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KEBIJAKAN AGRARIA

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia sedang melakukan orasi di 
depan istana Presiden RI pada saat peringatan Hari Tani yang lalu (24/09)

Ketegasan dan Kepemimpinan Presiden Kunci Sukses
Pembaruan Agraria

JAKARTA. Pada tanggal 31 Jan-
uari 2007, pidato Presiden SBY 
secara luar biasa mencetuskan 
rencana pelaksanaan pemba- 
ruan agraria. Pembaruan agrar-
ia (atau reforma agraria) ada-
lah redistribusi dan tata ulang 
tanah, air, dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya 
untuk sebesar-besarnya ke-
makmuran rakyat. Harapannya 
tentu saja untuk mengubah 
struktur kepemilikan tanah, air 
dan kekayaan alam yang tidak 
adil.

Rata-rata kepemilikan ta-
nah petani kecil (2003) menu-
run dari 0.26 hektar menjadi 
hanya 0.17 hektar dalam satu 
dekade. Jurang kepemilikan ta-
nah juga sangat dalam, 11 pers-
en keluarga ternyata memiliki 

45 persen lebih total tanah di 
Indonesia. Dalam perkebunan 
sawit, pihak swasta dan negara 
memiliki 66 persen lebih total 
dari luasan kebun seluruh nu-
santara, sementara rakyat han-
ya sekitar 30 persen saja.

“Fakta ini menunjukkan 
keadilan sosial dalam kepemi-
likan tanah di negeri ini seperti 
terlempar kembali ke era kolo-
nialisme,” jelas Henry Saragih, 
Ketua Umum Serikat Petani In-
donesia (SPI). 

Di sisi lain, petani memang 
wajar menuntut penataan 
kembali hak dan akses atas 
tanah, karena jumlah keluarga 
tani yang meningkat rata-rata 
2.2 persen per tahun. Pada ta-
hun 2008 ada sekitar 28,3 juta 
keluarga tani. Jumlah tenaga 

kerja yang terlibat pada sek-
tor pertanian adalah 42,8 juta 
jiwa (2010) dari keseluruhan 
angkatan kerja nasional yang 
mencapai 107,4 juta jiwa. Ini 
menunjukkan pertanian masih 
sangat diandalkan sebagai 
hajat hidup orang banyak.

“Presiden SBY tidak usah 
ragu lagi untuk membagikan 
tanah kepada petani gurem dan 
mereka yang tak punya tanah,” 
tegas Henry. “Program pemba-
ruan agraria nasional yang di-
canangkan seperti menunggu 
kepemimpinan presiden, kar-
ena selama 3 tahun implemen-
tasinya tak dirasakan,” tambah 
dia.

Pemerintahan SBY se-
jauh ini hanya berkutat pada 
“pembaruan agraria” yang 
formal dan sesuai rekomen-
dasi proyek Bank Dunia (1995-
2004, Land Administration 
Project). Di lapangan, program 
masih berkutat pada sertifika-
si, pemetaan, registrasi tanah 
serta pembebasan tanah un-
tuk proyek investasi dan in-
frastruktur.

“Presiden, jika mengerti UU 
Pokok Agraria 1960 dan UUD 
1945, harus mengembalikan 
pembaruan agraria ke jalurnya 
yang benar,” lanjut Henry. “Pro-
gram tersebut harus direvital-
isasi, dan idealnya dipimpin 
langsung oleh presiden sebagai 
fokus kebijakan pemerintah—
setidaknya hingga tahun 2014,” 
ujar Henry.

Redistribusi tanah seluas 
9,25 juta hektar dapat mem-
buka jutaan lapangan kerja, 
menggairahkan ekonomi pede-
saan, dan yang paling utama 
adalah memecahkan masalah 
kemiskinan. Jika merunut 
Pasal 8 Perpu No. 56/1960 un-
tuk batas minimum yang dapat 
menjamin kelangsungan hidup 
keluarga, maka akan ada po-
tensi lebih dari  4,62 juta kelu-
arga yang akan mendapatkan 
penghidupan yang layak—dis-
amping untuk memenuhi ke-
butuhan pangan dan kedaula-

tan pangan negeri ini.
Dalam kerangka ini, pro-

gram pembaruan agraria juga 
akan berdampak positif pada 
pengurangan jumlah kela-
paran, serta pencapaian target-
target Tujuan Pembangunan 
Milenium (MDGs) yang sejauh 
ini dikritik hebat.

Bagi petani, hampir musta-
hil ada cara lain untuk bertani 
tanpa punya tanah. Peringatan 
50 tahun Hari Tani Nasional 
pada 24 September 2010 ini 
adalah momentum emas bagi 
pemerintahan SBY untuk men-
jalankan pembaruan agraria 
sejati. Presiden SBY harus 
membuktikan dengan tegas 
kepemimpinannya dalam pro-
gram populer ini—sebagai 
bukti bahwa pembaruan agrar-
ia bukan sekadar gincu manis 
saat kampanye.

Dalam implementasinya, 
sangat krusial melibatkan 
organisasi tani di tingkat na-
sional. Hal ini untuk memasti-
kan subjek pembaruan agraria 
yang berhak mendapatkan ta-
nah (beneficiary). Organisasi 
tani dan masyarakat sipil juga 
punya pengetahuan dimana 
tanah-tanah yang cocok untuk 
pertanian serta mengalami 
konflik agraria—hal yang juga 
sangat  mendesak untuk dis-
elesaikan dalam pelaksanaan 
program ini.

SPI dan seluruh anggota- 
nya di seluruh Indonesia mem-
peringati Hari Tani Nasional 
dengan tuntutan utama (Tanah 
untuk Petani). Puluhan ribu 
petani mulai dari Suma- tera 
Utara hingga Nusa Tenggara 
Timur turun ke jalan menuntut 
hak-hak mereka atas tanah.

“Petani  ada di garda de-
pan pembangunan. Memasti-
kan hak-hak mendasar kami 
terpenuhi berarti juga melak-
sanakan pembangunan yang 
berkeadilan sosial bagi selu-
ruh rakyat Indonesia,” pungkas 
Henry.#
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AKSI HARI TANI 24 SEPTEMBER

Bunga Rampai Aksi SPI pada Hari Tani Nasional di Berbagai Wilayah

Bersambung Ke Halaman 11

JAKARTA. Selain melakukan 
pengerahan massa di ibukota, 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
juga melakukan aksi peringa-
tan Hari Tani Nasional dan set-
engah abad Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) di be-
berapa wilayah di Indonesia.

Ribuan petani anggota 
SPI Sumatera Utara (Sumut) 
juga melakukan aksi di Kan-
tor Gubernur Sumatera Utara 
dan Badan Pertanahan Na-
sional (BPN) Sumut di Medan 
(24/08). Massa mendesak pe-
merintah segera menuntaskan 
kasus-kasus tanah di Sumatera 
Utara. 

Selain itu, massa petani 
juga meminta semua HGU pe-
rusahaan perkebunan, baik 
milik pemerintah maupun 
swasta, yang bermasalah den-
gan petani dicabut dan meng- 
hentikan penerbitan HGU baru. 
Massa petani juga mendesak 
aparat kepolisian menghen-
tikan kriminalisasi dan kek-
erasan petani anggota SPI yang 
memperjuang hak atas tanah.

“Kami juga meminta agar 
tanah-tanah terlantar seluas 
9,2 juta Ha dibagikan kepada 
petani atau penggarap” tandas 
Wagimin, Ketua Badan Pelaksa-
na Wilayah (BPW) SPI Sumut.

Massa petani juga menun-
tut UUPA (Undang-Undang 
Pokok Agraria ) sebagai satu-
satunya payung hukum agraria 
nasional.

Sementara itu, aksi massa 
juga dilakukan oleh SPI Sumat-
era Barat (Sumbar) (24/08). 
Selain melakukan long march 
di jalanan kota Padang, massa 
juga melakukan audiensi ke Ba-
dan Ketahanan Pangan (BKP) 
Sumbar.

“ 50 tahun lalu, UUPA di-
sahkan sebagai payung hu-

kum agraria di Indonesia da-
lam merombak ketidakadilan  
struktur agrarian warisan ko-
lonial. UUPA adalah realisasi 
dari pasal 33 UUD 1945 yang 
mengamanatkan kekayaan 
alam dan cabang produksi yang 
terkait hajat hidup orang ban-
yak, dikelola sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat”, 
ungkap Sukardi Bendang, Ket-
ua BPW SPI Sumbar.

Tidak mau kalah, SPI Jambi 
bersama elemen rakyat lainnya 
juga menggelar aksi serupa 
dengan melakukan long march 
dari Universitas Jambi-Bank In-
donesia-DPRD Jambi (24/09) 
di Jambi. 

Sarwadi, Ketua BPW SPI 
Jambi menyampaikan bahwa 
Peringatan Hari Tani Nasional 
ini dilakukan untuk menyadar-
kan Pemerintah bahwa proses 
pembangunan ekonomi selama 
ini telah keliru karena berten-
tangan dengan filosofi dan sua-
sana kebathinan pasal  33 UUD 
1945 dan UUPA No. 5 Tahun 
1960.

Di Lampung, BPW SPI 
Lampung bersama ratusan 
orang dari berbagai unsur 
baik petani, aktivis, nelayan, 
dan mahasiswa juga melaku-
kan aksi di Bandar Lampung. 
Dalam aksinya mereka meng-
ingatkan masih banyaknya 
petani gurem yang terpinggir-
kan dalam konflik-konflik ta-
nah. Konsentrasi penguasaan 
tanah oleh perkebunan besar 
dan penguasaha swasta me-
nyebabkan kaum tani gurem 
banyak kehilangan tanah. Aksi 
ini dipusatkan di Tugu Adipura 
dan Kantor Wilayah Badan Per-
tanahan Nasional Lampung.

Wahyudin, Ketua BPW SPI 
Lampung, mengatakan bahwa 
cukup banyak petani di tanah 
air yang tidak memiliki lahan 
garapan sendiri dan  ini adalah 
sebuah ironi.

“Kenyataannya, tanah-ta-
nah banyak dimiliki para kaum 
pemodal dan kapitalis. Lebih 
dari 50 persen petani tidak pu-

(Atas) Massa SPI wilayah Sumatera 
Utara melakukan aksi di depan kantor 
Gubernur Sumatera Utara (24/09).
(Tengah) Massa SPI wilayah Sumatera 
Barat  melakukan aksi di Dewan Keta- 
hanan Pangan, Sumatera Barat (24/09).
(Bawah) Massa SPI wilayah Sumatera 
Selatan melakukan aksi di depan kantor 
Gubernur Sumatera Selatan (27/09).
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HARI TANI 24 SEPTEMBER

Setengah Abad UUPA 1960: Tahun 
Emas Perjuangan Rakyat Tani, 
Laksanakan Pembaruan Agraria 
Sejati!

Sambungan dari hal. 10 Petani dan ...

nya tanah garapan,” ujarnya.
Di lain kesempatan, ratu-

san petani SPI yang tergabung 
dalam Panitia Bersama Per-
ingatan Hari Tani Nasional ke 
50 melakukan aksi di depan 
kantor Gubernur Jawa Timur 
(Jatim)di Jalan Pahlawan, Sura-
baya (24/09).

Ruslan, Ketua BPW SPI Ja-
tim menyebutkan bahwa sejak 
dulu, nasib petani khususnya 
buruh tani selalu terlunta-lun-
ta. Meski kelahiran Undang-
Undang Pokok Agraria nomor 
5 tahun 1960 sudah berusia 
setengah abad, namun UUPA 
yang tanggal penetapannya di-
jadikan hari tani nasional itu 
tidak membawa perubahan na-
sib terhadap petani.

“ Petani juga selalu menjadi 
korban dari kekuasaan dan in-
trik-intrik kepentingan pemer-
intah” ucap Ruslan.

Dalam memperingati Hari 
Tani Nasional ini, SPI Nusa 
Tenggara Barat (NTB) juga 
melakukan aksi di depan kan-
tor Gubernur NTB  di Mataram 
(24/04). Wahidjan, Ketua SPI 
NTB menuntut agar Pemerin-
tah meningkatkan kesejahter-
aan petani dengan membuat 
kebijakan upah buruh tani 
dan menaikkan harga gabah 
petani.

“ Pemerintah juga harus 
menghentikan kebijakan im-
por beras dan menjamin ket-
ersediaan pupuk bagi petani”, 
tambah Wahidjan.

Sementara itu, SPI Nusa 
Tenggara Timur (NTT) melaku-
kan aksi damai menuntut Pe-
merintah Daerah (Pemda) 
setempat melakukan rekon-
struksi tapal batas tanah di 
Ruteng, Manggarai (24/09). 
Hal ini dilakukan karena Pem-
da setempat belum juga me-
realisasikan program tersebut 
sementara petani sangat mem-
butuhkan mengingat lahan 
garapan petani saat ini makin 
sempit.

Martinus Sinani, Ketua 
BPW SPI NTT juga mengung-
kapkan agar pemerintah Mang-
garai bersikap tegas terhadap 
perusahaan pertambangan 
di Kanggarai karena kegiatan 
pertambangan turut mengeruk 
lahan garapan petani menjadi 

JAKARTA. Lima puluh tahun 
yang lalu, Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok 
Agraria (UUPA) disahkan se-
bagai payung hukum agraria 
di Indonesia dalam merom-
bak ketidakadilan struktur 
agraria warisan pemerintah 
kolonial. UUPA 1960 ada-
lah realisasi dari Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 
33 yang mengamanatkan 
kekayaan alam dan cabang 
produksi yang terkait hajat 
hidup orang banyak, dikelola 
untuk sebesar-besarnya ke-
makmuran rakyat.

Hari Kelahiran UUPA No.5 
Tahun 1960 ditetapkan seba-
gai Hari Tani Nasional oleh 
Presiden Soekarno mela-
lui Keputusan Presiden No. 
169 Tahun 1963, mengingat 
masyarakat Indonesia yang 
agraris, maka UUPA 1960 di-
harapkan akan mengakhiri 
derita kaum tani. Secara his-
toris, petani terbukti tang-
guh melawan pemerintahan 
kolonial dan partisipasinya 
konkret dalam perang rev-
olusi kemerdekaan nasional 
Indonesia. Oleh karena itu 
bagi rakyat miskin, terutama 
petani gurem dan buruh tani, 
lahirnya UUPA 1960 meru-
pakan tonggak yang sangat 
berharga untuk dilaksana-
kannya pembaruan agraria.

Namun demikian sudah 
50 tahun sejak UUPA 1960 
ditetapkan, keadaan petani 
di Indonesia tetap terpuruk 
dan belum ada perbaikan 
taraf hidup yang berarti.  
Data BPS (Sensus Pertanian 
2003) menyatakan jumlah 
rumah tangga petani naik 
menjadi 25,4 juta—atau ter-
jadi kenaikan sebesar 5,4 
juta rumah tangga dalam 
satu dekade terakhir. 

Henry Saragih, Ketua 
Umum Serikat Petani In-

sempit.
“ Pemerintah perlu men-

cabut kuasa pertambangan 
yang dengan 23 izin pertam-
bangan sudah dikeluarkan pe-
merintah. Pertambangan juga 
menimbulkan gangguan pada  
alam dan  berdampak pada kri-
sis air bagi lahan persawahan 
di Manggarai “ ungkap Marti-
nus Sinani.

Aksi ini sendiri diterima 
oleh Wakil Bupati Manggarai, 
Deno Kamelus.

Selain itu, SPI bekerjasama 
dengan gerakan rakyat lainnya 
juga melakukan Aksi Perayaan 
Hari Tani Nasional dan Seten-
gah Abad UUPA di berbagai 
wilayah seperti Yogyakarta, 
Banyumas (Jawa Tengah), dan 
beberapa tempat di Sulawesi 
dan Kalimantan.

Di hari yang berbeda 
(27/04), BPW SPI Sumatera 
Selatan (Sumsel) hingga berita 
ini dinaikkan juga melakukan 
aksi memperingati Hari Tani 
Nasional dan setengah abad 
UUPA di kantor Gubernur Sum-
sel dan BPN Sumsel. Aksi ini di-
terima langsung oleh Gubernur 
dan pihak BPN setempat.

Rohman, Ketua BPW SPI 
Sumsel mengatakan bahwa 
pengkhianatan terhadap UUPA 
selama 50 tahun ini yang 
menyebabkan penindasan, 
pemiskinan, dan pembodohan 
terhadap petani. Saatnya Pem-
baruan Agraria Sejati ditegak-
kan dan menjadi jalan keluar 
bagi kesejahteraan dan keadi-
lan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.

“Seharusnya di usia emas-
nya, pengkhianatan terhadap 
UUPA ini, petani Indonesia har-
us bangkit dan berjuang ber-
sama memperjuangkan haknya 
atas lahan dan kesejahtearan,” 
tegas Rohman.

Rohman juga mengatakan 
agar Gubernur Sumsel Alex 
Noerdin dan pihak BPN Sum-
sel jangan hanya berjanji dan 
membuka ruang dialog saja 
tanpa ujung penyelesaian.

“Kepemimpinan yang pro 
rakyat harus dibuktikan den-
gan terselesaikannya sengketa 
lahan di Sumsel dan kesejahter-
an petani,” tambahnya.#

donesia (SPI) menngatakan 
bahwa jumlah rumah tangga 
petani ini pun diperkirakan 
akan terus meningkat. 

"Hingga tahun 2008, dari 
hasil proyeksi Serikat Petani 
Indonesia (SPI), berdasarkan 
tingkat pertumbuhan keluarga 
petani sebesar 2,2 persen per 
tahun terdapat 28,3 juta ru-
mah tangga petani, dan 15,6 
juta diantaranya merupakan 
rumah tangga petani gurem" 
kata Henry.

Henry juga menyebutkan 
bahwa jumlah rumah tangga 
petani gurem dengan pengua-
saan lahan kurang dari 0,5 hek-
tar, baik milik sendiri maupun 
menyewa, malah meningkat 
dari 10,8 juta keluarga tahun 
1993 menjadi 13,7 juta keluar-
ga tahun 2003 (naik 2,6 persen 
per tahun). Persentase rumah 
tangga petani gurem terhadap 
rumah tangga pertanian peng-
guna lahan juga meningkat 
dari 52,7 persen (1993) men-
jadi 56,5 persen (2003). 

"Kenaikan ini menunjuk-
kan semakin miskinnya petani 
akibat semakin sempitnya la-
han pertanian' ungkap Henry.

Data BPS juga menunjuk-
kan bahwa luas lahan perta-
nian padi di Indonesia pada 
tahun 2010 tinggal 12,870 
juta hektar, menyusut 0,1% 
dari tahun sebelumnya yang 
berjumlah 12,883 juta hektar. 
Luas lahan pertanian secara 
keseluruhan termasuk non-
padi pada 2010 diperkirakan 
berjumlah 19,814 juta hektar, 
menyusut 13 persen diband-
ing tahun 2009 yang mencapai 
19,853 juta ha. Kondisi ini yang 
terus memperparah kehidupan 
petani.

Dihubungkan dengan luas 
pertanian, maka Nilai Tukar 
Petani (NTP) yang berfluktu-
asi—serta tidak ada kenaikan 

Bersambung Ke Halaman 15
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Menyikapi Kenaikan Harga Beras Jelang Lebaran dan Akhir Tahun

KEBIJAKAN AGRARIA

Seorang petani sedang membajak sawahnya. Kenaikan harga beras yang 
cenderung terjadi menjelang Hari Besar tidak selalu menguntungkan petani

JAKARTA. Setiap tahun menje-
lang dan sepanjang bulan Ra-
madhan, Lebaran, Hari Raya 
Natal, Tahun Baru dan Idul 
Adha,  kebutuhan bahan pan-
gan di pasaran, terutama beras 
dipastikan naik. 

Tahun ini, hingga saat ini 
saja, kenaikan harga beras su-
dah mencapai kurang lebih 
36%. Harga beras kualitas pre-
mium sudah mencapai lebih 
dari Rp7000 per kg, beras 
kualitas medium Rp6500 kg, 
dan beras dengan kualitas yang 
lebih rendah sekitar Rp6000 
per kg.

Di sejumlah daerah, harga 
beras kualitas premium bah-
kan sudah mencapai lebih dari 
Rp7500 per kg. Bandingkan 
saja dengan tahun-tahun sebe-
lumnya dimana harga tertinggi 
hanya berada pada kisaran Rp 
5500-Rp6000. 

Henry Saragih, Ketua 
Umum Serikat Petani Indone-
sia menyampaikan bahwa tren 
kenaikan harga yang lebih dari 
biasanya ini tentunya akan 
sangat memukul masyarakat 

miskin yang rata-rata 73% 
pendapatannya sudah habis 
untuk pemenuhan kebutuhan 
pangan. 

"Namun lagi-lagi, ter-
indikasi kuat pemerintah akan 
kembali menerapkan kebi-
jakan yang dianggapnya seba-
gai obat mujarab yakni dengan 
melakukan operasi pasar (OP) 
guna menyiasati persoalan ini" 
ungkapnya.

Padahal, dengan operasi 
pasar, dimana pemerintah 
menggelontorkan beras den-
gan harga normal, berapa pun 
permintaannya, selalu menjadi 
solusi jangka pendek. Karena 
disamping terbatasnya stok be-
ras yang ada saat ini, beras yang 
dijual dalam operasi pasar pun 
bisa dibeli oleh siapa saja ter-
masuk pedagang dan spekulan, 
apalagi stok beras di daerah 
juga relatif tidak merata sesuai 
kebutuhan. 

Dalam banyak kasus dan 
sudah menjadi semacam ‘tra-
disi’ pasar, spekulan atau dis-
tributor menahan penjualan-
nya selama 2-3 bulan sebelum 

momentum hari-hari besar 
dan kemudian mendongkrak 
harganya tanpa mempedu-
likan kemampuan daya beli 
masyarakat.

Ironisnya, pedagang dan 
spekulan biasanya memiliki 
persediaan beras yang relatif 
besar karena biasanya mereka 
lebih leluasa membeli beras 
langsung dari petani dalam 
jumlah besar. 

Tanpa banyak persyaratan 
seperti yang diajukan Bulog, 
seperti kadar air dan persen 
patahan beras, pedagang bisa 
menyerap lebih banyak gabah 
dari petani. pedagang pun bera-
ni membeli di atas HPP (Harga 
Patokan Petani) yang ditetap-
kan, hal ini untuk menumpuk 
persediaan beras. 

Di sisi yang berbeda, petani 
harus berhadapan dengan ting-
ginya biaya produksi menyusul 
kenaikan HET pupuk, biaya ek-
stra untuk penanaman kembali 
padi yang rusak akibat banjir 
atau angin ribut sehingga ter-
paksa menjual berasnya ke 
tengkulak yang bekerja sama 
dengan pedagang, agar lebih 
cepat terjual.

Henry menambahkan bah-
wa akibat kondisi cuaca yang 
tidak menentu di sejumlah sen-
tra padi anggota SPI Jawa Ten-
gah penurunan produksi gabah 
pada musim panen tahun ini cu-
kup besar, jika tahun lalu mer-
eka bisa mendapat 70 karung 
(sekitar 4 ton) per hektar pada 
musim tanam tahun ini jumlah 
tersebut menurun hingga 17-
20 karung (kurang lebih 1 ton) 
per hektar. Sementara di Jawa 
Barat  produksi musim panen 
ini turun 3,1 persen dibanding-
kan tahun lalu.

" Pemerintah sebagai regu-
lator seharusnya sudah menge-
tahui dengan baik bahwa per-
mintaan bahan pangan pokok, 
khususnya beras, selalu melon-
jak dalam suasana hari besar 

dan dapat memprediksinya se-
cara lebih akurat" sebutnya.

"Sehingga tidak terus-
menerus melakukan kebijakan 
temporer bernama operasi 
pasar. Apapun kebijakannya, 
pemerintah sudah waktunya 
menerapkan kebijakan ber-
jangka panjang yang mampu 
secara efektif menekan laju 
kenaikan harga beras sebagai 
kebutuhan pokok masyarakat 
bangsa ini, mengingat ting-
ginya tren kenaikan harga yang 
terjadi" kata Henry.

Henry kemudian juga me-
nyampaikan bahwa pemerin-
tah harus melakukan berbagai 
pembenahan yang fundamen-
tal di sektor pertanian seperti 
dengan  perluasan lahan perta-
nian padi melalui program land 
reform dengan membagikan 
lahan-lahan terlantar kepada 
petani, mempermudah Bulog 
untuk menyerap gabah dari 
petani dengan memperhatikan 
biaya produksi, menghilangkan 
ruang gerak pedagang menjadi   
spekulan beras yang hanya me-
mentingkan keuntungannya 
sendiri dan sangat mengancam 
kedaulatan pangan nasional. 

Lebih lanjut di tengah kon-
disi iklim yang semakin tidak 
menentu dibutuhkan lebih 
banyak pelatihan dan dukun-
gan pemerintah bagi petani 
untuk beradaptasi terhadap 
perubahan iklim, khususnya 
bagi petani yang hidup di pesi-
sir. Naiknya muka air laut aki-
bat perubahan iklim dapat ber-
potensi menurunkan produksi 
padi hingga 2 juta ton akibat 
hilangnya 100.000-300.000 
hektar sawah. 

"Selain itu, dibutuhkan juga 
adanya perlakuan-perlakuan 
khusus bagi rakyat miskin 
yang hampir sebagian besar 
pendapatannya habis untuk 
memenuhi kebutuhan pangan 
serta insentif yang memadai 
bagi para petani" ucap Henry.#

TOLAK IMPOR BERAS ! ! !
www.spi.or.id
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KEBIJAKAN AGRARIA

SPI Menolak Rencana Impor Beras

JAKARTA. Dewan Pengurus 
Pusat Serikat Petani Indonesia 
(DPP SPI) menolak dengan 
tegas rencana Pemerintah yang 
akan membuka keran impor 
seluasnya bagi pemasukan 
beras karena akan berdampak 
sangat buruk bagi pertanian 
padi di tanah air.

Henry Saragih, Ketua 
Umum SPI, mengatakan bahwa  
SPI tidak dapat menerima 
rencana Pemerintah memberi 
perizinan impor beras. “Kami 
dengan tegas menolak rencana 
ini karena begitu banyak 
dampak ikutan yang akan 
ditimbulkannya,” ujarnya, hari 
ini (21/9) di Jakarta.

Menurutnya, pemasukan 
beras impor sama sekali 
bukan menjadi solusi untuk 
mengantisipasi ancaman 
kekurangan stok nasional. 
Impor beras, diyakininya malah 
akan melemahkan kemampuan 
Indonesia untuk memastikan 
ketersediaan pangan dalam 
negeri karena Indonesia akan 
terperangkap dalam spekulasi 

perdagangan pangan dunia.
Seperti diketahui, 

Pemerintah melalui 
Departemen Pertanian 
(Deptan) berencana 
memberikan perizinan 
importasi beras dengan 
alasan untuk memperkuat 
stok nasional. Deptan berdalih 
kebijakan ini bukan merupakan 
bentuk dari kegagalan 
kementerian tetap hanya 
sebagai ujud kewaspadaan 
Pemerintah untuk 
mengantisipasi terjadinya 
ancaman ketersediaan beras 
akibat minimnya stok beras di 
Bulog yang hanya sebanyak 1,4 
juta ton.

Impor beras, lanjut Henry, 
akan sangat menekan produksi 
pangan yang dilakukan oleh 
para petani dan pada akhirnya 
komoditas beras akan bernasib 
sama dengan komoditas 
peternakan pertanian lain. 
Dimana selama ini komoditas-
komoditas tersebut dipasok 
dari luar negeri meskipun 
dapat ditanam atau diproduksi 

dengan baik di Indonesia, 
seperti kacang kedelai, susu, 
daging dan tepung terigu.

Dan yang paling parah, kata 
Henry, yang juga Koordinator 
Umum La Via Campesina, impor 
beras akan menghabiskan 
begitu banyak devisa negara. 
Diperkirakannya, anggaran 
yang harus dikeluarkan oleh 
Pemerintah untuk mengimpor 
komoditas-komoditas itu saja 
sudah mencapai US$5 miliar 
per tahun.

“Karena itu kami 
menganggap rencana 
kebijakan impor beras ini 
menunjukkan Pemerintah 
telah gagal menyiapkan 
ketersediaan pangan 
nasional,” tegasnya. Padahal, 
menurutnya Pemerintah 
dapat mengeluarkan berbagai 
kebijakan yang efektif untuk 
masalah ini, seperti dengan 
mengintegrasikan pasokan 
beras yang ada pada petani dan 
masyarakat.

Selain itu, katanya, 
Pemerintah juga dapat 

mengintegrasikan beras yang 
ada di tangan para spekulan 
agar dapat dikelola oleh Bulog. 
“Tarik beras dari para spekulan, 
dengan mengeluarkan 
keppres misalnya, supaya 
mereka tidak terus-terusan 
melakukan penimbunan 
beras,” sambungnya. 
Kebijakan-kebijakan ini ini 
menurutnya sangat mungkin 
dilakukan oleh Pemerintah dan 
serikat petani juga mendesak 
agar    pemerintah segera 
melakukannya.

Peringatan Hari Tani 
Nasional (HTN) ke-50 pada 24 
September 2010 nanti, serikat 
petani juga mendesakkan 
beberapa tuntutan lain 
kepada Pemerintah untuk 
melakukan pembaruan agraria. 
Diantaranya meredistribusikan 
segera 9,6 juta ha lahan kepada 
rakyat tani dan menertibkan 7 
juta ha tanah terlantar untuk 
reforma agraria, kebutuhan 
pangan, energi dan perumahan 
rakyat.

Kemudian SPI juga 
menuntut pemerintah 
mengganti kebijakan revolusi 
hijau dengan model pertanian 
berkelanjutan (agroekologis) 
dan juga menolak kebijakan 
korporatisasi pertanian (food 
estate). 

“Tuntutan-tuntutan itu 
akan sampaikan kepada 
Pemerintah dalam aksi 
nasional peringatan hari tani 
sekaligus mosi tidak percaya 
kepada Pemerintahan saat ini,” 
tegas Henry.#

Massa dalam aksi Hari Tani Nasional 24 September 2010 yang lalu membawa spanduk yang menuntut pemerintah untuk 
menolak dan menghentikan impor bahan pangan seperti beras dan lainnya.

Situsnya petani SPI:
www.spi.or.id
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HARI TANI 24 SEPETEMBER

Setengah Abad Pengingkaran UUPA, Setengah Abad Pemiskinan Petani

Sejengkal Tanah tumpah 
darah kami…….!!

JAKARTA. Kesejahteraan kaum 
tani dan organisasi kaum tani 
tidak lepas dari perkembangan 
di lingkungan sekitarnya, 
mulai dari kampung, dusun, 
desa, kota/kabupaten, hingga 
nasional dan internasional; baik 
dari segi sosial ekonomi, budaya 
maupun politik. Karenanya 
seiring dengan perkembangan 
informasi, teknologi dan 
penerapan demokrasi, petani 
tidak hanya memantau lintang 
waluku untuk musim tanam 
padinya, namun mau tidak mau 
juga harus memantau apa yang 
terjadi di balai desa, pendopo 
bupati, kantor kementrian 
pertanian, istana negara dan 
bahkan kantor pusat Bank 
Dunia, IMF, WTO, FAO dan 
IFAD. 

Dua badan terakhir 
ini merupakan lembaga 
Internasional di bawah PBB 
yang mengurus pangan, 
pertanian dan pembiayaan  
pembangunan pertanian 
Internasional. Lebih dari itu 
FAO dan IFAD sudah sekian 
lama menjalin kerjsa sama 
dengan Pemerintah Indonesia 
untuk program-program 
pembangunan  Pertanian di 
Indonesia.

Henry Saragih, Ketua 
Umum Serikat Petani Indonesia 
(SPI) menyebutkan bahwa 
dalam tiga tahun terakhir ini, 
situasi pangan dan pertanian 
Internasional dapat dikatakan  
tidak stabil, oleh karena 
terpaan krisis keuangan 
global, krisis energi dan krisis 
perubahan iklim. Terpaan 
tersebut menghasilkan dampak 
kemiskinan dan kelaparan. 
Khususnya di kawasan 
pedesaan. Laporan FAO 
(2010) menyebutkan bahwa 

kelaparan penduduk dunia 
tahun 2009 mencapai 1.02 
milyar, sementara kelaparan 
di Indonesia dilaporkan 
berjumlah 36.7 juta. 

"Hal ini dapat diartikan 
bahwa ada persoalan yang 
sangat serius dalam akses 
terhadap alat produksi, mode 
produksi, distribusi dan pasar, 
sehingga buruh tani dan petani 
kecil di pedesaan menjadi 
miskin dan lapar karena 
termarginalkan dalam sistem 
pembangunan pertanian yang 
tidak adil" ungkap Henry.

"Hari ini bisa kita lihat 
betapa besar dominasi 
korporasi pertanian. Lima 
perusahaan menguasai 90 
persen perdagangan pangan 
biji-bijian global, tiga puluh 
korporasi utama retail pangan 
menguasai sepertiga penjualan 
global, dan enam korporasi 
menguasai 75 persen pasar 
pestisida global" sambungnya.

Dengan demikian dalam 
sistem yang tidak adil 
tersebut, krisis harga pangan 
yang mudah muncul tidak 
semata karena permasalahan 
produksi semisal karena 
perubahan iklim, tetapi juga 
oleh permainan harga melalui 
penciptaan kondisi kelangkaan 
pangan. Sebagai akibatnya  
buruh tani, petani miskin dan 
rakyat pedesaan mengalami 
kesulitan untuk membeli 
pangan tersebut. BPS (2010) 
mencatat bahwa kemiskinan 
pedesaan lebih tinggi dari kota 
dengan jumlah masing-masing 
20.62 juta dan 29.93 juta orang. 
Jumlah kemiskinan pedesaan 
ini sebenarnya setara dengan 
jumlah petani gurem yang 
tercatat sebanyak 13.7 juta KK 
pada tahun 2003 dan 15.6 juta 
KK pada tahun 2008.

Henry menambahkan 
bahwa pada 21 September 2010 

telah dilakukan pertemuan 
Forum Petani Nasional dalam 
rangka refleksi menuju 
konsolidasi petani seluruh 
Indonesia. 

Forum ini dihadiri oleh 
13 organisasi petani seluruh 
Indonesia yang menyimpulkan 
bahwa, ada sembilan masalah 
pokok yang dihadapi oleh 
petani di Indonesia yakni; 
Kepemilikan lahan yang dimilki 
petani sangat sempit, rata-rata 
0,3 Hektare per rumah tangga 
petani; Akses air yang sulit, 
selain karena kekeringan yang 
semakin sering terjadi juga 
karena privatisasi sumber-
sumber air oleh pemilik modal; 
Kebijakan perbenihan nasional 
yang diskriminatif terhadap 
kreatifitas petani pemilia 
benih; Belum ada jaminan 
perlindungan harga yang adil 
bagi di tingkat petani, sehingga 
pasar dimonopoli oleh pemodal 
besar dan korporasi pertanian; 
Sulitnya akses permodalan 
untuk petani di pedesaan, 
sehingga banyak petani yang 
tergantung pada tengkulak 
atau rentenir.

Kemudian, lemahnya 
dukungan pemerintah dalam 
mendukung infrastruktur 
pertanian (Irigasi, Jalan, 
Teknologi tepat guna) dan 
saprodi kepada petani; 
Terjadi ledakan hama yang 
sulit dikendalikan oleh 
petani, karena iklim yang 
ekstrim, sehingga masa 
tanam ke-2 banyak petani 
gagal panen; Masih tingginya 
ketergantungan petani 
terhadap pupuk dan pestisida 
kimia akibat revolusi hijau di 
masa lalu; serta Rendahnya 
keterlibatan Organisasi 
tani terhadap perencanaan, 
kebijakan dan  pembangunan 
pertanian di Indonesia.

Oleh karena itu, Henry 

menambahkan untuk 
menyikapi permasalahan 
tersebut diatas, maka 
Forum Petani Nasional 
menuntut pemerintah untuk 
melaksanakan beberapa 
hal yakni melaksanakan 
Pembaruan Agraria sesuai 
dengan amanat UUPA 
1960, dengan segera 
mendistribusikan 9,2 
juta hektar seperti yang 
direncanakan dalam PPAN.
Meninjau kembali UU Sumber 
Daya Air No. 7/2004 yang 
menghambat akses petani 
terhadap air dan lebih lanjut 
Undang-undang lainnya yang 
merugikan petani.

Pemerintagh juga harus 
melakukan perubahan UU 
Sistem Budidaya Tanaman 
No. 12/1992 dan UU No. 
29/2000 tentang Perlindungan 
Varietas Tanaman yang 
diskriminatif terhadap petani 
kecil; Melindungi harga 
produk pertanian di tingkat 
petani dan memastikan 
praktek perdagangan yang 
adil; Memberikan kemudahan 
akses permodalan terhadap 
petani kecil dan menyediakan 
dana talangan bagi petani 
untuk tunda jual; Memberikan 
subsidi tepat sasaran sesuai 
dengan kebutuhan petani; 
Mendiseminasikan informasi 
mengenai perubahan iklim dan 
adaptasi terhadap perubahan 
iklim di sektor pertanian; serta 
dengan sungguh-sungguh 
menjalankan program Go 
Organic dan membatasii 
peredaran input kimia yang 
berpotensi merusak alam.

"Pemerintah juga harus 
melibatkan organisasi 
petani dalam perencanaan 
pembangunan dan kebijakan 
yang terkait dengan 
kepentingan petani di 
Indonesia" tambah Henry.#

Keluarga Besar Serikat Petani Indonesia (SPI) mengucapkan:  
Selamat Hari Tani Nasional dan 50 Tahun UUPA No.5 Tahun 1960 

24 September 2010: 
"Laksanakan Segera Pembaruan Agraria Sejati demi Keadilan Sosial Indonesia” 
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Sambungan dari hal. 11 Setengah Abad ...

signifikan, yang artinya petani 
makin sulit memenuhi kebutu-
han hidup yang layak. 

Achmad Ya'kub, Ketua De-
partemen Kajian Strategis Na-
sional SPI menyebutkan bahwa 
pada Maret 2003 NTP secara 
nasional turun 3,58 persen 
dibanding bulan Februari 
2003, yaitu dari 123,04 menja-
di 118,64. NTP nasional bulan 
Juni 2010 sebesar 101,39, atau 
hanya naik tipis 0,22 persen 
dibanding bulan sebelumnya. 
Belum lagi pada Juni-Juli 2010, 
terjadi inflasi di daerah perde-
saan di Indonesia sebesar 0,71 
persen terutama dipicu oleh 
subkelompok bahan makanan.

"Tren kenaikan harga pan-
gan juga terus berlangsung 
hingga September 2010 (sebe-
lum Idul Fitri), yang membuat 
petani yang hidup di bawah 
garis kemiskinan sangat men-
derita" ungkap Ya'kub. 

Di sisi lain, ada peningkatan 
jumlah tenaga kerja di sektor 
pertanian yang menurut data 
BPS mencapai mencapai 42,8 
juta orang pada bulan Febru-
ari 2010. Jumlah ini merep-
resentasikan 40 persen dari 
keseluruhan angkatan kerja 
nasional yang mencapai 107,4 
juta orang. 

Sementara, angka pengang-
guran ternyata melonjak. Pada 
tahun 2001 angka pengang-
guran terbuka sebanyak 8 juta 
orang atau sekitar 8,10 persen. 
Tahun 2003 angka tersebut 
meningkat menjadi 10,13 juta 
atau 9,85 persen.

Ya'kub juga menyebutkan 
bahwa dalam situasi ketiadaan 
pembaruan agraria dan sem-
pitnya lahan petani, konflik 
agraria antara petani melawan 
pengusaha dan negara berlang-
sung secara masif dan berlarut-
larut. Dalam konflik ini, petani 
terus dihadapkan dengan pen-
angkapan, penembakan serta 
berbagai tindak kekerasan dan 
kriminalisasi. "Sementara itu, 
di tengah mahalnya Satuan 
Produksi Pertanian, inisiatif 
para petani pemulia benih un-
tuk menyediakan benih lokal 
yang murah bagi petani, justru 
dikriminalkan di Kediri pada 
tahun 2005 yang lalu" ungkap 
Ya'kub.

Sementara itu, perem-
puan dan laki-laki mengalami 
dampak yang sama, tapi peran 
gender menempatkan perso-
alan laki-laki dan perempuan 
berbeda. Selama ini, perem-
puan banyak mengalami dis-
kriminasi terhadap hak-hak 

mendasarnya. Akibatnya ke-
pentingan, peran, pengalaman, 
pengetahuan dan kerja perem-
puan dalam banyak kesempa-
tan menjadi tidak diperhitung-
kan. Situasi tersebut semakin 
menguatkan ketidakadilan ter-
hadap perempuan, dan pada 
akhirnya berimplikasi kehilan-
gan akses dan kontrol terhadap 
sumber-sumber produksinya. 

Perempuan dan anak-anak 
adalah salah satu kelompok 
yang paling rentan dalam ka-
sus kelaparan, terutama di 
daerah pedesaan (Dewan HAM 
PBB, 2010).

Fakta lain yang sangat iro-
nis mengingat Indonesia ada-
lah bangsa agraris, produsen 
dan lumbung pangan adalah 
saat kita menjadi pengimpor 
pangan terbesar di dunia saat 
ini. Sejak tahun 1998-2006, 
hampir 50 persen beras yang 
diperdagangkan di tingkat in-
ternasional (sekitar 2  juta  ton 
lebih)  di impor ke Indonesia. 
Ini belum termasuk ketergan-
tungan impor 70 persen dari 
kebutuhan susu nasional, 50 
persen daging,  45 persen ke-
delai, 15 persen kacang tanah, 
13 persen garam, dan 10 pers-
en jagung. 

Secara umum ketergantun-

gan pangan melalui impor telah 
menghabiskan dana 51 triliun 
rupiah tiap tahunnya.

Henry menambahkan, 
dalam rangka memperingati 
Hari Tani Nasional dan seten-
gah abad UUPA ini, SPI ber-
sama organisasi rakyat lainnya 
menuntut sembilan hal kepada 
pemerintahan SBY yakni: mere-
distribusikan segera 9,6 juta 
hektar tanah kepada rakyat 
tani melalui pembaruan agrar-
ia nasional; mentertibkan dan 
memberdayakan 7,3 juta hek-
tar tanah terlantar untuk pem-
baruan agraria dan produksi 
pangan untuk kedaulatan pan-
gan, kedaulatan energi serta 
perumahan rakyat; melindungi 
pertanian kecil berbasis ke-
luarga dan tolak korporatisasi 
pertanian–terutama proyek 
food estate. 

Menghentikan kekerasan 
dan kriminalisasi terhadap 
petani. Segera dibuat Undang-
Undang tentang Perlindungan 
Hak Asasi Petani; mencabut 
Undang-Undang Perkebunan, 
Kehutanan, Sumber Daya Air, 
Pangan, Pertambangan, Pena-
naman Modal, Minerba, Kon-
servasi Sumber Daya Alam, 
Perlindungan Lahan Pertanian 
Berkelanjutan, Sistem Budida-
ya Tanaman, Perlindungan Va-
rietas Tanaman, Perikanan, dan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil karena 
bertentangan dengan Pancasi-
la dan mandat UUD 1945, serta 
UUPA 1960; menolak Rancan-
gan Undang Undang yang ber-
potensi merugikan kaum tani, 
seperti Rancangan Undang-
Undang Pengadaan Tanah, 
Pertanahan, Hortikultura; me-
nyegerakan untuk membentuk 
Komisi Ad hoc Penyelesaian 
Konflik Agraria dan Pelaksana 
Reforma Agraria; Melindungi 
dan penuhi hak mendasar 
petani serta akses terhadap 
sumber-sumber agraria, benih, 
pupuk, tekhnologi, modal dan 
harga produksi pertanian; 

"Yang terakhir adalah 
adanya pengakuan pemerintah 
bahwa tanggal 24 September 
adalah Hari Tani Nasional' tam-
bah Henry.#

Massa aksi Hari Tani Nasional 24 September 2010  lalu, membawa spanduk berisi sembilan tuntutan kaum tani Indonesia
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GALERI FOTO

Peringatan Hari Tani Nasional & Setengah Abad UUPA, 24 September 2010
Selamat Berhari Raya Kaum Tani Indonesia

Ribuan Massa Serikat Petani Indonesia (SPI) yang berasal dari Banten dan Jawa Barat bersukacita dengan turun ke jalanan ibukota untuk melakukan 
aksi merayakan Peringatan Hari Tani Nasional dan Setengah Abad UUPA (24/09/'10). Foto-foto di atas menunjukkan antusiasme kaum tani SPI (baca: 
Indonesia) untuk merayakan Hari Raya mereka, Hari Raya Kaum Tani Indonesia.
Foto kanan bawah : Henry Saragih, Ketua Umum SPI (memakai peci) bersama Achmad Ya'kub, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional (paling 
kanan) ketika diterima oleh para staf khusus Presiden untuk berdialog di Istana Negara RI. 


