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Banyak pihak terkejut dengan keluarnya surat keputusan ijin impor beras oleh Menteri 
Perdagangan (Mendag) pada awal November lalu. Pasalnya, beberapa pekan sebelumnya Menteri 
Pertanian (Mentan) selalu menegaskan bahwa stok beras nasional cukup sehingga tidak perlu 
mengimpor. Wajar bila kita menaruh curiga, ada apa dengan impor beras? Siapa dalangnya?

Kemudian diketahui, rupanya ada “ketidak harmonisan” antara Mendag sebagai regulator 
kebijakan impor dengan Mentan sebagai penjaga gawang ketahanan pangan nasional. Prosesnya 
terkuak ke publik bukan dari keterangan resmi pemerintah melainkan melalui sebuah kantor 
berita asing yang menyatakan ada beras dari Vietnam yang siap diantar ke Indonesia. Belakangan 
Departemen Perdagangan menyatakan bahwa impor beras itu benar adanya. Pemerintah 
beralasan, impor untuk mengisi kekurangan stok beras di Bulog. Namun Mentan berpendapat 
stok beras nasional tahun ini cukup.

Sejak awal  proses impor beras ini sengaja ditutup-tutupi. Hanya saja media berhasil 
mengoreknya. Dari pemberitaan diberbagai media ada tiga kemungkinan motif pemerintah 
mengeluarkan ijin impor.

Pertama, pemerintah khawatir stok dalam negeri kurang yang akan berimplikasi pada 
ketidakstabilan. Kekhawatiran ini parameternya didasarkan pada stok yang dimiliki Perum 
Bulog. Pemerintah menetapkan bila stok bulog dibawah 1 juta ton dan harga rata-rata beras 
medium diatas Rp 3.500, maka impor dibuka.

Dalam prakteknya, terdapat perbedaan pendapat antara Depdag di satu pihak dengan Deptan 
dipihak lain meski sumbernya sama-sama dari Biro Pusat Statistik. Deptan bersikukuh meskipun 
stok Bulog kurang, stok beras yang ada di masyarakat cukup bahkan berlebih. Malah Deptan 
menyarankan agar Bulog membeli beras dari masyarakat.

Persoalan mulai bergeser dari perdebatan data menjadi kuat-kuatan politik di tubuh 
pemerintah itu sendiri. Hingga akhirnya kesimpang siuran ini bisa “didamaikan”. Mentan Anton 
Apriyantono mendadak bisa “memahami” kebijakan impor itu. Dalam rapat dengar pendapat 
dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Mentan menyatakan menerima keputusan 
pemerintah untuk mengimpor 70.500 ton beras dari Vietnam, tapi cukup itu saja. Alasannya, 
beras impor itu sudah kadung masuk ke Indonesia. Mentan menerima kenyataan itu dengan 
catatan apabila pemerintah berencana melakukan impor lagi ia berjanji akan habis-habisan 
menolaknya.

Mentan boleh bilang begitu, tapi persoalan belum selesai. Deputi Bidang Kelautan dan 
Pertanian Kantor Menko Perekonomian Bayu Krisnamurthi berpendapat, “Mau pakai model 
elastisitas apapun, keberadaan 70.500 ton beras impor tidak akan mempengaruhi harga di 
pasaran. Besaran impor itu tidak ada satu persennya.” (Bisnis Indonesia, 19 November 2005). 
Pendapat itu diperkuat oleh bosnya, Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie, sambil 
menambahkan bahwa impor beras tahap dua dan tiga sebesar 175.000 ton tetap dilanjutkan (Bisnis 
Indonesia, 26 November 2005).

Beberapa hari setelah beras impor masuk, Didin Samsudin, pedagang beras di Pasar Ramayana 
Sukabumi, menuturkan harga beras mutu paling bagus berangsur-angsur turun dari Rp 3.500 
menjadi Rp 3.200 per kilogram dan beras medium dari semula Rp 3.100 menjadi Rp 2.800 per 
kilogram. Pendapatnya diperkuat Ny Cucu, tengkulak beras, sekarang dia hanya mampu menjual 
beras paling mahal Rp 3.000/kg padahal sebelumnya bisa Rp 3.200/kg (Kompas, 25 November 
2005).

Bila dilihat apakah ada pengaruh masuknya beras impor terhadap harga dalam negeri, tentu 
akal sehat lebih percaya kepada Didin Samsudin dan Ny Cucu dibanding “model elastisitas” ala 
Bayu dan Pak Menko. Karena “model elastisitas” tidak pernah memeperhitungkan pengaruh isu 
dan hal-hal tak terduga lainnya, apalagi memperhitungkan nasib dan perasaan petani.

Motif kedua, pemerintah ingin mengendalikan inflasi yang terjadi akibat harga-harga 
kebutuhan pokok naik. Padahal inflasi yang terjadi disebabkan oleh kebijakan pemerintah 
menaikkan harga BBM. Pemerintah tidak ingin rapor ekonominya semakin memburuk. Sebagai 
jalan keluarnya pemerintah harus bisa menekan harga-harga. Kemudian diliriknya beras yang 
merupakan salah satu kebutuhan pokok dimana pemerintah memilki instrumen untuk 
mengendalikannya dengan melibatkan Perum Bulog.

Namun dampak ”pengendalian” harga beras ini sangat merugikan petani. Kebijakan seperti ini 
bisa dipandang sebagai mengalihkan kerugian politik yang diderita pemerintah akibat menaikan 
harga BBM menjadi kerugian ekonomi keluarga petani. Pemerintah mengambil langkah ini 
karena walaupun jumlahnya besar kekuatan politik petani sangatlah kecil (siapapun tahu itu). 
Secara politik tidak jadi masalah bagi pemerintah bila petani harus sedikit berkorban.

Ketiga, manut kepada rezim politik perdagangan dunia. Rezim liberalisasi perdagangan di 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendesak negara-negara anggotanya untuk 
menghilangkan hambatan-hambatan baik tarif maupun non tarif. Salah satunya larangan impor 
beras seperti yang dilakukan Indonesia dua tahun terakhir. Dugaan ini semakin kuat, karena 
pemerintah membuka impor pada saat WTO akan menggelar pertemuan tingkat menterinya di 
Hongkong pada penghujung bulan Desember 2005. Dengan dibukanya impor beras, pemerintah 
berharap menjadi good boy di WTO dan lebih pede dalam negosiasi. Padahal negara-negara maju 
macam Uni Eropa saja habis-habisan melindungi kepentingan pertaniannya.

Mengurus perekonomian sebuah negara tidak bisa menggunakan logika dagang. Ada banyak 
pilar yang harus dijaga keseimbangannya. Ada jutaan rakyat yang ikut berubah nasibnya saat 
sebuah kebijakan diputuskan. Dari semua kemungkinan itu saya berpendapat, alasan pemerintah 
untuk mengimpor beras lemah dalilnya dan sulit diterima akal sehat (sekedar untuk menghindari 
kata “sesat”). Sekaligus memperlihatkan bahwa rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini tidak 
mencintai petaninya. Sekali lagi petani menjadi tumbal langgengnya kuasa tirani.
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mengambil kebijakan itu sebagai demonstran. Demonstran 
langkah dalam perjanjian membekali dirinya dengan 
liberalisasi perdagangan global di tongkat-tongkat kayu dan pipa 
WTO. besi. Sedangkan polisi 

Para petani marah dengan menggunakan tameng fiber, gas 
keputusan yang diambil air mata, water canon dan 
pemerintah. “Kami marah karena pentungan karet. Saling hajar pun 
pemerintah dan para pembuat terjadi. Korban luka-luka 
hukum melakukan kesepakatan berjatuhan dari kedua belah pihak.
tanpa konsultasi terlebih dahulu Jun Young Chol, 46 tahun, 
dengan para petani yang akan seorang petani dari propinsi 
merasakan dampak dari Chung Nam terluka parah saat 
kesepakatan itu,” Lee Young-Soo, aksi di Seoul. Sembilan hari 
ketua Liga Petani Korea (KPL). kemudian ia meninggal di rumah 

Sehari sebelum pertemuan sakit Seoul. Jun terluka parah 
APEC, kembali seorang petani akibat pukulan polisi.
perempuan melakukan aksi Aksi para petani hampir terjadi 
bunuh diri dengan menenggak setiap hari selama pertemuan para 
pestisida. Perempuan berumur 41 pemimpin APEC digelar. Bahkan 
tahun itu bernama Oh Chue Ok. setelah pertemuan usai, aksi 
Ketika ditemukan ia belum demonstrasi tidak mereda. Jin 
tewas. Kemudian Oh dibawa ke Sung Gu, seorang petani anggota 
rumah sakit, namun jiwanya tak Liga Petani Korea dari Propinsi 
tertolong. Kyeong Nam melakukan aksi 

Kematian Chung dan Oh membakar tubuhnya sendiri. 
membakar kemarahan para Kejadian itu berlangsung di depan 
petani lainnya. Aksi demontrasi kantor pemerintah provinsi 
digelar besar-besaran. Sehari Kyeong Nam pada hari Rabu 23 
setelah kematian Chung, 15 November, sekitar pukul 11.30 
November, Seoul dibanjiri 20.000 waktu setempat. Jin selanjutnya 
demonstran. Mereka memprotes dirawat di Rumah Sakit Samsung 
pertemuan APEC yang salah satu Masan, sekitar 15 kilometer dari 
agendanya mendukung tempat kejadian.
liberalisasi perdagangan WTO. Jin melakukan aksi bakar diri 

Demonstrasi besar-besaran karena menolak dibukanya 
juga terjadi di Busan, kota tempat liberalisasi perdagangan beras 
penyelenggaraan pertemuan oleh pemerintah. Kebijakan 
APEC. Sebanyak 15.000 petani tersebut diambil pemerintah Korea 
turun memenuhi jalan-jalan di Selatan atas dasar keputusan 
kota itu. Aksi demonstrasi parlement yang diambil secara 
berawal dengan acara peringatan voting. Jin menganggap industri pertanian AdalaSeorang petani Korea Selatan 
kematian Oh yang digelar pemerintah Korea Selatan sudah agar petani bisa hidup secara h pertemuan tingkat tinggi membakar dirinya dalam aksi 
bersamaan dengan pembukaan tidak memperhatikan petaninya nyaman,” tulisnya, seperti pemimpin negara-negara memprotes liberalisasi 
pertemuan APEC. Setelahnya lagi.dilaporkan kantor berita Yonhap. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik perdagangan. Beberapa hari 
mereka melakukan arak-arakan. Protes petani Korea Selatan Chung juga menyatakan risau (APEC) di kota Busan, 18-19 sebelumnya dua orang petani 
Disepanjang jalan mereka yang berujung pada bunuh diri akibat nasib petani yang makin Desember, yang menjadi momen melakukan aksi bunuh diri 

memburuk. Ia merasa aksi-aksi bunuh diri itu. Enam dengan menenggak herbisida. 
pemerintah sudah tidak hari menjelang pertemuan Mereka berharap kematiannya 
menghargai lagi para petani. digelar, seorang petani bisa membuka mata dunia 
Chung mengekspresikannya diberitakan tewas. Namanya terhadap perjuangan kaum tani. 
dengan menulis: “Saya Chung Yong-Pum, 38 tahun. Sebuah kamikaze ala petani?
mengharapkan negara ini akan Lelaki itu ditemukan tergeletak di Rentetan aksi bunuh diri itu 
menjadi satu masyarakat dimana rumahnya di desa Inam sekitar datang dari sebuah negeri 
rakyat yang bekerja keras 100 kilometer dari Busan. Di makmur di Asia Timur, Korea 
dihargai.”tempat kejadian, polisi Selatan. Bukan karena mereka 

Chung merupakan seorang menemukan sebotol herbisida miskin, kekurangan makan atau 
tokoh di desanya. Ia aktif di dan sebuah surat pernyataan mau melakukan aksi terorisme. 
organisasi Federasi Petani Maju bunuh diri yang ditulis Chung.Sekali lagi bukan. Tapi aksi-aksi 
Korea (KAFF) dan duduk sebagai Dalam surat itu Chung itu dipicu oleh kekhawatiran 
anggota senior.meminta pemerintahnya akan kehancuran sebuah masa 

Banyak diantara teman-melindungi industri pertanian depan. Mereka yang melakukan 
temannya memberikan apresiasi dalam negeri. “Pemerintah harus protes merasa terancam oleh 
tinggi kepada Chung. Kim Kwan-realistis dalam membuat rakusnya rezim perdagangan 
dae, salah satu ketua KAFF kebijakan untuk pasar beras dan bebas dunia.
menganggap Chung kader 
terbaik organisasinya. Ia begitu 
percaya pada kegigihan Chung 

meneriakan “anti Bush, anti bukan terjadi kali ini saja. Tahun dalam memperjuangkan nasib 
APEC!”. 2003 lalu, Lee Kyung-Hae petani. Bersama Chung, ia pernah 

Polisi antihuru-hara memblokir menikam dadanya dengan sebilah melakukan protes terhadap 
jalan menuju gedung Bexco - pisau hingga meninggal ketika pertemuan WTO di Doha dan 
tempat para pemimpin APEC memprotes pertemuan Organisasi Uruguay. “Kami 
bertemu- dengan menggunakan Perdagangan Dunia (WTO) di mempercayainya, karena ia telah 
bis. Polisi juga menumpuk Cancun, Meksiko. Para petani di berhasil dengan baik sebagai 
sejumlah kontainer untuk Korea Selatan merasa begitu negosiator (di Doha) persis 
menghadang para demosntran. terancam dengan rezim seperti langkah negosiasi untuk 
Langkah itu diambil karena perdagangan bebas dunia.putaran uruguay 10 tahun lalu,” 
beberapa hari sebelumnya ketika Agaknya, mereka akan terus ujar Kim.
terjadi aksi di Seoul para petani melakukan protes dan meminta Protes keras para petani Korea 
membakar bis yang dijadikan perlindungan dari pemerintah. Selatan terjadi ditengah 
perintang jalan oleh polisi. Demi perjuangannya, apapun rela meningkatnya ketegangan politik 

Dalam aksi itu terjadi dikorbankan termasuk jiwa dan menyangkut rencana pemerintah 
bentrokan antara aparat raga. untuk membuka pasar beras 

Cecep Risnandarkepolisian dengan para dalam negeri. Pemerintah 
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Menikam Dari Belakang
Impor Beras

Menjelang akhir tahun 2005 pemerintah ke gudang-gudang Bulog. Prosesnya 3.200 per kilogram dan beras medium dari Dolog Tangerang, sementara ribuan warga 
negeri ini bertubi-tubi memberikan berbelit-belit dan tak terbuka, seperti semula Rp 3.100 menjadi Rp 2.800 per miskin terancam kelaparan. Pada tahun 
“hadiah” pahit. Dimulai dengan kenaikan sebuah skandal. Lebih parahnya lagi, kilogram. Pendapat Didin diperkuat Ny yang sama, pemerintah memberikan izin 
harga BBM lebih dari dua kali lipatnya, berdasarkan keterangan Departemen Cucu, tengkulak beras, sekarang dia hanya impor hanya untuk beras kelas I seharga 
kita seakan dikejutkan lagi dengan Perdagangan dihadapan DPR RI saat rapat mampu menjual beras paling mahal Rp Rp 7000/kg. Namun nyatanya di pasaran 
munculnya beras impor. Kali ini yang dengar pendapat umum, beras sebanyak 3.000/kg padahal sebelumnya bisa Rp beredar beras impor kelas II dan III.
menjadi  korban “ketidakbi jakan” itu sebenarnya masih tahap pertama. 3.200/kg. Dengan rekam jejak seperti itu, tentu 
pemerintah adalah petani. Ketika harga S e l u r u h n y a  k u r a n g  l e b i h  a k a n  Rupanya, untuk menentukan stok beras sangat riskan untuk percaya kepada Bulog. 
barang-barang kebutuhan pokok didatangkan sebanyak 250.000 ton. nasional pemerintah terlalu berpatokan Lagi pula, dalam kondisi seperti ini 
melambung, biaya produksi semakin Masih untung dalam tubuh kabinet pada stok beras yang ada di Bulog. sebenarnya Bulog bisa membeli beras dari 
t inggi,  pemerintah mengeluarkan sendiri Menteri Pertanian menentang Dimana, apabila stok beras di Bulog p e t a n i .  T a p i  s a y a n g n y a  B u l o g  
kebijakan untuk menekan harga beras. habis-habisan rencana pemerintah. Ia kurang dari satu juta ton maka keran menggunakan logika dagang dalam 
Artinya, ketika semua biaya hidup dan mengatakan stok beras nasional sampai impor harus dibuka. Padahal data dari pengadaan berasnya. Beras petani 
produksi pertanian naik, pemerintah akhir tahun 2005 mencukupi. Ia juga Perum Bulog per 14 November 2005 masih dianggapnya terlalu mahal, sehingga 
malah menekan pendapatan petani. menyesalkan, proses impor yang telah sebanyak 1,197 juta ton. Hanya saja, Bulog lebih tertarik kepada beras impor. 
Karuan tingkah pemerintah mendapat ditandatangani Menteri Perdagangan. Di Direktur Jenderal Perdagangan Luar Alasannya sederhana, tak ada dana untuk 
penolakan dimana-mana. hadapan DPR Mentan berjanji untuk Negeri, Diah Maulida, melaporkan stok menyerap beras petani.

Disamping  i tu ,  proses  impor - menentang impor beras tahap selanjutnya. beras sudah mencapai 950 ribu ton Pergantian Menteri Perekonomian dari 
mengimpor yang dilakukan Departemen Tapi perdebatan tidak selesai sampai (Pikiran Rakyat, 18 November 2005). Aburizal Bakrie ke Boediono tidak 
Perdagangan dan Bulog seperti ditutup- d i s i t u ,  M e n t e r i  K o o r d i n a t o r  Memang sulit menakar data produksi membawa angin segar bagi petani. Bahkan 
tutupi. Masyarakat mengetahuinya dari Perekonomian saat itu, Aburizal Bakrie yang akurat, karena dalam pemerintahan jauh lebih buruk. Belum-belum Boediono 
keterangan sebuah kantor berita asing nun mengatakan impor beras akan tetap sendiri masih sering terjadi kekacauan sudah mengatakan stok beras dalam negeri 
jauh di negeri orang yang mengatakan, dilanjutkan. Pendapatnya diperkuat oleh d a t a .  S e d a n g k a n  b i l a  h a n y a  kurang oleh karena itu pemerintah 
“Ada beras dari pelabuhan di Vietnam Deputinya, Bayu Krisnamurthi. Ia mengandalkan dari stok di Bulog terlalu berencana melanjutkan impor beras. Di 
yang siap dikapalkan ke Indonesia.” mengatakan impor sebanyak itu tak riskan. Sri Palupi, Ketua Intitute for Ecosoc saat seluruh harga-harga naik akibat 

Kabar itu cepat disambut media-media berpengaruh terhadap perberasan Right, di harian Kompas 8 Desember 2005 kebijakan pemerintah menaikan harga 
di dalam negeri. Pemerintahpun tidak nasional.  Jumlahnya sangat kecil  menuliskan bahwa Bulog banyak dipakai BBM, petani harus menanggung beban 
lantas membuka diri. Sampai akhirnya, dibanding produksi nasional sebesar 32 sebagai alat kepentingan dagang para dari tekanan beras impor. Apalagi, di akhir 
D e w a n  P e r w a k i l a n  R a k y a t  juta ton setahun. importir dan pemangku kekuasaan korup. tahun ini mulai terjadi kelangkaan pupuk. 
mempertanyakannya. Maka terkuaklah Beberapa hari kemudian, pernyataan Sekadar contoh, pada tahun 1998, Haga pupuk di tingkat petani melambung 
proses impor yang ditutup-tutupi itu. dua ahli ekonomi itu mendapat bantahan pengelola Dolog di Muarateweh, hingga dua kali lipat. Kedaan ini tentu 
Kepada  DPR, pemerintah mengaku telah dari Didin Samsudin, pedagang beras di Kalimantan Tengah, membakar 78 ton semakin menyesakkan bagi petani. Di 
mengimpor sebesar 70.500 ton beras dari Pasar Ramayana Sukabumi. Kepada b e r a s  d i  g u d a n g  D o l o g  u n t u k  tengah kesulitan hidup yang tak kunjung 
Vietnam sejak awal November lalu. Ketika Kompas (25/11), ia menuturkan harga menghilangkan jejak penjualan beras reda, impor beras serasa menikam dari 
kabar itu terkuak, beras sudah merapat di beras mutu paling bagus berangsur- ilegal. Pada tahun 1999, ratusan ton beras belakang bagi kaum tani.

 Cecep Risnandarpelabuhan-pelabuhan dan siap diangkut angsur turun dari Rp 3.500 menjadi Rp bantuan Jepang ditimbun di gudang 
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Rapat Dengar Pendapat mengembalikan beras yang lebih 9 bulan (Januari 2005- Pertanian sendiri mengatakan direalisasikan dalam program 
Umum antara Komisi VI DPR RI telah masuk ke Indonesia yang September 2005) saat impor bahwa stok beras Indonesia ekonomi politik. Di Indonesia, 
dengan Dewan Ketahanan ijinnya sudah dikeluarkan beras dilarang. Data yang tidak sebenarnya masih cukup. mayoritas petani adalah petani 
Pangan Nasional (DKPN) dan Mendag. FSPI menganggap akurat dan kericuhan antara “Dengan memberdayakan gurem, yang hanya menguasai 
Departemen Perdagangan tadi selama ini Depertemen Departemen Perdagangan- produksi lokal, petani akan lahan kurang dari 0.5 hektare. 
malam (Senin, 21/11), Perdagangan melakukan Departemen Pertanian dalam mendapat nafkah dan “Jika tak punya tanah, 
mencetuskan satu kesimpulan kebohongan publik dengan masalah ini seakan-akan perlindungan terhadap bagaimana produksi mau naik?” 
bahwa DPR RI menolak impor memanipulasi data-data menjadi legitimasi bagi produksi bisa berjalan. Efek papar Henry Saragih.
beras dan meminta kepada perberasan. Hal itu ditegaskan kebijakan impor. Ditambah lagi langsungnya adalah sektor Ketidakseimbangan struktur 
pemerintah untuk tidak lagi Henry Saragih, Sekjen FSPI. dengan tekanan internasional produksi beras bisa meningkat,” agraria ini juga yang membuat 
memberikan ijin impor beras Menurut informasi terakhir, dari Organisasi Perdagangan tandas Henry. sektor beras di Indonesia 
sampai keadaan betul-betul sampai saat ini sudah 68.900 ton Dunia WTO yang memaksakan Satu lagi yang dilupakan mandeg. Jadi, petani menuntut 
membutuhkan dan harus atas beras impor masuk ke pembukaan pasar dan pemerintah adalah cetak biru dilaksanakannya reforma 
rekomendasi DKPN. Pernyataan Indonesia. FSPI selaku liberalisasi pertanian, dan pembangunan pertanian agraria sejati yang diharapkan 
tegas tersebut tercetus setelah organisasi petani akan mental dagang birokrat nasional, yang kini terbengkalai. akan menjadi dasar cetak biru 
Komisi VI mendapatkan menggalang aksi pengusiran membuat masalah semakin Semenjak dicanangkan, pembangunan pertanian 
masukan dari DKPN bahwa dan penghadangan terhadap pelik. Namun satu yang pasti, program Revitalisasi Pertanian nasional. Dengan reforma 
stok beras dalam negeri sampai beras yang telah dan akan bahwa petani adalah bagian dianggap petani hanya sebagai agraria ini, produksi beras akan 
akhir 2005 berlebih. masuk ke Indonesia melalui akhir dari rantai ini yang selalu retorika belaka. Di pedesaan, memenuhi permintaan 

Sebelumnya Menteri sejumlah pelabuhan. “Kita mendapatkan kerugian terbesar. petani sebagai mayoritas rakyat domestik dan dengan 
Perdagangan Mari Elka menolak impor beras, dan akan Dalam masalah impor beras dibuat menderita oleh nihilnya terpenuhinya akses petani 
Pangestu mengeluarkan ijin mengusir keluar beras yang ini, sebaiknya pemerintah sumber produksi pertanian. terhadap sumber produksi akan 
impor beras sebesar 70.500 ton telah masuk,” ujarnya. mendahulukan pengadaan Sementara harga ongkos menjadi titik terang bagi 
kepada Perum Bulog. Menurut Henry, rencana pengamanan stok beras dari pengolahan pertanian, pupuk pertanian Indonesia.
Departemen Perdagangan pemerintah mengimpor beras dalam negeribukan dari impor. dan benih semakin meroket saja. Jadi tak pelak lagi, 
mengeluarkan ijin impor karena akan memukul petani. Selama “Pemerintah selalu “Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah harus mengubah 
menurut data yang mereka ini, Indonesia sudah menomorsatukan impor sebagai petani miskin terus bertambah, struktur kebijakannya menjadi 
punyai stok beras dalam negeri menghentikan impor beras dan kebijakan instan untuk dan kedaulatan pangan petani kebijakan yang berpihak pada 
tidak mencukupi. Namun hal ini petani mulai menikmati harga memenuhi kebutuhan beras terancam,” jelas Somaeri yang petani. “Pertanian adalah sektor 
dibantah oleh Menteri Pertanian beras yang terus membaik. domestik, sementara bukti nyata juga petani dari Wonosobo, riil yang harus dilindungi dan 
yang juga ketua harian DKPN Dengan dibukanya kembali bahwa kebijakan tersebut Jawa Tengah. menjadi tulang punggung 
Anton Apriyantono. “Depdag keran impor, harga beras petani meminggirkan petani sangatlah Pemerintah SBY-Kalla juga negara, karena Indonesia adalah 
salah mengambil data, yang akan kembali melemah. Apalagi jelas,” demikian menurut Henry menutup mata dengan reforma negara agraris,” lanjut Henry. 
diambil Depdag hasil pada bulan Januari mendatang Saragih, Sekretaris Jenderal agraria, yang merupakan sendi Reforma agraria harus 
studi/analisis tahun 2002 bukan beberapa tempat sudah FSPI. Yang bisa dilakukan oleh dasar terpenuhinya kedaulatan ditegakkan, sebagai syarat 
data resmi yang sebenarnya. Ini memasuki panen raya. pemerintah untuk menyatakan pangan (food sovereignty) utama terpenuhinya kedaulatan 
hasil studi lembaga litbang,” Mengenai alasan pemerintah kepada publik keberpihakannya rakyat. Padahal dalam pangan bagi seluruh rakyat 
tegas Anton kepada Komisi VI. bahwa impor tersebut untuk pada petani adalah dengan kampanye menuju kursi Indonesia 

Walaupun begitu, Anton mengendalikan inflasi, Henry memperpanjang realisasi presiden, SBY menjanjikan 
mengakui bila ada perbedaaan  Cecep Risnandar | Ahmad Yakub | menepisnya kekhawatiran yang pembelian beras lokal oleh reforma agraria sebagai salah 

Muhammad Ikhwandata antara Deptan dan Badan berlebihan tersebut. Bulog, karena Departemen satu janji yang harus 
Pusat Statistik (BPS). Tapi Menurutnya, selama ini inflasi 
perbedaan tersebut hanya pada naik karena ulah pemerintah 
data konsumsi, sedangkan menaikan harga BBM yang 
untuk data produksi sama. diikuti kenaikan harga barang-
Anton juga menjelaskan bahwa barang. Untuk meredam itu 
data yang dipakai Deptan semua pemerintah berupaya 
bersumber dari data BPS. menurunkan harga beras. “Itu 

Adapun perbedaan data sangat tidak adil, dimana petani 
konsumsi disebabkan karena selalu menjadi pihak yang 
perbedaan asumsi antara dikorbankan oleh setiap 
Deptan dan BPS. Namun lanjut kebijakan yang diambil 
Anton, bilapun data BPS yang pemerintah,” tegasnya.
dipakai tetap tak ada alasan Lebih jauh lagi, Henry 
untuk mengimpor beras karena menengarai pemaksaan impor 
data produksi dan konsumsi beras oleh Depdag juga 
impas, tidak kekurangan. disebabkan tekanan dari 

Oleh karena itu, Anton Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik 
mengaku tidak dilibatkan dalam (APEC) dan Organisasi 
pengambilan keputusan oleh Perdagangan Dunia (WTO). 
Menteri Perdagangan. Malahan Kedua organisasi tersebut 
pihaknya sudah mengirimkan mengharuskan klausul 
surat keberatan atas liberalisasi perdagangan bagi 
dikeluarkannya ijin impor oleh negara-negara anggotanya, 
Mendag. “Sayangnya keberatan termasuk produk-produk 
kami tidak ditanggapi,” kebutuhan pangan dan 
keluhnya. pertanian. “Pemerintah 

Mengenai 70.500 ton impor Indonesia berupaya 
beras yang kadung sudah menunjukan kepada APEC dan 
dikeluarkan ijinnya, sebagai WTO bahwa negaranya telah 
Pemerintah Anton menyatakan membuka keran impor beras 
bisa menerima. “Sebagai pada tanggal 22 Oktober lalu. 
pemerintah saya menerima Hal itu untuk menghadapi 
karena sudah diputuskan, tapi pertemuan APEC 18-19 
bila lebih dari 70.500 saya akan November lalu di Busan dan 
fight menolak!” tegasnya.  menjelang pertemuan WTO 13-

19 Desember di Hong Kong,” 
Sikap FSPI jelasnya.  
Sementara itu, Federasi Serikat Masalah stok beras 
Petani Indonesia (FSPI) dengan merupakan hal klasik mulai dari 
tegas tetap menolak impor tahun 1988 di Indonesia. Tahun 
beras, baik yang sudah ini pulalah yang menandakan 
dilakukan maupun yang Indonesia menjadi net importer 
direncanakan. Bahkan beras, yang diselingi dengan 
pemerintah harus “masa aman” selama kurang 
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W a j a h  K a r n a d i ,  p e t a n i  harga Rp300-ribu per ha. Bila 
p e n g g a r a p ,  d i  K a r a w a n g  beruntung ia ditugaskan menjaga 
tertunduk lesu. Kabar Indonesia air sawah majikannya. Upahnya 
bakal mengimpor beras yang Rp400-ribu per ha per 3 bulan. 
diucapkan Vivian WM Ngan dan Selama i tu pula  ia  harus 
Christine CL Yu, wartawan TV membersihkan gulma yang 
Cable, Hongkong membuatnya tumbuh di sawah itu tanpa upah. 
sedih. “Beas bakal murah atuh Tanpa upah? Ya,  benar.  
(Beras bakalan murah dong),” Dengan membersihkan gulma, ia 
katanya balik bertanya pada seolah menabung. Kelak bila padi 
Ahmad Yakub, penterjemah dipanen ia boleh ikut memanen 
keduanya. Karnadi kembali dengan sistem 5:1. Artinya dari 6 
terdiam. Bayangan hidup yang bagian hasil panen, 5 bagian 
kian sulit membentang di kedua untuk pemilik dan 1 bagian 
pelupuk matanya. untuknya. “Kalau kita tak 

 Pantas Karnadi bersedih membersihkan, bisa berebut 
mendengar kabar itu. Ia baru saja dengan penggarap lain yang 
mendapat kenaikan upah sejak ingin ikut panen,” katanya. Jadi 
sebulan lalu. “Musim tanam dari sawah itu Karnadi hanya 
sekarang upah sehari Rp25-ribu. mendapat uang tunai senilai 
Musim sebelumnya hanya Rp20- Rp900-ribu selama 6 bulan dan 
ribu,” katanya. Majikannya beberapa kuintal gabah. Itu setara 
menaikan upah karena 2 alasan. R p 1 5 0 - r i b u  p e r  b u l a n .  
H a r g a  p a d i  p a d a  p a n e n  P e n d a p a t a n  l a i n  h a n y a  
sebelumnya lumayan baik, didapatkan secara serabutan 
Rp1.700Rp1.800 per kg gabah selama menjaga air sawah dan 
kering panen. Itu lebih tinggi masa bera. 
ketimbang panen pada awal 2005. Vivian dan Christine tak 
Sekilo hanya Rp1.100Rp1.200. percaya begitu saja mendengar sebesar Rp3-juta. Itu meliputi mengapa tetap menanam padi.” dilakukan, bisa jadi harga 

Alasan lain, para petani cerita Karnadi. Ia memaksa biaya pengolahan tanah, sewa Jawaban para petani hampir k e m b a l i  j a t u h  d i  k i s a r a n  
penggarap meminta  upah melihat langsung rumah ayah 3 traktor, penanaman, dan bibit. serupa. Bertanam padi ialah Rp1.100Rp1.200.
dinaikan karena harga BBM yang anak itu. Jarak rumah pria 45 “Sewa tanah dan tenaga kerja sebuah kultur. Biar harga rendah TV Cable Hongkong melihat 
kian mencekik sejak 01 Oktober tahun itu sekitar 2 km dari sawah sendiri tak dihitung lho,” katanya. dan tak laku pun, padi-padi itu a d a  k e m u n g k i n a n  t e r j a d i  
silam. Karnadi menduga bila garapannya. Benar saja, tim Dari lahan seluas 1 ha itu d a p a t  d i m a k a n  s e b a g a i  pertemuan besar-besaran para 
keran impor dibuka harga beras liputan terbelalak ketika Karnadi biasanya didapatkan hasil panen penyangga hidup. Lain halnya, petaniyang negaranya tergabung 
kembali jatuh dan upah yang menunjukkan tempat tinggalnya. rata-rata sebesar 4 ton alias 4.000 bila mereka menanam komoditi sebagai anggota WTO. Mereka 
didapat kembali seperti semula. Luas bangunan berdinding bilik kg gabah kering panen. Dengan lain. “Bertani itu hampir sama, akan  melakun  per temuan  
“Nanti kita yang susah. Upah dan berlantai tanah itu lebih kecil harga Rp1.700 per kg diperoleh kadang harga tinggi, tapi bisa tandingan sekaligus memprotes 
kecil atau tidak kerja sama sekali. dari rumah tipe 21. Rumah itu pendapatan kotor Rp6,8-juta. juga anjlok. Kalau bukan padi, hasil pertemuan WTO yang 
Kita sulit lepas dari majikan semakin menyedihkan karena Artinya ia memperoleh selisih bisa busuk dan tak dapat dianggap merugikan petani. 
karena banyak mempunyai lantainya becek. “Di sini sering laba Rp3,8-juta per 6 bulan setara dimakan,” kata Ade. Perkiraan TV Cable bukan tanpa 
hutang,” katanya. banjir,” katanya. Hanya ada 1 Rp630-ribu per bulan. Itu bila alasan. Pada jumpa pers di 

M a u  t a h u  p e n d a p a t a n  balai bambu di ruang depan Pertemuan WTOharga bagus, bila harga hanya Hongkong Sabtu, 23 Juli 2005, 
Karnadi? Mari kita tengok tempat Karnadi beristirahat Ada apa Vivian dan Christine Rp1.100 per kg, Ade hanya Henry Saragih, koordinator 
hitung-hitungan kasar di bawah bersama istrinya. d a r i  H o n g k o n g  b e r t e m u  mendapat pendapatan kotor gerakan petani internasional La 
in i .  Di  Desa  Kertamulya ,  Karnadi bukannya tak mau langsung dengan Karnadi dan Rp4,4-juta. Hasil bersih hanya Via Campasina mengatakan, 
K e c a m a t a n  T i r t a m u l y a ,  berubah. Ia pernah mencari Ade di Karawang? Wartawan TV Rp1,4-juta per 6 bulan setara o r g a n i s a s i n y a  a k a n  
Kabupaten Karawang masa olah pekerjaan ke Karawang dan Cable itu tengah mempersiapkan Rp230- r ibu .  Mereka  yang  mendatangkan 2.000 petani ke 
tanah berlangsung sekitar 20 hari. Jakarta namun tak berhasil. b e r i t a  e k s k l u s i f  u n t u k  lahannya kurang dari 1 ha Hongkong.
Maklum, Karawang sebagai Pasalnya, sekolah SD pun tak d i p u b l i k a s i k a n  D e s e m b e r  memperoleh pendapatan yang  Sekitar 1.500 diantaranya 
l u m b u n g  b e r a s  n a s i o n a l  tamat. “Pernah jadi buruh kasar, mendatang. Pasalnya, pada 1013 jauh di bawah itu. Sangat jauh di berasal dari Korea Selatan yang 
mengatur musim tanam padi di tapi hasilnya sama saja. Nggak D e s e m b e r  m e n d a t a n g  d i  bawah upah minimum provinsi dikoordinir oleh Korean Peasant 
setiap kecamatan. Maksudnya bisa dijadikan pegangan. Malah H o n g k o n g  a k a n  d i g e l a r  yang berada di kisaran Rp700- Leagua (KPL), salah satu anggota 
agar panen tidak serempak. k e h i d u p a n  k i t a  s e p e r t i  pertemuan tingkat menteri ribu per bulan. La Via Campesina. Sisanya para 
Makanya, kita bisa melihat gelandangan karena tidur di n e g a r a - n e g a r a  a n g g o t a  Bahkan, bila dihitung sewa petani dari berbagai negara 
sebuah kecamatan yang hampir selokan dan pinggir jalan,” Organisasi Perdagangan Dunia tanah dan tenaga kerja pemilik t e r m a s u k  I n d o n e s i a .  D i  
seluruh petaninya mengolah katanya. Karena itu ia memilih (WTO).maka bertani padi adalah sebuah Hongkong, para petani akan 
tanah. Di kecamatan sebelahnya kembali menjadi penggarap Salah satu agenda pertemuan kerugian.  Hitung-hitungan itu bergabung dengan Hongkong 
sudah mulai tanam. Dan, di sawah. Sebuah pekerjaan yang itu ialah membahas lalu lintas juga menjelaskan mengapa People's Alliance (HKPA) yang 
kecamatan lain sudah panen. telah digelutinya sejak 1981. e k s p o r - i m p o r  k o m o d i t i  petani di Karawang tak pernah mengkoordinir aksi sekaligus 
Total jenderal, dalam setahun pertaniantermasuk padi. Diduga menyewa tanah untuk menanam tuan rumah. Walau aksiitu 
petani di setiap kecamatan Terbelit persoalan negara-negara berkembang padi. Di sana harga sewa tanah diperkirakan akan dihadiri oleh 
menanam padi 2 kali. Sebetulnya tak hanya petani seperti Indonesia akan dipaksa rata-rata Rp4-juta per ha. Alih- 10.000 petani dari berbagai 

penggarap seperti Karnadi yang oleh negara-negara maju untuk alih bertani, beberapa pemilik elemen lain, Henry menjamin 
Sebulan Rp150-ribu dibelit persoalan. Petani yang membuka keran impor komoditi tanah malah merelakan lahannya aksinya akan berlangsung damai 
Nah, masa olah tanah ialah masa hanya memiliki sawah kurang pertanian. “Bila itu terjadi, petani dijual dan dialihfungsikan untuk tanpa kekerasan. Apakah suara 
p a n e n  b u a t  K a r n a d i .  I a  dari 2 ha pun sulit bukan kecil kita semakin tersisihkan. sektor nonpertanian. Karnadi dan ribuan petani lain 
memperoleh Rp500-ribu dari kepalang. Tengok saja hitung- Mereka dipaksa bersaing dengan T i g a  t i m  l i p u t a n  d a r i  akan didengar? Kita lihat saja 
pekerjaanya. Saat musim tanam, hitungan kasar di bawah ini. perusahaan agribisnis besar,” Hongkong terbelalak melihat nanti Desember mendatang. 
ia tak mendapatkan uang karena Menurut Ade Rosyid, petani di kata Ahmad Yakub dari Federasi h i t u n g - h i t u n g a n  d i  a t a s .  
pekerjaan itu diborongkan pada Karawang, sawah seluas 1 ha Destika Cahyana    Serikat Petani Indonesia. Ahmad Berulangkali mereka bertanya, 
sekelompok petani lain dengan membutuhkan biaya produksi mencontohkan, bila impor beras “Bila tak cukup untuk hidup, 

Sudah Jatuh
Tertimpa 
Beras Impor 
Pula

Ibarat peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. 
Agaknya seperti itulah nasib petani di Indonesia, 

ketika pemerintah memaksakan membuka kebijakan 
impor beras.
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Galeri Foto Aksi

Aksi petani menolak beras impor asal Vietnam di Jakarta, Kamis (17/11). 
Para demonstran longmarch dari Istiqlal ke Departemen Perdagangan dan 
Istana Negara. Mereka mengecam pemerintah karena membuka kebijakan 
impor beras.

Aksi menolak impor beras diikuti oleh berbagai serikat tani yang tergabung dalam Federasi 
Serikat Petani Indonesia (FSPI). Para petani itu datang dari Batang (Jawa Tengah), 
Lampung, Bogor, Karawang dan Banten. Selain para petani hadir juga aktivis Lembaga 
Swadaya Masyarakat dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Institute for 
Global Justice (IGJ) dan organisasi pemuda Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI). 
Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan impor beras dan melakukan re-
ekspor terhadap beras Vietnam yang saat itu sudah masuk.

Foto-foto: Pembaruan Tani
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Aksi mengutuk penggusuran lahan petani Tanak Awu, Lombok Tengah NTB, di depan 
Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/12). Aksi tersebut dipicu oleh penggusuran di Tanak Awu 
dengan alasan, pemerintah akan segera membangun Bandara Internasional di atas lahan 
petani. Pembangunan Bandara ditandai dengan peletakkan batu pertama yang dilakukan 
oleh Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. Para petani tanak Awu menolak untuk digusur, 
mengingat pembebasan lahan pertanian di Tanak Awu dilakukan dalam tekanan-tekanan 
dan sangat tidak adil. Para demonstran meminta kepolisian Republik Indonesia 
menghentikan upaya penggusuran secara paksa

Selain di depan Mabes Polri, Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), 
Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Perhimpunan Bantuan 
Hukum Indonesia (PBHI) menggelar protes di kantor Komnas HAM, 
Senin (5/12). Mereka menilai Komnas HAM lamban dalam mengusut 
kasus kekerasan terhadap petani  di Tanak Awu, Lombok Tengah, NTB. 

Kamis (8/12), Mereka kembali menggelar aksi di depan Istana Negara. 
Aksi tersebut dilakukan dalam momentum Hari Hak Asasi Manusia. 
Demonstran menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus-
kasus HAM dan kekerasan terhadap petani yang masih terjadi di 
berbagai tempat di Indonesia
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Staf International Operatif Secretariat (IOS) 
La Via Campesina 

Saatnya menerapkan Kebijakan
Kedaulatan Pangan

Oleh:  
Tejo Pramono

Di Indonesia, sejarah pernah mencatat jaman Bodohnya lagi, Indonesia terjerumus dalam Paten. Lalu UU ini direvisi lagi menjadi UU beras  untuk  memenuhi  kebutuhan 
'keemasan' pada produksi beras. Fenomena perjanjian-perjanjian yang semakin menindas No.14/2000. (2) Keppres No.45/1997, penduduknya yang jumlahnya sekitar 220 juta 
ini terjadi karena adanya Revolusi Hijau (RH) setelah bergabung dengan WTO (1994). Nopember 1997 tentang tugas pengendalian jiwa sebesar 2.000.000 ton (terbesar di 
yang dilakukan pada sekitar tahun 1966/1967. Pada  akh i rnya ,  I ndones ia  yang  harga oleh Bulog, yang terbatas hanya untuk dunia), namun pada than 2005 akhirnya impor 
Rencana ini merupakan lanjutan dari rintisan sebelumnya bisa memenuhi kebutuhan beras dan gula pasir saja. (3) Keppres untuk beras dibatasikeputusan aturan ini 
proyek Kasimo tahun 1948. Hasilnya cukup pangannya sendiri harus beralih menjadi net No.9/1998, 21 Januari 1998 tentang tugas adalah hingga akhir tahun 2005. Untuk gula, 
menakjubkan dari segi produksi: pada tahun import i r  beras.  Sebelum Indonesia pengendalian harga oleh Bulog, yang jumlah yang diimpor sebesar 1.500.000 ton 
1965 produksi beras hanya 1,7 ton per hektar, menandatangani AoA (Agreement on kemudian dibatasi hanya untuk beras saja. (4) (kedua terbesar di dunia) atau 40% dari 
pada tahun 1980 meningkat drastis menjadi Agriculture) yang merupakan aturan WTO, SK Menperindag No.439, 22 September 1998 konsumsi nasional .  Lalu Indonesia 
3,3 ton per hektar.  Indonesia pun negara ini tercatat sebagai importir beras tentang Bea Masuk. Impor beras dibebaskan mengimpor kedelai sebesar 1.300.000 ton 
swasembada beras pada tahun 1984. nomor 9 (sembilan) di dunia. Namun setelah dengan tarif 0%. (5) UU No.23/1999 tentang (terbesar di dunia) yang menutup 45% 

Tapi inilah borok RH, 'keemasan' yang diadopsinya AoA di Indonesia, dalam waktu 3 Bank Indonesia, 19 Mei 1999. Bank Indonesia konsumsi kedelai nasional. Sedangkan 
malah membuat petani makin tergantung. (tiga) tahun saja Indonesia sudah menjadi tidak lagi memberi fasilitas KLBI (Kredit volume impor untuk jagung berjumlah 
Petani tidak dibuat menjadi mandiri, juara impor beras di dunia. Likuiditas Bank Indonesia) termasuk kepada 1.000.000 ton, kacang tanah sekitar 800.000 
melainkan tergantung pada sarana produksi Berikut ini aturan-aturan dalam AoA yang Bulog. (6) SK Mendag No.568, 1 Januari 2000 ton, dan kacang hijau 300.000 ton. 
yang notabene merupakan skala ekonomi. berimplikasi langsung pada impor beras dan tentang bea masuk. Bea masuk gula tebu 20%, Sementara, jangan lupa bahwa Indonesia 
Benih, pupuk dan pestisida semakin kebijakan pangan di Indonesia (hal ini juga gula bit 25% dan beras Rp 430/kg. (7) SK juga terus mengimpor buah-buahan, sayur 

dan sebagainya. Ahmad Yakub dari mencekik, dan hasilnya Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti LoI Menperindag No.9/MPP/Kep/1/2004 tentang 
berbagai  sumbermempertahankan produksi beras. Hasil IMF 1007-2000): (1) UU No.13/1997 Tentang KIB (Ketentuan Impor Beras).

semakin turun, pertanian pun stagnan. Perubahan Atas UU No.6/1989 tentang Faktanya, hingga kini Indonesia mengimpor 

Seluk Beluk Impor Beras di Indonesia

menerapkan kebijakan kedaulatan berinvestasi ke sektor pertanian pangan didefinisikan sebagai hak pembangunan pangan pun 
pangan (food sovereignty) dan pangan. Perkembangan yang sebuah negara dan petani untuk dilakukan dengan menerapkan 
sebagai alternatif demikian ini mengakibatkan menentukan kebijakan pangannya sistem pangan yang berdaulat 
ketidakberhasilan sektor pangan makin banyak lahan-lahan usaha dengan memprioritaskan seperti produksi pupuk dilakukan 
selama ini dan menjawab pertanian rakyat yang digantikan produksi pangan lokal untuk sendiri oleh petani bukan oleh 
meningkatnya beban ekonomi oleh perusahaan agribisnis besar. kebutuhan sendiri, menjamin industri petrokimia, akibatnya 
para petani pada waktu Sementara untuk pangan, ketersediaan tanah subur, air, semakin banyak lapangan kerja 
mendatang. kegiatan industri kecil pangan di benih, termasuk pembiayaan tercipta di pedesaan untuk Pasca diterapkannya kenaikan 

Sebagai negeri agraris, karena pedesaan mati dan digantikan untuk para buruh tani dan petani memproduksi sarana produksi harga BBM hingga 126% secara 
memiliki lahan pertanian yang oleh kehadiran perusahaan kecil serta melarang adanya pertanian. Penggunaan hewan praktis kehidupan petani 
subur lengkap dengan agribisnis pangan yang besar praktek perdagangan pangan untuk mengolah lahan pun memasuki kesulitan baru. 
keanekaragamanhayatinya dan dengan basis di perkotaan. dengan cara dumping. dilakukan sehingga kegiatan Kesulitan yang paling dirasakan 
sebagian besar penduduknya Sementara atas “nasehat” Hak menentukan kebijakan pertanian tidak perlu tentunya adalah dampak kenaikan 
adalah petani, pangan masih lembaga keuangan internasional pangan sendiri yang dimaksud mengkonsumsi BBM dengan harga sarana produksi pertanian 
memiliki peran ekonomi dan pasar pangan dibuka lebar oleh kedaulatan pangan adalah menggunakan traktor. Adapun seperti pupuk, obat-obatan 
sosial yang sangat penting dan sehingga impor pangan bahwasanya para buruh tani dan buah dari penerapan pertanian pertanian dan benih. Tidak dapat 
strategis. Tetapi peran penting membanjir dan produk petani petani itu sendiri yang organik, petani tidak perlu disangkal akibat dari 
dan strategis tersebut selama ini menjadi tidak bisa bersaing alias menentukan pemilihan cara tergantung dengan pestisida, keberhasilan kebijakan revolusi 
selalu digerogoti (dieliminasi), merugi. produksi, jenis teknologi, sementara tingkat kesehatan hijau, petani telah lama 
bahkan setelah krisis ekonomi Kondisi yang demikian ini bisa hubungan produksi, distribusi rakyat meningkat dengan pesat tergantung dari input produksi 
1997 hingga saat ini makin kuat terjadi karena kebijakan pangan hingga menyangkut masalah karena pangan yang dikonsumsi yang tidak mereka produksi 
eliminasinya. Pengeliminasian yang diatur dalam UU Pangan keamanan pangan. Karena itu dijamin keamananya, tidak sendiri. Dengan kenaikan harga 
arti penting pangan dan kaum No. 7 tahun 1996 dan rejim melalui kedaulatan pangan semua mengandung bahan kimia BBM, tentu saja harga sarana 
tani tersebut terjadi, karena pangan pemerintah selama ini jenis aktivitas produksi pangan berbahaya, toksin, dan bahan produksi tersebut akan naik, baik 
pemerintah lebih mendorong yaitu Ketahanan Pangan memang harus dikerjakan oleh para petani karsinogenik. Atas usaha yang karena kenaikan ditingkat 
perusahaan besar nasional memungkinkan hal tersebut itu sendiri, sehingga yang demikian ini akhirnya Kuba industrinya ataupun distribusinya.
ataupun asing melalui mekanisme terjadi. Baik UU Pangan dan dinamakan kedaulatan pangan merupakan salah satu negara di Selain kenaikan harga sarana 
pasar bebas untuk memproduksi Rejim Ketahanan Pangan tidak tersebut dimiliki oleh petani dunia dengan umur harapan produksi pertanian faktor lainnya 
dan menjalankan ekonomi mengatur mengenai bagaimana bukan oleh pengusaha. hidup tertinggi di dunia.yang bakal menguras uang rumah 
pangan. pangan harus diproduksi dan dari Kenyataan yang dihadapi oleh Bahkan Kuba yang tangga kaum tani adalah kenaikan 

Eliminasi pangan yang paling mana pangan berasal. pemerintah dengan meningkatnya sebelumnya menjadi salah satu harga secara umum dari barang 
lama terjadi adalah ketika Bila pemerintah masih berpikir harga BBM ini sebenarnya eksportir besar gula di dunia, kini kebutuhan mulai dari pangan, 
pemerintah melaksanakan dan bersikap “business as usual” pernah juga dialami oleh negara tidak lagi menjadikan gula transportasi, biaya sekolah anak-
revolusi hijau di masa Orde Baru. dalam masalah pangan setelah lain, bahkan dengan tingkat sebagai andalan perekonomian. anak dan kesehatan. Keluarga 
Pada masa tersebut tersebut kenaikan harga BBM saat ini, kesulitan yang lebih besar. Tetapi Bahkan tanah-tanah perkebunan buruh tani dan petani gurem lah 
dengan dalih modernisasi telah atau bahkan meneruskan rencana dengan menerapkan kebijakan tersebut dibagikan kepada para akhirnya yang paling menderita 
dikecilkan kesempatan bagi Perum Bulog untuk mengimpor kedaulatan pangan, maka justru buruh tani melalui land reform, karena mereka adalah net 
petani dalam menentukan jenis beras ketika produksi nasional kemajuan yang kemudian sehingga tiap-tiap keluarga dapat consumer pangan, karena mereka 
tanaman, menentukan teknologi masih mencukupi. Maka, diperoleh oleh petani. Kuba bekerja dan kecukupan pangan. meskipun yang bekerja 
pertanian, hingga pelestarian malapetaka pangan yang adalah salah satu negara yang Kecukupan pangan tiap keluarga memproduksi pangan tetapi 
benih. Atas nama peningkatan mengerikan akan terjadi di kerap menjadi contoh bagaimana lebih penting daripada ekspor sebagai buruh tidak memiliki hak 
produksi beras menjadi pilihan Indonesia, yaitu meningkatnya negara harus menghadapi pertanian dengan devisa yang atas hasil panennya. Oleh karena 
seragam untuk beraneka jenis jumlah orang miskin dan embargo perdagangan dan besar, tetapi rakyat dan petani itu ancaman kelaparan bukan saja 
tanah dan sifat agroklimat penderita busung lapar, laju kesulitan BBM. Kuba bukan kelaparan.mungkin terjadi, tetapi telah 
kepulauan Indonesia. Teknologi penjualan tanah makin marak hanya mengalami kenaikan harga Rejim ketahanan pangan (food terjadi seperti pada musim 
pertanian pun dipaksakan untuk sehingga mendorong lahirnya BBM, bahkan BBM tidak ada security) yang dijalankan di busung lapar beberapa bulan 
menggunakan jenis teknologi buruh tani atau landless people, karena pemasok utamanya Uni Indonesia selama ini sudah silam, dan sangat mungkin bakal 
asing yang mahal harganya, dan Indonesia menjadi importir Soviet karena sedang jatuh terbukti tidak meningkatkan terulang. Ditambah dengan 
seperti pemakaian pupuk pangan terbesar di dunia. setelah perang dingin. kesejahteraan petani, bahkan kenaikan biaya sekolah dan biaya 
petrokimia, dan pemakaian Dalam situasi yang sulit memunculkan kelaparan dan berobat tentu saja jumlah 
pestisida kimia. Sementara benih- Kedaulatan Pangan demikian pemerintahan Fidel kemiskinan. Karenanya penduduk miskin di pedesaan 
benih yang bisa ditanam dirubah Pada tahun 1996 ketika FAO Castro, memutar haluan menjalankan kedaulatan pangan akan melonjak drastis.
dari yang lokal dan diproduksi mengadakan World Food Summit kebijakan ekonomi dari orientasi (food sovereignty) seharusnya Berkaitan dengan peringatan 
petani sendiri menjadi yang dan mengeluarkan Deklarasi ekspor menjadi pemenuhan menjadi pilihan bila pemerintah hari pangan sedunia yang jatuh 
diproduksi oleh perusahaan besar Roma mengenai Ketahanan kebutuhan sendiri, utamanya memang berkesungguhan untuk pada tanggal 16 Oktober, patut 
dan asing. Pangan (food security), pangan. Sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan kiranya bagi kita untuk 

Penggerogotan makna penting organisasi dunia buruh tani dan sangat tergantung pasar petani dan meletakan landasan merefleksi situasi yang makin 
dan strategis pangan dan petani petani dunia La Via Campesina internasional sesungguhnya yang ekonomi yang tepat untuk keluar memburuk ini dengan bijaksana. 
posta krisis ekonomi makin mengeluarkan konsep alternatif memuat banyak negara krisis ekonomi.Dalam kaitan dengan hal tersebut 
meningkat dengan semakin yang disebut kedaulatan pangan berkembang mengalami banyak penulis mengusulkan kepada 
banyaknya perusahaan yang (food sovereignty). Kedaulatan krisis ekonomi. Dan pemerintah untuk segera 
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nuklir juga telah dikembangkan. Di kerjasama antar-negara dalam konteks menghasilkan 18 juta ton CPO atau setara 
antara berbagai sumber energi non-fosil, Protokol Kyoto. 18 juta kiloliter biodiesel (setara dengan 72 
biofuel merupakan alternatif yang dapat Suatu kajian terhadap lebih dari 300 persen impor BBM). Jika diasumsikan 
diprioritaskan pemanfaatannya. stasiun hujan di Indonesia dengan model harga solar impor sebesar USD 30 

CCCM (Canadian Climate Centre Model) sen/liter, produksi biodiesel sebesar ini Maksimalisasi penggunaan bioetanol 
mendapatkan bahwa jika terjadi akan mengurangi impor solar senilai USD dapat mensubtitusi  5,5 juta kiloliter 
peningkatan konsentrasi karbon dioksida 5,4 miliar. premium, sedangkan maksimalisasi 
dua kali lipat, maka akan terjadi Sementara itu, lahan-lahan berpasir di biodiesel dapat mensubstitusi 
perubahan pola hujan di Indonesia, yaitu pesisir pantai juga tak kalah potensialnya. Momen kelangkaan BBM segera berakhir, keseluruhan penggunaan solar. Ini berarti 
terjadi peningkatan di sebagian besar Penelitian menunjukkan bahwa dengan setidaknya untuk jangka waktu dekat ini. pemanfatan biofuel dapat mengurangi 
wilayah Indonesia bagian selatan, relatif treatment tertentu yang sederhana dan Pertamina telah memastikan ketersediaan penggunaan BBM secara signifikan.
tetap di sekitar ekuator dan terjadi berbiaya sedikit, lahan  pasir  bisa BBM melalui impor sebanyak 16 juta barel 

Selain itu, pengembangan biofuel juga penurunan hujan di bagian utara wilayah 'disulap' menjadi lahan pertanian yang dalam bentuk BBM dan 8 juta barel dalam 
akan membuka lapangan kerja baru Indonesia.  bisa ditanami bermacam komoditas. Di bentuk minyak mentah. Dengan kepastian 
dalam jumlah yang amat signifikan. Jika penggunaan BBM konvensional daerah Bantul, beberapa kelompok tani impor tersebut, pada akhir Juli persediaan 
Lapangan kerja baru berasal dari tidak dikurangi, peningkatan konsentrasi telah mencobanya dan berhasil mengubah BBM akan kembali normal ke posisi 22 
subsistem budi daya tanaman maupun karbon dioksida adalah kepastian. puluhan hektar lahan pasir menjadi hari.
dari industri. Terciptanya kesempatan Akibatnya, wilayah hutan di Kalimantan ladang bawang merah dan cabai merah.Di satu sisi, berita ini tentu 
kerja ini, jika dikelola secara tepat, akan dan Sumatera akan menghadapi ancaman Data Bakorsurtanal menyatakan bahwa menggembirakan kita semua. Rakyat 
berperan besar dalam mengatasi kebakaran yang lebih dahsyat di tahun- Indonesia memiliki garis pantai sepanjang tidak lagi harus antre BBM. Pemerintah 
persoalan pengangguran dan kemiskinan. tahun mendatang. Sedangkan tambahan 67.000 kilometer. Bayangkan, jika satu pun bisa bernapas lega karena sukses 

hujan di Jawa dan wilayah yang segaris persen dari garis pantai itu dimanfaatkan menangani problem yang menyulitkan 
sebagai daerah pertanian dengan lebar banyak orang ini. Di sisi lain, dari 
minimal 100 meter, akan terbuka lahan fenomena kelangkaan BBM itu kita 
pertanian baru seluas 670.000 hektar. Jika mendapat 'pekerjaan rumah' yang tidak 
luasan sebesar itu ditanami singkong, bisa ditunda-tunda lagi penyelesaiannya. 
akan dihasilkan bioetanol sebanyak 3,1 Salah satu yang terpenting, 
juta kiloliter atau setara dengan mengoptimalkan  pemanfaatan sumber 
pengurangan impor premium sebesar energi alternatif.
hampir  USD 1 miliar.Jika hal ini diabaikan, penyakit 

Dari dua wilayah di atas, dengan kelangkaan BBM itu pasti akan kambuh 
menggunakan pendekatan minimalis saja lagi di kemudian hari, tentu dengan biaya 
dapat tercipta sekitar 1,9 juta lapangan ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar 
kerja baru hanya di sektor budidaya. dibandingkan yang kita 'bayar' saat ini.
Angka ini akan lebih besar lagi jika Data-data yang tersedia menunjukkan 
kesempatan kerja di sektor industri juga bahwa cadangan minyak mentah 
diperhitungkan.Indonesia hanya sekitar 4 milyar barel 

Demikianlah, betapa besar potensi dan lagi, kurang lebih sama dengan cadangan 
kontribusi yang dapat diberikan biofuel potensialnya. Dengan produksi 1,1 juta 
jika kita bersedia dan serius barel per hari (bph) saat ini maka hampir 
memanfaatkannya.pasti sepuluh tahun mendatang (tahun 

2015) cadangan tersebut akan habis, atau 
Apa Masalahnya?20 tahun lagi (tahun 2025) jika seluruh 
Jika berkaca dari negara lain, jelas sekali cadangan potensial menjadi cadangan 
Indonesia tertinggal dalam memanfaatkan terbukti.
biofuel. Brasil telah menggunakan Tahun berapapun kejadiannya, yang 
Gasohol E-20 sampai dengan E-25 (20-25% pasti semua sumur minyak Indonesia 
bioetanol dicampur dengan 75-80% akan kering dalam waktu yang tidak lama 
premium) sejak 1975. Puluhan negara lagi. Posisi Indonesia saat ini sebagai net 
kemudian mengikuti langkah Brasil importer minyak menjadi pertanda amat 
memanfaatkan gasohol dengan berbagai jelas dekatnya masa paceklik ini.   
kadar bioetanol sebagai bahan bakar resmi Memang ketika selisih suplai tidak begitu 
untuk mobil bensin, di antaranya AS, jauh dengan permintaan, kekurangan 
Australia, Kolombia, India, Kanada, yang ada masih bisa ditutupi dengan 

Potensi Biofuel dengannya akan mengacaukan siklus Jerman dan Swedia. Bahkan beberapa impor.  
Tidak sedikit tanaman yang mudah tanam. Penggunaan biofuel lebih dini negara maju seperti AS kini telah Namun justru di sinilah kita mendapat 
tumbuh di Indonesia  telah berhasil akan mencegah perubahan iklim yang menggunakan biodiesel yang  dibuat  pelajaran berharga. Dengan jumlah impor 
dikembangkan pemanfaatannya untuk kurang menguntungkan tersebut. seluruhnya dari CPO. yang saat ini 'hanya' 300 ribu-an bph saja 
biofuel (bioetanol, biodiesel dan bio-oil). Keuntungan lain dari penggunaan Dalam lingkungan ASEAN, Thailand telah menggelembungkan defisit APBN, 
Studi tentang penciptaan biofuel dari biodiesel yaitu tidak perlu memodifikasi lebih dulu menggunakan biofuel. bagaimana pula jika impor tersebut terus 
tanaman sudah banyak dan menumpuk. mesin kendaraan, renewable, biodegradable, Malaysia dalam kapaistasnya sebagai meningkat di waktu yang akan datang. 
Bahkan penelitian tentang pemanfaatan tak beracun, energi yang dihasilkan sama, produsen sawit terbesar di dunia berusaha Padahal, kecenderungan kenaikan jumlah 
gasohol di Indonesia sudah dimulai sejak  ada efek pelumasan, cetane number lebih mengejar dengan membuat program impor BBM bukan sekadar kekhawatiran, 
25 tahun lalu. tinggi dan penyimpanan lebih mudah. “kebun energi”, yakni memanfaatkan tetapi telah menjadi kenyataan. Jika tahun 

Bahan baku bioetanol adalah ubi kayu, Di Indonesia, saat ini pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit, batok kelapa, 2001 impor BBM sebanyak 75 juta barel, 
ubi jalar, jagung, tetes, dan tanaman tanaman untuk biofuel sudah dalam tahap sludge, dan bagian yang biasanya maka angka ini meningkat menjadi 79 
apapun yang mempunyai kandungan pati scale-up industri. Artinya, teknologi sama terbuang untuk dijadikan biodiesel. juta, 108 juta dan 118 juta barel dalam 
tinggi. Bahan baku biodiesel  adalah sekali tidak masalah dan biofuel sudah Di Indonesia, masalah harga biofuel empat tahun berturut-turut sesudahnya.
Crude Palm Oil (CPO), Palm Fatty Acid siap diproduksi secara masal. Bahkan yang lebih mahal dibanding harga BBM Oleh sebab itulah kita memerlukan 
Distillate (PFAD), dan minyak jarak. produksi masal biofuel bisa lebih disebut-sebut sebagai kendala utama. strategi yang tepat bagaimana mencukupi 
Sedangkan bio-oil berasal dari sekam dipercepat karena ketersediaan lahan Padahal ini mudah diatasi, misalnya kebutuhan energi tanpa harus  
padi, tandan kosong kelapa sawit, serbuk yang amat besar yang kita miliki. dengan mengalihkan subsidi dari BBM ke membahayakan atau memperlemah 
gergaji dan biomassa lainnya. Agar dapat disinergikan dengan biofuel. ketahanan nasional. Impor BBM jelas-jelas 

Penelitian menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja baru, Jadi kunci penyelesaian persoalan BBM membuat rapuh ketahanan nasional, 
penggunaan bioetanol dan biodiesel pemanfaatan lahan untuk tanaman sesungguhnya tidaklah sesulit yang karena itu harus ditinggalkan selekas-
bukan sekadar mensubstitusi BBM, tetapi sumber biofuel diprioritaskan pada lahan dikhawatirkan.  Masalahnya, bersediakah lekasnya. Satu-satunya cara yang paling 
juga dapat meningkatkan efisiensi mesin terlantar. Jadi, tidak ada konversi dari kita mengarahkan kebijakan untuk fokus mungkin dilakukan saat ini untuk 
sekaligus menurunkan emisi karbon lahan yang telah ditanami komoditas kepada pemanfaatan biofuel? mengantisipasi habisnya  cadangan 
dioksida (pada gasohol bisa mencapai 50 pertanian tertentu kepada tanaman Tentu saja jawaban positif atas minyak adalah memulai upaya 
persen, dan lebih tinggi lagi pada penghasil biofuel. Lahan yang  semacam pertanyaan tersebut sangat diharapkan, pemanfaatan sumber energi alternatif.
biodiesel). Dengan demikian, selain ini jumlahnya sangat besar. sebab hanya jawaban positiflah yang akan 

Beberapa sumber energi yang dapat keuntungan ekologis berupa udara yang Di wilayah hutan, jika 10 persen saja mengantarkan bangsa Indonesia menuju 
dipergunakan di antaranya adalah batu lebih bersih, sangat mungkin bagi dari  luas hutan yang gundul kemandirian  energi sekaligus mengobati 
bara, gas, energi angin, energi surya, Indonesia mendapat keuntungan dimanfaatkan untuk tanaman sawit, maka penyakit BBM tuntas hingga ke akar-
panas bumi, dan biofuel. Energi lainnya ekonomis dari penurunan emisi karbon akan tersedia sekitar 5 juta hektar lahan akarnya.
yaitu energi arus laut, fuel cell dan energi dioksida tersebut dengan memanfaatkan siap tanam. Luasan sebesar ini berpotensi 

Energi Alternatif  Biofuel
Oleh

Wahdat Kurdi

Penulis adalah pemerhati 
Pertanian, Alumnus IPB
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melanggar hak asasi petani," 
katanya. Ia menambahkan 
semestinya pemerintah 
memberikan akses sebesar-
besarnya kepada rakyat 
terutama petani untuk 
mengelola sumber-sumber 
agraria seperti tanah. Bukan 
sebaliknya, malah mengusir 
petani dari tanahnya. 

Atas tindakan tersebut, 
FSPI menyerukan untuk 
m e n g h e n t i k a n  t i n d a k  
penggusuran dan agar 
aparat membebaskan para 
p e t a n i  y a n g  d i t a h a n .  
Menurut Ali, lahan sengketa 
di Tanak Awu sampai saat 
ini masih dalam status quo, 
mengingat Komnas HAM 
sedang meneliti  kasus 
k e k e r a s a n  d a n  
k e t i d a k a d i l a n  s o s i a l  
e k o n o m i  d i  w i l a y a h  
tersebut. “Sampai saat ini 

te tap  mempertahankan mesjid yang berada di lokasi Pemerintah Nusa Tenggara hasilnya belum keluar, tapi 
l a h a n n y a .  I a  j u g a  akan diganti dengan masjid Barat dan PT Angkasa Pura aparat malah melakukan 
mengatakan pemerintah baru sebagai  prasarana kembali melakukan usaha tindakan propokatif dengan 
t e r l a l u  m e m a k s a k a n  bandara. penggusuran paksa terhadap melakuan penggusuran,” 
penggusuran. "Apalagi saat Peletakan batu pertama petani di Tanak Awu, Lombok tambahnya.
ini mulai masuk musim p e m b a n g u n a n  m e s j i d  Tengah,  Senin  (29/11) .  U s a h a  p e n g g u s u r a n  
tanam," ujarnya. bandara berlangsung hari Alasannya, diatas tanah sudah terjadi berkali-kali 

T u j u h  p e t a n i  y a n g  Rabu (30/11) dan dihadiri t e r s e b u t  a k a n  s e g e r a  terhadap petani Tanak Awu. 
mencoba bertahan dan oleh Menteri Perhubungan dilakukan peletakkan batu L a t a r  b e l a k a n g  
melakukan perlawanan H a t t a  R a j a s a .  A k s i  p e r t a m a  p e m b a n g u n a n  penggusuran  te rsebut  
terhadap aksi penggusuran penggusuran  mendapat  mesjid yang menjadi pertanda adalah rencana pemerintah 
di Tanak Awu-Lombok perlawanan dari petani, d i m u l a i n y a  p r o s e s  untuk membangun bandara 
Tengah-NTB ditangkap sehingga aparat menangkapi p e m b a n g u n a n  B a n d a r a  bertaraf internasional di atas 
aparat kepolisian. Mereka para petani. Selain itu, aparat Internasional di Lombok lahan petani seluas kurang 
yang ditangkap diantaranya juga melakukan sweeping T e n g a h .  U n t u k  lebih 800 hektar. Namun 
Sarapudin (40), Muhammad u n t u k  m e n c a r i  p a r a  mengamankan penggusuran pembebasan tanah yang 
M u s a n i p  ( 1 8 ) ,  B a p a k  pimpinan-pimpinan petani dikerahkan 10 truk yang dilakukan di masa orde baru 
Nurhanah, Mamiq Fit, Bapak yang di  tuduh sebagai  terdiri dari aparat kepolisian dianggap petani tidak adil 
Masiah, Mamiq Mariana dan penggerak aksi perlawanan d a n  T e n t a r a  N a s i o n a l  dan penuh manipulasi. 
Bapak Anita. penggusuran.Indonesia .  Pengamanan Dilahan tersebut, ratusan 

Sejak pagi petani Tanak Deputi Pendidikan dan sebanyak itu dikerahkan keluarga petani Tanak Awu 
Awu mencoba bertahan dari Pengembangan Organisasi k a r e n a  r a t u s a n  p e t a n i  m e n g g a n t u n g k a n  
penggusuran yang dikawal Federasi  Ser ikat  Petani  bersikukuh mempertahankan hidupnya. Apalagi saat ini 
1 0  t r u k  p a s u k a n  d a r i  Indonesia (FSPI), Ali Fahmi, lahan pertaniannya dari sudah masuk musim tanam, 
Kepolisian dan TNI. Para mengecam aksi aparat yang tindakan penggusuran. dimana para petani sudah 
penggusur berdalih lahan bertindak sewenang-wenang Sekjen Serikat Tani Nusa bersiap-siap menanami 
pembangunan bandara akan terhadap petani .  "Aks i  Tenggara Barat, Wahidjan lahan mereka. 
dimulai dengan merubuhkan penggusuran di Tanak Awu mengatakan para petani akan Cecep Risnandar

Penggusuran Kembali 
Terjadi Di Tanak Awu

Franky Sahilatua mengecam impor 
beras yang dilakukan oleh 
pemerintah. Menurutnya impor beras 
sangat tidak adil dan merugikan 
petani. Ia juga terkesan heran dengan 
keluakuan pemerintah yang seolah-
olah memaksakan untuk mengimpor 
beras dari Vietnam, padahal stok 
dalam negeri cukup. Dalam konferensi 
pers bersama Federasi Serikat Petani 
Indonesia (FSPI) di Jakarta, Franky 
mengatakan, "Memang ada 
kesengajaan agar petani dan hasil 
panennya dibikin tiarap, oleh para 
penyamun berbaju birokrat."

Pemerintah tidak mempunyai 
alasan untuk memaksakan impor 
beras disaat para petani mulai 
merasakan membaiknya harga gabah. 
Terhitung sejak pemerintah 
melakukan moratorium terhadap 
impor beras dua tahun lalu, harga 
dasar gabah ditingkat petani 
berangsur-angsur membaik. Tapi 
keadaan itu berbalik dengan 
dikeluarkannya ijin impor oleh 
Menteri Perdagangan beberapa waktu 
lalu.

Di Sukabumi, para pedagang di 
Pasar Ramayana mengatakan harga 
beras di tingkat konsumen mulai 
turun dari Rp 3.500 menjadi Rp 3.300 
untuk beras kualitas tinggi. Sedangkan 
beras medium turun dari Rp 3.300 
menjadi Rp 2.800. Padahal seperti 
diakui, Bulog beras impor tidak hanya 
akan dijadikan stok tidak akan beredar 
dimasyarakat. Namun pasar bereaksi 
lain.

Deputi Pengkajian Kebijakan dan 
Kampanye FSPI, Ahmad Ya’kub, 
mengatakan kebijakan impor beras 
sebesar 70.500 ton sangat melukai hati 
petani. "Kami menuntut beras impor 
tersebut di kembalikan lagi ke negara 
asalnya," ujarnya.

Lebih jauh lagi, impor beras 
dirasakan petani sangat merugikan. 
Padahal setelah dua tahun pemerintah 
melarang impor, petani mulai 
menikmati harga yang baik. Tapi, 
dengan dibukanya impor, tanggal 1 
November lalu, harga gabah ditingkat 
petani mulai melemah. Baru kabar saja 
beras impor masuk, harga beras mulai 
turun. “Apalagi setelah beredar,” 
tutur Ya’kub. 

Cecep Risnandar

Franky 
Kecam 
Impor 
Beras

K I L A SK I L A S

Sopiah, 35 tahun, atau biasa Inak Mulyadi dimasukkan orang lain kecuali suaminya. Petani perempuan lain yang 
dipanggil Inak mulyadi kedalam kantong plastik Bahkan bila suami mengajak ditahan dan juga mendapat 
diperlakukan secara biadab merah yang diberikan oleh bicara akan marah-marah perlakuan biadab adalah Inak 
oleh aparat polisi pada tahanan lainnya, lalu dibuang dan menangis. Setelah Neli (45). Dalam bentrokan, 
tragedi penyerangan aparat ke toilet. dilakukan pendekatan ia diseret sambil dijambak 
terhadap Rapat umum petani Setelah dikeluarkan dari intensif oleh orang-orang rambutnya, hingga sebagian 
di Tanah Awu, Lombok tahanan polisi (ditahan sejak disekitarnya baru kemudian dari kancing bajunya lepas 
Tengah, 18 september 2005. pukul 14.00 wita tanggal 18 Inak Mulyadi dapat dan dibanting oleh beberapa 
Dalam bentrokan itu Sopiah september hingga pukul 8.00 membuka diri. orang polisi (tampak dalam 
diseret dan  digebuki wita tanggal 19 september Namun demikian, Inak tayangan Metro TV dan 
sebelum akhirnya ditangkap 2005), Inak Mulyadi tidak Mulyadi belum bisa rekaman VCD tentang kasus 
aparat polisi. Ditahanan, Inak bisa  langsung memeriksakan diberikan perawatan medis tanah awu yang dikeluarkan 
Mulyadi mengalami kesehatannya karena para dan memilih untuk FSPI). Inak Neli ditahan di 
pendarahan/keguguran petani di Tanak Awu masih mendapatkan perawatan dari tahanan Polres Lombok 
kehamilan (berusia 2 bulan) terus diintimidasi aparat dukun kampung (dukun Tengah bersama dengan 
akibat perlakuan aparat.  polisi. Sehingga Inak Mulyadi beranak), hal ini dipengaruhi beberapa petani lain. Inak 
Aparat membiarkan Inak hanya mendapatkan oleh budaya masyarakat Neli juga mengalami trauma 
Mulyadi dalam keadaan perawatan secara tradisional. Tanah awu yang pasca penyerangan di Tanak 
mengkhawatirkan, Selama dalam perawatan, menganggap tabu bila Awu. Ia takut keluar rumah 
untungnya Inak Neli, sesama Inak Mulyadi mengalami memeriksakan kehamilan ke karena terus diintimidasi oleh 
tahanan, membantunya. trauma yang cukup parah. tenaga medis. Ditambah lagi aparat.

 Wilda TariganDarah kental yang tercecer Lebih dari satu minggu tidak ketakutan untuk berimteraksi 
dari janin yang dikandung mau berkomunikasi dengan dengan dokter dan polisi.

Seorang Petani Perempuan
Keguguran Di Tahanan
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Telantar Di Negeri Orang
Diperas Di Negeri Sendiri

“ Mimi…Herni sudah pulang. bekerja di Singapura, protes cukup. 
Herni gagal “ sebaris kalimat terhadap perlakuan majikannya Sangat kebetulan mereka 
pendek tertulis dalam kotak tersebut, akibatnya si majikan bersama dengan teman-teman 
pesan terkirim di telepon m e m u t u s k a n  u n t u k  rombongan FSPI yang baru 
g e n g g a m  s a y a .  H e r n i ,  mengembalikannya kepada pulang dari Hongkong. “ ono 
mengabarkan kepulangannya agen. opo,nduk? “ tegur Pak Parman, 
pada sang bunda, mimi. Siapa Agen t idak  melakukan salah seorang dari rombongan, 
Herni ini ? dia hanya salah satu tindakan apa pun terhadap saat melihat kedua perempuan 
dari  r ibuan tenaga ker ja  m a j i k a n ,  j u s t e r u  a g e n  asal Wonosobo dan Indramayu 
Indonesia  yang mencoba menyalurkan Imah ke majikan tersebut terlihat sedih dan 
mengadu nasib di negeri baru dan bekerja secara paruh m e n a n g i s  s e l a m a  d a l a m  
s e b e r a n g ,  t e r m a s u k  k e  waktu. yang diyakini Imah ini perjalanan . Dari sinilah kisah 
Hongkong. Lalu mengapa herni menyalahi  kontrak kerja.  t e r u s  m e n g a l i r  h i n g g a  
pulang dan mengapa dia merasa Selanjutnya Imah melaporkan diputuskan untuk istirahat di 
gagal ? tindakan agen tersebut ke pihak sekretariat FSPI malam itu 

Herni  bersama seorang konsulat RI di Hongkong. bersama dengan teman lainnya, 
temannya, Imah memutuskan Konsulat menjelaskan bila Imah Enni yang juga dari Wonosobo, 
pulang ke Indonesia karena tetap bertahan akan dianggap Erny yang juga dari Jawa barat.
merasa telah ditelantarkan oleh pekerja ilegal dan sebaiknya Apa yang dialami Herni dan 
m a j i k a n  d a n  a g e n  y a n g  Imah pulang ke Indonesia. Imah Imah hanya sebuah contoh dari 
mengirimkan mereka. Herni kembali ke agen dan agen banyak kisah yang dialami para 
sendiri sudah tiga bulan di menyetujui kepulangan Imah TKW kita di negeri seberang, 
Hongkong bekerja sebagai dengan hanya menyediakan m e s k i p u n  b e b e r a p a  
pembantu rumah tangga. Herni tiket pulang buat Imah dan diantaranya ada wajah  wajah  
pulang karena merasa majikan sesampainya di Indonesia Imah gembira ketika pulang dari 
telah memperlakukannya tidak akan dijemput oleh agen yang di seberang pulang dengan dollar.
manusiawi bekerja mulai pukul Indonesia untuk ditampung Namun, mengapa banyak 
5.00 pagi hingga pukul 1.00 dan disalurkan ke majikan yang saudara-saudara kita terutama 
hingga pukul 2.00 dinihari, baru lagi. perempuan yang tertarik untuk 
sementara agen TKI yang P u l a n g ,  b u k a n  b e r a r t i  menjadi TKI ke luar negeri? 
mengirimnya tidak melakukan persoalan mereka selesai, “ada meninggalkan desa asal nun 
tindakan apapun terhadap saja orang yang mengaku jauh di negeri orang, apakah 
majikannya. Akhirnya Herni petugas Depnaker atau agen d e s a  s u d a h  t i d a k  b i s a  
minta dipulangkan, meskipun yang menghadang kami dan menjanjikan kehidupan yang 
tidak bisa menerima honornya meminta kami untuk membayar nyaman buat mereka? Seperti 
selama tiga bulan, diberi tiket biaya administrasi ini  itu yang yang dikatakan Imah dan 
pulang saja sudah cukup. ndak jelas untuk pembayaran Herni,” sebetulnya kami ndak 

Sedangkan Imah, perempuan apa, kami ndak tahu. Bahkan, suka Mbak harus kerja jauh-jauh 
asal Wonosobo ini saling kenal bisa jadi pihak agen akan ke luar negeri. Di desa kami 
dengan Herni dalam perjalanan membawa kami kembali ke udah ndak bisa tani, ndak cukup 
pulang ke tanah air, “kami penampungan ” jelas Imah. buat makan seluruh keluarga. 
senasib…”tuturnya.  Imah ketakutan mereka semakin Dulu kami cari kerja ke kota, 
sendiri baru dua minggu di bertambah karena mereka telah tapi susah dapat kerjaan, 
Hongkong, tidak berbeda memperkirakan akan tiba di kalaupun ada gajinya kecil.”
dengan yang dialami oleh bandara Soekarno  Hatta pukul 
Herni. Imah baru beberapa hari Ketidakadilan Agraria20.30 Wib. Sudah malam, 
b e k e r j a  m a j i k a n  p a d a h a l  m e r e k a  h a r u s  
memperlakukannya dengan melanjutkan perjalanan ke 
tidak baik. Imah yang sudah daerah masing - masing, mereka 
cukup punya pengalaman tidak mempunyai uang yang 

p e t a n i  p e r e m p u a n .  P a d a  p e r t a n i a n n y a ,  m e n d e s a k  
dasarnya, dunia pertanian perempuan menjadi buruh tani. 
adalah dunia perempuan karena Keterdesakan pertanian dan 
perempuanlah yang pertama tekanan untuk memenuhi 
sekali melakukan cocok tanam kebutuhan hidup yang semakin 
dan menemukan bibit pangan, membumbung. Harga bahan 
hingga akhirnya manusia pokok, listrik, bahan bakar dan 
menetap membuat komunitas biaya pendidikan anak semakin 
petani.  Akan tetapi,  para tidak terjangkau oleh rakyat. 
imperialis (penjajah) telah Perempuan terpaksa mencari 
merampas hak-hak mereka atas pekerjaan ke sektor kerja yang 
sumber-sumber agraria yang eksploitatif, menjadi buruh di 
telah sekian lama mereka kuasai. kota bahkan menjadi TKW ke 
P e r e m p u a n  t e r u s i r  d a r i  luar negeri, yang hak-haknya 
pertaniannya, beralih menjadi pun tidak dibela oleh negara, 
sebagai buruh di perkebunan seperti yang telah dialami oleh 
teh, tembakau, tebu,  kopi, dan H e r n i  d a n  I m a h .  b u r u h  
lainnya yang tujuannya untuk peempuan sering mendapatkan 
pemenuhan kebutuhan benua perlakuan diskriminatif, dibayar 
Eropa dan Amerika. lebih murah! Bahkan lagi, tidak 

Model-model penjajahan ini sedikit dari saudara-saudara 
masih terus berlangsung,  p e r e m p u a n  k i t a  y a n g  
bahkan lebih mencekik lagi. terjerembab menjadi korban 
Bangsa ini telah terbebas dari perdagangan perempuan.
model penjajahan lama, dan Fakta baru yang menimpa 
dengan lantang meneriakkan p e t a n i ,  p e r j a n j i a n  W T O  
“Merdeka…” tetapi dengan m e m a k s a  n e g a r a  u n t u k  
bahagia menyerah diri untuk menggadaikan perut rakyatnya 
dijajah dengan model penjajahan dengan mengeluarkan kebijakan 
baru lagi, membuka pasar dalam mengimpor beras, dibuka kran 
negeri dengan masuk dalam impor beras 250.00 ton di 
p e r a n g k a p  o r g a n i s a s i  penghujung tahun 2005 hingga 
perdagangan dunia (WTO) yang awal tahun 2006, padahal 
jelas-jelas memuat aturan yang menurut data yang dimiliki oleh 
tidak adil.  “Pertanian ” adalah departemen pertanian stok beras 
pasar utama yang didesak WTO salam negeri cukup hingga 
untuk dibuka. musim panen raya yang akan 

Fakta kejahatan WTO, adalah datang. Artinya, bila pasar beras 
model pembangunan Indonesia dalam negeri dibanjiri oleh beras 
yang mendewakan investasi impor, tentunya harga beras 
asing yang didorong pasar bebas petani akan terpuruk dan hasil 
telah menjebloskan Indonesia panen akan menumpuk.  Kalau 
dalam jebakan utang. Hampir pertanian dikondisikan semakin 
30% belanja negara dihabiskan tidak menjanjikan, bagaimana 
untuk membayar cicilan pokok n a s i b  k e l u a r g a  p e t a n i  
u t a n g ,  k e t i m b a n g  u n t u k  selanjutnya ? akan semakin 

Imah, Herni dan jutaan saudara memenuhi kebutuhan warga banyak petani yang terlempar 
kita lainnya adalah korban dari negaranya. Untuk memenuhi dari tanahnya, dan terpaksa 
ketidakadilan agraria yang kepentingan pasar dan pemodal menjadi buruh di kota. Bila 
menimpa petani, terutama ( i n v e s t o r ) ,  n e g a r a  h a r u s  kebutuhan hidup semakin 

mencabut subsidi terhadap mencekik, sementara pertanian 
s e k t o r  p e r t a n i a n  d a n  semakin tidak menjanjikan, 
memprivat isas ikan sektor  bagaimana nasib petani negeri 
p u b l i k / j a s a  k e s e h a t a n ,  ini ? Akan semakin banyak 
pendidikan, air dan semua perempuan desa yang terlempar 
sektor trategis yang menyangkut dari tanah pertanian menjadi 
hajat orang banyak. TKW ke luar negeri. 

Subsidi pertanian dalam 
Tugas Serikatnegeri dicabut hingga akhirnya 
Seperti yang ditegaskan oleh o% bersamaan dengan itu bea 
Zubaidah seorang petani  impor dihapus sama sekali. 
perempuan dari Serikat Petani Akibatnya ? produk impor 
Sumatera Utara “tugas kita merajai pasar, sementara produk 
adalah menguatkan gerakan dalam dalam negeri harus 
r a k y a t  u n t u k  m e l a k u k a n  tersendat dengan persoalan alat 
tekanan terhadap pemerintah p r o d u k s i  d a n  d i s t r i b u s i .  
s u p a y a  b e r p i h a k  p a d a  Penggunaan dan penguasaan 
kepentingan nasib rakyat, dan tanah lebih ditujukan bagi 
menekan pemerintah Indonesia k e p e n t i n g a n  p e m o d a l  
supaya melepaskan diri dari ketimbang kepentingan petani. 
belenggu WTO. Penting untuk Kenyataannya, kebijakan yang 
dicatat bahwa perempuan dipilih telah menjerumuskan 
b u k a n l a h  k o m o d i t i ,  j a d i  I n d o n e s i a  d a l a m  j u r a n g  
pemerintah jangan menutup eksploitasi sumber daya alam 
mata, terhadap faktor penyebab dan rakyat. Dan lagi-lagi, 
ribuan perempuan di negara ini perempuan lah yang harus 
terpaksa mengais rezeki di luar menanggung semuanya. 
negeri ”. Ketidakadilan agraria tersebut 

Wilda Tariganmengusir perempuan dari  
a

n
P

e
m

b
a

ru
a

n
T

i

Buruh Migran:



1414 EDISI 22 - TAHUN IV. NOVEMBER-DESEMBER 2005EDISI 22 - TAHUN IV. NOVEMBER-DESEMBER 2005
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membutuhkan waktu untuk 
memperbaiki kondisi tanah 
pertanian. Proses itu berlangsung 
secara kimiawi organik, fisika, 
dan biologis. Selama semua 
proses itu berlangsung tanaman 
produksi tidak mendapatkan 
kondisi yang sesuai dengan 
habitatnya.

Perubahan suhu, kelembaban, 
munculnya zat lain yang berperan 
sebaga i  ka ta l i sa tor  da lam 
penguraian bahan organik, 
apalagi  dengan per lakuan 
mekanis untuk mempercepat 
proses penguraian bahan organik 
sangat mengganggu tanaman 
produksi untuk tumbuh dengan 
normal dan baik. Sehingga 
k e p u t u s a n  u n t u k  s e g e r a  
mengisikan bahan organik 
sebanyak-banyaknya ke dalam 
lahan akan mengakibatkan 
ketidakmampuan lahan untuk 
b e r p r o d u k s i  l a g i ,  s a n g a t  
merugikan petani dengan kondisi 
luas lahan yang dimiliki petani di 
Indonesia, terutama di pulau 
Jawa.

Perlakuan tradisional yang 
masih terus dipakai dalam dunia 
pertanian untuk menambahkan 
unsur hara ke dalam tanah adalah 
secara bertahap, hal itu ternyata 
lebih dapat diterapkan oleh petani 
organik dengan lahan sempit. 
Tambahkan kompos yang sudah 
jadi untuk pemupukan tanaman 
di atas lahan dengan takaran yang 
s e s u a i  d e n g a n  k e b u t u h a n  

berikan kondisi alam buatan yang petani, menafikan sebuah budaya seperti sedia kala. Lalu berapa Masanobu Fukuoka dalam buku tanaman kita.  Kompos ini  
mirip sekali dengan habitatnya dan jalan hidup para petani yang lama dengan lahan yang telah “Revolusi Sebatang Jerami” telah berfungsi untuk memberikan 
t e t a p  t i d a k  a k a n  d a p a t  berinteraksi secara intens dengan tercemari revolusi hijau di tanah menunjukkan apa yang telah makanan bagi tanaman kita saat 
berkembang biak dengan baik, lingkungannya. air ini?diraihnya selama lebih dari 40 i t u ,  s e d a n g k a n  u n t u k  
bahkan terkadang sama sekali tak Puncaknya di Indonesia adalah Sebaiknya kita kerjakan saja, tahun bercocok tanam secara memperbaiki tanah yang berguna 
mampu bertahan hidup. Terdapat saat dimulainya revolusi hijau. yaitu dengan prinsip kerja yang alami. Ia mengajak orang lain bagi tanaman berikutnya kita 
unsur-unsur mikro yang sangat Pesatnya kenaikan jumlah ditanamkan Fukuoka: “bekerjalah untuk hidup secara alami. Tapi memulai dengan mengisikan 
sulit untuk diketahui manusia, penduduk yang berarti semakin bersama alam bukan untuk d a l a m  b u k u  i t u  i a  t i d a k  bahan-bahan organik langsung ke 
meskipun jika pada akhirnya banyak perut manusia yang harus menaklukan alam”.menyebutkan teknik yang ia dalam tanah dengan jumlah dan 
manusia sanggup mengetahui diberi makan di tanah air ini Lahan yang dimiliki seorang pergunakan secara detail. Dengan teknik yang tidak mengganggu 
penyebabnya, namun tetap tidak memunculkan kekhawatiran akan petani di Indonesia sangatlah kecil kecerdasannya ia menanamkan tanaman produksi saat itu. Proses 
akan mampu menciptakan apa terjadinya kekurangan bahan dibandingkan dengan lahan kepada pembaca bahwa pertanian pengomposan dari bahan organik 
yang telah diciptakan oleh alam. m a k a n a n  y a n g  s a n g g u p  seorang petani di negara maju. alami adalah sebuah pandangan yang langsung kita tambahkan 

Lebih bijaknya, j ika kita diproduksi dengan cara-cara Dengan lahan yang sangat kecil hidup. Sehingga muatan yang diharapkan terjadi di dalam tanah 
mengakui keunggulan petani tradisional, oleh karena itu tak ada pilihan lain selain harus berbau filsafat tak terhindarkan secara alami. Inilah yang menjadi 
yang sudah berpengalaman kebijakan untuk melakukan memasukkan  bahan-bahan  d a l a m  p e m b a h a s a n - a l a s a n  m e n g a p a  k i t a  
dalam membaca alam, mereka revolusi di bidang pertanian organik ke dalam lahan agar tanah pembahasannya. menambahkan pupuk secara 
tahu kapan bisa membuat benih, dianggap tidak boleh di tunda- kembali subur. Jika hal ini tak Dengan keari fan budaya b e r t a h a p  d a n  h a r u s  
kapan mulai menebar benih, t u n d a .  H a l  i t u  k e m u d i a n  dilakukan maka dipastikan tak pertanian, ia menceritakan memperhitungkan takaran yang 
k a p a n  h a r u s  m e n y i r a m  mengakibatkan pertanian di akan ada tanaman yang dapat pengalaman tanpa maksud s e s u a i  d e n g a n  k e b u t u h a n  
tanamannya ,  kapan  harus  tanah air ini kemudian memasuki dipanen karena tanah sudah menggurui. Penjelasan teknis dan tanaman kita.
m e m a n e n ,  d i m a n a  h a r u s  era  revolus i  h i jau .  Petani  sedikit sekali mengandung unsur filosofis berjalin berkelindan Tanah yang baik adalah tanah 
m e n a n a m  t a n a m a n  y a n g  diperkenalkan dengan pupuk h a r a  y a n g  m e n y u b u r k a n  membentuk sebuah cerita seperti y a n g  s u b u r  y a n g  t a n p a  
beraneka macam dengan habitat kimia, pestisida, herbisida, benih- tanaman. Di atas tanah yang halnya sebuah dongeng. Dalam ditambahkan pupuk, tanaman 
yang berbeda-beda, tanaman apa benih hibrida, benih transgenik, sudah kurus benih bisa saja b u k u  t e r s e b u t  F u k u o k a  dapat tumbuh dengan baik dan 
saja yang bisa ditumpangsarikan, dll. Hal itu berlangsung bertahun- b e r k e c a m b a h  n a m u n  menegaskan bahwa pertanian memberikan hasil sesuai yang kita 
dll. tahun namun kondisi tidak pertumbuhannya tidak akan adalah sebuah budaya bukannya inginkan. Pada jaman pertanian 

Mungkin setelah belajar bertani menjadi lebih baik, namun justru normal atau baik, justru bisa mati bisnis. Bertani seperti apakah itu, ladang berpindah masyarakat 
akan muncul sebuah kesadaran masyarakat petani terperosok karena tidak tahan serangan hal itu dicari, dipikirkan, dan petani membuka hutan untuk 
tentang adanya suatu ironi yang dalam lubang-lubang kemiskinan penyakit tanaman baik yang dikerjakannya sambil terus memperoleh tanah yang subur 
sedang berlangsung. Apa yang s e b a g a i  p e t a n i  s u b s i s t e n .  disebabkan bakteri, jamur, atau mencoba. yang dapat menghasilkan tanpa 
dipelajari di sekolah-sekolah Pengalaman di negara lain pun serangga.Pertama kali adalah belajar dari proses penambahan pupuk 
tentang pertanian ternyata terlalu ternyata juga telah membuktikan Mengisikan bahan organik ke awal lagi. Teknik bertani adalah membuktikan bahwa tanah 
sempit. Teknologi dan penelitian kegagalan revolusi hijau. dalam tanah sebanyak-banyaknya sebuah proses produksi di mana sebenarnya mampu mengolah 
yang dikerjakan oleh perguruan Lahan pertanian yang ditemui adalah solusi yang tepat, namun alam memiliki peran yang lebih pupuk sendiri. Jika dipikirkan dan 
tinggi maupun lembaga-lembaga saat ini bukanlah tanah yang hal itu tidak mungkin dapat besar daripada campur tangan dikaji secara mendalam yang 
penel i t ian hanya berusaha subur seperti di saat pertanian dilakukan karena lahan tidak manusia. Darwin dalam bukunya m u n c u l  a d a l a h  s e b u a h  
m e m b u a t  p e n e m u a n  y a n g  belum mengenal revolusi hijau, m u n g k i n  d i b i a r k a n  t i d a k  “Asal-usul spesies” berpendapat pertanyaan mengenai bagaimana 
m e m b a n t u  m e r e k a  u n t u k  kecuali jika anda mau membuka berproduks i  t e r la lu  lama.  bahwa semua makhluk hidup saat ini kita akan memandang 
berproduksi saja. Para birokrat hutan perawan untuk membuat K e h i d u p a n  p e t a n i  s a n g a t  membutuhkan habitat yang teknik produksi pertanian yang 
atau universitas-universitas ladang. Di Jepang, Fukuoka perlu tergantung dari hasil lahan sesuai agar ia mampu tumbuh dan modern?
menganggap pertanian semata- w a k t u  4 0  t a h u n  u n t u k  tersebut. Bahan organik yang berkembang biak. Adakalanya Titis Priyo Widodo
mata sebagai sebuah usaha bisnis, m e n g e m b a l i k a n  l a h a n n y a  belum diuraikan oleh jasad renik makhluk hidup yang kita bawa ke Penulis adalah petani sayuran organik, 
atau ladang matapencaharian menjadi lahan subur secara alami di dalam tanah yang kurus Alumnus IPBtempat lain dan sudah kita 

Revolusi Organik
Pembaruan Tani
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kolomkolom

Proses Pembuatan 
Perangkap Lalat Buah / Cara Keempat :
Lalat Puru - air tape

- sari buah
Bahan : - gula / madu
1. botol (aqua) - pewangi
2. air kencing - 2 -3  hari diendapkan
3. sari buah 
4. gula merah / putih Cara Kelima :
5. Pewangian - asam jawa
6. kayu anjir - gula merah
7. tali - pewangi / vanily 

- 3-4  hari diendapkan
Ada beberapa macam cara 
kerjanya. Bahan  bahan tersebut 

dicampur dengan air dengan 
Cara Pertama : perbandingan 1 : 1
- gula nira/madu   :  1 ons Dosisnya 50  70 cc.
- air kencing:  1 botol                                                               
- vanil :   1  2 bungkus
- air  :   (1 : 1) Caranya :
- 1- 2 hari diendapkan - botol aqua dilubangi kecil

- bahan dicampur dan 
Cara Kedua : diaduk sampai rata
- air kencing - bahan-bahan air 
- asam jawa dimasukkan ke dalam botol
- sari buah - dipasang tali dan kayu
- vanily - lalu dipasang di antara 
- 3-4 hari diendapkan tanaman

- 4-7 hari harus diganti
Cara Ketiga : - tiap lima meter bedengan 
- gula / madu dipasang satu
- sari buah
- pewangi / vanily

Proses Pembuatan 
Perangkap Lalat Buah

  

  Lubang

Lubang

Ketakutan para ulama untuk bersimbiosis secara mutualisma. imperialisme. cukup jelas dan kasat mata. Tidak 
membahas persoalan umat di Dengan realitas sebagai negeri Pencabutan subsidi, liberalisasi pernah ada risalah yang 
zaman mutakhir ini telah berakibat dengan jumlah umat Islam terbesar perdagangan dan investasi, meriwayatkan bahwa Rosul berada 
pada tetap langkanya pengajian di dunia, sementara pada saat yang keanggotaan Indonesia dalam pada pihak kapitalis, atau kelompok 
topik-topik kontekstual, dan tetap bersamaan keadaan kemiskinan di WTO, adalah contoh fenomenal orang kaya Quraish pada masa 
maraknya topik fikih ritual Indonesia masih terjadi dengan dari pelaksanaan agenda neo- Mekah. Rosululah justru dengan 
mengenai seputar rukun sholat, sebagian besar rakyatnya, tugas imperialisme atau dalam istilah kepemilikan yang sangat minimal 
puasa, kubur dan warisan. Dua ulama menjadi sangat strategis umum disebut neoliberalisme. dan sebagai orang biasa di awal 
pendekatan inilah kemudian yang sekaligus juga berat. Wujudnya adalah dikuranginya perjuangannya berada dalam posisi 
membuat pengajian-pengajian Meskipun pada masa penjajahan subsidi untuk petani, ditariknya para budak, sampai para budak 
semakin jauh dari persoalan umat ketika telah muncul sebuah subsidi pada pelayanan kesehatan tersebut bisa dimerdekakan. 
terlebih persoalan yang kesadaran bahwa imperialisme dan pendidikan, dan Bahkan sejarah memerdekakan 
menyangkut kemiskinan. adalah penyebab dari kemiskinan diperbolehkannya swasta termasuk budak ini lebih awal dari pada 

Perkembangan yang demikian ini rakyat dan Indonesia hanyalah swasta asing untuk berusaha pada perintah untuk kepada Rosul untuk 
bisa terjadi karena sejarah sebagai bangsa terjajah, maka sektor ekonomi yang menguasai beribadah secara ritual seperti 
penyebaran Islam di Indonesia ulama telah berani mengambil kehidupan rakyat banyak seperti shalat, puasa dan zakat.
sendiri selama ini akrab dengan resiko dan gigih berjuang di garis BBM, listrik, dan air minum. Makna memerdekaan dan 
pusat-pusat kekuasaan. Masa depan untuk mengusir penjajahan. Adapun kebijakan berjuang demi kedaulatan para 
berpengaruh dari penyebaran Islam Peristiwa patriotik yang dilakukan neoliberalisme lainnya adalah budak yang diteladankan oleh 
di Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh barisan tentara hisbullah dilaksanakannya pasar bebas Rosul tersebut sesungguhnya 
dari masa-masa kerajaan Islam di dalam mengusir imperialisme sehingga banyak produk impor sangat relevan dengan kondisi sulit 
Jawa, saat dimana Wali Songo tercatat dengan sangat jelas dalam yang membuat jatuh harga dimana inflasi kemiskinan saat ini 
masih hidup. Dilatarbelakangi oleh sejarah kemerdekaan Indonesia. komoditas yang diproduksi oleh tengah terjadi akibat dari kebijakan 
keinginan penyebaran Islam, maka Persoalan muncul ketika rakyat. Termasuk banyak neoliberalisme. Ulama kaum 
jalur pendekatan melalui struktur imperialisme klasik mati, tetapi dikuasainya sumber-sumber agraria miskin (duafa dan mustad'afin) 
kekuasaan yang dijalankan pada neo-imperialisme bangkit dalam seperti tanah-tanah pertanian subur, sesungguhnya yang langka dan 
waktu itu. Intinya adalah, apabila bentuk neoliberalisme ketika perkebunan, lahan-lahan hutan, sangat dibutuhkan di Indonesia. 
para raja dan sultan telah memeluk globalisasi tengah terjadi saat ini. pulau, pesisir, lautan dan hasil Ulama ini tentu saja bukan ulama 
agama Islam dan melindungi Tidak saja semangat melawan tambang oleh perusahaan asing dan yang menjaga jarak dengan 
agama Islam tentu akan makin imperialisme yang mati, tetapi perusahaan nasional besar. kemiskinan dan bermanis muka 
banyak rakyat yang memeluk dan wacana Islam menjadi tidak Masuknya perusahaan asing telah dengan penguasa, tetapi justru yang 
menjalankan ibadah Islam. kontekstual sebagaimana diuraikan membuat semakin kecil sumber- rela untuk bersikap rendah hati 

Kedekatan antara ulama dan di atas. Ketika wujud fisik dari sumber ekonomi yang bisa dikuasai dengan baju keagamaannya, tetapi 
umara (pemimpin pemerintah) imperialisme lenyap dan digantikan oleh umat. Akibatnya semakin sekaligus berkeras hati untuk 
inilah yang kemudian berlangsung oleh wujud abstrak dari banyak umat yang miskin karena melawan ketidakadilan.
terus bahkan hingga saat ini. imperialisme kebanyakan ulama kemiskinan dalam kacamata Warisan sejarah kedekatan antara 
Pemimpin yang berkuasa ingin tidak hanya gagap tetapi juga strukturalis selalu terjadi setelah ulama dengan penguasa dalam 
mendapatkan dukungan dari ulama, makin mengasingkan diri dan tidak sumber-sumber ekonomi produktif sejarah Indonesia akhirnya memang 
sementara para ulamanya pun ingin mau menjawab realitas pahit yang lepas dari kendalinya. terbukti masih sangat kuat, tetapi 
mendapatkan dukungan dari dihadapi oleh umat berupa Sebenarnya sejarah Nabi, tempat sama sekali bukan berarti tidak 
pemimpin yang berkuasa. kemiskinan akibat dari kebijakan dimana umat seharusnya mungkin untuk diakhiri.
Singkatnya keduanya telah pembangunan yang berwatak neo- meneladani cara hidupnya, sudah 

Tejo Pramono

Ulama
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D u a  p u l u h a n  p e t a n i  y a n g  Lebak Lebung lebih mementingkan peraturan tersebut, siapapun yang 
teragabung dalam Serikat Petani masyarakat dan hak petani nelayan memanfaatkan Lebak Lebung harus 
S u m a t e r a  S e l a t a n  ( S P S S ) ,  disekitarnya," ujarnya. melalui mekanisme lelang yang 
mendatangi kantor Bupati Ogan L e b i h  l a n j u t ,  R a h m a n  dilakukan pemerintah. 
Komeri Ilir (OKI), Sumatera m e n g a n g g a p  l e b a k  L e b u n g  Banyak pihak menilai peraturan 
Selatan, Selasa (29/11). Mereka m e r u p a k a n  k e k a y a a n  a l a m  ini menyingkirkan para petani-
memprotes Peraturan Daerah kabupaten OKI. Oleh karena itu nelayan terhadap akses Lebak 
tentang Lelang Lebak Lebung. Aksi harus digunakan untuk sebesar- Lebung. Karena kebanyakan petani-
tersebut merupakan aksi diam. Para besar kepentingan rakyat, bukan nelayan disekitar Lebak Lebung 
petani menggelar poster-poster dan melelangnya kepada para pemodal. hidup dalam keadaan serba 
spanduk, serta memplester mulut Lebak lebung sendiri merupakan kekurangan. Jadi, tidak mungkin 
mereka. Aksi diam di depan kantor dataran luas yang berbentuk rawa- bagi  mereka mengikuti  dan 
Bupati OKI tersebut berlangsung rawa raksasa di musim penghujan. memenangkan Lelang.
selama tiga hari berturut-turut. Memasuki musim kemarau, airnya Dengan begitu, pemerintah telah 

Dalam keterangan persnya, surut dan meninggalkan ikan dalam berlaku tidak adil terhadap para 
mereka menuntut pemerintah jumlah yang banyak. Selama ini, p e t a n i - n e l a y a n .  M e r e k a  
mencabut Perda Lelang Lebak ika n - ika n  t e r seb ut  men ja d i  d i s i n g k i r k a n  d a r i  m a t a  
Lebung dan mendesak mengalihkan penghasilan tambahan petani- pencahariannya. Dan, Lebak 
mekanisme Lebak Lebung kepada nelayan disekitarnya. Lebung kini hanya bisa dinikmati 
masyarakat. Koordinaor aksi  Namun pemerintak Kabupaten oleh para pemodal yang berhasil 
Rahman Karmadi, menilai Perda O K I  m u l a i  m e l i r i k n y a  d a n  m e m e n a n g k a n  l e l a n g  d a r i  
Lelang Lebak Lebung sangat tidak mengeluarkan peraturan daerah pemerintah. Cecep Risnandar | Syahroni
adil. "Seharusnya pengelolaan untuk mengelo lanya.  Dalam 

Petani Kabupaten OKI
Protes Perda Lelang Lebak Lebung

AGRARIA

Puluhan petani dari Serikat Petani Banten (SPB) 
berdemo di depan kantor Sub-Divisi Regional Bulog 
wilayah Banten, Rabu (7/12). Bergabung bersama 
para petani puluhan mahasiswa FPPI dan FAM 
Untirta. Demonstran menyerukan penolakan 
terhadap beras impor dari Vietnam yang turun di 
pelabuhan Ciwandan, Banten.

Demonstrasi sempat diwarnai aksi saling dorong 
antara para demonstran yang ingin merangsek 
masuk ke kantor Bulog dengan aparat kepolisan. 
Usaha para demonstran untuk masuk ke kantor 
Bulog tidak membuahkan hasil.

Pemicu demontrasi para petani adalah 
kedatangan beras impor milik Perum Bulog ke 
pelabuhan Ciwandan, Banten. Beras sebanyak 
13.800 ton itu merupakan sebagian dari 70.500 ton 
beras milik Bulog yang didatangkan dari Vietnam. 
Rencananya, beras yang datang ke Banten akan 
disimpan di gudang Subdrive-Bulog di Cikande 
untuk diteruskan ke Bengkulu, Kalimantan Selatan 
dan Kalimantan Tengah.

Sekjen SPB Wira menyatakan aksi penolakan 
beras impor akan terus dilakukan para petani. 
"Pemerintah SBY tetap membandel untuk 
melakukan impor beras, terbukti dengan 
merapatnya 2 kapal dari Vietnam ke Banten. Kami 
menyerukan agar seluruh birokrat dan masyarakat 
Banten menolak beras impor itu," ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, para demonstran 
menyerukan penghentian pembongkaran beras 
impor dari vietnam dan merekomendasikan kepada 
pemerintah pusat untuk menolak beras impor 
seperti yang dilakukan oleh berbagai pihak, 
contohnya Gubernur Jawa Barat.

 Cecep Risnandar

SPB Mendemo 
Bulog 

Ratusan Petani yang tergabung Perhubungan. pemerintah, harga di tingkat petani 
dalam Federasi Serikat Petani Petani Tanak Awu menolak pergi akan anjlok. Hal ini dipandang 
I n d o n e s i a  ( F S P I )  b e r s a m a  dari lahannya, karena mereka sangat merugikan petani yang 
Perhimpunan Bantuan Hukum menganggap proses pembebasan hidupnya sudah sulit.
Indonesia (PBHI) dan Front lahannya tidak adil. Bahkan proses Massa aksi mengawali aksi di 
Perjuangan Pemuda Indonesia pembebasan yang dilakukan di masa depan mesjid Istiqlal kemudian 
(FPPI) menggelar aksi memperingati orde baru tersebut penuh dengan melakukan long march ke Istana 
hari Hak Asazi Manusia (HAM) di intimidasi dimana hak-hak asasi Negara. Di Depan Istana, masa aksi 
depan Istana Negara, Jakarta, petani banyak dilanggar. mendirikan pangung dan menggelar 
Kamis (8/12).  Bahkan pada bulan September orasi politik dan pertunjukan seni 

Mereka menuntut penuntasan lalu, telah terjadi aksi kekerasan lagu-lagu rakyat.
kasus-kasus HAM seperti kekerasan oleh aparat yang membubarkan Di saat massa aksi melakukan 
terhadap petani yang banyak terjadi rapat umum petani di Tanak Awu. orasi, datang rombongan aksi lain 
diberbagai pelosok Nusantara. Sebanyak 33  orang terkena dari Komisi untuk Orang Hilang dan 
Termasuk penggusuran petani di tembakan aparat. Kini, kasus Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka 
Tanak Awu yang terjadi beberapa tersebut tengah diselidiki oleh menuntut  penuntasan kasus  
hari sebelumnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. kematian Munir. Kedua massa aksi 

Para petani digusur dari lahannya  Selain itu, massa aksi juga bergabung melakukan orasi-orasi 
karena pemerintah akan memulai menuntut pemerintah mencabut dan teater. Kemudian masa aksi dari 
p e m b a n g u n a n  b a n d a r a  kebijakan impor beras. Mereka Kontras memisahkan diri untuk 
internasional yang peletakan batu m e n g a n g g a p  d e n g a n  melanjutkan aksinya di depan Mabes 
pertamanya dilakukan oleh Menteri dikeluarkannya ijin impor beras oleh Polri. Cecep Risnandar

HAK ASASI MANUSIA

Petani Minta Pemerintah 
Tegakkan HAM
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PERLAWANAN PETANI PADA PERTEMUAN
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Aksi DamaiAksi Damai
Kepung Hong KongKepung Hong Kong

ictoria Park menjadi saksi perlawanan 1000 petani korea mengusung keranda yang 
p e t a n i  d u n i a   m e n g g a g a l k a n  dihiasi kertas warna-warni bertuliskan WTO Vpertemuan KTM VI WTO di Hong telah mati. Gelombang pertama aksi damai di 

Kong. Lapangan dengan luas sekitar tujuh kali gelar pada hari Selasa (13/12) saat pertemuan 
lapangan sepak bola ini terbagi menjadi dua puncak KTM MTO VI dibuka. Ribuan 
bagian, lapangan rumput dan lapangan semen. demonstran memadati jalan-jalan di Hong Kong 
L a p a n g a n  i n i  m e r u p a k a n  t e m p a t  dan berjalan dari Victoria Park menuju Central 
berkumpulnya buruh migran asal Indonesia Hong Kong Government. Puluhan petani 
pada hari libur. Tapi sejak minggu (11/12) anggota FSPI juga ikut serta dalam aksi tersebut. 
Victoria Park tidak lagi hanya menjadi tempat Reli yang memakan waktu lebih dari dua jam ini 
berkumpul para TKI, ada pemandangan diikuti ratusan  organisasi massa.
berbeda di tempat tersebut. Ribuan orang dari Kekhawatiran akan terjadi kerusahan pada 
berbagai negara berkumpul di sana dengan aksi tersebut tidak terjadi, yang terjadi 
satu tujuan yang sama yaitu menggagalkan disepanjang jalan masyarakat Hong Kong 
Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi menyambut simpatik aksi damai tersebut 
Perdagangan Dunia  (WTO) VI  yang dengan ikut  meneriakan yel -yel  ant i  
berlangsung di Hong Kong Convention & neoliberalisme. Bahkan dibeberapa jalan yang 
Exhibition Centre Extension, yang berjarak dilewati, masyarakat Hong Kong juga 
sekitar 5 km dari Victoria Park.  membagikan minuman dan makanan kepada 

 Ratusan organisasi masyarakat sipil dari massa aksi yang lewat. 
seluruh dunia hadir di tempat tersebut. Pengamanan ekstra ketat terus dilakukan 
Berbagai Diskusi, seminar, atraksi budaya dan polisi Hongkong jelang dibukanya Konferensi 
panggung hiburan hingga demonstrasi damai Tingkat Menteri ke-6 WTO. Henry Saragih dari 
digelar di tempat ini. Rombongan Indonesia Sekjen FSPI sempat tertahan di imigrasi Hong 
mempunyai tiga tenda, sementara itu satu Kong selama empat jam bahkan aktifis petani 
tenda besar didirikan oleh La Via Campesina. dari Perancis yang baru tiba di Bandara 

Ratusan spanduk dan bendera dari Hongkong terancam diusir langsung untuk 
organisasi petani, buruh, perempuan, nelayan, segera keluar dari Hongkong. 
miskin kota dan lembaga keagamaan dari Sementara itu, Sebanyak 6 ribu delegasi 
berbagai negara berdiri tegak menghiasi perdagangan dari 149 negara anggota WTO 
Victoria Park. Dua buah panggung besar berdiri diperkirakan akan menghadiri perundingan 
di lapangan rumput dan lapangan semen. WTO kali ini. Pihak otoritas Hong Kong telah 
Sebuah panggung besar berdiri megah menempatkan sekitar 9 ribu polisi untuk berjaga-
ditengah-tengahnya dengan spanduk besar jaga di lokasi pertemuan. Aksi damai akan terus 
bertuliskan” No Deal  in Hong Kong”. di gelar selama pertemuan WTO berlangsung.

Pembukaan aksi dilakukan oleh petani 
anggota La Via Campesina dari Korea. Sekitar Tita Zen
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Sepakat Untuk WTOSepakat Untuk WTO

La Via Campesina : 

Tidak Ada KataTidak Ada Kata
eberapa pemimpin petani dan Dengan posisi yang demikian petani pertanian memberikan makan dan pada pertemuan WTO Di Seatle 
perwakilan petani anggota La mendesak bahwa pertemuan WTO merawat kehidupan. Bila ada yang Amerika Serikat dan Cancun Mexico 
Via Campesina menjelaskan harus segera berakhir tanpa hendak membunuh ibu, maka menjadi beberapa tahun sebelumnya.B

mengapa La Via Campesina hadir komitmen apapun. tugas seorang anak untuk melindungi Dalam pertemuan WTO Hong Kong, 
untuk menentang pertemuan WTO Pada saat yang bersamaan, di ibu tersebut. La Via Campesina mendatangkan 
tanggal 13-18 Desember 2005 di Hong Victoria Park, para petani dari La Via Campesina merupakan sekitar 2000 anggotanya dari seluruh 
Kong. Mereka berasal dari berbagai berbagai negara mulai berdatangan. organisasi petani, buruh tani, dan penjuru dunia. Sebagian besar, 1500 
negara di Amerika, Afrika, Eropa dan Di kalangan rakyat sipil yang petani tak bertanah yang konsisten diantaranya datang dari Korea 
juga Asia seperti Honduras, Mexico, melakukan protes tehadap WTO, memperjuangkan hak-hak kaum tani. Selatan yang terkenal dengan 
Amerika Serikat, Maozambique, Mali, berkembang wacana bahwa produksi Organisasi ini juga menentang militansinya dalam melakukan 
Senegal, Norwegia, Spanyol, Korea dari berbagai negara di dunia yang liberalisasi perdagangan yang demonstrasi.
Selatan, Thailand dan juga Indonesia. menjadi persoalan perdagangan bisa dilakukan WTO, khususnya di sektor Para pengamat memperkirakan akan 
Penjelasan itu dikemukakan dalam di tangani dengan baik. Kompetisi pertanian. Mereka menganggap datang sekitar 10.000 aktivis dari 
jumpa pers di Jawa Club Causeway perdagangan tidak bisa pungkiri liberasi perdagangan hanya akan berbagai penjuru dunia yang datang 
Bay, Hong Kong, Sabtu (10/12). adalah akibat dari kelebihan produksi merugikan petani-petani kecil dan ke Hong Kong. Semuanya penentang 

Henry Saragih, Koordinator La Via di sebagian negara dan paksaan untuk menguntungkan segelintir perushaan- kebijakan-kebijakan WTO. 
Campesina dan juga Sekretaris menjualnya ke negara lain. perusahaan agribisnis raksasa. Kepolisian Hong Kong bersiap-siap 
Jendral Federasi Serikat Petani Denna Hoff dari Amerika Serikat, La Via Campesina melakukan protes dengan mengerahkan pasukan 
Indonesia (FSPI) menjelaskan bahwa menyatakan bahwa petani kecil dan penentangan terhadap setiap pengamanan secara besar-besaran. 
WTO telah membuat petani di dunia, seperti dia di Amerika saat ini pertemuan WTO. “Dimanapun WTO Disinyalir demontrasi menentang 
tidak saja di negara berkembang menghadapi persoalan yang sama. akan mengadakan pertemuan untuk WTO akan menjadi demontrasi 
tetapi juga di negara maju menjadi Walaupun Amerika merupakan mencari kesepakatan, kami akan terus terbesar di Hong Kong.
miskin. Hal ini terjadi karena negara yang menginginkan liberalisasi menggalang kekuatan rakyat untuk Menurut keterangan Hong Kong 
liberalisasi perdagangan yang pertanian, tetapi itu karena dorongan memprotesnya dan menggagalkan People Alliance (HKPA), organisasi 
diinginkan oleh WTO telah membuat dari perusahaan agribisnis. Sementara setiap kesepakatan yang akan yang dibentuk untuk mengkoordinir 
masuknya produk-produk pertanian itu, petani kecil seperti dia terus diambil,” kata Henry Saragih. demo besar menentang WTO, para 
yang dijual secara dumping. Sehingga dirugikan. Oleh karena itu WTO harus Perjuangan La Via Campesina dalam demonstran akan melakukan aksi 
petani kecil menjadi korban. dikeluarkan dari urusan petani. memprotes WTO tidak hanya terjadi secara damai. Mereka menjanjikan 

Menanggapi perkembangan Yoon Geum Soon, Ketua Korean di Hong Kong. Pada setiap pertemuan tidak akan melakukan tindakan-
pertemuan WTO yang berlangsung di Women Peasant Association (KWPA) tingkat menteri WTO,Via Campesina tindakan anarkis dalam setiap 
convention center, Henry mengatakan, mengatakan bahwa pertanian ibarat selalu menggalang dukungan untuk aksinya.

Tejo Pramono | Muhammad Ikhwan“Tak ada kata sepakat untuk WTO”. ibu bagi petani Korea. Karena menggagalkan pertemuan itu. Seperti 
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Pertemuan WTOPertemuan WTO
Gagalkan Gagalkan 

WTO Tidak DemokratisWTO Tidak Demokratis Tak Ada Kompromi 
Dengan WTO
Tak Ada Kompromi 
Dengan WTO

onferensi Tingkat Menteri WTO menentang WTO sampai akhirnya WTO 
VI di Hong Kong juga keluar dari pertanian”, Ujarnya lantang. 
mendapatkan perlawanan keras K Dampak liberalisasi pertanian telah 

dari organsisasi petani perempuan dari menghilangkan kontrol petani 
Korea. Sebanyak seratus orang utusan perempuan terhadap produksi pertanian 
petani perempuan anggota organisasi dengan semakin banyaknya masuk 
petani perempuan Korea (KWPA) datang pangan dari luar yang di produksi oleh 
ke Hong Kong untuk berjuang bersama TNCs. Hal ini tentu akan semakin 
petani dari negara lain menolak WTO. meminggirkan peran petani perempuan 

“kami datang kesini karena kami tidak di sektor pertanian. Sudah saat nya WTO 
mau kebijakan WTO akan harus keluar dari dunia pertanian. Tak 
menghancurkan kehidupan masyarakat ada kompromi untuk WTO. 
pertanian, perekonomian lokal kami, dan Tita Zen
hasil produksi kami tidak bisa dijual 
dipasar domestik karena banyak produk 
pertanian dari luar masuk kenegara 
kami.  Kami bergabung bersama dengan 
yang lain berjuang menentang WTO. 

“Cukup sudah sepuluh tahun 
lamanya WTO berkuasa, menindas 
rakyat dan menghancurkan kehidupan 
pertanian kami”. Petani perempuanlah 
yang paling menderita akibat serangan 
WTO karena itulah kami harus 
melawannya, Demikian disampaikan 

, salah seorang anggota petani 
perempuan KWPA.

“Petani perempuan di Korea bekerja 
keras di ladang namun tetap saja 
hasilnya tidak cukup untuk hidup 
sehari-hari, sehingga banyak yang 
memutuskan bunuh diri, bercerai, lari 
dari rumah karena masalah keuangan, 
lanjutnya. Kami akan terus melakukan 
aksi-aksi dan kampanye yang 
menunjukan perjuangan kami 

Youn Hwa

adalah untuk mengagalkan pertemuan WTO. Hal ini Selama ini aspirasi penentangan dilakukan 
dikemukakan Henry Saragih, Koordinator La Via dengan cara apa?
Campesina kepada Pembaruan Tani. Berikut Memperkuat organisasi gerakan rakyat dengan prinsip 
Petikannya. non-violence. Kami punya tujuh prinsip dalam 

melakukan penentangan, diantaranya aksi damai, 
Kapan bertolak ke Hongkong? menghargai masyarakat setempat,  kreatif ,  
Kami berangkat mulai tanggal 7 Desember 2005. Kami berkelanjutan, dilakukan secara kolektif,  melawan 
berangkat resmi untuk mendatangi acara menentang apabila ditindas, dan menggalang solidaritas. 
WTO.

Di Hong Kong tinggal dimana?
Apa maksud kedatangan  La Via Campesina ke  Di Lions YNCA (Youth Nationaan Camp), besama 
Hong Kong? dengan kawan-kawan dari negara lain.
Menggagalkan pertemuan WTO di sana, dan dimanapun 
WTO akan mengambil kesepakatan, kami akan Siapa yang menampung. Apa ada LSM setempat 
menggalang kekuatan gerakan rakyat untuk mengkoordinir?
menggagalkannya. Tidak ada. Kami melakukan survei terlebih dahulu, agalnya WTO mencapai kesepakatan dalam 

dan bersama anggota LVC dari negara lain. Kami juga setiap perundingan yang mereka lakukan 
Mengapa? menjalin hubungan dengan organisasi lain seperti tidak lepas dari penentangan keras yang G
Karena sesungguhnya kesepakatan-kesepakatan di organisasi buruh migran Indonesia Migrant Worker dilakukan oleh La Via Campesina.  Sepertinya halnya 
dalam WTO sangat tidak demokratis, dimana negara- Union (IMWU) dan warga Hong Kong. pada Pertemuan Tingkat Menteri (KTM) VI WTO di 
negara kuat dan kaya memaksakan kehendaknya yang Hong Kong, lebih dari 2500 delegasi anggota La Via 
dampaknya sangat merugikan para petani dinegara- Selama ini penggalangan solidaritas dan aksi Campesina dari seluruh dunia seperti Indonesia, 
negara miskin dan juga petani keluarga di negara- demo dikomando dari mana?Korea, Thailand, India, Phillipina, Jepang, Amerika 
negara maju. Sedangkan yang menikmati manfaat dari International Coordinattion Comitte (ICC), semacam Latin, dan negara-negara Eropa lainnya hadir di 
WTO hanyalah korporasi-korporasi besar. presidium yang terdiri dari pimpinan organisasi-Hong Kong untuk menggagalkan kesepakatan WTO 

organisasi gerakan petani dari berbagai negara yang yang akan merugikan petani. 
Apakah ada perwakilan La Via Campesina yang meliputi 14 region.Bentuk aksi yang dilakukan oleh La Via Campesina 
bisa masuk dalam rapat-rapat 149 negara anggota mulai dari aksi damai sampai upaya menduduki Hong 
WTO, paling tidak sebagi peninjau? Forum-forum dunia apa saja dan mana saja yang Kong Convention Center and Exhibition Center, 
Ada. Kita tugaskan untuk memantau rapat-rapat di menjadi sasaran demo LVC dan FSPI?tempat perundingan WTO di gelar. 
dalam dan menggelar aksi-aksi kecil, seperti Forum dunia yang merugikan Petani, seperti APEC,  Ribuan anggota Via Campesina melakukan aksi 
membentangkan spanduk, melobi pemerintah yang World Economic Forum (WEF), dan Forum Kerjasama-dan memadati jalan-jalan di Hong Kong sambil 
mendukung gagasan kita untuk menekan pemerintah kerjasama  untuk perdagangan bebas.meneriakan yel yel hancurkan WTO. 
yang bersebrangan dengan gagasan kita.Konon tujuan La Via Campesina Ke Hong Kong 

Tita Zen

ong Kong 17/12 - Kebuntuan Via Campesina dan terkenal sebagai 
perundingan WTO telah aktivis anti globalisasi adalah salah 
terjadi di mana-mana, baik itu satu delegasi dari La Via Campesina H

dalam sektor jasa, ataupun pertanian. yang mengikuti pertemuan WTO dari 
Bahkan banyak kelompok telah juga dalam convention center. Menurutnya, 
membuat langkah-langkah yang Kegagalan deal di Hong Kong telah 
membuat kesepakatan menjadi tidak benar-benar terjadi. Perundingan-
mungkin lagi terjadi. Ini adalah kabar perundingan di WTO sangat tidak 
baik yang dibawa oleh Jose Bove demokratis, karena didominasi 
menjelang tengah malam di tenda La negara-negara kuat.
Via Campesina di Victoria Park.

Tejo PramonoJose Bove, salah satu pemimpin La 
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Kawan SekampungKawan Sekampung

Franky-Oneng Turut MendukungFranky-Oneng Turut Mendukung

DukunganDukungan
ardiah, seorang TKI mengalir ke kocek nya. Bedanya 
asal  Bl i tar  Jawa dengan Mardiah, hijrah ke Hong 
Timur memberikan Kong hanya untuk menjadi M

kantong plastik berisi buah- pembantu rumah tangga dan 
buahan dan roti  kepada berharap bisa mengumpulkan 
rombongan petani FSPI. “Saya rupiah untuk biaya sekolah 
hanya bisa membawa ini lho anaknya yang tinggal bersama 
Mbak. Saya seneng banget bisa ibunya di kampung.
bertemu dengan kawan-kawan C a t a t a n  t e r a k h i r  
Indonesia di Hong Kong”, menunjukkan, sebanyak 97.000 
katanya dengan logat Jawa warga Indonesia, mayoritas 
yang medok. perempuan, mengadu nasibnya 

Har i  i tu  Mardiah  dan di sini sebagai buruh domestik 
beberapa orang TKW lainnya atau lebih populer dengan 
datang ke Tenda Via Campesina sebutan tenaga kerja wanita. 
sambil membawa makanan dan Para tenaga kerja wanita ini 
minuman untuk diberikan tergabung dalam dua organisasi 
kepada rombongan FSPI yang buruh migran dengan anggota 
berkumpul di  tenda Via cukup besar di Hong Kong, 
Campesina di Victoria Park. yakni Indonesian Migrant 
Beberapa TKW yang lain Workers Union (IMWU) dan 
bahkan memberikan pakaian Koalisi Organisasi Tenaga Kerja 
dan jaket. Mereka setiap hari Indonesia di  Hong Kong 
datang bergantian layaknya (Kotkiho). 
mengunjungi saudara yang Selama aksi di Hong Kong La 
datang dari jauh sekedar Via Campesina bekerja sama 
n g o b r o l  d a n  m e n g o b a t i  dengan Indonesian Migrant 
kerinduan dengan tanah air dan Workers  Union  ( IMWU).  
keluarga yang nun jauh disana. O r g a n i s a s i  i n i  j u g a  

Victoria Park menjadi ajang memobil isasi  2000 orang 
tempat berkumpulnya para anggotanya untuk ikut aksi 
tenaga kerja Indonesia pada b e r s a m a  p e t a n i  u n t u k  
hari libur, yang merupakan m e n e n t a n g  W T O  d a n  
lapangan terbuka hijau di m e n e r i a k a n  a n t i  
Causeway Bay. Di setiap sudut neoliberalisme. Liberalisasi 
lapangan kita bisa mendengar pergagangan membuat semakin 
orang berbicang-bincang dalam terbukanya akses untuk pekerja 
bahasa Indonesia dengan logat buruh migran secara bilateral  
Jawa yang medok. dan semakin mendorong lebih 

Tidak berbeda dengan Jackie banyak perempuan bekerja di 
Chan yang hijrah dan mencari luar negeri. Hal ini juga 
peruntungan di industri film m e n i n g k a t k a n  a n c a m a n  
Hollywood, Mardiah juga t e r j a d i n y a  p e r d a g a n g a n  
melakukan hal yang sama perempuan dan anak serta 
mencari peruntungan di Hong kekerasan. 
Kong. Bedanya, Hijrah ke Solidaritas yang diberikan oleh 
Hollywood membuat pamor para tenaga kerja Indonesia di 
Jackie Chan sebagai seorang H o n g  K o n g  m e n a m b a h  
aktor akan semakin populer, semangat berjuang rombongan 
dengan demikian akan semakin petani dari Indonesia. 

Tita Zenbanyak pula lembaran dollar 

i tengah petani dan S e l a n j u t n y a ,  F r a n k y  
buruh migran dalam menyanyikan lagu-lagu top 
perjuangan di Hong lawasnya, seperti  “Orang D

Kong, hadir Franky Sahilatua Pinggiran” dan lagu baru yang 
dan Rieke Dyah Pitaloka. Rieke khusus diciptakan untuk 
d a n  F r a n k y  i k u t  d a l a m  perjuangan kaum tani dan 
rombongan petani Indonesia buruh migran di Hong Kong. 
menuju Hong Kong. Kedua artis Liriknya sangat sederhana, 
pro-rakyat ini berangkat pada “Yang Miskin Tambah Miskin, 
tanggal 16 Desember untuk Yang Kaya Tambah Kaya”, dan 
mendukung perjuangan petani. langsung diikuti oleh penonton 
Mereka merasa simpati pada bagian depan yang memang 
perjuangan petani dan buruh d i d o m i n a s i  o l e h  o r a n g  
m i g r a n  d a l a m  m e l a w a n  Indonesia. 
liberalisasi perdagangan yang “Rakyat bersatu tak bisa 
membunuh rakyat. dikalahkan, petani bersatu tolak 

“Saya juga akan ikut aksi WTO, buruh bersatu tak bisa 
bersama dengan petani nanti”, dikalahkan”, teriak Rieke 
ujar Franky mantap. Rally hari berapi-api. “Saya turut prihatin 
tani di Hong Kong rencananya dan akan terus bejuang bersama 
akan digelar dari pukul 14:00 buruh migran dan kaum tani”, 
hingga keesokan harinya. Petani tandasnya.
dari seluruh dunia yang berada Selanjutnya aksi dilanjutkan 
dalam organisasi  La Via dengan pertunjukan Thai-
Campesina rencananya akan boxing dari Thailand, yang 
mengadakan rally dari siang merupakan aksi  simbolik 
hingga malam, dan hingga perjuangan melawan WTO. 
keesokan harinya saat KTM VI Seterusnya, ada orasi dari 
WTO Hong Kong berakhir. berbagai negara, ada perwakilan 

Franky dan Rieke mengajak dari Irak, Filipina, Korea, 
para petani dari seluruh dunia Indonesia, dan negara-negara 
untuk bernyanyi bersama. lain. Selanjutnya, mereka akan 
Mereka menyanyikan “We Shall melakukan aksi besar-besaran 
Overcome”, lagu yang sangat mulai dari Victoria Park hingga 
terkenal dalam perjuangan hak- ke depan Convention Center 
hak rakyat. Lagu tersebut t e m p a t  K T M  V I  W T O  
bergema di depan panggung berlangsung. Perjuangan terus 
yang utamanya dikuasai oleh berlanjut. Down! Down! WTO!

Muhammad Ikhwan | Tejo Pramonopetani dari FSPI, Indonesia.
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Ketemu Di Hong KongKetemu Di Hong Kong

Impor PanganImpor Pangan
Bencana Itu BernamaBencana Itu Bernama

Dikejar Di JakartaDikejar Di Jakarta
etelah gagal menemui Menteri yang menyangkut nasib puluhan 
Perdagangan dalam beberapa juta petani dan buruh tani di Skali aksi yang diadakan di Indonesia. 

Jakarta, akhirnya puluhan petani Selain itu menurut Sumaeri, 
anggota FSPI berhasil menemui kepentingan dasar dalam sektor 
Menteri Perdagangan di KBRI Hong pertanian Indonesia yang harus di 
Kong. Harapan Marie Pangestu perjuangan dalam setiap forum 
untuk beristirahat sejenak di KBRI multilateral khususnya WTO 
Hong Kong setelah mengadakan a d a l a h  u n t u k  m e n c a p a i  
rangkaian pertemuan KTM V WTO k e s e j a h t e r a a n  p e t a n i  d a n  
pupus sudah. Kedatangan Marie mewujudkan petani Indonesia yang 
Pangestu langsung disambut adil, makmur dan sejahtera dan 
puluhan aksi petani anggota FSPI. bukan malah sebaliknya. 

P a r a  p e t a n i  y a n g  s u d a h  FSPI juga mendesak pemerintah 
menunggu se lama sa tu  j am melindungi harga produk pertanian 
langsung melakukan dialog dengan dengan segera mempermanenkan 
M e n t e r i  P e r g a d a n g a n  y a n g  larangan impor beras dan produk 
didampingi Duta Besar khusus RI pertanian lainnya. 
untuk WTO, Gusmardi. Dialog juga Pada akhir kesempatan petani 
dihadiri beberapa ormas dan NGO FSPI langsung membentangkan 
lain dari Indonesia yang juga spanduk yang bertuliskan tolak 
menjadi peserta dalam KTM V WTO impor beras, hal ini di lakukan 
di Hong Kong. untuk mengingatkan Menteri 

Dalam pandangan singkatnya, Perdagangan bahwa kebijakan 
Ketua Presidium FSPI, Sumaeri impor beras yang dilakukan 
mengatakan bahwa, perundingan pemerintah telah menyesarakan 
KTM V WTO di Hong Kong jutaan petani Indonesia. 

Tita Zenmerupakan momentum penting 

Pertemuan Menteri Perdagangan Mari Pangestu dan Duta Besar RI 
untuk WTO Gusmardi dan petani di Konjen RI Hong Kong

ebagaimana diketahui subsidi Persoalan utamanya kemudian adalah 
adalah salah satu issu yang membuat subsidi tersebut paling banyak dinikmati 
perundingan WTO berjalan tanpa oleh perusahaan agribisnis besar, bukan S

hasil atau buntu. Dan perundingan WTO di petani, demikian Naylor ataupun Heike 
Hong Kong kali inipun ketika menyangkut menyatakan.  
pertanian mengalami hal yang sama, Bagi Badrul Alam dari Bangladesh 
karena kelompok Uni Eropah menolak ataupun Diamantino dari Mozambique 
untuk menyepakati kapan mereka harus banyak produk yang disubsidi tersebut 
menurunkan tarif impornya. Hal itu kemudian dikirim ke negara lain dalam 
mengemuka dalam forum diskusi mengenai bentuk bantuan pangan (food aid) terutama 
Subsidi Pertanian Dunia di Victoria Park, oleh Amerika Serikat. Walhasil produk 
Hong Kong, Minggu (16/12). petani di negara berkembang menjadi 

George Naylor, ketua Serikat Petani rendah harganya dan petani menjadi 
Amerika Serikat menyatakan bahwa akar kelaparan karena kebanyakan hanyalah 
persoalan dari diberikannya subsidi di buruh tani.
Amerika adalah karena harga di dalam Semua pembicara sepakat, bahwa 
negeri sangat murah. Hal tersebut persoalan kelebihan produksi dan adanya 
dikarenakan oleh beberapa alasan seperti, impor pangan yang dipaksakan ini hanya 
ditetapkannya floor price pada produk bisa diselesaikan apabila setiap negara 
pertanian untuk menyesuaikan dengan menentukan sendiri kebijakan pangannya 
inflasi, adanya cadangan (reserved) hanya untuk memenuhi kebutuhan 
pertanian yang melimpah sehingga harga nasionalnya dengan baik. Dengan demikian 
pertanian juga menjadi murah, dan orientasi ekspor tidak dilakukan. Dengan 
m e n i n g k a t n y a  t e k n o l o g i  t e l a h  cara yang demikian tidak ada lagi banjir 
menyebabkan produksi yang melebihi dari pangan impor yang menjadi bencana bagi 
apa yang harus dikonsumsi secara para petani kecil.
nasional. Dampaknya terasa lebih berat bagi para 

Heike Schiebeck petani dari Austria petani kecil dan buruh tani di negara-negara 
menambahkan mengenai persoalan subsidi miskin. Impor pangan menekan harga 
berdasarkan pengalaman penerapan ditingkat petani secara signifikan. 
subsidi di Uni Eropa. Ketika pintu impor Akibatnya, hasil panen petani tidak bisa 
dibuka dan produksi nasional melebihi dan menutup biaya produksinya. Ini merupakan 
harga murah terjadi maka satu-satunya suatu bencana bagi negara-negara miskin 
jalan adalah dengan cara mengkompensasi d imana pertanian masih menjadi  
sejumlah uang dari rendahnya harga matapencahar ian  sebag ian  besar  
tersebut. Karena jika tidak akan banyak masyarakatnya.
petani yang pergi meninggalkan pertanian. 

Tejo PramonoInilah awal persoalan subsidi terjadi. 
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Deklarasi Hong Kong merupakan dan ini melanggar kehendak orang kapas).  Para petani akan merugi dan benar mengatur campurtangan Amerika 
sebuah upaya “penyelamatan muka” banyak: petani dan buruh yang berjuang agribisnis besar akan mendapat dalam program bantuan pangan masih 
tanpa ada kemajuan yang berarti. demi kehidupan yang lebih baik. keuntungan. Kedaulatan Pangan tidak belum jelas.
Deklarasi tersebut hanya untuk Negara-negara berkembang yang diijinkan dalam kesepakatan WTO. 
meminimalisir kegagalan lain seperti meyakini bahwa WTO sepenuh hati Bidang Jasa
halnya di Cancun.  Kenyataannya, dalam “agenda pembangunan” telah di Negara-negara miskin Teks WTO mengubah kealamian GATS 
kesepakatan tersebut sangat lemah khianati. Negara-negara kaya memutuskan yang fleksibel dan mendorong negara-
(tidak ada jaminan kongkrit) sehingga membuka pasar di Negara-negara negara maju kedalam plurilateral, 
sangat sulit menentukan apa yang akan miskin, namuin mereka masih dapat sektoral, dan negosiasi hasil pemeritah. 
terjadi selanjutnya. Sektor Pertanian melindungi 3 % dari total produk. 3 % Teks tersebut akan menyetujui 

Kesepakatan tersebut sebenarnya Negara-negara berkembang harus merupakan jumlah yang banyak karena k e m a m p u a n  n e g a r a - n e g a r a  
berfungsi  untuk meningkatkan mempunyai hak melindungi produk- mereka akan memilih produk-produk berkembang mengatur perusahaan-
pembangunan, namun gagal: Negara- produk yang dianggap penting. Namun penting sepeti beras, gula, dan atau perusahaan jasa asing. Klausul GATS 
negara berkembang tidak mengalami hal tersebut hanyalah janji belaka, tekstil. mengenai liberalisasi progresif akan 
kemajuan dan harus menerima bukan sebuah komitmen. Negara- m e n j a m i n  b a h w a  p e r u s a h a a n -

NAMA (Produk di Luar Sektor kesepakatan yang akan menghalangi negara maju memutuskan untuk perusahaan internasional  akan 
Pertanian)mereka dalam mengembangkan sektor menghentikan subsidi ekspor sebelum m e n j a m i n  b a h w a  p e r u s a h a a n -
Untuk kali pertamanya dalam WTO, pertanian, perindustrian, dan jasa 2013. Namun ini hanyalah  sebuah perusahaan internasional  akan 
semua negara harus mengurangi tariff mereka. Mereka terpaksa membuka gertak sambal: subsidi ekspor di Uni diberikan perlakuan pengaturan yang 
untuk semua produk. Ini berarti negara-pasar secara besar-besaran saat negara- Eropa hanya 3.5 % dari total subsidi. sama dengan sector domestic. Bidang 
negara berkembang akan kehilangan negara kaya masih dapat melindungi Sisanya adalah  domestik support yang jasa seperti akses atas air, energi, dan 
alat untuk melindungi perindustrian perekonomian mereka.  Banyak tidak tersentuh oleh teks WTO.  edukasi hanya akan tersedia bagi orang 
mereka. Industri kecil terpaksa harus keputusan yang diambil dalam “ruang Pengurangan subsidi ekspor hanya akan yang bias membayar. Mereka akan 
bersaing dengan industri besar dari hijau/green room”, dimana banyak terjadi dalam sebuah “cara progresif dan memikirkan lebih dalam mengenai 
negara-negara maju. Mereka akan negara-negara berkembang  seperti parallel”: artinya Uni Eropa dan sektor pertanian.  
k a l a h .  P a r a  p e m i m p i n  A f r i k a  Indonesia tidak terlibat didalamnya.  Amerika satu sama lain akan saling 
mengatakan bahwa hal tersebut akan Pimpinan WTO,  Pascal Lamy akan mengawasi dan pindah hanya jika yang Bantuan dan Perdagangan
mengarah pada “deindustrialisasi” di melegitimasi ulang sebuah lembaga satu pindah. Dumping akan terus Jumlah yang sangat besar akan 
negara-negara mereka. terdiskredit dengan memasukkan Brazil berlanjut.  Untuk Kapas: Amerika disediakan sebagai bantuan pinjaman. 

dan India kedalam kekuatan pemegang Serikat berjanji akan memotong semua Tahapannya salah karena semua negara 
Bantuan Pangansaham di Club Elite yang telah sukses subsidi ekspor sebelum tahun 2006. akan dipaksa utuk meliberalisasi 
Detil lebih jelas mengenai bantuan secara sepihak. namun ini  bukanlah hal baru. sebelum mereka membangun kapasitas 
pangan tercantum dalam deklarasi ini. Kesepakatan ditandatangani pada Pengadilan telah memutuskan bahwa suplai yang diperlukan untuk terlibat 
Namun, peraturan mengenai jenis saat ribuan demonstran anti WTO Amerika Serikat harus memotong dalam perdagangan. Ini merupakan 
bantuan pangan, monetisasi, dan mendekam di penjara, tanpa air dan semua subsidi sebelum September 2005 sogokan bagi terjadinya perdagangan 
menjual kembali  bantuan pangan di baju hangat. Ini merupakan sebuah (kasus Kapas yang dimenangkan bebas karena bantuan ini bersifat 
pasaran negara ke t iga belum kesepakatan yang illegal,  yang Brazil). Terlebih lagi, subsidi ekspor kondisional  dalam menerapkan 
dirundingkan, jadi apakah WTO akan disepakati tanpa adanya peran serta Amerika untuk kapas hanya sebesar liberalisasi yang menguntungkan 
berakhir dengan  perjanjian yang benar-dari kebanyakan Negara berkembang 10% dari total subsidi (untuk menunjang negara kaya. 

Analisis FSPI Awal Terhadap 
Kesepakatan WTO di Hong Kong

ANALISIS

Di Hong KongDi Hong Kong
Memprotes WTOMemprotes WTO



suplemensuplemen pembaruan tanipembaruan tani

SUPLEMEN. NOVEMBER-DESEMBER 2005SUPLEMEN. NOVEMBER-DESEMBER 2005VIIIVIII

Jebol Barikade PolisiJebol Barikade Polisi
23 Warga Indonesia Ditahan 

DemonstranDemonstran

ksi protes yang dilakukan Akhirnya para petani mundur dan 
oleh petani yang tergabung memutuskan untuk bertahan di jalan 
dalam organisasi petani dan raya di dekat gedung pertemuan. A

buruh tani dunia, La Via Campesina, Park Min Ung, sekretaris Jendral 
pada tanggal 17 Desember 2005 Korean Peasant League (KPL) 
berbuah dengan penahanan oleh mengatakan bahwa para petani akan 
polisi Hong Kong. Sekitar 900 orang melakukan aksi damai dengan 
demonstran ditangkap termasuk 23 bertahan dan menginap di jalan raya. 
petani Indonesia yang tergabung Hal ini dilakukan karena para 
dalam Federasi Serikat Petani negosiator yang ada di gedung WTO 
Indonesia (FSPI). selama ini ternyata kurang 

Para petani yang melakukan aksi menanggapi suara petani, yang 
damai pada tanggal 17 tersebut selama beberapa hari telah berusaha 
berusaha untuk lebih mendekat untuk meneriakan tuntutannya di 
convention centre tempat pertemuan Hong Kong. 
Worl Trade Organisation (WTO). Henry Saragih, Koordinator La 
Keinginan petani tersebut dilakukan Via Campesina, menyatakan bahwa 
karena adanya kemungkinan terjadi para petani akan bertahan dan tidur di 
persetujuan dari negosiasi yang jalan. Para petani menginginkan 
sebelumnya berlangsung alot dan tidak ada lagi perundingan. Beberapa 
dimungkinkan akan terjadi diantara para pemimpin petani yang 
kesepakatan. Para petani bertahan pada saat itu adalah Henry 
menginginkan agar pertemuan WTO Saragih, Koordinator La Via 
mengalami kegagalan, atau tidak Campesina dan juga Sekjen FSPI, 
terjadi kesepakatan. Mereka Veraphon Sopha, ketua Assembly of 
memperjuangkan agar WTO keluar the Poor, organisasi petani dan rakyat 
dari urusan pertanian. Karena miskin thailand dan Paul Nicholson 
sepuluh tahun WTO telah dari Bask Country Spanyol yang 
menyebabkan kehidupan para petani menjadi salah satu pemimpin La Via 
makin sulit akibat liberalisasi Campesina dari regional Eropa. 
perdagangan di sektor pertanian dan Karena jumlahnya sangat banyak, 
pangan. para petani yang ditahan disebar di 

Para petani FSPI bersama dengan beberapa lokasi di Hong Kong. 
petani dari negara lain akhirnya bisa Diperkirakan sejumlah 900 orang 
mendekat ke gedung convention petani anggota La Via Campesina 
centre dan mencoba menerobos dari berbagai negara yang ditahan. 
barikade kepolisian. Namun polisi Tak keterangan jelas dari kepolisian 
Hong Kong melemparkan gas air Hong Kong atas penahanan tersebut. 
mata untuk membubarkan massa Pihak kepolisian regional tidak 
petani yang makin mendekat ke bersedia memberikan keterangan. 
gedung pertemuan. Sempat terjadi Mereka berkilah, penahanan tersebut 
bentrok antara polisi dengan petani merupakan kebijakan kepolisian 
dan beberapa orang petani pusat.

Cecep Risnandarmengalami luka-luka. 

Waktu  


