TNI, Polri dan 4
organisasi petani dan masyarakat sipil, yakni SPI, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Gema PS, dan BRWA.
4 Prioritas satu berarti kasus ini menjadi target untuk diselesaikan pada tahun 2021. Sementara itu, target Presiden Joko Widodo
memerintahkan paling sedikit 50 persen dari usulan prioritas dari organisasi petani, dapat diselesaikan pada tahun 2021,
terutama konflik dengan Perum Perhutani PTPN, TNI/POLRI dan perusahaan atau instansi negara lainnya.
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2022/2023. Adapun penanganan 14 lokasi usulan TORA SPI diarahkan kepada Gugus Tugas Reforma
Agraria (GTRA).
Sementara untuk kondusifitas lapangan dan perlindungan petani di lokasi usulan belum diterapkan secara
menyeluruh, masih banyak upaya-upaya intimidasi, kriminalisasi dan diskriminasi yang dilakukan kepada
anggota SPI. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung
dalam maraknya pemanggilan dari kepolisian kepada anggota SPI, membentuk kelompok masyarakat
tandingan untuk menerima kemitraan dan menggagalkan percepatan penyelesaian konflik agraria dalam
program prioritas reforma agraria.
Kerja Tim PPKA-PKRA dalam penguatan kebijakan reforma agraria juga belum menunjukkan kemajuan.
Tim PPKA-PKRA baru satu kali menyelenggarakan rapat khusus penguatan kebijakan reforma agraria pada
tanggal 26 Maret 2021 dengan membahas rencana pembaruan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria.
Adapun rapat-rapat kementerian dan lembaga tentang penguatan kebijakan reforma agraria tidak
melibatkan SPI.
Dalam Rapat Tingkat Menteri Tim PPKA-PKRA pada tanggal 18 Juni 2021 diketahui bahwa untuk
melakukan pembaruan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria dikoordinasikan oleh Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dan pembaruan Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan
Tanah di Dalam Kawasan Hutan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan
Investasi. Sementara proses revisi PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani belum berjalan
sebagaimana mestinya. Padahal revisi PP ini didorong semangat untuk mengurangi sebagian areal
pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani untuk reforma agraria.
Kondisi tersebut diperburuk dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (UU Cipta Kerja). Setelah disahkan pada Oktober 2020, saat ini proses implementasi UU Cipta Kerja
mulai menunjukkan dampaknya yakni semakin maraknya perampasan sumber-sumber agraria milik
petani atas nama investasi.
Hal tersebut dialami oleh petani anggota SPI Cabang Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Di tengah
konflik mereka dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), Pemerintah melalui Kementerian LHK justru
memperbaharui SK izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. WKS dengan menggunakan UU
Cipta Kerja. Padahal konflik tersebut sudah masuk ke dalam usulan prioritas satu tahun 2021 oleh Tim
PPKA-PKRA, dimana Kementerian LHK menjadi bagian bahkan menjadi wakil ketua tim tersebut.
Contoh kasus di atas merupakan bentuk dari berbahayanya UU Cipta Kerja bagi perjuangan reforma
agraria di Indonesia. Substansi UU Cipta Kerja yang mengakomodir kepentingan modal dan investasi
menjadi legitimasi untuk merampas tanah milik petani, masyarakat adat, dan orang-orang yang bekerja
di perdesaan. Hal ini juga dapat dilacak lebih jauh dari pasal-pasal yang kontroversial di dalam UU Cipta
Kerja maupun peraturan turunannya5, seperti:
i)

Pembentukan Bank Tanah untuk kepentingan investasi dan pembangunan yang mendistorsi
pelaksanaan reforma agraria di Indonesia;
ii) Lahirnya ‘Hak Pengelolaan’ untuk memfasilitasi izin usaha bagi perusahaan/korporasi dan di
atasnya dapat diberikan lagi HGU, HGB, dan HP pada pihak ketiga;
iii) Pemberian “hak prioritas” kepada pemegang hak untuk melakukan pembaruan/perpanjangan hak
(yang sebenarnya masuk ke dalam objek TORA);
iv) Pelepasan kawasan hutan untuk food estate, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN);
5

Lihat pandangan dan sikap SPI mengenai UU Cipta Kerja dan dampaknya bagi kehidupan agraria, kedaulatan pangan, dan
pembangunan pertanian dan perdesaan di Indonesia https://spi.or.id/pandangan-dan-sikap-serikat-petani-indonesia-spi-terkaituu-cipta-kerja/
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v)

Konversi lahan pangan ke non-pangan dengan dalih pembangunan/kepentingan umum.

Kontroversi-kontroversi tersebut kemudian mendorong SPI untuk melakukan uji formil ke Mahkamah
Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja. SPI yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional
(KEPAL), menempuh jalur konstitusional, karena melihat UU Cipta Kerja merupakan pembangkangan
terhadap konstitusi. Gugatan yang diajukan KEPAL bukanlah yang satu-satunya. Tercatat terdapat 12
gugatan (uji formil maupun materiil) yang dilakukan oleh berbagai organisasi gerakan rakyat, seperti dari
buruh, masyarakat adat, gerakan lingkungan dan pekerja migran.
Setelah melalui berbagai tahapan persidangan dalam waktu satu tahun, pada tanggal 25 November 2021
MK memutuskan UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Amar putusan MK6 juga
menyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan atau kebijakan strategis dan berdampak
luas, termasuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Hal ini
merupakan kemenangan besar bagi para petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. Putusan MK
tersebut juga menjadi penanda bagaimana pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat, terhadap
kepentingan-kepentingan rakyat banyak.
Konflik Agraria Tahun 2021
SPI mencatat selama tahun 2021, terjadi sekurang-kurangnya terjadi 104 kasus konflik agraria di berbagai
wilayah Indonesia. Konflik agraria tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, 62 orang mengalami
luka-luka maupun cedera fisik, dan 119 kasus kriminalisasi maupun pemanggilan7. Dari data tersebut, SPI
mencatat konflik agraria masih didominasi oleh sektor perkebunan (46 kasus); diikuti oleh pertambangan
(20 kasus); kehutanan (8 kasus); pesisir (4 kasus) dan Proyek Strategis Nasional (4 kasus).
Gambar 14 Sebaran Konflik Agraria Nasional Tahun 2021

Sumber: Tim Reforma Agraria SPI dan Departemen Kajian Strategis SPI (2021)

Tingginya kasus konflik agraria tersebut tidak terlepas dari belum adanya peraturan yang secara
komprehensif tentang pelaksanaan reforma agraria. Sebagaimana diketahui, peraturan yang secara baku
mengatur tentang reforma agraria adalah Perpres Reforma Agraria, yang dilihat secara hierarki peraturan
perundang-undangan tidak begitu kuat. Di internal SPI sendiri, selama tahun 2021 terdapat 12
peningkatan eskalasi konflik agraria di beberapa wilayah perjuangan anggota SPI, yakni sebagai berikut:

6

Putusan atas Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUUXVIII/2020, 107/PUUXVIII/2020 dan Nomor
4/PUU-XIX/2021, serta Nomor 6/PUU-XIX/2021 atas Uji Formil dan Uji Materiil UU Kerja.
7 Pendataan yang dilakukan oleh Departemen Kajian Strategis Nasional SPI. Data konflik agraria ini bersumber dari anggota SPI,
jejaring di tingkat lokal, sampai dengan pantauan di media massa maupun media sosial. Tidak tertutup kemungkinan jumlah
konflik lebih besar terjadi, mengingat masing-masing organisasi petani, bahkan kementerian ataupun lembaga negara juga
memiliki data dan metode yang berbeda-beda terkait pendataan jumlah konflik agraria.
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i)

SPI Cabang Tebo, Provinsi Jambi dengan PT. Lestari Alam Jaya (terafiliasi dengan Michelin –
Perancis)

Pada hari Kamis (14/01/2021) 3 orang anggota SPI Tebo atas nama Edi Susanto, Muji Utomo dan Darwis
Ariga ditangkap kepolisian tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan. Penangkapan terjadi ketika
Edi Susanto tengah bekerja menjadi buruh harian di kebun karet milik Muji Utomo. Menurut keterangan
istrinya, Edi Susanto dibawa ke kantor PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) dan kemudian dibawa ke Polres Tebo
untuk dimintai keterangan. Hal ini juga dialami oleh Muji Utomo dan Darwis Ariga. Saat ini, ketiganya
sudah dipulangkan setelah dimintai keterangan oleh Polres Tebo. Sementara itu pada hari Jumat
(15/01/2021) anggota SPI bernama H. Surasno menerima surat pemanggilan dari Polres Tebo untuk
dimintai keterangan atas laporan PT. LAJ tentang penguasaan lahan.
ii)

SPI Cabang Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan PT. Kaswari Unggul

PT. Kaswari Unggul merupakan perusahaan yang tidak memiliki sertifikat HGU. Akan tetapi perusahaan
ini tetap melakukan perampasan lahan petani serta memungut hasil panen buah sawit di atas lahan yang
tengah berkonflik, yang statusnya saat ini masuk sebagai usulan TORA. Tidak hanya itu, PT. Kaswari Unggul
juga melakukan perusakan terhadap rumah-rumah yang didirikan oleh petani anggota SPI, bahkan
penjarahan sembako beserta alat rumah tangga.
iii) SPI Cabang Pasaman Barat dengan Dinas Kehutanan
Pada Agustus hingga awal September 2021, terjadi peningkatan eskalasi konflik agraria anggota SPI di
Pasaman Barat. Beberapa petani penggarap yang lahannya diklaim masuk ke dalam kawasan hutan
produksi oleh KLHK, dipanggil secara acak oleh Polda Sumbar. Salah satu petani atas nama Samsul Bahri,
dipanggil sebagai saksi oleh Polda Sumatera Barat dan dipaksa menandatangani surat kesepakatan untuk
meninggalkan tanah garapan, yang saat ini statusnya masih berkonflik dan tengah diproses. Kriminalisasi
dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut diketahui juga menggunakan UndangUndang Cipta Kerja, mengingat di lokasi tersebut diproyeksikan sebagai kilang minyak, yang masuk dalam
Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pembangunan Perdesaan
Kebijakan penguatan pedesaan di sektor pertanian dan pangan Indonesia pada tahun 2021 masih
didasarkan pada ‘Ketahanan Pangan’, bukan ‘Kedaulatan Pangan’. Masuknya proyek food estate di dalam
Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), menjadi
salah satu buktinya. Padahal di periode sebelumnya, rencana strategis pembangunan pedesaan
didasarkan pada konsep kedaulatan pangan. Ini dapat dilihat dari program-program pelaksanaan sekolah
lapang Kedaulatan Pangan, pengembangan 1.000 desa agraris berdaulat benih dan sampai dengan
revitalisasi pasar tradisional di 5.000 desa.
Upaya untuk membangun kedaulatan pangan di perdesaan merupakan hal yang mendesak mengingat
kemiskinan masih menjadi masalah pokok. Data dari BPS menunjukkan bahwa masyarakat miskin di
pedesaan sebanyak 15,37 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yakni 12,18 juta jiwa. Padahal,
selama tahun 2021 sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menjadi penyumbang Produk Domestik
Bruto (PDB) tertinggi, yakni 13,21 % pada triwulan I dan 14,27 % pada triwulan II. Kesenjangan ini
menunjukkan pembangunan perdesaan yang ada saat ini belum berhasil.
Dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), keseriusan
pemerintah, baik di tingkat pusat hingga ke tingkat desa, dinilai masih belum maksimal. Petani dan
nelayan sebagai pelaku utama dalam memproduksi pangan di pedesaan seharusnya dilibatkan secara
penuh dari perencanaan hingga evaluasi dalam kerja-kerja pembangunan pedesaan, bukan hanya sebagai
pihak yang menerima program kegiatan desa saja.
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Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan dana desa, yang sampai saat ini rentan sebagai penyelewengan
anggaran. Padahal, anggaran dana desa untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa terus dinaikkan setiap tahunnya8. Khususnya penanganan pandemi Covid-19 di
perdesaan, kinerja dalam pemanfaatan dana desa melalui transfer anggaran ke pemerintah daerah tidak
optimal. Hal ini bahkan sampai melibatkan pemerintah pusat turun langsung menangani penyaluran
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk pemulihan ekonomi di desa9.

c) Model Produksi
Perbenihan
Intervensi dari pemerintah terhadap kebijakan perbenihan, masih menjadikan petani sebagai objek bukan
subjek. Sehingga bentuk bantuan yang diberikan adalah pemberian benih, bukan mengembangkan
kapasitas petani untuk memproduksi dan berdaulat atas benih itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari sumber
benih yang bergantung pada benih hibrida impor, terutama benih hortikultura.
SPI juga mencatat bantuan benih yang disalurkan oleh pemerintah juga belum baik secara kualitas. Untuk
benih padi. Untuk benih padi, sesuai Calon Petani/Calon Lahan (CPCL) di seluruh Indonesia jenis Inpari,
namun benih yang didistribusikan masih berkualitas rendah. Seperti daya tumbuh yang kurang bagus,
panen yang kurang serempak, serta tingkat produktivitasnya yang rendah. Masalah serupa juga dialami
untuk bantuan benih jagung. Laporan dari jejaring SPI menyebutkan benih jagung bantuan pemerintah
tidak tumbuh. Akibatnya petani mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya tanam 2 kali.
Laporan serupa juga datang dari jejaring anggota SPI di Bogor. Bantuan benih bawang merah dan juga
peralatan dan pupuk, yang diberikan oleh pemerintah, tidak dibarengi dengan pendampingan maupun
cara budidaya. Padahal para petani yang diberikan bantuan, belum mempunyai pengalaman menanam
bawang merah.
Pada tahun 2021, SPI juga mencatat masih terjadinya kriminalisasi terhadap petani dalam
membudidayakan dan memuliakan benih. Misalnya pada 23 Desember 2021 lalu, gabungan aparat yang
terdiri dari KPH, PolHUt dan Babinsa melakukan penertiban pada lahan penguasaan KPH di Kabupaten
Bima, Nusa Tenggara Barat. Gabungan aparat diduga melakukan tindakan arogan dengan membabat dan
juga menyemprot dengan herbisida tanaman jagung yang sudah tumbuh subur dan membakar gubuk
petani yang ada di ladang.
Sementara itu, di tingkat internasional Indonesia juga tengah didorong untuk bergabung dengan
International Union for the Protection of New Varieties of Plants atau UPOV10. Hal ini merupakan
konsekuensi dari ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas, salah satunya adalah IndonesiaEuropean Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).
Hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi kedaulatan petani di Indonesia atas benih. Ketentuanketentuan di dalam UPOV yang melarang, membatasi, dan menjual benih yang telah dipatenkan, jelas

8

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, anggaran dana desa terus
mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, dana desa mencapai sebesar 70 triliun; lalu tahun 2020 naik menjadi 71,19 triliun; dan
tahun 2021 menjadi 72 triliun.
9 Lihat catatan dari Kementerian Keuangan dalam laporan PEN 2021 tentang dana desa, salah satunya adalah persoalan
administratif, yaitu pemerintah desa yang lambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang lengkap kepada pemerintah
pusat.
10 UPOV 1991 merupakan lembaga antar pemerintah yang mengatur perlindungan varietas tanaman baru. UPOV bekerja secara
eksklusif mendorong privatisasi benih melalui penyeragaman dan paten benih. Untuk menjadi anggota UPOV, negara-negara
dipaksa untuk mengubah undang-undang/regulasi sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh UPOV, dan persetujuan oleh
UPOV sendiri.
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akan mengancam keberadaan petani pemulia dan aktivitas mereka. Hal ini mengingat kegiatan budidaya
pertanian tidak boleh dipisahkan dalam hal pemuliaan benih oleh petani itu sendiri. Adanya sanksi denda
dan penjara bagi pihak-pihak yang melanggar tersebut, akan berpotensi mengakibatkan kriminalisasi
terhadap petani pemulia benih. Selain itu, paten yang didorong oleh UPOV akan mengakibatkan dominasi
perusahaan dan korporasi skala besar, dan membuat petani skala kecil tidak mampu bersaing.
Kebijakan Produksi dan Teritori
Dalam konteks produksi, tata kelola pupuk bersubsidi menjadi sorotan selama tahun 2021 ini.
Amburadulnya pendistribusian pupuk subsidi berakibat pada kelangkaan, sehingga banyak petani tidak
mendapatkan pupuk subsidi. Selain itu, akses terhadap program tersebut, juga menjadi masalah yang
dikeluhkan oleh para petani pada umumnya.
Tidak hanya di pupuk subsidi, pupuk non-subsidi juga mengalami kenaikan harga. Kondisi ini jelas
menyulitkan bagi petani, baik yang terdata sebagai penerima bantuan pupuk bersubsidi maupun yang
bukan. Kelangkaan dan kenaikan pupuk ini jelas berimbas pada bertambahnya biaya produksi yang
dikeluarkan oleh petani. Bagi petani di subsektor hortikultura maupun tanaman pangan, yang dihadapkan
pada rendahnya harga jual di tingkat petani, kerugian menjadi hal yang tidak terelakkan.11
Ombudsman Republik Indonesia pada dasarnya juga sudah mencatat berbagai kontroversi dari tata kelola
pupuk di Indonesia. Berbagai masalah yang dapat didata, diantaranya yaitu: ) tidak diatur detail kriteria
penerima pupuk bersubsidi dalam Peraturan Menteri Pertanian No.49 Tahun 2020; 2) ketidakuratan data
penerima pupuk bersubsidi; terbatasnya akses bagi petani untuk memperoleh pupuk; 4) mekanisme
penyaluran pupuk belum selaras dengan prinsip 6T; 5) belum efektifnya mekanisme pengawasan pupuk
bersubsidi12.
Sementara dalam konteks teritori, didorongnya proyek food estate untuk mengatasi masalah krisis
pangan dan ancaman perubahan iklim, merupakan ancaman terhadap penguasaan teritori petani,
masyarakat adat, maupun produsen pangan lainnya di perdesaan. Sebagai proyek skala besar, food estate
akan mempersempit ruang dan akses bagi petani dan produsen pangan skala kecil lainnya.
Pengadaan tanah skala besar untuk proyek food estate yang relatif tanpa masalah, mengingat statusnya
sebagai Proyek Strategis Nasional, berbanding terbalik dengan pelaksanaan Reforma Agraria, untuk
memberikan tanah kepada petani kecil. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan keberpihakan
pemerintah terhadap petani kecil, masih belum utuh.
Hal ini ditambah lagi dengan dominasi dari perusahaan/korporasi dalam proyek food estate yang sangat
kuat. Skema kerja sama yang di muat di dalam food estate, memberi ruang bagi perusahaan/korporasi
untuk menguasai sumber-sumber agraria di suatu wilayah. Ini bisa dilihat mulai dari pengelolaan skala
luas bagi perusahaan/korporasi untuk lokasi tanam. Sebagai contoh: food estate di Kabupaten Humbang
Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan prioritas pada tahun 2021 ini. Pemerintah sejauh
ini sudah menargetkan pengembangan wilayah seluas 1.000 hektar dengan pola kerja sama antara
Kelompok Tani dengan beberapa off taker dari perusahaan/korporasi, meliputi Indofood, Wings, Champ,
BISI, Ewindo, Parnaraya dan Eden Farm13.

11

Pembahasan lebih lanjut akan di bahas di dalam bagian mengenai distribusi dan stabilisasi harga mengenai NTP.
Lihat penjelasan dari Ombudsman RI tentang masalah tata kelola pupuk bersubsidi Indonesia di
https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-5-potensi-maladministrasi-dalam--tata-kelola-pupuk-bersubsidi
13 Lihat https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/2366 SPI dan Walhi Sumatera Utara juga sudah
melakukan kajian terhadap proyek food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, lihat ‘Ilusi Pembangunan Food Estate:
Tinjauan Kritis Proyek Food Estate di Sumatera Utara”.
12
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Adaptasi Perubahan Iklim
Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim tampak belum selaras
dengan kebutuhan petani dan produsen pangan skala kecil lainnya. Hal ini tercermin dalam sikap
pemerintah di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Perubahan Iklim atau COP26 di Glasgow
November 2021 lalu. Bagi petani dan produsen pangan skala kecil lainnya, krisis iklim mengancam
hilangnya sumber-sumber agraria, yang menjadi faktor produksi utama mereka. Saat ini, dapat dilihat
dampak dari krisis iklim memicu terjadinya bencana alam, seperti banjir dan kemarau. Tanpa adanya
solusi konkret terkait masalah tersebut, aktivitas petani maupun produsen pangan skala kecil lainnya akan
terdampak dengan besar.
Hanya saja, pemerintah Indonesia justru menyepakati mekanisme perdagangan dan pembiayaan karbon,
sebagai poin penting pembahasan di dalam COP26. Didorongnya mekanisme perdagangan, pembiayaan
karbon atau pendanaan iklim, justru akan semakin merampas ruang hidup petani, masyarakat adat, dan
masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Hal ini yang dikenal dengan istilah green grabbing,
dimana kerap kali upaya-upaya konservasi, penetapan kawasan hutan, mengabaikan keberadaan dan hakhak masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Belum lagi kecenderungan dari pemerintah untuk
mendorong adanya penempatan dan peningkatan teknologi pertanian seperti artificial intelligence atau
kecerdasan buatan. Hal ini harus dipikirkan lebih dalam lagi mengingat pemerintah harus
mempertimbangkan dampaknya terhadap petani, lingkungan dan masyarakat secara luas.
Terkait hal tersebut, pemerintah juga tengah memperkenalkan model ‘Pertanian Pintar Iklim’ atau
Climate Smart Agriculture, yang memperkenalkan benih yang tahan perubahan iklim, sebagai bagian dari
rancangannya14. Namun pada kenyataannya masih menggunakan pendekatan industrial, yang justru
mengabaikan hak-hak petani dan produsen pangan skala kecil lainnya. Dampak dari hal tersebut justru
mendorong eksploitasi lahan, sumber-sumber agraria, konsolidasi lahan skala luas yang ditujukan untuk
kepentingan industri. Hal ini bisa dilihat dari input produksi yang digunakan, serta pilihan komoditas yang
dikembangkan dalam model Climate Smart Agriculture ini. komoditas yang dikembangkan ditujukan
untuk memenuhi kepentingan bahan baku industri. Sehingga pada akhirnya keberlanjutan lingkungan
yang dikampanyekan menjadi kamuflase untuk keberlanjutan kepentingan industri.

d) Distribusi
Kebijakan Stabilisasi Harga
Selama tahun 2021, pemerintah belum berhasil menciptakan stabilitas harga, khususnya di tingkat petani.
Kesejahteraan petani dalam bentuk penghasilan dan penghidupan yang layak belum terwujud. Kondisi ini
dapat dibaca dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi tolok ukur indeks yang diterima (pendapatan)
maupun yang dikeluarkan (pengeluaran) oleh petani.
Apabila melihat gambaran secara umum, NTP Total 2021 seolah baik-baik saja. Hal ini dilihat dari tren
positif NTP Total, sejak Januari 2021 hingga November 2021. Namun apabila kita melihat lebih detail
bagaimana NTP Total disusun, maka akan didapati fakta bahwa kenaikan NTP Total 2021 ditopang oleh
satu subsektor saja, yakni subsektor Perkebunan Rakyat.

14

Lihat https://mediaindonesia.com/ekonomi/325776/penerapan-climate-smart-agriculture-perkuat-ketahanan-pangan
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Grafik 1 NTP Total Januari 2021 – November 2021

Sebagaimana sudah disebutkan di awal, kenaikan NTP Perkebunan Rakyat merupakan imbas dari kenaikan
harga minyak di tingkat global. Menjelang akhir tahun 2021, kenaikan komoditas sawit dibarengi dengan
kenaikan harga produk turunannya, yakni minyak goreng. Anomali ini bisa terjadi mengingat kendati
Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar kedua dunia, namun tidak terkoneksi dengan baik dalam
hal pengolahan produk turunan karena ‘membeli’ kembali bahan baku sesuai dengan harga yang
ditentukan pasar. Kondisi ini harus segera diatasi mengingat akan memicu peningkatan pengeluaran
masyarakat.
Grafik 2 NTP Perkebunan Rakyat Januari 2021 - November 2021

Berbeda dengan subsektor perkebunan, NTP subsektor lainnya seperti subsektor tanaman pangan,
hortikultura, dan peternakan, sangat fluktuatif bahkan kerap berada di bawah standar impas. Kondisi ini
juga dialami oleh anggota SPI di berbagai wilayah sepanjang tahun 2021 ini15.
Dalam konteks tanaman pangan misalnya, hal ini disebabkan banyak faktor: mulai dari belum efektifnya
mekanisme HPP berdampak pada harga gabah maupun beras yang kerap kali di bawah standar. Kondisi
tersebut juga dialami ketika munculnya wacana untuk melakukan impor beras di Maret 2021 lalu,
sehingga harga di tingkat petani kembali tertekan.

15

Laporan mengenai NTP dan situasi petani di akar rumput disajikan oleh SPI setiap bulannya dalam rilis mengenai NTP dan
kondisi objektif petani di Indonesia, yang dapat diakses di https://spi.or.id/ntp-november-2021-naik-tapi-tidak-merata-disemua-sektor-saatnya-badan-pangan-nasional-dioperasionalkan/
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Grafik 3 NTP Tanaman Pangan Januari 2021 – November 2021

Sementara itu, untuk subsektor hortikultura, faktor yang dinilai menjadi penyebab utama rendahnya di
tingkat petani adalah pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada aktivitas
perdagangan, seperti rendahnya permintaan sayur-sayuran oleh kedai, warung ataupun restoran, sampai
dengan terdampaknya daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19. sehingga produksi tidak terserap
dengan baik, masih menjadi momok saat ini.
Grafik 4 NTP Hortikultura Januari 2021 - November 2021

SPI mencatat pemerintah/negara belum memiliki solusi yang komprehensif untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Dalam hal kebijakan, pemerintah tampaknya secara timpang memberikan
perhatian, dengan memfokuskan pada subsektor perkebunan rakyat saja. Akibatnya, sektor tanaman
pangan dan hortikultura terabaikan. Intervensi yang idealnya dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, juga
belum tampak meskipun perpres badan tersebut sudah dikeluarkan pada tahun 2021 ini.
Tata Niaga Pertanian
Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar terhadap perubahan distribusi hasil pertanian milik
petani. Mulai dari perubahan jam operasional pasar yang dibatasi, jumlah pengunjung, sampai dengan
waktu operasional pasar tradisional yang tidak bisa penuh, akibat karena adanya aktivitas penanganan
Covid-19 lainnya. Perubahan ini lantas mendorong terjadinya pergeseran ke arah transaksi digital. Hal ini
tampak dari perilaku konsumen, yang terhambat adanya pembatasan mobilitas selama Pandemi,
sehingga pola konsumsi baik untuk kebutuhan pokok termasuk pangan seperti beras, sayuran, buahbuahan, ikan dan lain-lain melalui pasar digital.
Kondisi tersebut belum dapat diikuti sepenuhnya oleh para petani dan produsen pangan skala kecil
lainnya di perdesaan. Petani, nelayan dan produsen pangan skala kecil masih terbiasa dengan pola
konvensional, melalui pasar tradisional, dan tertatih-tatih untuk berubah pola penjualannya ke pasar
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digital secara cepat. Hal inilah yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah, melalui Kementerian
Pedesaan PDTT, dan kementerian-kementerian terkait lainnya.
Di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang semakin menunjukkan tren positif, pemerintah perlu
memikirkan ulang upaya untuk memperbaiki infrastruktur fisik pasar tradisional dan lokal bagi petani,
peternak, nelayan, dan produsen pangan skala kecil lainnya16. Hal ini mengingat keberadaan pasar lokal
merupakan pilar penting dalam terwujudnya kedaulatan pangan, karena memudahkan pola distribusi dari
produsen ke konsumen di tingkat lokal. Kondisi ini sesuai dengan data dari BPS (2020), yang menyebutkan
jumlah pasar rakyat/pasar tradisional berperan penting karena mendominasi dari segi jumlah dan
keterjangkauannya. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 16.235 pasar lokal dan tradisional, sementara
jumlah pasar swalayan hanya sebanyak 2.133 pasar.
Gambar 15 Data Sebaran Pasar di Indonesia

Sumber: BPS (2020)

Selain itu, pemerintah perlu membangun infrastruktur digital yang berdaulat yang dapat diakses secara
setara oleh aktor-aktor tersebut. Kedaulatan dan akses setara tersebut penting, mengingat dalam konteks
pasar digital intervensi maupun campur tangan dari perusahaan/korporasi sangat kuat, dan ini berpotensi
mengabaikan nasib petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil lainnya di perdesaan.
Idealnya, pasar digital dapat membantu petani dan koperasi petani memperoleh keuntungan lebih,
daripada selama ini alur perdagangan dari desa ke nasional yang masih dikuasai oleh tengkulak atau
pengepul. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mendorong digitalisasi bagi koperasi petani, sehingga
petani dan koperasi petani dapat memasarkan langsung kepada konsumen.
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
SPI mencatat selama tahun 2021 ini, terdapat 6 perjanjian perdagangan bebas yang tengah dalam proses
ratifikasi, sudah diratifikasi bahkan tengah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia. Berbagai
perjanjian perdagangan bebas tersebut memasukkan sektor pertanian sebagai pembahasan.
Konsekuensinya, hal ini akan berdampak langsung bagi kehidupan petani dan orang-orang yang bekerja
di perdesaan.

16

Dalam RPJMN 2014-2019, salah satu program pembangunan pertanian adalah adanya program merevitalisasi 1.000 pasar
rakyat di bawah naungan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Perdagangan.
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Tabel 2 Perjanjian Dagang yang Dilakukan Indonesia Sepanjang tahun 2021

Nama Perjanjian
Indonesia – EFTA CEPA
Indonesia – Mozambique PTA
ASEAN Agreement on E-Commerce
ASEAN – Japan Comprehensive
Economic Partnership
Regional Comprehensive Economic
Partnership
IK-CEPA

Negara Mitra

Status pada
Tahun 2021
Swiss, Norwegia, Liechtenstein, Diratifikasi dan
Islandia
diimplementasi
Mozambik
Proses ratifikasi
ASEAN
Proses ratifikasi
ASEAN
Proses ratifikasi
ASEAN + China, Jepang, Korea,
Australia, Selandia Baru
Korea

Proses Ratifikasi
Proses Ratifikasi

Sumber: Ditjenppi Kemendag RI, diolah SPI

Dampak potensial yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah Indonesia adalah derasnya arus impor
barang ataupun komoditas pertanian. Dalam konteks Indonesia – EFTA CEPA misalnya, terdapat poin
untuk membuka pasar Indonesia terhadap input pertanian kimia dan perikanan dari luar negeri.
Di sektor pertanian, hal ini akan menambah buruk ketergantungan terhadap pupuk kimia, yang sudah
mendarah daging akibat pertanian a la revolusi hijau di masa lalu. Begitu juga dengan dampak lingkungan,
pupuk kimia justru akan menambah jenuh kandungan tanah di Indonesia dan merusak ekosistem
pertanian yang masih alami. Sementara di sektor perikanan, impor produk perikanan akan mempersulit
keadaan nelayan tradisional untuk bersaing dan terancam produksinya akibat cuaca ekstrem.
Contoh lainnya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang saat ini statusnya
tengah dalam proses ratifikasi. Perjanjian ini merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia
yang akan diikuti oleh 15 negara. Perjanjian ini akan sangat berpotensi merugikan bagi petani kecil di
Indonesia karena akan membebaskan tarif produk-produk seperti daging, serealia dan pangan olahan
untuk masuk ke Indonesia. Indonesia hampir dipastikan akan sulit bersaing, mengingat Cina dan Australia
sebagai negara importir komoditas-komoditas tersebut, bergabung di dalam RCEP.
Kebijakan pemerintah untuk mengakomodir perdagangan bebas, khususnya terkait impor pangan, tidak
dapat dipisahkan dari kehadiran UU Cipta Kerja. Hal ini dilihat dari diubahnya substansi di dalam UU
Pangan, yang sebelumnya melarang impor pangan dan memprioritaskan produksi pangan domestik, kini
justru mencantumkan frasa impor pangan sebagai salah satu sumber pemenuhan pangan nasional.
Kendati MK juga telah memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan cacat formil, namun
melihat cepatnya pembahasan berbagai perjanjian perdagangan bebas di atas, pemerintah bersikeras
menjadikan UU Cipta Kerja sebagai acuan.
Ancaman yang ditimbulkan oleh perjanjian perdagangan bebas tersebut pada dasarnya dapat dihindari.
Di tingkat internasional, pemerintah seharusnya memperhatikan dengan seksama pasal 10 UNDROP
tentang Hak untuk Berpartisipasi17, termasuk dalam konteks perjanjian internasional. Sementara di
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Pasal 10 UNDROP tentang Hak untuk Berpartisipasi mensyaratkan pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, harus
melibatkan partisipasi dari petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, dalam setiap perumusan kebijakan strategis yang
berdampak langsung bagi kehidupan mereka. Lebih lanjut, lihat ‘Laporan Situasi Hak Asasi Petani 2021’ yang diterbitkan oleh SPI
https://spi.or.id/laporan-situasi-hak-asasi-petani-indonesia-2021-bagian-2-dari-3-bagian-kedaulatan-pangan-tidak-sepenuhnyadijalankan-petani-dikriminalisasi-atas-nama-investasi/
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tingkat nasional, Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional18, harus menjadi
acuan pemerintah dalam memilah kesepakatan-kesepakatan di dalam perjanjian internasional yang
bertentangan dengan semangat konstitusi.

e) Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pangan
Kelembagaan Petani
Sampai saat ini, pemerintah belum menjalankan putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013 terhadap Uji Materi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan).
Putusan ini sejatinya sudah ada sejak tahun 2014 yang lalu, namun belum kunjung direalisasikan. Dampak
dari sikap pemerintah tersebut adalah terjadinya diskriminasi terhadap kelembagaan petani, dalam
menikmati akses dan kesempatan yang setara terhadap bantuan dan program dari pemerintah.
Sebagaimana diketahui, sebelum adanya Putusan MK terhadap UU Perlintan, pengakuan kelembagaan
petani hanya terbatas pada Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi
Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional saja. Putusan MK lantas mensyaratkan
pengakuan terhadap bentuk-bentuk kelembagaan petani lainnya, yang selama ini telah eksis, seperti
serikat, paguyuban, aliansi, kesatuan, himpunan dan yang lainnya.
Tidak hanya itu, Putusan MK juga menghapuskan kata ‘berkewajiban’ di dalam ayat 71 UU Perlintan. Oleh
karenanya, petani tidak lagi berkewajiban menjadi anggota kelembagaan petani yang dibentuk oleh
pemerintah. Putusan MK tersebut memberikan kebebasan bagi petani untuk dapat bergabung dan
berperan aktif pada kelembagaan petani yang dibentuk oleh diri mereka sendiri.
Oleh karenanya, persoalan kelembagaan petani yang terjadi sepanjang tahun 2021 masih berkutat pada
belum terakomodirnya bentuk-bentuk kelembagaan petani yang ada, untuk mengakses berbagai program
dan bantuan. Dalam konteks kebijakan pupuk subsidi misalnya, salah satu persyaratannya adalah para
petani harus terdaftar sebagai anggota Poktan dan Gapoktan, untuk dapat dimasukkan dalam penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal tersebut jelas
diskriminatif bagi para petani yang tidak tergabung di dalam Poktan atau Gapoktan. SPI juga mencatat
diskriminasi lainnya yang terjadi seputar masalah kelembagaan pangan, yaitu:
i) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
(peraturan pelaksana UU Cipta Kerja). Pasal 14 dalam peraturan ini mengatur ketentuan baru
tentang kelembagaan pekebun, yang berlainan dengan kelembagaan petani. Kelembagaan
pekebun tersebut hanya dibatasi berupa Poktan, Gapoktan, Lembaga Ekonomi Petani dan
Koperasi;
ii) Program 2.000 Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA). Program ini hanya
mengedepankan Poktan dan Gapoktan yang terdata di dinas pertanian kabupaten/kota dan
provinsi saja. Hal ini secara nyata menyampingkan potensi petani muda dan petani andalan
lainnya, yang tidak tergabung dalam Poktan dan Gapoktan;
iii) Pembentukan ‘Jaringan Pertanian Nasional’ (JPN)19, yang dimaksudkan untuk memperkuat
Kementerian Pertanian dalam mempercepat pembangunan pertanian secara maju, mandiri dan
18

Putusan MK ini menghasilkan norma baru diantaranya adalah keikutsertaan dalam perjanjian internasional harus melibatkan
peran konsultasi dengan DPR. DPR dalam hal ini juga harus menilai terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkan oleh perjanjian
tersebut, khususnya yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Lihat kertas posisi yang dikeluarkan
oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi, dimana SPI tergabung di dalamnya https://igj.or.id/wp-content/uploads/2019/10/KertasKebijakan_Putusan-MK_2019.pdf
19 Program ini diluncurkan pada bulan November 2021 lalu, di 15 Kabupaten dan 5 Provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, DI
Yogyakarta, NTB dan Sulawesi Selatan. JPN diklaim beranggotakan sebanyak 2.845 orang. Secara konsepsi, JPN tidak jauh berbeda
dengan Poktan dan Gapoktan karena tak melibatkan kelembagaan petani yang didirikan oleh petani yang belum terdaftar di dinas
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modern. Lagi-lagi, program ini tidak memasukkan bentuk-bentuk kelembagaan petani lainnya,
di luar dari Poktan dan Gapoktan.
Masih terdapat banyak lagi bentuk diskriminasi kelembagaan petani, akibat dari tidak dijalankannya
Putusan MK terhadap UU Perlintan oleh pemerintah, seperti: i) apabila terjadi gagal panen, sebagaimana
yang tercantum di dalam pasal 33 UU Perlintan, pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya
memberikan bantuan ganti rugi kepada petani; ii) pembangunan sistem peringatan dini dan dampak
perubahan iklim, sesuai pasal 34 UU Perlintan, agar mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam;
sampai dengan jaminan luasan tanah seluas 2 hektar kepada petani.
SPI juga mencatat pada tahun 2021 ini, Kementerian Pertanian juga masih melanjutkan skema
korporatisasi petani yang secara nyata belum berhasil diterapkan20. SPI menilai konsep korporatisasi
petani justru menyampingkan petani, karena petani tidak diperankan sebagai subyek atau aktor utama,
melainkan hanya sebagai penyuplai, ataupun pekerja bagi korporasi pertanian. Kolaborasi antara petani
yang tergabung dalam koperasi petani dengan korporasi baik negara maupun swasta dalam satu wadah
juga dianggap tidak tepat.
Kelembagaan Ekonomi Petani
Di dalam konstitusi, yakni pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa “Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pengejawantahan pasal 33 tersebut adalah
dengan ditetapkannya koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, sebagai bentuk kelembagaan
ekonomi yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan bagi para anggotanya. Dalam konteks pertanian,
koperasi juga menemukan relevansinya sebagai kelembagaan ekonomi yang ideal bagi para petani
maupun orang-orang yang bekerja di perdesaan.
Pada dasarnya, Pemerintah cukup menaruh perhatian untuk pembangunan dan penguatan koperasi
Petani. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM yang memprioritaskan
pembangunan dan penguatan koperasi di sektor pangan dan pertanian. Selama tahun 2021, Kementerian
Koperasi dan UKM menyiapkan 100 Koperasi Pangan Modern untuk dijadikan role model (percontohan).
Hanya saja, dalam prosesnya keterlibatan dari perusahaan/korporasi swasta dalam pembangunan
koperasi modern tersebut tidak terelakkan. Menteri Koperasi dan UKM mengatakan kehadiran korporasi
besar dapat membantu peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia dengan kerja sama koperasi dan
korporasi melalui skema bisnis corporate farming dan mengonsolidasi lahan-lahan perorangan milik
petani21.
Upaya pemerintah mendorong korporatisasi pertanian juga dapat dilihat dari dikeluarkannya Perpres No.
18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Korporasi
petani diproyeksikan sebagai ‘Proyek Nasional’ (Major Project) untuk sektor pangan dan akan
dikembangkan di 1.029 klaster komoditas pertanian dengan jumlah korporasi petani yang dikembangkan

pertanian dan kementerian pertanian. JPN ini juga berpotensi kuat akan memonopoli segala bentuk program dan bantuan
sebagaimana masa lampau yang dilakukan oleh Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI).
20 Terkait korporatisasi petani, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani disahkan. Kementerian dan lembaga pemerintah yang terlibat
antara lain Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara garis besar, program ini bertujuan mendirikan
perusahaan-perusahaan profesional yang diklaim secara mayoritas akan dimiliki oleh petani. Secara pembiayaan, korporasi
petani tidak hanya dibiayai melalui APBN, namun akan difasilitasi sumber pendanaan yang beragam, sehingga petani dapat
menjadi investor di produk pertanian yang mereka hasilkan.
21 Lihat https://kemenkopukm.go.id/read/menkop-ukm-minta-korporasi-besar-bisa-tingkatkan-kesejahteraan-petani
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sebanyak 350 unit. Pembangunan korporasi petani, menurut Kementerian, juga sebagai dukungan untuk
program food estate, yang disebut sebagai program super prioritas Kementerian Pertanian.
Gambar 16 Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Sumber: Kementerian Koperasi (2021)

Kebijakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM serta Kementerian Pertanian, dalam
mendorong korporatisasi koperasi justru akan menyingkirkan petani dan keluarga petani. Dilibatkannya
perusahaan/korporasi swasta, juga berpotensi besar menimbulkan monopoli atau oligopoli atas tanah,
pupuk, benih, alur distribusi dan pasar. Padahal, sebagaimana dikemukakan di atas, konstitusi
menyebutkan bahwa koperasi petani, sebagai kelembagaan petani merupakan dasar pembangunan
ekonomi masyarakat di perdesaan yang ideal. Hal ini juga diperkuat dalam UU Perlintan, yang sudah
menyebutkan koperasi sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) adalah Koperasi.
Di dalam koperasi, petani menjadi pengambil keputusan utama dan aktor utama dalam melakukan
aktivitas usaha. Oleh karenanya, Pemerintah harus membuat kebijakan khusus untuk pembangunan dan
penguatan usaha tani melalui Koperasi Petani. Peran pemerintah/BUMN seperti Bulog dan BUMN Pangan
lainnya sangat dibutuhkan, khususnya dalam penyerapan hasil produksi pertanian dan perkebunan
sehingga kedaulatan pangan kesejahteraan petani di pedesaan akan terwujud.
Pembangunan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi petani pada dasarnya sudah dijalankan oleh SPI.
Pada tahun 2017 lalu, SPI telah mendeklarasikan pembentukan 1.000 Koperasi Petani Indonesia – KPI22.
Sampai saat ini, pembangunan koperasi sudah berhasil di lakukan di 15 wilayah SPI. Tidak hanya itu, SPI
menjadikan koperasi sebagai alat konsolidasi bersama gerakan rakyat lainnya. Bersama organisasi gerakan
rakyat lainnya seperti Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan serikat pekerja, petani, nelayan
serta koperasi rakyat lainnya, SPI membangun aliansi koperasi gerakan rakyat23.

22 KPI

didirikan oleh petani SPI di tingkatan basis SPI (desa), cabang SPI (kabupaten/kota), wilayah SPI (provinsi) dan nasional. Pola
kerja yang dibangun oleh KPI yaitu membeli produk pangan (beras, sayuran, buah, kopi, cokelat, madu, gula aren, jagung sampai
dengan pupuk) dari petani SPI di basis-basis produksi dengan harga yang layak menurut petani. Kemudian, KPI menjual produk
tersebut, baik produk mentah maupun produk pangan olahan langsung ke konsumen dan ke pasar-pasar yang ada. KPI juga
memiliki akses perdagangan langsung ke konsumen dan juga pasar lokal dan nasional.
23 Kegiatan aliansi ini mencakup pembuatan modul pendidikan koperasi rakyat secara bersama sehingga modul ini dapat
digunakan oleh seluruh organisasi gerakan rakyat dalam membangun dan menjalankan koperasi.
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Kelembagaan Pangan
Carut-marutnya tata kelola pangan di Indonesia menjadi alasan utama perlunya badan khusus yang
menangani persoalan pangan di Indonesia. Hal inilah yang kemudian direalisasikan dengan
dikeluarkannya, Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pembentukan Badan
Pangan Nasional (Bapanas) sendiri merupakan mandat dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
tepatnya dalam Pasal 129, yang mengatur tentang pembentukan kelembagaan pangan.
Dalam perpres tersebut, Bapanas akan mengurusi 9 bahan pangan pokok yaitu Beras, Jagung, Kedelai,
Gula Konsumsi, Bawang, Telur Unggas, Daging Ruminansia, Daging Unggas dan Cabai. 9 bahan pangan ini
diklaim sebagai jenis komoditas yang rentan terhadap gejolak pasar dan memiliki permasalahan yang
kompleks dan menahun dalam tata kelolanya:
i)

ii)

iii)

iv)

v)

Rencana impor beras yang disampaikan oleh Kementerian Perekonomian pada Maret 2021 lalu.
Hal ini terbukti membuat kegaduhan dan berdampak pada rendahnya harga gabah di tingkat
petani.24 SPI melihat kondisi ini terjadi akibat tidak adanya koordinasi, khususnya perihal
sinkronisasi dan akurasi data produksi komoditas, yang dijadikan acuan bersama;
Kenaikan harga jagung untuk pakan ternak di Oktober 2021. Para peternak mengeluhkan harga
jagung pakan yang cenderung naik. Pada waktu yang bersamaan, harga telur unggas mengalami
penurunan. Salah satu pangkal permasalahan ini lagi-lagi mengenai data yang tidak sinkron.
Bahkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkesan saling bantah dan
berdebat di ranah publik;
Kenaikan harga daging ayam pada pertengahan tahun 2021. Publik dikejutkan dengan kenaikan
harga daging ayam Indonesia yang ditengarai lebih mahal daripada harga di negara tetangga dan
beberapa negara di Eropa. Situasi itu tak mereda secara drastis. Bahkan Sampai dengan minggu
ketiga September 2021, daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi. Setali tiga uang,
harga daging ruminansia juga bisa dikatakan tak terkendali pada semester pertama tahun 2021
ini. Siklus rutin kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran akan terus berulang jika
produktivitas yang cenderung jalan di tempat dan ketergantungan kepada daging impor tak
segera diatasi. Kedua faktor tersebut mesti diseimbangkan dengan fluktuasi permintaan
konsumen;
Anjloknya harga komoditas cabai di awal September 2021. Padahal menjelang pergantian tahun
2020 lalu harga cabai sempat melejit. Selain tentang perencanaan produksi yang belum sistematis,
pengolahan paska panen produk turunan cabai segar agar lebih awet juga menjadi catatan serius.
Paradoks lain terjadi pada bawang. Ketika musim panen tiba, harga bawang merah ditingkat
petani sangat mengkhawatirkan. Tetapi terkadang dalam waktu yang berdekatan, impor bawang
putih tak terhindarkan dan menjadi rutinitas tahunan;
Gula konsumsi yang masih tergantung impor, karena mengalami penurunan produksi di setiap
tahun. Revitalisasi pabrik gula rakyat menjadi agenda yang mendesak, karena diharapkan dapat
mengoreksi angka rendemen tebu nasional yang tergolong rendah. Kebijakan ini juga diimbangi
dengan perhitungan yang matang terhadap neraca gula total saat masa giling tebu berakhir
sebelum pergantian tahun. Sehingga proyeksi kebutuhan nasional pada tahun berikutnya dapat
direncanakan dengan lebih presisi.

Berbagai permasalahan komoditas pangan yang dipaparkan di atas tentu menjadi pekerjaan rumah yang
tidak mudah bagi Bapanas. Bapanas harus segera bergerak cepat untuk dapat mengatasi permasalahan-
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Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai 1,5
juta ton, yang dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021. Selengkapnya, lihat di
https://spi.or.id/hentikan-rencana-impor-1-juta-ton-beras-segera-bentuk-badan-pangan-nasional/
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permasalahan tersebut. SPI mencatat terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi, terkait tugas dan
fungsi Bapanas ke depannya.
Dalam konteks kewenangan, Bapanas akan beririsan dengan kementerian terkait, yang sebelumnya
memikul tanggung jawab terkait pangan, seperti:
i)

Kementerian Perdagangan: terkait perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi
harga, dan distribusi pangan; dan juga perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor
dan impor pangan;
ii) Kementerian Pertanian: perumusan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah dan
perumusan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) termasuk rafaksi atau pemotongan harga. Peran
ini amat krusial karena besaran cadangan pangan pemerintah akan mempengaruhi kebijakan
turunan seperti operasi pasar. Demikian juga mengenai HPP yang selama ini dinilai belum
berpihak kepada petani dan membuka ruang monopoli pangan oleh swasta;
iii) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): penguasaan Bulog yang akan dilimpahkan ke
Bapanas
Kewenangan Bapanas yang mengurangi peran dari kementerian di atas, diyakini akan menutup ruang
saling menyalahkan yang selalu tersaji dihadap publik. Bapanas bisa lebih fokus pada kerja-kerja perbaikan
kebijakan pangan nasional yang lebih substantif. Oleh karenanya, Bapanas seyogyanya dipimpin oleh
profesional yang kompeten dan mumpuni dibidang pangan. Misalnya kemampuan dalam memahami
konteks permasalahan pangan yang harus diurai, berpengalaman di dunia pertanian dan pangan,
memahami kewenangan dari badan pangan nasional yang kuat, berorientasi pada kedaulatan pangan,
dan mampu mengawal implementasi dari solusi yang diputuskan.
SPI menilai Bapanas sebagai wujud dari kelembagaan pangan harus terus dilanjutkan. Hanya saja perlu
dicatat, bahwa dicantumkannya UU Cipta Kerja (sebagai bagian menimbang) pembentukan Perpres
Bapanas tersebut terkesan sangat dipaksakan. Hal ini mengingat bahwa UU Cipta Kerja tidak sama sekali
mengubah pasal-pasal dalam UU Pangan yang berkaitan dengan kelembagaan pangan. Pemerintah
terlihat berusaha mengaitkan agar UU Cipta Kerja seolah mendukung kedaulatan pangan dan
kesejahteraan petani.
Padahal, diubahnya substansi dalam UU Pangan (akibat dari UU Cipta Kerja) justru lebih menguntungkan
korporasi dengan mempermudah impor pangan. Impor pangan kini tidak lagi memedulikan beberapa
proteksi yang dulunya ada, yakni mempertimbangkan produksi pangan dalam negeri yang dihasilkan oleh
petani dan persetujuan Menteri terkait dibidang pangan.
Terlebih lagi pasca dikeluarkannya putusan MK bahwa UU Cipta Kerja cacat formil, dan berstatus
inkonstitusional bersyarat. SPI berpandangan, kelanjutan dari Bapanas harus diikuti dengan melakukan
revisi Perpres 66/2021 dengan menghapus UU Cipta Kerja dalam bagian menimbang. Juga menambahkan
beberapa aturan yang lebih menguatkan lagi langkah-langkah untuk mewujudkan kedaulatan pangan
seperti jaminan luas tanah bagi petani pangan, jaminan harga pangan ditingkat petani, dan jaminan
serapan hasil panen petani pangan.
Sistem Pangan Global
Di tingkat internasional, Pemerintah Indonesia mengambil langkah mundur terkait upaya
mempromosikan sistem pangan yang berkeadilan bagi masyarakat. Pada tahun 2021, melalui forum
United Nations Food System Summit – UNFSS, pemerintah masih menggunakan konsep ketahanan pangan
untuk melibatkan korporasi dalam sistem pangan saat ini. Ketahanan pangan yang masih menjadi konsep
utama dalam pembahasan di UNFSS dikarenakan UNFSS sendiri merupakan forum yang diselenggarakan
dan diarahkan oleh korporasi, bukan petani. Korporasi dalam konteks ini adalah World Economic Forum.
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Sehingga forum tersebut hanya mengakomodir kepentingan dari korporasi-korporasi, khususnya
korporasi pangan transnasional.
SPI menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Hal ini mengingat konsep ketahanan pangan sudah
terbukti gagal dalam mengatasi kelaparan dan kemiskinan global yang terjadi saat ini. Pemerintah juga
seolah-olah menutup mata terhadap kenyataan bahwa, sistem pangan yang dikendalikan oleh korporasi
telah gagal. Ini dibuktikan dari ‘Krisis Pangan Global tahun 2008’ dan juga kesulitan-kesulitan yang
dihadapi selama Pandemi Covid-19 saat ini, dimana petani selalu termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan
di sektor pertanian.
Dalam hal ini, SPI bersama dengan gerakan rakyat lainnya25, secara konsisten terus mendesak pemerintah
agar menjadikan kedaulatan pangan sebagai konsep pembangunan pertanian dan perdesaan. Sebagai
antitesis dari ketahanan pangan, kedaulatan pangan merupakan solusi dari carut-marutnya situasi pangan
di Indonesia saat ini. Hal ini mengingat di dalam kedaulatan pangan, petani, nelayan, masyarakat adat dan
produsen pangan skala kecil lainnya ditempatkan sebagai subjek, bukan objek dari kebijakan. Oleh
karenanya, aspirasi dan kebutuhan dari para subjek (selaku produsen pangan yang utama di Indonesia)
akan lebih diutamakan, bukan lagi didasarkan pada tuntutan pasar dan kepentingan
perusahaan/korporasi.

f) Situasi Hak Asasi Petani di Indonesia
Pembahasan mengenai situasi hak asasi petani tentu tidak dapat dipisahkan dari Deklarasi PBB tentang
Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Perdesaan atau biasa disebut dengan UNDROP. Sebagai
norma internasional, UNDROP merupakan rujukan atau acuan yang penting dalam upaya pemenuhan
hak-hak petani, dan juga orang-orang di perdesaan lainnya.
Sejak disahkan pada Sidang Umum PBB pada Desember 2018 lalu, UNDROP saat ini tengah memasuki fase
implementasi, yakni bagaimana proses harmonisasi ke dalam kebijakan dan peraturan perundangundangan di tiap negara. Dalam konteks Indonesia, proses implementasi UNDROP dapat dikatakan
berjalan dengan lambat. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan rentannya kehidupan petani
dan orang yang bekerja di perdesaan, UNDROP belum mendapatkan posisinya dalam peraturan dan
perundang-undangan nasional (sebagai acuan norma ataupun referensi). Alhasil segala kebijakan dan
penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan petani belum mengacu kepada pasal-pasal yang
terkandung di dalam UNDROP. SPI mencatat setidaknya terdapat beberapa pelanggaran terhadap hak
asasi petani di Indonesia, yang mengacu pada pasal-pasal UNDROP26, sebagai berikut:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Pasal 2 tentang Kewajiban Umum Negara
Pasal 4 tentang Hak Perempuan di Perdesaan;
Pasal 7 tentang Kebebasan Bergerak;
Pasal 10 tentang Hak untuk Berpartisipasi;

25 Pada tahun 2021 ini, SPI tergabung bersama

elemen gerakan rakyat lainnya di dalam ‘Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem
Pangan’ untuk menolak UNFSS dan mengampanyekan kedaulatan pangan sebagai basis utama sistem pangan di Indonesia.
Selengkapnya, dapat dilihat di https://spi.or.id/tolak-ktt-sistem-pangan-pbb-mentransformasi-sistem-pangan-berorientasikedaulatan-pangan-melalui-gerakan-rakyat/
26 Lihat juga ‘Laporan Situasi Hak Asasi Petani 2021’ yang dibuat oleh SPI. Laporan ini menyajikan secara spesifik sejauh mana
situasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani dan orang yang bekerja di perdesaan di Indonesia https://spi.or.id/laporansituasi-hak-asasi-petani-indonesia-2021-bagian-1-dari-3-bagian-pemerintah-belum-sepenuhnya-hadir-membela-hak-asasipetani/
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(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Pasal 12 tentang Hak untuk Mengakses Keadilan;
Pasal 15 tentang Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan;
Pasal 16 tentang Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi;
Pasal 17 tentang Hak atas Tanah;
Pasal 19 tentang Hak atas Benih;
Pasal 20 tentang Hak atas Keanekaragaman Hayati

SPI melihat berbagai pelanggaran terhadap hak-hak petani di atas, akibat dari lemahnya komitmen
pemerintah Indonesia. Padahal secara substansi, Indonesia sudah memiliki fondasi yang cukup kuat,
dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
Contohnya, mengenai kebebasan petani untuk berserikat dan berorganisasi; jaminan terhadap luasan
minimum pemilikan tanah bagi petani (UU Perlintan); proteksi dari impor pangan dan kebijakan yang
merugikan petani (UU Pangan); sampai dengan larangan konversi lahan pangan menjadi non-pangan (UU
Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan). Substansi dari berbagai peraturan perundang-undangan
tersebut terbukti memproteksi dan melindungi sebagian hak-hak petani dan orang yang bekerja di
perdesaan, sebagaimana yang tercantum di dalam UNDROP.
Hanya saja, keberadaan UU Cipta Kerja justru mengubah dan menghapus substansi dari undang-undang
tersebut. Hal ini yang juga semakin memperkuat pandangan lemahnya komitmen pemerintah pada
perlindungan hak-hak petani yang bekerja di perdesaan. Pemerintah lebih memilih untuk mendorong
disahkannya UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan turunannya, yang lebih memprioritaskan
investasi dan bisnis skala besar, akan menyulitkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi petani dan
orang-orang yang bekerja di perdesaan.

g) Penanganan Pandemi Covid-19
Alokasi Anggaran Pandemi Covid-19 untuk Petani
Sebelum adanya pandemi Covid-19, petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan sudah
teridentifikasi sebagai kelompok rentan. Merebaknya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 tentu
semakin mendesak pemerintah mengambil langkah ekstra, untuk menaruh perhatian khusus dan
menyiapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi kerentanan tersebut.
Langkah ini kemudian dituangkan pemerintah dalam konteks Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan, anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk PEN
sebesar Rp744,77 triliun, dengan realisasinya sekitar 71,6% atau sebesar Rp533,6 triliun sampai Desember
2021 ini. Adapun realisasi yang sudah tersalurkan melalui PEN 2021 adalah:
Tabel 3 Realisasi PEN 2021 (per Desember 2021)

Program PEN

Pagu
(Triliun)

Realisasi
(Triliun)

Persentase

214,6

147,7

68,6 %

Perlindungan Sosial: Kartu Pra Kerja, PKH,
Subsidi Listrik, etc.

186

161

86,64 %

Dukungan UMKM dan Korporasi

162

74,3

45,8 %

Program Prioritas: Padat karya, pariwisata,
ketahanan pangan (food estate)

117

87,4

74,6 %

Insentif Usaha

62,8

63,1

100,5 %

Kesehatan

Sumber: Kementerian Keuangan (2021), Diolah SPI
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Dari besarnya alokasi PEN tersebut, SPI melihat pemerintah belum mengambil langkah yang tepat dalam
konteks kebijakan pengalokasian anggaran bagi petani maupun orang-orang yang bekerja di perdesaan.
Untuk kebijakan yang bersifat pendek misalnya, pemerintah mengambil langkah pemberian bantuan
sosial tunai, untuk meringankan dampak pandemi terhadap aktivitas perekonomian yang dibatasi. Melalui
Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2021, pemerintah mengeluarkan program bantuan sosial tunai
kepada pelaku usaha koperasi dan juga bantuan kewirausahaan koperasi.
Program ini pada dasarnya sudah tepat karena menargetkan koperasi, yang merupakan kelembagaan
ekonomi petani di Indonesia, sebagai sasaran. Namun, SPI mencatat masih terdapat berbagai kelemahan
dalam realisasi program tersebut, sehingga belum dapat diakses secara merata. Misalnya terkait
minimnya sosialisasi program oleh pemerintah, baik dari pusat hingga pemerintah daerah kepada pelaku
usaha koperasi.
Akibat minimnya sosialisasi, para pelaku usaha koperasi petani di pedesaan masih banyak yang tidak
mengetahui adanya program tersebut. Padahal sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu
sektor yang terdampak Pandemi Covid-19. Jika pun ada pelaku usaha koperasi petani yang mencoba
mengakses dan mengikuti program dari Kementerian Koperasi dan UKM, justru dipersulit oleh pemerintah
tingkat daerah dengan rumitnya persyaratan dan alur birokrasi, ketidakjelasan informasi yang diberikan
dan pemerintah di tingkat daerah membatasi pelaku usaha koperasi yang ingin mengakses program yang
diberikan oleh pemerintah pusat.
Sementara untuk kebijakan jangka panjang, SPI mencatat pemerintah melakukan kekeliruan dengan
mengalokasikan anggaran untuk proyek food estate dan ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini mengingat
food estate solusi yang tepat untuk mengatasi ancaman krisis pangan dan perubahan iklim di masa
mendatang.27 Selain terbukti gagal di periode-periode yang lalu, Pemerintah seharusnya sadar bahwa
produksi pangan sehari-hari di Indonesia dihasilkan oleh para petani dan produsen pangan skala kecil
lainnya, bukan melalui food estate yang dikontrol oleh perusahaan/korporasi pangan.
SPI berpandangan Pemerintah harusnya fokus untuk memaksimalkan peran dari Bulog ataupun BUMN
Pangan, terkait penyediaan bantuan pangan selama pandemi Covid-19. Hal ini menjadi penting mengingat
selama tahun 2021, petani dan produsen pangan skala kecil lainnya dihadapkan pada masalah rendahnya
harga di tingkat petani.28 Di posisi yang sama, masyarakat dihadapkan pada kebutuhan pangan yang sehat
dan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi.
Kondisi dimana tidak terserapnya produk pertanian dengan harga yang layak dan kebutuhan akan pangan
yang sehat dan bergizi, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. Pemerintah dapat mendorong
pengalokasian anggaran secara khusus, untuk pembelian pangan langsung dari petani dan koperasi
petani, dengan realisasinya dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan BUMN seperti Bulog dan BUMN
Pangan lainnya. Selain berdampak pada tercukupinya hak atas pangan di tengah pandemi, kebijakan
khusus ini juga akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang melibatkan petani dan produsen
pangan skala kecil lainnya.

PENUTUP & REKOMENDASI
Pemaparan berbagai situasi di atas menunjukkan pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang sangat
banyak, untuk mengatasi berbagai dinamika yang ada di sektor agraria, pertanian, dan pembangunan
perdesaan Indonesia. Pangkal persoalan dari hal ini adalah persoalan keberpihakan, mengingat berbagai

27 Lihat pembahasan di

bagian sebelumnya perihal pembangunan perdesaan, dijelaskan mengenai bagaimana proyek food estate
merupakan ancaman terhadap petani dan produsen pangan skala kecil lainnya di Indonesia.
28 Lihat pembahasan di bagian sebelumnya, perihal kelembagaan pangan dan wewenang dari Bapanas.
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kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama tahun 2021 masih mengabaikan kepentingan dari rakyat,
terkhususnya petani, nelayan, masyarakat adat, dan orang-orang yang bekerja di perdesaan lainnya.
Bagi SPI, ke depannya pemerintah harus lebih terbuka dan berkomitmen untuk mengakomodir
kepentingan dari rakyat, bukan kepentingan perusahaan/korporasi dan segelintir orang saja. Pemerintah
harus menjalankan peran dan fungsinya secara ideal, sesuai dengan yang dicita-citakan dalam konstitusi
Indonesia UUD 1945. Oleh karena itu, SPI merekomendasikan langkah-langkah progresif yang harus
segera diambil oleh pemerintah, yaitu:
i)

Pemerintah harus berkomitmen terhadap penguatan kebijakan reforma agraria: landasan hukum
mengenai pelaksanaan reforma agraria harus diperkuat, yakni merevisi berbagai kelemahan
Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dan diperbarui ke dalam bentuk peraturan
pemerintah bukan presiden. Selain itu perlu dibentuk wadah yang lebih ajek dan utuh dalam hal
penyelesaian konflik agraria, sebagai kelanjutan dari Tim PPKA-PKRA;
ii) Kebijakan jangka panjang pertanian Indonesia harus didasarkan pada prinsip kedaulatan pangan.
Dalam konteks pemenuhan sarana produksi, pemerintah harus mendorong petani dan orangorang yang bekerja di perdesaan beralih dari sistem pertanian yang bercorak revolusi hijau
menjadi agroekologi. Hal ini secara signifikan akan mengurangi ketergantungan petani terhadap
pupuk subsidi, dan lebih berdampak positif bagi lingkungan serta berkelanjutan. Pemerintah
dapat memfokuskan alokasi subsidi untuk menjamin harga di tingkat petani dan terbentuknya
koperasi-koperasi, baik itu produsen maupun konsumen;
iii) Implikasi dari Putusan MK tentang Uji Formil UU Cipta Kerja mengharuskan pemerintah tidak
mengambil tindakan atau kebijakan strategis yang berdampak luas, termasuk menerbitkan
peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Lebih dari itu, pemerintah harus
melakukan perubahan menyeluruh dan substansial terhadap UU Cipta Kerja, mengacu pada
pokok-pokok argumentasi penggugat di MK;
iv) Pemerintah harus menjamin akses yang setara bagi petani dan orang-orang yang bekerja di
perdesaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, harus segera merevisi
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, terkait kelembagaan petani. Sehingga akses
terhadap program dan bantuan pertanian bisa diberikan kepada seluruh petani dan
mengakomodir kelembagaan petani lainnya;
v) Pengalokasian anggaran di tahun 2022 untuk pembelian pangan dari petani dan koperasi petani
dengan realisasinya dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan BUMN seperti Bulog dan BUMN
Pangan lainnya. Hal ini dapat mengatasi dua masalah sekaligus, yakni tidak terserapnya produksi
pertanian dengan harga yang layak, dan juga kebutuhan pangan di tengah pandemi Covid-19 yang
belum usai;
vi) Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani dan orang yang bekerja di perdesaan dapat
dilakukan pemerintah dengan mengharmonisasi UNDROP dalam kebijakan pertanian nasional.
Hal ini bukan hal yang sulit, mengingat pada dasarnya pemerintah Indonesia sudah memiliki
peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, UU
Pangan, sampai dengan UU Perlintan;
vii) Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dengan menghentikan ratifikasi maupun proses
penandatanganan perjanjian perdagangan bebas yang berdampak luas bagi perlindungan petani
dan orang-orang yang bekerja di perdesaan;
viii) Pemerintah harus membatalkan peraturan/undang-undang yang tidak berpihak petani. Salah
satunya adalah UU P3H, yang selama ini menjadi legitimasi dan legalitas untuk mengriminalisasi
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petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan dalam mempertahankan tanahnya yang
dimasukkan ke dalam Kawasan hutan.
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