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1. Pendahuluan
Tiga tahun yang lalu, tepatnya 17 Desember 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan
Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan (United Nations
Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas) atau disingkat
UNDROP. UNDROP merupakan perjuangan kolektif yang diinisiasi oleh para petani kecil dari berbagai
belahan dunia, termasuk Indonesia. Selama hampir 20 tahun, perjuangan para petani mulai dari aksiaksi, diskusi dan pengorganisasian di tingkat basis hingga sidang-sidang pembahasan di tingkat PBB,
membawa kemajuan besar dalam konteks pengakuan hak-hak yang melekat pada diri mereka.
UNDROP sebagai instrumen Hak Asasi Manusia, menjadi norma acuan bagi negara-negara di dunia
untuk melindungi dan menghormati hak asasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Hal ini
berangkat dari kenyataan bahwa petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan mengalami
diskriminasi, penindasan, dan pemiskinan di kehidupan sehari-hari.
Dengan adanya UNDROP, negara di setiap dunia kini berkewajiban melindungi dan mendorong
pemenuhan hak-hak petani dan orang yang bekerja di perdesaan. UNDROP saat ini berada pada tahap
implementasi. Negara-negara di dunia perlu mengambil kebijakan untuk mengadopsi dan
mengharmonisasi UNDROP dalam kebijakan maupun peraturan perundang-undangan di dalam
negeri. Khususnya negara-negara yang mendukung (in favour), proses implementasi UNDROP
diharapkan dapat menjadi contoh ataupun acuan, tentang bagaimana upaya pemenuhan hak-hak
petani dan orang yang bekerja di perdesaan dipenuhi.
Dalam konteks Indonesia, proses implementasi UNDROP dapat dikatakan berjalan dengan lambat.
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.
Selama tahun 2021 petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan dihadapkan pada situasi yang
berat. Dalam konteks pandemi Covid-19, kendati pengendalian pandemi Covid-19 menunjukkan
kemajuan yang positif di tingkat global, namun dampaknya masih dirasakan di berbagai sendi
kehidupan masyarakat. Hal ini semakin memperparah situasi petani dan masyarakat yang bekerja di
perdesaan, yang terancam oleh sistem pangan bercorak neoliberalisme saat ini.
Peringatan tiga tahun disahkannya UNDROP harus menjadi momentum mendesak pemerintah
Indonesia dalam implementasi dan pengadopsian UNDROP. Ini yang mendorong Serikat Petani
Indonesia (SPI), sebagai organisasi tani yang menginisiasi dan memperjuangkan UNDROP,
meluncurkan laporan tentang situasi hak asasi petani dan orang yang bekerja di perdesaan, di
Indonesia.
Laporan ini akan mengangkat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota SPI di berbagai wilayah
Indonesia selama tahun 2021. Hal ini kemudian akan ditinjau berdasarkan pasal-pasal yang ada di
dalam UNDROP, untuk melihat sejauh mana hak-hak tersebut dilindungi dan dipenuhi oleh
pemerintah. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah Indonesia
untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang berdampak pada petani, dan umumnya sektor
pertanian.
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2. Metodologi
Laporan ini disusun untuk mengukur bagaimana penerapan situasi hak asasi petani dan orang-orang
yang bekerja di perdesaan, khususnya pada pasal-pasal kunci di dalam UNDROP. Pasal-pasal kunci
tersebut adalah:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

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

Adapun sumber utama untuk dalam laporan ini adalah situasi yang terjadi di anggota SPI di berbagai
wilayah Indonesia. Sementara untuk sumber sekunder dihimpun dari koran, surat kabar, media sosial,
sampai dengan informasi dari jejaring SPI di berbagai tingkatan.

3. Laporan Situasi Hak Asasi Petani Indonesia Tahun 2021
Pasal 2 tentang Kewajiban Umum Negara
(i) Ayat (1) “Negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak petani dan orang
yang bekerja di pedesaan. Mereka harus segera mengambil langkah-langkah legislatif,
administratif dan langkah lainnya yang layak untuk secara progresif mencapai pewujudan
penuh hak-hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini yang pada saat sekarang tidak dapat
dijamin dengan segera.”
SPI menilai Pemerintah belum melaksanakan kewajiban yang termaktub dalam ayat 1 di atas, bahkan
Pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan niatnya untuk mengadopsi UNDROP ke dalam
peraturan dan perundang-undangan nasional. Pemerintah juga belum menempatkan UNDROP
sebagai acuan dalam membuat, mengubah atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang
berkaitan dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Padahal tersebut sudah dimandatkan
pada ayat (4):
(Ayat 4) “Negara harus menguraikan, menafsirkan dan menerapkan perjanjian dan standar
internasional yang relevan di mana mereka adalah pihak dengan cara yang konsisten dengan
kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka sebagaimana berlaku untuk para petani dan
orang yang bekerja di perdesaan.“
Alih-alih melakukan menafsirkan dan harmonisasi perundang-undangan yang sudah ada, Pemerintah
justru mengesahkan Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan
UU Cipta Kerja) dan berikut peraturan turunannya pada tahun 2021. SPI menilai dengan disahkannya
UU Cipta Kerja tersebut, yang menggunakan metode Omnibus Law, akan dan sudah berdampak besar
bagi kehidupan petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Dan lebih dari itu, Pemerintah telah
melanggar pasal-pasal di dalam UNDROP – diantaranya pasal 4,7,10,12,15,16,17,19, dan 20. Perihal
pelanggarannya terhadap pasal-pasal tersebut akan dirinci pada bab-bab selanjutnya.
Pemerintah Indonesia seharusnya meneruskan komitmen, seperti pada tahapan proses negosiasi di
PBB. Melalui perwakilannya, Pemerintah Indonesia terus mendukung UNDROP agar dapat diadopsi
oleh PBB dengan mendukung resolusi maupun pembahasan.
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(ii) Ayat (3) “Tanpa menunjuk secara khusus legislasi tentang masyarakat adat tertentu,
sebelum menetapkan dan menerapkan legislasi dan kebijakan, perjanjian internasional dan
proses pengambilan keputusan lainnya yang dapat mempengaruhi hak-hak petani dan
orang yang bekerja di pedesaan, Negara-negara harus berkonsultasi dan bekerja sama
dengan itikad baik dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan melalui proses
perwakilan mereka sendiri, terlibat dengan dan mencari dukungan sebelum suatu keputusan
dibuat dari petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang dapat dipengaruhi oleh
keputusan tersebut, dan menanggapi kontribusi mereka, dengan memperhitungkan
ketidakseimbangan kekuatan yang ada di antara para pihak dan memastikan partisipasi
yang aktif dan bebas, efektif, bermakna dan terinformasi dari individu dan kelompokkelompok dalam proses-proses terkait dengan pengambilan keputusan itu.”
Petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan tidak dilibatkan dalam berbagai kebijakan strategis
yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Dalam konteks UNDROP, hal ini juga saling berhubungan
dengan pasal 10 tentang hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan atau program yang berdampak bagi
kehidupan mereka. Dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan,
petani maupun gerakan petani tidak dilibatkan secara utuh. Padahal UU Cipta Kerja memiliki dampak
besar bagi kehidupan petani dan orang yang bekerja di pedesaan2.
Hal ini mengingat secara substansi, UU Cipta Kerja ditujukan untuk mereformasi regulasi agar
terciptanya iklim investasi yang baik, dan menghapus sebagian besar persyaratan administratif
maupun sanksi yang dinilai memperlambat laju investasi di Indonesia. Contohnya seperti kemudahan
izin impor pangan, legalisasi benih transgenik, pembatasan budidaya benih petani, pengadaan tanah
dalam skala besar, sampai kemudahan penguasaan tanah untuk waktu yang lama bagi investasi.
Petani dan orang yang bekerja di pedesaan kembali tidak dilibatkan atau didengar aspirasinya dalam
upaya pemerintah melakukan ratifikasi atau perundingan perjanjian perdagangan bebas.
Perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral akan sangat
berdampak terhadap kehidupan petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Contohnya perjanjian
perdagangan bebas Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) yakni
Indonesia dengan negara-negara EFTA (Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Islandia) yang mulai
berlaku tahun ini. Perjanjian perdagangan bebas ini berpotensi mendorong pelanggaran hak petani
atas benih dan peningkatan impor ikan di Indonesia.
Begitu juga dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dibuat Indonesia
bersama dengan Negara Anggota ASEAN serta China, Australia, Selandia Baru, Korea dan Jepang.
Perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia ini telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia
dan tengah didorong peratifikasiannya. Meskipun produk pangan pokok seperti beras masih
dikenakan tarif, akan tetapi produk-produk seperti gula, daging dan pangan olahan akan
meningkatkan impor Indonesia dan membahayakan produksi petani. Masih banyak lagi contoh dari
perjanjian perdagangan bebas yang dijalin Indonesia tanpa mempertimbangkan aspirasi petani.
Terakhir, SPI mencatat arah kebijakan pemerintah dalam penanganan krisis iklim di COP 26 di Glasgow
November 2021 lalu, belum selaras dengan kepentingan petani dan orang-orang yang bekerja di
perdesaan. Petani merupakan masyarakat yang hidupnya sangat terdampak apabila krisis iklim
semakin parah. Saat ini, dapat dilihat banyaknya bencana seperti banjir dan kemarau yang membuat
petani tidak dapat berproduksi. Pemerintah justru mendorong adanya pembiayaan karbon dan
2

SPI mencatat dari 78 peraturan perundang-undangan terdampak oleh UU Cipta Kerja, setidaknya terdapat 4 undangundang yang berkaitan erat dengan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, yaitu: UU Pangan; UU Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani; UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan UU Hortikultura. Tidak hanya itu,
UU Cipta Kerja menambahkan pasal baru tentang Bank Tanah, Hak Pengelolaan dan Pemilikan terhadap Warga Asing yang
bertentangan dengan semangat UUPA 1960. Selengkapnya lihat https://spi.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Pandangandan-Sikap-Serikat-Petani-Indonesia-Terkait-UU-Cipta-Kerja.pdf
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pendanaan iklim sebagai solusi utama penanganan yang justru akan terus melegalkan korporasi
merusak alam dan merampas ruang hidup petani.
(iii) Ayat (5) “Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan
dimana para pelaku non-negara yang berada dalam posisi mengatur, seperti individu swasta
dan organisasi swasta, dan perusahaan transnasional dan bisnis lainnya, menghormati dan
memperkuat hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan.”
Hingga tahun 2021 ini, masih jelas terlihat bahwa sejumlah aktor non-negara khususnya perusahaan
baik nasional maupun transnasional tidak menunjukkan sikap menghormati dan memperkuat hak
petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Fenomena tersebut dapat terlihat secara jelas apabila
mengamati kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Contohnya saja konflik agraria yang
terjadi di Tanjung jabung timur, Jambi Ketika petani berkonflik dengan perusahaan nasional yakni PT.
Wirakarya sakti, PT. Kaswari Unggul dan PT. Mendahara Agro Jaya Lestari yang terus melakukan
intimidasi, merusak pondok, tanaman hingga melakukan ancaman dengan kekerasan agar petani pergi
dari lahannya.
Contoh perusahaan transnasional yang terlibat dalam konflik agraria juga dapat dilihat kembali di
Jambi maupun di Sumatera Utara. PT. Lestari Asri Jaya yang merupakan anak dari perusahaan
patungan antara Barito Pacific dan Michelin (Perancis), mencoba menggusur lahan petani. Junawal,
petani anggota SPI yang mencoba mempertahankan lahannya dari gusuran tersebut hari ini malah
dipenjara.
Di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, petani di Desa Mekar Jaya hingga hari ini tetap
bertahan, kendati tanah milik mereka digusur oleh PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) tahun 2017
silam. PT. LNK merupakan perusahaan hasil kerja sama atau KSO antara PTPN II dengan Kuala Lumpur
Kepong Plantation Holdings Bhd. (Malaysia).
Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bagaimana pemerintah sejauh ini tidak mengambil
langkah-langkah yang sepatutnya untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
perusahaan terhadap hak-hak petani. Sikap pemerintah bahkan cenderung berpihak terhadap
perusahaan, dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, sejatinya negara harus hadir
sebagai pihak yang mengatur untuk mengatur dan memastikan keberadaan korporasi tidak melanggar
dan menghormati hak-hak petani dan orang yang bekerja di perdesaan.
Pasal 4 tentang Hak Perempuan di Perdesaan
(iv)

Ayat (2) “Negara-negara harus memastikan bahwa perempuan petani dan perempuan lain
yang bekerja di daerah pedesaan menikmati tanpa diskriminasi semua hak asasi manusia
dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi ini dan dalam instrumen-instrumen
hak asasi manusia internasional lainnya, termasuk hak-hak: a. Untuk berpartisipasi secara
setara dan efektif dalam perumusan dan implementasi perencanaan pembangunan di
semua tingkatan; b. Untuk memiliki akses yang setara atas standar kesehatan fisik dan
mental tertinggi yang dapat dicapai, termasuk fasilitas layanan kesehatan yang memadai,
informasi, konseling dan layanan dalam keluarga berencana; c. Untuk mendapat manfaat
langsung dari program jaminan sosial; d. Untuk menerima semua jenis pelatihan dan
pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk pelatihan dan pendidikan yang
berkaitan dengan melek fungsional, dan mendapatkan manfaat dari semua layanan
masyarakat dan layanan tambahan yang khusus untuk meningkatkan kemampuan teknis
mereka; e. Untuk mengorganisir kelompok swadaya, asosiasi dan koperasi sehingga
mendapatkan akses yang setara kepada kesempatan ekonomi melalui lapangan kerja atau
wirausaha; f. Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan komunitas; g. Untuk memiliki akses
yang setara atas layanan keuangan, kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran dan
teknologi yang sepantasnya; h. Untuk mendapatkan akses yang setara, menggunakan dan
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pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan perlakuan yang setara atau prioritas dalam
tanah dan reforma agraria dan dalam skema permukiman kembali atas lahan; i. Untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak, imbalan yang setara dan tunjangan perlindungan
sosial, serta memiliki akses atas kegiatan yang menghasilkan pendapatan; j. Untuk bebas
dari segala bentuk kekerasan.”
Pandemi Covid-19 mengakibatkan petani dan perempuan di perdesaan mendapat beban domestik
tambahan. Petani dan perempuan perdesaan, dihadapkan pada rutinitas baru yakni mengawal
aktivitas belajar-mengajar (sekolah) bagi anak-anak mereka, yang dilakukan dari rumah secara daring.
Kondisi ini menambah kompleks posisi petani dan perempuan perdesaan, yang juga memiliki peran
sebagai penyokong ekonomi keluarga (membantu penghasilan suami) dan dalam pengerjaan lahan
pertanian.
Hal tersebut relevan dengan data dari Komnas Perempuan yang menyebutkan pandemi Covid-19
menambah beban fisik dan mental bagi perempuan pekerja purna waktu. Survei Dinamika Perubahan
di dalam Rumah Tangga selama Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2020)
menyebutkan bahwa perempuan bekerja, sebelum adanya pandemi Covid-19, sudah melakukan
beban kerja rumah tangga lebih dari 3 jam. Kondisi ini dirasakan menjadi semakin berat dan waktunya
semakin lama setelah terjadinya pembatasan kegiatan di luar rumah selama pandemi Covid-19.
Dampak lainnya dari pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan perempuan
perdesaan. Bertambahnya kebutuhan domestik keluarga, seperti untuk pulsa internet maupun
perlengkapan teknologi untuk kegiatan pendidikan. Kondisi ini tidak diimbangi dengan peningkatan
pendapatan di tingkat petani. Hal ini tampak dari situasi rendahnya harga di tingkat petani, lemahnya
daya beli di masyarakat, sampai dengan menurunnya kemampuan ekonomi keluarga karena suami
mengalami pemutusan hubungan kerja.
Selama pandemi Covid-19, petani dan perempuan perdesaan juga belum sepenuhnya menikmati
akses dan manfaat dari jaminan sosial. Laporan dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala
Keluarga (PEKKA) menyebutkan perempuan sebagai kepala rumah tangga kerap tidak dimasukkan
sebagai daftar penerima bantuan Covid-19 karena tidak diakui. Hal ini tidak terlepas dari budaya yang
berkembang di masyarakat Indonesia, yang masih kental mengakui laki-laki sebagai kepala keluarga3.
Kebijakan yang bersifat diskriminatif ini harus segera diubah. Pasal 4 UNDROP pada ayat (1) secara
jelas menyebutkan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak petani dan perempuan
perdesaan, mulai dari jaminan sosial, kesetaraan akses dalam aktivitas ekonomi melalui lapangan
kerja atau wirausaha, dan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan komunitas. Pemerintah dalam
hal ini harus mengambil langkah perbaikan, sehingga petani dan perempuan perdesaan dapat
menikmati akses yang setara dalam hal layanan pemerintah, seperti bantuan sosial dan jaminan sosial
lainnya.
Begitu juga dengan nasib buruh perempuan yang bekerja di perkebunan. Masih berlakunya sistem
Buruh Harian Lepas (BHL), mengakibatkan perempuan perdesaan berada di posisi yang rentan karena
tidak memiliki kepastian hubungan kerja dan akses terhadap jaminan sosial dan tunjangan seperti
pekerja formal4. Di masa pandemi Covid-19, kondisi ini jelas semakin memburuk.

3

Lihat https://www.gatra.com/detail/news/524588/ekonomi/perempuan-kepala-keluarga-tersingkir-saat-pandemi
Data dari Koalisi Buruh Sawit (2018) menyebutkan dari 20 juta buruh perkebunan kelapa sawit, 60 persennya merupakan
perempuan dan bekerja pada sektor perawatan yang rentan menghadapi masalah kesehatan karena bersinggungan dengan
pestisida dan pupuk kimia setiap harinya. BHL juga diupah lebih rendah dibandingkan pekerja tetap, dengan waktu kerja
mulai dari jam 6-7 jam dan tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial.
4
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Pasal 7 tentang Kebebasan Bergerak
(v)

Ayat (1) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk diakui di mana
saja sebagai pribadi di hadapan hukum.”

Petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, dimana pun mereka berada, harus mendapatkan
perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya. Sayangnya kondisi ini belum dinikmati oleh para
petani transmigran, yang masih mendapat diskriminasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak
mereka.
SPI mencatat terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh para petani diantaranya: (i)
belum diberikannya sertifikat tanah bagi para petani transmigran; (ii) tanah transmigrasi diklaim
masuk ke dalam konsesi perusahaan/korporasi; dan (iii) tumpang tindih lokasi transmigrasi yang justru
masuk dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut eksis dan tengah dialami anggota SPI di 8 lokasi, di 3
provinsi (Bengkulu, Kalimantan Tengah dan Jambi).
Tabel 1 - Lokasi Anggota SPI terkait Transmigrasi
NO

LOKASI

KONFLIK DENGAN

LUAS
(Ha)

JUMLAH
PETANI
(KK)

(i)

Desa Bandung Baru, Desa Sukasari, Desa Bukitsari,
Desa Tugu Rejo, Desa Bandung Baru, Kec. Kaba
Wetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
Unit Pemukiman Transmigrasi, Desa (UPT) Pulau
Malan, Kec. Pulau Malan, Kabupaten Katingan,
Kalimantan Tengah.
Desa Rantau Karya, Desa Sukamaju, Desa Kota Baru
dan Sekitarnya Kec. Geragai, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Jambi
Desa Pandan Sejahtera, Desa Pandan Makmur,
Desa Merbau, Desa Pandan Jaya dan sekitarnya
Kec. Geragai dan Kec. Mendahara, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Jambi
Desa Gambut Jaya Kec. Sungai Gelam, Kabupaten
Muaro Jambi. Jambi.
Kec. Bajubang (Desa Sungkai dan Desa Mekarjaya);
Kec. Pemayung (Desa Awin, Desa Mekarsari, dan
Desa Petajen); Kec. Jaluko (Desa Maro Sebo dan
Desa Muhajirin), Kabupaten Muaro Jambi dan
Batanghari, Provinsi Jambi.
Pirsus Durian Luncuk, Kabupaten Batanghari dan
Sarolangun, Provinsi Jambi.
PIR Nes III Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi.

Taman Wisata Alam
Bukit Kaba (Eks. HGU
PT. Kepahiang Indah)
PT. Intaran Permai

750

600

450

443

PT. Wira Karya Sakti
dan PT. Kaswari Unggul

2.700

383

PT. Wira Karya Sakti

2.600

367

Perusahaan Perorangan

400

200

PT. Perkebunan
Nusantara VI

5.205

2.500

PT. Perkebunan
Nusantara VI
PT. Perkebunan
Nusantara VI

8.000

4.000

15.994

8.322

(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

(vii)
(viii)

Para petani yang telah sejak lama membangun kehidupan secara turun-temurun dan mengusahakan
tanahnya tidak mendapat pengakuan dari negara atau pemerintah. Hal ini pula yang memicu
terjadinya konflik agraria, mengingat tidak diakuinya hak-hak petani transmigran, khususnya hak atas
tanah, mengakibatkan petani berada dalam situasi yang rentan apabila dihadapkan dengan
perusahaan/korporasi maupun dengan negara (dalam konteks kawasan hutan).
Pasal 10 tentang Hak untuk Berpartisipasi
(vi) Ayat (1) “Petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan memiliki hak untuk
berpartisipasi aktif dan bebas, secara langsung dan/atau melalui organisasi perwakilan
mereka, dalam mempersiapkan dan penerapan kebijakan, program dan proyek yang dapat
mempengaruhi kehidupan, lahan dan mata pencaharian mereka.”
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Pemerintah Indonesia belum menjalankan pasal 10 UNDROP secara konsekuen, yakni dengan tidak
melibatkan partisipasi aktif dari petani maupun organisasi petani dalam kebijakan strategis negara.
Hal ini jelas tampak dari dinamika yang terjadi dalam UU Cipta Kerja, yang tidak melibatkan partisipasi
petani, orang-orang yang bekerja di perdesaan, maupun organisasi dan serikat yang mewadahi
mereka.
Padahal keterlibatan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan merupakan hal yang mutlak.
Dalam hal ini pemerintah memberlakukan standar ganda, mengingat petani ataupun organisasi petani
(termasuk SPI) selalu aktif diminta DPR-RI memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang
yang tengah dibahas. Sebelumnya, SPI terlibat dalam perumusan undang-undang yang berkaitan
dengan petani, seperti dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan).
Dalam tahap perumusannya, UU Cipta Kerja sangat tidak menerapkan asas-asas keterbukaan. Rapatrapat Badan Legislasi, Panitia Kerja, termasuk Rapat Dengar Pendapat digelar secara tertutup.
Kalaupun terbuka disajikan secara tidak utuh. Belum lagi dokumen yang semestinya bisa diakses publik
seperti Naskah Akademik, tidak disiarkan secara resmi. Elemen rakyat dan akademisi yang diundang
pun disesuaikan dengan selera DPR-RI dan Pemerintah, yang sudah pasti secara pernyataan
mendukung seluruh isi dan batang tubuh UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu, tidak partisipatif nya UU
Cipta Kerja dibarengi dengan kejanggalan waktu pembahasan yang sangat cepat5.
Dampak dari tidak partisipatif dan ketergesaan proses perumusan UU Cipta Kerja terlihat dari
kontroversi di aspek substansi maupun administratifnya. Dari aspek substansi, keberpihakan UU Cipta
Kerja terhadap kepentingan kapital/pemodal sangat kentara. Hal ini menurut SPI akan menjadi basis
legitimasi lahirnya berbagai pengaturan yang mempermudah impor pangan, melemahkan reforma
agraria, memperumit penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan, dan mempermudah perampasan
tanah petani oleh korporasi dengan dalil proyek strategis nasional maupun peningkatan ekonomi.
Tidak hanya itu, dari aspek administratif SPI mencatat terdapat beberapa hal mendasar yang justru
dilanggar oleh pemerintah. Mulai dari kesalahan pengetikan sampai dengan hal-hal fatal seperti
penambahan frasa baru di luar dari draf yang disahkan.
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam proses perumusan UU Cipta Kerja,
mendorong SPI, yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL), menempuh jalur
konstitusional dengan mengajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi RI (MK).
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.

5

SPI mencatat kejanggalan-kejanggalan seperti waktu pembahasan yang sangat cepat yakni hanya 7 bulan sejak diajukan
dan pembahasan materi yang dilakukan di masa reses anggota DPR-RI.
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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.
Kotak 1
Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 atas Pengajuan Uji Formil terhadap UU Cipta Kerja
1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak
dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang
waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut
tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat
menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah
dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak
luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK di atas menjadikan DPR-RI dan Pemerintah dalam
memperbaiki UU Cipta Kerja haruslah sesuai perintah hakim konstitusi, salah satunya adalah
partisipasi publik yang bermakna, dan perubahan materi. Indikator partisipasi bermakna harus
memperbaiki dengan melibatkan partisipasi rakyat mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan sampai pengesahan yang harus menjadi pedoman bagi DPR-RI dan Pemerintah dalam
pembentukan undang-undang. Dengan demikian hak petani untuk mengakses keadilan dapat
terpenuhi.
Pasal 12 tentang Hak untuk Mengakses Keadilan
Dalam konteks hak untuk mengakses keadilan, situasi pemenuhan hak asasi petani di Indonesia hari
ini masih jauh dari harapan. Petani kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif di hadapan hukum itu
sendiri. Hal ini diakibatkan karena tidak pahamnya aparat penegak hukum serta cenderung memihak
ke perusahaan ketika menangani persoalan laten konflik agraria yang merugikan petani. Sejatinya hak

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.
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untuk bebas dari perlakuan diskriminatif serta hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum
merupakan hak asasi manusia (HAM). Hal ini kembali dipertegas di dalam UNDROP, khususnya di pasal
12, dimana petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan harus mendapatkan jaminan akses
terhadap keadilan.
• Ayat (1) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak yang efektif dan nondiskriminatif dalam akses atas keadilan, termasuk akses mendapatkan prosedur yang adil
untuk menyelesaikan perselisihan dan pemulihan yang efektif atas semua pelanggaran hak
asasi manusia mereka. Keputusan-keputusan semacam itu harus mempertimbangkan
kebiasaan, tradisi, aturan dan sistem hukum mereka yang bersesuaian dengan kewajibankewajiban yang relevan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.”
Beberapa kasus konflik agraria yang dialami anggota SPI di provinsi Sumatera utara, Jambi, Sumatera
barat dan Banten menunjukkan fenomena yang sama, yaitu tidak terpenuhinya hak atas peradilan
yang adil atau fair trial7. SPI mencatat penegak hukum kerap melakukan pelanggaran terhadap prinsip
fair trial, terutama peradilan yang bebas tidak memihak. Bias kepentingan terhadap para pemodal,
mengakibatkan hak petani untuk mendapatkan keadilan menjadi terabaikan serta tidak terpenuhi.
Contoh kasus yang dialami oleh petani anggota SPI di Tanjung Jabung Timur Jambi ketika berkonflik
dengan 3 perusahaan: PT. Wirakarya sakti, PT. Kaswari Unggul dan PT. Mendahara Agro Jaya Lestari.
Ketiga perusahaan tersebut terus melakukan intimidasi terhadap petani dengan merusak pondok,
tanaman hingga melakukan ancaman dengan kekerasan. Namun pihak aparat hukum tidak menerima
laporan petani atas peristiwa tersebut karena menganggap petani bukanlah pemilik yang sah atas
tanah tersebut. Hal ini jelas melanggar prinsip fair trial dan pasal 12 ayat (1) dalam UNDROP tentang
imparsialitas dan kompeten aparat hukum.
Hal ini berbanding terbalik ketika aparat hukum menangani laporan dari perusahaan terhadap petani.
Aparat hukum cenderung memihak dan mengabaikan fakta kronologis yang terjadi. Seperti yang
dialami Hasse bin Labi, petani anggota SPI Tanjung Jabung Timur, yang dikriminalisasi menggunakan
Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena dituduh oleh perusahaan menduduki
lahan perkebunan secara ilegal. Aparat hukum mengabaikan fakta bahwa Hasse bin Labi merupakan
pemilik yang sah atas tanah yang diklaim oleh perusahaan tersebut berdasarkan dokumen pancung
alas serta penguasaan secara turun temurun. Potret penegakan hukum yang seperti ini tentunya
bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan bagi petani.
SPI mencatat lemahnya akses petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan terhadap keadilan
tidak terlepas dari keberadaan undang-undang yang dijadikan alat untuk mengriminalisasi petani. Ini
dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Posisi UU P3H bahkan semakin dikukuhkan dalam UU Cipta
kerja. Kendati dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap tindak kejahatan di daerah hutan,
pada praktiknya justru mengakibatkan kriminalisasi para petani dan masyarakat adat yang hidup di
sekitar wilayah hutan8.
• Ayat (4) “Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat
institusi nasional yang relevan untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia,
termasuk hak-hak yang diuraikan dalam Deklarasi ini.”
Poin penting lainnya dalam pasal 12 UNDROP yang belum dijalankan oleh pemerintah Indonesia
adalah upaya penguatan lembaga-lembaga negara yang berfokus pada isu hak asasi.
7

Fair trial sendiri merupakan prinsip yang harus dipenuhi oleh penegak hukum di tingkat penyelidikan, penyidikan,
penuntutan hingga persidangan. Beberapa jenis prinsip fair trial ialah asas praduga tidak bersalah, peradilan yang bebas tidak
memihak, hak bebas dari penyiksaan dan hak asasi manusia lainnya terkhusus hak asa petani itu sendiri.
8 SPI mencatat setidaknya terjadi kriminalisasi terhadap 71 petani pada tahun 2018 dengan menggunakan UU P3H. Lihat di
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/153337/uu-p3h-rugikan-petani
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Pemerintah/negara harus mendorong dan memperkuat kewenangan dari Komnas HAM Republik
Indonesia dalam penyelesaian konflik agraria, agar pola penyelesaian konflik yang dilakukan
memperhatikan terpenuhi dan terlindunginya hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di
perdesaan9. Termasuk juga dalam hal pengaturan standar dan norma, yang menjadi pedoman/acuan
bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Pasal 15 tentang Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan
Hak atas pangan bagi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan masih belum dapat dipenuhi
oleh pemerintah Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan kemiskinan dan kelaparan yang belum
teratasi dengan baik. Situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan fenomena
global. 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 dunia10. Kendati terdapat perbaikan dari tahun
sebelumnya, tetapi situasi kemiskinan masih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada Maret
2021 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta
orang.
Lebih lanjut, SPI mencatat pemerintah belum menjalankan sepenuhnya kewajiban mereka untuk
pemenuhan hak atas pangan dan kedaulatan pangan. Hal ini tampak dari berbagai pelanggaranpelanggaran terhadap hak tersebut selama tahun 2021 ini, yaitu:
• Ayat (1) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas pangan yang layak
dan hak mendasar untuk bebas dari kelaparan. Hak ini mencakup hak untuk memproduksi
pangan dan hak atas gizi yang layak, yang menjamin adanya kemungkinan untuk
dinikmatinya tingkat perkembangan fisik, emosional, dan intelektual yang tertinggi.”
•
•
Ayat (3) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberantas
gizi buruk pada anak-anak pedesaan, termasuk dalam kerangka layanan kesehatan primer
melalui, antara lain, penerapan teknologi yang sudah tersedia dan penyediaan pangan
bergizi yang memadai dan dengan memastikan bahwa perempuan mendapatkan gizi yang
layak selama kehamilan dan menyusui. Negara-negara juga harus memastikan bahwa
semua segmen masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, mendapatkan informasi,
memiliki akses atas pendidikan gizi dan didukung dalam menggunakan pengetahuan dasar
tentang gizi anak dan manfaat menyusui.”
Pemerintah sampai saat ini belum mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi bagi anakanak. 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. Sesuai dengan ayat
(3) dalam pasal 15 UNDROP, perbaikan terhadap sistem pangan yang ada menjadi sangat mendesak
9

Peran dari Komnas HAM tersebut belum kuat, khususnya terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Dalam
beberapa peristiwa, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, bahwa telah terjadi suatu peristiwa pelanggaran hak
asasi manusia, tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait.
10 GHI menggunakan 4 komponen yang menjadi indikator penilaian, yakni: kurang gizi, stunting dan wasting di anak-anak,
dan angka kematian anak. Lihat di https://www.globalhungerindex.org/indonesia.html
11 Susenas (2019) mendefinisikan stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi
dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seperti tinggi badan anak lebih
rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
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karena berdampak langsung dengan penyediaan pangan bergizi yang dapat diakses seluruh
masyarakat.
Pemerintah harus mendorong potensi pangan lokal yang ada di masing-masing wilayah sebagai
sumber pangan utama. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan ultra
proses dan produk industri pangan lainnya. Oleh karena itu, produksi pangan di tingkat petani harus
dibarengi dengan pengolahan yang tepat, agar tidak terjadi kehilangan nutrisi pangan saat
pengolahan.
Bentuk intervensi lainnya dari pemerintah juga dapat dilakukan dengan bantuan pangan, termasuk
bantuan pangan non tunai. Hanya saja dalam praktiknya, kualitas dari bantuan yang diberikan kerap
kali di bawah standar dan tidak stabil. Pemerintah dalam hal ini harus mengarahkan agar skema
bantuan tersebut diprioritaskan dalam satu lingkup wilayah yang sama. Ini menghindari perubahan
kualitas pangan yang disalurkan, dari tahap produksi sampai nantinya dikonsumsi. Hal ini juga dapat
memanfaatkan Kerja sama antara pemerintah dengan koperasi-koperasi yang didirikan oleh petani,
sebagai wadah untuk menyerap dan menyalurkan bantuan.
•

Ayat (4) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk menentukan sistem
pangan dan pertanian mereka sendiri, yang diakui oleh banyak Negara dan wilayah di dunia
sebagai hak atas kedaulatan pangan. Hal ini termasuk hak atas partisipasi dalam proses
pengambilan keputusan tentang kebijakan pangan dan pertanian dan hak atas pangan yang
sehat dan layak yang dihasilkan melalui metode ekologis yang kuat dan berkelanjutan yang
menghargai budaya mereka.”

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.
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.
Dalam hal ini, petani dan gerakan rakyat lainnya sebenarnya terus mendesak pemerintah agar
menjadikan kedaulatan pangan sebagai konsep pembangunan pertanian dan perdesaan. Sebagai
antitesis dari ketahanan pangan, kedaulatan pangan merupakan solusi yang relevan bagi situasi
pangan di Indonesia saat ini. Melalui kedaulatan pangan, kendali sistem pangan akan dijalankan
langsung oleh para petani, nelayan, masyarakat adat dan produsen pangan skala kecil lainnya.
Kedaulatan pangan menempatkan aspirasi dan kebutuhan dari mereka yang memproduksi,
mendistribusikan, dan mengonsumsi makanan di jantung sistem dan kebijakan pangan di atas
tuntutan pasar dan perusahaan.
SPI dalam hal ini mendesak pemerintah konsekuen dalam menjalankan kedaulatan pangan, yang pada
dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti di dalam UU No.
41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Ini kemudian diikuti undangundang lainnya, di antaranya UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan, bahkan masuk di dalam
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 – 2019.
•

Ayat (5) “Negara-negara harus merumuskan, dalam kemitraan dengan petani dan orang
yang bekerja di pedesaan, kebijakan publik di tingkat lokal, nasional, regional dan
internasional untuk memajukan dan melindungi hak atas pangan yang layak, keamanan
pangan dan kedaulatan pangan serta sistem pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan
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Kotak 2
Catatan Kritis SPI terhadap Proyek Food Estate
(i) Aktor utama di dalam proyek food estate adalah korporasi bukan petani kecil. Pemerintah seharusnya
mendorong petani sebagai aktor utama, mengingat selain sebagai penghasil utama pangan di Indonesia petani
dan pertanian keluarga terbukti tetap Tangguh bahkan ketika pandemi Covid-19 terjadi. Sementara dalam
proyek food estate, pemerintah membuka lebar keikutsertaan korporasi dan perusahaan agribisnis, mulai dari
persiapan produksi (penyediaan benih, pupuk), pendampingan selama proses produksi, sampai off taker hasil
panen1. Keterlibatan korporasi dan perusahaan agribisnis tentunya akan menggunakan logika bisnis
(keuntungan). Kemudahan dan keluasan bagi perusahaan dalam skema kontrak dan kerja sama dalam proyek
food estate akan mengubah karakter pertanian dan pangan Indonesia dari peasant based and family farming
menjadi corporate based food dan agriculture production;
(ii) Mencederai hak petani untuk menentukan sistem pangan yang akan dipilih dan keterlibatan dalam
kebijakan pertanian/pangan. Proyek food estate sebagai program strategis nasional belum melibatkan petani
secara utuh. Pemerintah seharusnya mengkaji lebih dahulu penyebab utama kegagalan proyek-proyek food
estate sebelumnya. Contoh: Ketapang, MIFEE di Papua, dan Bulungan. Alhasil pemerintah mengabaikan
potensi terkait food estate di Sumatera Utara akan mengulang kegagalan yang sama. Apalagi secara praktik
food estate tidak banyak berubah sehingga bentuk masalah yang dihadapi sama: perumusan kebijakan yang
sifatnya Top-Down, problem tenaga kerja, mekanisasi pertanian yang tidak tepat, dan pola ‘kemitraan’
korporasi-petani yang tidak ideal. Pola jangka waktu yang singkat, sampai jenis tanaman yang belum dikuasai
petani, berbeda dengan praktik pertanian yang dilakukan masyarakat lokal.
(iii) Food Estate bertentangan dengan reforma agraria sejati. Pengadaan skala besar untuk lokasi food estate
relatif tanpa masalah dan berbanding terbalik dengan pelaksanaan Reforma Agraria, untuk memberikan tanah
kepada petani kecil, yang tersendat-sendat. Skema Kerja sama dalam Food estate, antara petani pemilik lahan
dengan perusahaan juga memosisikan petani sebagai mitra kerja alias “buruh” bagi pemodal di food estate.
Persoalan terkait hak atas tanah bagi petani tentunya harus menjadi perhatian utama, mengingat masalah
utama pertanian di Indonesia yakni rendahnya kepemilikan tanah serta struktur agraria yang sangat timpang;
(iv) Food Estate menjauhkan kebijakan pangan di Indonesia dari prinsip-prinsip Kedaulatan Pangan. Kedaulatan
pangan akan semakin memudar ketika orientasi pemerintah hanya terbatas pada peningkatan produksi
(swasembada) dan komoditas tertentu saja. Risiko ketergantungan petani terhadap perusahaan atau
korporasi juga tinggi, mulai dari benih, pestisida maupun pupuk, hingga harga.

yang memajukan dan melindungi hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi ini. Negaranegara harus mendirikan mekanisme untuk memastikan koherensi kebijakan pertanian,
ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan mereka terhadap pewujudan hak-hak yang
terkandung dalam Deklarasi ini.”
Sikap pemerintah dalam mendorong proyek food estate untuk mengatasi masalah krisis pangan dan
ancaman perubahan iklim, juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak petani dan orang yang
bekerja di perdesaan. Hal ini mengingat sistem yang dijalankan dalam food estate tidak berkelanjutan
dan mendiskriminasi hak-hak petani dan orang yang bekerja di perdesaan.
Dalam hal ini, kuatnya cengkeraman korporasi dalam proyek food estate, mulai dari izin penguasaan
dan pengelolaan tanah, kontrol terhadap benih, penggunaan pupuk dan pestisida, sampai dengan
kewenangan terhadap harga panen sebagai off taker. Hal-hal tersebut berpotensi besar untuk
semakin menyingkirkan petani yang notabene merupakan produsen pangan utama di Indonesia.
Pasal 16 tentang Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi
-

Ayat (1) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas standar kehidupan
yang layak untuk diri mereka sendiri dan keluarganya dan atas fasilitasi akses alat-alat
produksi yang diperlukan untuk mencapainya, termasuk alat-alat produksi, bantuan teknis,
kredit, asuransi dan jasa keuangan lainnya. Mereka juga memiliki hak untuk terlibat secara
bebas, secara individu dan/ atau kolektif, dalam berhubungan dengan orang lain atau
sebagai komunitas, dalam cara-cara tradisional atas pertanian, perikanan, peternakan dan
kehutanan dan untuk mengembangkan sistem komersialisasi berbasis komunitas.”
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-

Ayat (2) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung
akses petani dan orang yang bekerja di pedesaan atas sarana transportasi dan fasilitas
pemrosesan, pengeringan dan penyimpanan yang penting untuk menjual produk mereka di
pasar lokal, nasional dan regional dengan harga yang menjamin pendapatan dan
penghidupan yang layak”

Selama tahun 2021, SPI mencatat 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 maupun yang dikeluarkan oleh petani. Secara umum, NTP Total mencatat
tren positif sejak Januari 2021 hingga November 2021. Namun apabila kita melihat lebih detail,
kenaikan NTP Total ternyata ditopang oleh kenaikan NTP subsektor Perkebunan Rakyat.
Grafik 1 NTP Total Januari 2021 – November 2021

Grafik 2 NTP Perkebunan Rakyat Januari 2021 - November 2021

Kondisi 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. Permasalahan-permasalahan seperti rendahnya harga di tingkat petani,
lesunya daya beli masyarakat sehingga produksi tidak terserap dengan baik, masih menjadi momok
saat ini.
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Grafik 3 NTP Tanaman Pangan Januari 2021 – November 2021

Grafik 4 NTP Hortikultura Januari 2021 - November 2021

SPI mencatat pemerintah/negara belum memberi perlakuan adil untuk menyejahterakan petani dan
memfokuskan pada subsektor perkebunan rakyat saja. Pemerintah/negara belum ada mengambil
kebijakan komprehensif untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan petani, khususnya subsektor
pangan dan hortikultura. Salah satunya adalah Badan Pangan Nasional yang sampai saat ini belum
berfungsi. Padahal secara tugas dan fungsinya, Badan Pangan Nasional dapat mengurai berbagai
masalah di sektor pertanian Indonesia, salah satunya adalah fungsi stabilisasi harga pangan di
Indonesia.
Dalam konteks cara berproduksi, petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan juga belum
terpenuhi hak-haknya. Ini dapat dilihat bagaimana tata kelola yang ada saat ini belum memberikan
kemudahan bagi petani seperti akses terhadap pupuk bersubsidi, yang masih menjadi kendala yang
dialami mayoritas petani di Indonesia.
Hal ini diperkuat dengan temuan Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan potensi
penyimpangan dalam tata kelola pupuk bersubsidi di Indonesia12. Padahal, sebagaimana dimuat
dalam pasal 16 UNDROP ayat (2), negara/pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkahlangkah yang perlu untuk mendukung akses petani atas transportasi, fasilitas penyimpanan, sampai
dengan jaminan harga yang layak.
SPI dalam hal ini juga menyoroti lambatnya pemerintah untuk merealisasikan Perpres No.66 Tahun
2021 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional (Perpres Badan Pangan Nasional). Sebagai
mandat dari UU Pangan, Perpres Badan Pangan Nasional mengatur kewenangan badan pangan

12

Beberapa poin dalam temuan Ombudsman Republik Indonesia adalah 1) 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 bersubsidi. Lihat di https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ritemukan-5-potensi-maladministrasi-dalam--tata-kelola-pupuk-bersubsidi
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nasional dalam perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga, dan distribusi
pangan, serta perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.
Secara khusus badan pangan nasional akan mengurusi 9 (sembilan) bahan pangan pokok yang dinilai
bermasalah: seperti beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia,
daging unggas dan cabai. Pembentukan Badan Pangan Nasional diharapkan dapat mengatasi masalah
miskoordinasi, misinformasi sampai terjadinya gap antara kementerian dan lembaga dalam urusan
pangan bisa teratasi. Termasuk juga merumuskan sistem pangan nasional yang melindungi petani dari
pasar internasional.
-

Ayat (3) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat
dan mendukung pasar lokal, nasional dan regional dengan cara-cara yang memfasilitasi dan
memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki akses dan
partisipasi penuh serta adil atas pasar-pasar tersebut untuk menjual produk mereka dengan
harga yang memungkinkan mereka beserta keluarganya untuk mencapai standar hidup
yang layak.”

Pemerintah juga belum menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan perdagangan yang adil serta
akses bagi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. SPI melihat pemerintah dalam upaya
memajukan usaha pertanian dan perkebunan di Indonesia, lebih mempercayakan pada korporasi
sebagai aktor utamanya, bukan koperasi sebagai kelembagaan petani. Dalam program strategis 20202024 nya, Kementerian Koperasi dan UKM justru menguatkan sebanyak 350 sektor usaha korporasi
petani dan nelayan.
Upaya pemerintah dengan terus mendorong usaha tani menjadi bentuk korporasi pertanian akan
tetap menjadikan petani hanya sebagai buruh tani (pekerja) di lahan milik korporasi. Padahal, hal ini
telah tercantum di dalam konstitusi13 dan termaktub dalam UU Perlintan yang menjelaskan bahwa
Kelembagaan Ekonomi Petani yaitu Koperasi.
SPI berpandangan petani maupun orang-orang yang bekerja di perdesaan harus terlibat langsung
dalam menentukan harga produk pangan yang dijualnya ke pasar. Petani tidak bergantung dari
intervensi dari pihak-pihak yang mencoba mengendalikan harga pangan seperti tengkulak, middleman
dan juga korporasi pangan karena jika petani tetap bergantung pada intervensi pihak tersebut.
Dalam konteks membangun perdagangan yang adil berdasarkan kelembagaan ekonomi petani, SPI
terus membangun Koperasi Petani sebagai basis ekonomi kesejahteraan petani. Sampai saat ini KPI
sudah berhasil didirikan dan tersebar di 15 wilayah SPI. Sebelumnya, SPI telah mendeklarasikan
pembentukan 1.000 Koperasi Petani Indonesia (koperasi petani SPI) pada tahun 2017 lalu, di Asahan,
Sumatera Utara.
Pola kerja yang dibangun oleh Koperasi Petani Indonesia yaitu Koperasi Petani Indonesia membeli
produk pangan dari petani SPI di basis-basis produksi dengan harga yang layak menurut petani, karena
dengan adanya Koperasi yang telah didirikan, petani dapat menentukan sendiri harga jualnya.
Kemudian, Koperasi Petani Indonesia menjual produk pangan yang dibeli dari petani SPI, baik produk
mentah maupun produk pangan olahan langsung ke konsumen dan ke pasar-pasar yang ada.

13

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan”. Ayat tersebut dimaknai bahwa sistem perekonomian di Indonesia tidak berdasarkan pada semangat
persaingan individualistis demi mendapatkan keuntungan maksimal. Melalui pasal tersebut, konstitusi mengamanahkan
perekonomian harus disusun oleh jenis usaha yang berasas kekeluargaan, dan itu adalah koperasi. Koperasi sebagai
kelembagaan ekonomi tidak memperbolehkan adanya persaingan individu di dalamnya, kemudian juga tidak adanya
ketergantungan pada pihak luar karena koperasi sebagai badan usaha yang otonom dan mandiri. Koperasi secara bersama
dan kekeluargaan akan meningkatkan pendapatan yang adil serta merata, tidak ada ketimpangan di dalamnya.
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Koperasi Petani Indonesia yang didirikan oleh petani SPI memiliki akses perdagangan langsung ke
konsumen dan juga pasar lokal dan nasional. Tidak hanya memiliki akses langsung ke pasar, peran
Koperasi Petani Indonesia juga memberikan nilai tambah pada produk pangan yang dihasilkan oleh
petani SPI dengan mengolah produk mentah menjadi produk olahan sehingga ini menjadi upaya dalam
meningkatkan pendapatan petani SPI. Contoh produk pangan yang dihasilkan dan dijual oleh Koperasi
Petani Indonesia adalah beras, sayuran, buah, kopi, cokelat, madu, gula aren, jagung, pupuk dan
pangan lainnya.
Pasal 17 tentang Hak atas Tanah
-

-

Ayat (3) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyediakan
pengakuan hukum untuk hak tenurial tanah, termasuk hak tenurial tanah adat yang saat ini
tidak dilindungi oleh hukum, dengan mengakui keragaman keberadaan model dan sistem.
Negara-negara harus melindungi tenurial yang sah dan memastikan bahwa petani dan
orang yang bekerja di pedesaan tidak digusur secara sewenang-wenang atau secara tidak
sah dan bahwa hak-hak mereka dengan itu dihilangkan atau dilanggar. Negara-negara
harus mengakui dan melindungi hak common alam mereka dan sistem terkait dengan itu
terkait penggunaan dan tata kelola mereka.”
Ayat (4) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk dilindungi dari
pemindahan paksa yang sewenang-wenang dan tidak sah dari tanah atau tempat mereka
hidup, atau dari sumber daya alam lain yang digunakan untuk kegiatan mereka dan penting
untuk dinikmatinya kondisi kehidupan yang layak. Negara-negara harus menyusun
perlindungan melawan pemindahan paksa dalam peraturan perundangan domestik yang
konsisten dengan hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter. Negara-negara
harus melarang penggusuran paksa yang sewenang-wenang dan tidak sah, penghancuran
wilayah pertanian dan penyitaan atau pengambilalihan tanah dan sumber daya alam
lainnya, termasuk sebagai tindakan hukuman atau sebagai cara atau metode perang.”

Tidak ada perubahan yang signifikan untuk pemenuhan hak atas tanah bagi petani dan orang-orang
yang bekerja di perdesaan. Pemerintah belum mengambil langkah-langkah progresif terkait hak atas
petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. Selain itu, belum adanya mekanisme perlindungan
bagi hak-hak petani dan orang yang bekerja di perdesaan, mengakibatkan petani masih rentan
menjadi korban penggusuran dan perampasan tanah.
Selama tahun 2021 ini, konflik agraria masih menjadi ancaman terbesar bagi petani dan orang-orang
yang bekerja di perdesaan. Petani merupakan subyek yang termarjinalkan dalam pusaran konflik
agraria. Belum ada langkah politik dan hukum yang diambil oleh pemerintah, untuk memenuhi hakhak petani sesuai dengan amanat konstitusi dan UUPA 1960.
Kebijakan pemerintah untuk mengesahkan UU Cipta Kerja justru menjadi pemicu terjadinya konflik
agraria di Indonesia. Substansi UU Cipta Kerja yang mengakomodir kepentingan modal dan investasi,
dijadikan legitimasi untuk merampas tanah milik petani, masyarakat adat, dan orang-orang yang
bekerja di perdesaan. SPI dalam hal ini mencatat dampak buruk dari UU Cipta Kerja, yang
mengakibatkan perampasan tanah, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap petani dan orang-orang
yang bekerja di perdesaan.
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Gambar 1 Plang yang dipasang PT. WKS di Pondok
Milik Anggota SPI. UU Cipta Kerja dicantumkan
sebagai Landasan

Seperti konflik agraria yang dialami anggota
SPI di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
dengan PT. Wira Karya Sakti (WKS), anak
perusahaan Sinarmas Group. Satu orang
anggota SPI Tanjung Jabung Timur, yakni
Ponidi, dikriminalisasi dan dirampas
tanahnya oleh PT. WKS. PT. WKS mengklaim
memiliki SK pembaharuan izin berusaha
pemanfaatan hutan dari Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
(Kementerian
LHK),
sesuai
dengan
mekanisme UU Cipta Kerja. Padahal kasus ini
tengah diproses dan masuk dalam lokasi
prioritas 1 tahun 2021 (harus diselesaikan dalam waktu satu tahun) oleh Tim Percepatan Penyelesaian
Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria (PPKA-PKRA). Tim PPKA-PKRA dipimpin
Kepala Staf Kepresidenan RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI
(ATR/BPN) dan Menteri LHK.
Untuk kasus konflik agraria di kawasan hutan, saat ini Tim PPKA-PKRA sedang menangani 105 lokasi,
yang 13 diantaranya merupakan lokasi prioritas SPI di bawah kewenangan KLHK. Hanya saja sampai
saat ini, belum ada satu pun kasus yang berhasil diselesaikan, bahkan cenderung menunjukkan
progres yang lambat. Sama seperti konflik di kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria di sektor
perkebunan, transmigrasi dan areal penggunaan lain juga belum menunjukkan perkembangan yang
positif.
Sementara itu di Kementerian ATR/BPN, selaku kementerian yang memiliki kewenangan dan juga
sebagai wakil koordinator Tim PPKA-PKRA, belum sepenuhnya melakukan upaya-upaya untuk
mempercepat penyelesaian konflik. Saat ini terdapat 24 lokasi usulan SPI yang sudah masuk ke
Kementerian ATR/BPN. Tetapi tanggapan dari ATR/BPN justru tidak sesuai dengan prinsip percepatan
penyelesaian konflik agraria yang harus memperhatikan hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja
di perdesaan.
Hal ini dibuktikan dengan masih diberikannya hak prioritas untuk perusahaan pemegang HGU di lokasi
konflik untuk memperpanjang ataupun memperbaharui HGU oleh Kementerian ATR/BPN. Hak
Prioritas kepada perusahaan untuk memperpanjang ataupun memperbaharui haknya di lokasi konflik
merupakan kebijakan yang bias kepentingan, dan menghalangi pemenuhan hak atas tanah bagi
petani.
Kementerian ATR/BPN seharusnya melakukan redistribusi tanah bagi petani yang sudah menggarap
dan menguasai lahan sesuai amanat UUPA dan Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma
Agraria. Dalam hal ini, SPI mencatat terdapat penyimpangan-penyimpangan di lokasi konflik yang
penyelesaiannya di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. Penyimpangan-penyimpangan
tersebut seperti adanya subyek di luar petani penggarap, pengurangan luasan obyek dan prioritas hak
kepada perusahaan.
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Kotak 3
Penyimpangan Penyelesaian Konflik Agraria Anggota SPI
(i) Konflik agraria di Cigemblong, Kab. Lebak, Provinsi Banten:
• Tanah diterlantarkan perusahaan dan Hak Pakai PT. Pertiwi lestari berakhir tahun
2007 dan tahun 2017. BPN mengeluarkan perpanjangan/ pembaharuan hak
perusahaan seluas 900 ha.
• Redistribusi tanah seluas 94 ha oleh BPN untuk TORA yang terdiri dari 30 ha sebagai
tanah pengganti kawasan hutan yang digunakan untuk hunian sementara korban
bencana alam di Banjarsari dan 64 ha untuk diredistribusikan ke masyarakat 9 Desa.
Namun sampai dengan saat ini, redistribusi yang direncanakan sejak tahun 2019
tersebut belum dilaksanakan.
• Sekitar 2.200 ha sisa dari Hak Pakai PT. Pertiwi Lestari tidak diketahui status dan
peruntukannya.
(ii) Konflik agraria di Warungkiara, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat:
• BPN bersikeras melakukan redistribusi tanah TORA seluas 320 ha yang berada di 3
desa untuk masyarakat di 5 desa, hal ini akan menimbulkan konflik horizontal;
• Banyak terjadi ketidaksesuaian obyek dan subyek TORA, seperti subyek yang
memiliki sertifikat tidak mengetahui lokasi obyek, subyek yang menguasai
tanah/obyek tidak memiliki sertifikat, dan subyek menguasai obyek tetapi luasan
tidak sesuai dengan sertifikat;
• Terjadi penguasaan tanah yang sangat luas, pemalsuan data subyek dan jual beli
objek reforma agraria

-

Ayat (5) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang telah dirampas secara sewenangwenang atau tidak sah dari tanah mereka memiliki hak, secara individu dan/atau secara
kolektif, dalam hubungannya dengan orang lain atau sebagai komunitas, kembali ke tanah
mereka di mana mereka dirampas secara sewenang-wenang atau tidak sah, termasuk
dalam kasus-kasus bencana alam dan/atau konflik bersenjata, dan melakukan pemulihan
kembali akses mereka atas sumber daya alam yang digunakan untuk kegiatan mereka dan
yang perlu untuk dinikmatinya kondisi kehidupan yang layak, kapan pun memungkinkan,
atau untuk menerima kompensasi yang adil, setara dan sah saat mereka tidak mungkin
kembali.”

-

Ayat (6) “Dimana diperlukan, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu
untuk melakukan reforma agraria untuk memfasilitasi akses yang luas dan berkeadilan atas
tanah dan sumber daya alam lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa petani dan
orang yang bekerja di pedesaan menikmati kondisi kehidupan yang layak, dan untuk
membatasi konsentrasi dan kontrol tanah yang berlebihan, dengan memperhitungkan
fungsi sosialnya. Petani tak bertanah, orang muda, nelayan skala kecil dan pekerja pedesaan
lainnya seharusnya diberi prioritas dalam alokasi lahan publik, perikanan dan hutan”

Dalam merealisasikan hak atas tanah bagi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan,
pemerintah terlihat belum berkomitmen untuk menjalankan reforma agraria secara utuh.
Sebagaimana tercantum dalam UUPA 1960, dan juga ditegaskan dalam pasal 17 ayat (6) UNDROP,
reforma agraria yang dijalankan haruslah berlandaskan keadilan, mengurangi ketimpangan
penguasaan dan pemilikan dengan mempertimbangkan hak-hak petani dan orang yang bekerja di
perdesaan. Hal ini tampak dari pelaksanaan reforma agraria di Indonesia saat ini yang terkendala
masalah birokratis. SPI mencatat beberapa kendala tersebut, yaitu:
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(i) Reforma agraria dan upaya percepatan penyelesaian konflik agraria di tiap kementerian dan
lembaga hanya dijalankan oleh pejabat setingkat direktur Sehingga kewenangan dan
koordinasi untuk menentukan percepatan penyelesaian konflik agraria sangat terbatas;
(ii) Ego sektoral dari masing-masing kementerian masih sangat kuat. Misalnya di Kementerian
LHK yang justru mendorong program ‘Perhutanan Sosial’, bukan melalui skema reforma
agraria, dalam upaya percepatan penyelesaian konflik agraria;
(iii)
Belum sinkronnya pemahaman antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah di
tingkat daerah. Kondisi ini dialami oleh anggota SPI di berbagai wilayah yang dihadapkan pada
situasi pemerintah daerah yang belum mendukung, bahkan kontra, terhadap pelaksanaan
percepatan penyelesaian konflik agraria. Padahal Presiden Joko Widodo telah menyebutkan
reforma Agraria sebagai program prioritas. Belum lagi adanya penumpang gelap atau ‘free
rider’ dalam setiap proses redistribusi tanah.
Pasal 19 tentang Hak atas Benih
-

-

Ayat (1) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan mempunyai hak atas benih, seturut
dengan pasal 28 Deklarasi ini, termasuk: a. Hak atas perlindungan pengetahuan tradisional
terkait dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; b. Hak atas
partisipasi berkeadilan atas berbagi manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya
genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; c. Hak atas partisipasi dalam pengambilan
keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan konservasi dan penggunaan
berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; d. Hak atas
penyimpanan menyimpan, penggunaan, pertukaran, dan penjualan benih bahan penyebar
yang disimpan dalam pertanian.”
Ayat (3) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak atas benih petani dan orang yang bekerja di pedesaan.”
Ayat (8) “Negara-negara harus memastikan bahwa kebijakan benih, perlindungan varietas
tanaman dan peraturan perundangan kekayaan intelektual lainnya, skema sertifikasi dan
undang-undang pemasaran benih menghormati dan memperhitungkan hak, kebutuhan, dan
kenyataan petani serta orang yang bekerja di pedesaan.”

Konsekuensi sejak ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas, seperti Indonesia-European
Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), pemerintah Indonesia mendapat
tekanan untuk bergabung dengan International Union for the Protection of New Varieties of Plants
atau UPOV14. Sikap pemerintah Indonesia yang cenderung manut dan akan bergabung dengan UPOV,
akan berdampak pada terancamnya hak-hak petani sebagai pemulia tanaman.
Ketentuan-ketentuan di dalam UPOV yang melarang, membatasi, dan menjual benih yang telah
dipatenkan, jelas akan mengancam keberadaan petani pemulia dan aktivitas mereka. Hal in 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.
Di luar dari rencana bergabungnya Indonesia dalam UPOV, situasi perlindungan hak-hak petani
pemulia benih sendiri juga terancam. Diberlakukannya UU Cipta Kerja, membawa ancaman baru bagi
14

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, negaranegara dipaksa untuk mengubah undang-undang/regulasi sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh UPOV, dan
persetujuan oleh UPOV sendiri.
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para petani pemulia benih. SPI mencatat dari segi aturan perbenihan alam UU Cipta Kerja, terdapat
pasal-pasal yang bermasalah, seperti:
(i) Dihapusnya pasal 63 UU Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura. Sebagaimana dimuat
dalam pasal 30 UU Cipta kerja, tidak ada lagi aturan yang mewajibkan izin pemasukan dan
pengeluaran benih ke dan dari wilayah Indonesia. Dengan begitu benih komersial dari luar
bebas masuk dan beredar di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berkontradiksi dengan
program pemerintah untuk mewujudkan 1000 desa mandiri benih yang ditargetkan sejak
tahun 2014;
(ii) Dihapusnya pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dalam UU No. 20 tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman (PVT). Pasal tersebut mengatur tentang Syarat permohonan Perlindungan
Varietas Tanaman. Hal ini akan membuat Varietas Transgenik (GMO) akan lebih mudah
didaftarkan dan diedarkan di wilayah Indonesia, dan akan mengancam varietas lokal yang
dibudidayakan petani.
Pasal 20 tentang Hak atas Keanekaragaman Hayati
-

Ayat (2) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk
mempromosikan dan melindungi pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik petani dan
orang yang bekerja di pedesaan, termasuk agraria, pastoral, kehutanan, perikanan, ternak
tradisional dan sistem agroekologi yang relevan dalam konservasi dan penggunaan
berkelanjutan atas keanekaragaman hayati.”

Pemerintah belum melakukan upaya maksimal dalam melindungi dan mempromosikan pangan lokal,
sebagai bagian dari keanekaragaman hayati yang dimiliki petani Indonesia. Keberpihakan terhadap
korporasi dan industri pangan skala besar, mengakibatkan eksistensi pangan lokal yang dijalankan
oleh petani kecil dan keluarga petani, cenderung diabaikan.
Pemerintah harus menyiapkan instrumen khusus untuk melindungi pangan lokal di Indonesia. Hal ini
mengingat pangan lokal memainkan peran penting dalam upaya diversifikasi pangan, sebagai sumber
karbohidrat, protein, vitamin maupun mineral, yang dapat diakses oleh masyarakat.
Pengarusutamaan pangan lokal juga penting dalam upaya memutus ketergantungan terhadap pangan
produksi dari industri. Bagian terpenting lainnya adalah pangan lokal merupakan bentuk kearifan
lokal, yang memiliki hubungan erat dengan sosio-historis petani dan orang-orang yang bekerja di
perdesaan.
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Kotak 4
Potret Gembili Nagara, Pangan Lokal di Kalimantan Selatan
Gembili nagara atau ubi jalar nagara merupakan pangan lokal khas Nagara, Kecamatan Daha Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan. Kemasyhuran gembili nagara sendiri bisa
dilacak sejak zaman lampau, sejak Kerajaan Daha Kerajaan salah satu kerajaan Hindu yang pernah berdiri
di Kalimantan Selatan. Gembili negara menjadi salah satu tanaman yang saat ini dibudidayakan oleh para
petani nagara, termasuk oleh petani anggota SPI di Kabupaten HSS, secara turun-temurun.
Gembili negara sendiri merupakan pangan wajib dan menjadi andalan hidangan ketika tamu berkunjung
ke rumah masyarakat nagara. Dikala panen raya 1 hektar kebun ubi nagara bisa menghasilkan 30 - 40
ton dan menjadi sentral ubi jalar di Kalimantan Selatan. Keunikan dari gembili nagara salah satunya
adalah ukurannya yang sangat besar. Salah satu jenis gembili yang paling terkenal adalah gembili ungu
nagara yang super besar dimana 1 buahnya bisa mencapai 3-5 kg.
Hanya saja saat ini keberadaan gembili nagara sebagai pangan lokal di Kalimantan Selatan terancam
tergerus dengan keberadaan pangan lainnya. Pamor gembili nagara sebagai pangan lokal endemi
kawasan Nagara kurang mendapat perhatian pemerintah kabupaten maupun provinsi. Dari segi harga,
gembili nagara saat ini sangat jauh dari kata berkeadilan bagi petaninya. Sebelumnya, gembili nagara
memiliki harga jual yang cukup baik yaitu Rp5.500 - Rp6.000 per kilogram. Namun saat ini harganya turun
hanya sekitar Rp2.500 - Rp2.600 ditingkat petani.
Nasib gembili nagara saat ini dibiarkan berjalan apa adanya dan terkesan dibiarkan. Kondisi ini sangat
mengkhawatirkan dan bukan tidak mungkin akan hilang dan punah karena dinilai tidak menguntungkan
jika terus ditanam dan dibudidayakan. Langkah Pemerintah daerah bahkan tidak memikirkan
membangun industri pengolahan ubi nagara menjadi tepung misalnya maupun menjadi bahan pangan
inovatif lainnya dari bahan baku ubi nagara tersebut.

-

Ayat (3) “Negara-negara harus mencegah risiko terjadinya pelanggaran hak-hak petani dan
orang yang bekerja di pedesaan yang muncul akibat dari pengembangan, penanganan,
pengangkutan, penggunaan, pemindahan, atau pelepasan organisme hasil modifikasi
genetik.”

SPI juga menyoroti kebijakan pemerintah untuk mengintroduksi penggunaan beras fortifikasi.
Fortifikasi merupakan metode peningkatan sejumlah nutrisi dalam tanaman. Tidak hanya di beras,
pemerintah melalui Bulog, juga sudah berencana untuk mengembangkan fortifikasi pada berbagai
jenis pangan lainnya seperti garam, tepung terigu, gandum, dan jagung.
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mendorong pelepasan jenis Padi IR Nutri Zinc15, dengan
dalih mengatasi problem stunting di Indonesia. Kebijakan ini sangat disayangkan, mengingat pada
dasarnya Indonesia memiliki kekayaan pangan yang memiliki gizi dan nutrisi melimpah. SPI juga
menilai dari aspek produktivitas padi IR Nutri Zinc juga sangat rendah.
Pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan aspek-aspek risiko dari tanaman fortifikasi, selain bagi
kesehatan tetapi juga terhadap pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik petani dan orang-orang
yang bekerja di perdesaan. Penggunaan beras fortifikasi yang diplot sebagai solusi atas masalah gizi,
dapat menggerus eksistensi dan praktik-praktik pengembangan dan inovasi pangan secara tradisional.
Selain itu, kendati belum lazim digunakan, SPI juga mewanti-wanti risiko dari fortifikasi yang
dikembangkan dengan rekayasa genetika, yang dapat melanggar hak-hak petani.

15

Lihat Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian mengunjungi lokasi cetak sawah baru di Desa Sendangsari,
Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo DIY
https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4784
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4. Rekomendasi dan Penutup
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat hak asasi petani di Indonesia selama tahun 2021 masih
belum terjamin dan terpenuhi. SPI melihat hal ini merupakan dampak dari langkah pemerintah
Indonesia yang belum mengharmonisasi dan mengadopsi UNDROP dalam kebijakan dalam negeri. Hal
ini sekaligus menjadi pertanyaan bagi komitmen politik pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia
sudah memiliki fondasi untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi petani yang cukup baik,
dari adanya UU Perlintan, UU Pangan, sampai dengan UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
sebagai fondasi kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia.
Langkah pemerintah untuk mengesahkan UU Cipta Kerja merupakan sebuah langkah mundur.
Semangat UU Cipta Kerja yang bias kepentingan, lebih memprioritaskan investasi dan bisnis skala
besar, akan menyulitkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi petani dan orang-orang yang
bekerja di perdesaan. SPI dalam hal ini juga menyayangkan sikap pemerintah yang bersikukuh
mendukung UU Cipta Kerja, kendati sudah diputuskan ‘Inkonstitusional Bersyarat’ oleh MK pada 25
November 2021 lalu. SPI merekomendasikan langkah-langkah progresif yang harus segera diambil
oleh pemerintah, yaitu:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Keterlibatan dari petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan dalam perumusan
kebijakan merupakan hal yang mutlak. Oleh karena itu, Pemerintah harus membuka akses dan
partisipasi sebesar-besarnya bagi elemen rakyat dalam hal pembuatan kebijakan. Dalam
konteks UU Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusional bersyarat, pemerintah harus
melaksanakan putusan MK secara utuh. Hal ini mencakup melakukan revisi UU Cipta Kerja
mulai dari nol, dengan memperhatikan partisipasi dari petani dan orang-orang yang bekerja
di perdesaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai ke pengesahan.
Selain itu, pemerintah juga harus segera mengambil keputusan untuk menangguhkan segala
tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas, yang merujuk pada UU Cipta Kerja;
Kebijakan jangka panjang pertanian Indonesia harus didasarkan pada prinsip kedaulatan
pangan. Dalam konteks pemenuhan sarana produksi, pemerintah harus mendorong petani
dan orang-orang 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,
sebagai kelembagaan ekonomi, yang lebih menyejahterakan petani dan orang-orang yang
bekerja di perdesaan;
Harmonisasi UNDROP dalam kebijakan pertanian dan yang menyangkut petani di Indonesia.
Ini sebenarnya 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;
Negara atau pemerintah haru menjamin keamanan petani dan masyarakat transmigran,
khususnya dalam konteks pemenuhan hak kebebasan bergerak. Hal ini mengingat program
transmigrasi pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu,
negara/pemerintah harus bertanggung jawab dengan segera melegalisasi/menyertifikasi
tanah-tanah transmigrasi yang sudah dikuasai oleh para petani maupun masyarakat. Begitu
juga dengan konflik agraria yang terjadi di lokasi transmigrasi. Pemerintah harus segera
mengambil langkah untuk menyediakan dan menetapkan kembali tanah-tanah transmigran
yang diklaim masuk sebagai konsesi/izin dari korporasi dan perusahaan perkebunan;
Pemerintah harus membatalkan peraturan/undang-undang yang tidak berpihak petani. Salah
satunya adalah UU P3H, yang selama ini menjadi legitimasi dan legalitas untuk
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vi.

vii.

mengriminalisasi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan dalam mempertahankan
tanahnya yang dimasukkan ke dalam Kawasan hutan;
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. Seperti RCEP; I-EU CEPA, I-EFTA CEPA, I-J
EPA, dan perjanjian dagang lainnya;
Mendorong sistem pertanian dengan prinsip kedaulatan pangan sebagai solusi konkret untuk
mengatasi ancaman krisis iklim. Pertanian a la agroekologi, dan berbasis petani kecil-keluarga
petani, yang menjadi prinsip dasar kedaulatan pangan, jauh lebih efektif dibandingkan modelmodel konservasi maupun pungutan pajak dengan melibatkan korporasi skala besar.
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