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Revolusi Indonesia tanpa land reform sama saja dengan gedung tanpa alas, sama
saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong-besar tanpa isi,

Bung Karno, Dalam pidato perayaan HUT RI tahun 1963 yang berjudul ‘Jalannya
Revolusi Kita’ (Jarek)

Hari Tani Nasional, yang diperingati setiap tanggal 24 September, merujuk
pada hari pengesahan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA). Ada beberapa masalah yang menjadi sorotan DPP GMNI
yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Dalam menyikapi Hari Tani Nasional 2022,
DPP GMNI juga mengeluarkan sikap dan rekomendasi kepada pemerintah agar
memperhatikan kesejahteraan petani kita.

Kajian Masalah

Ketimpangan Kepemilikan Lahan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan kepemilikan
lahan pada 2013 mencapai 0,68. Artinya hanya 1% rakyat Indonesia menguasai 68%
sumber daya lahan. Dalam hal distribusi aset, rasio gini ketimpangan distribusi aset
Indonesia lebih besar dibanding rasio gini pendapatan. Selama empat dekade, rasio
gini kepemilikan lahan terus meningkat mendekati kategori tinggi. Penguasaan yang
timpang didominasi oleh ekspansi perkebunan sawit, hutan tanaman industri, hingga
pertambangan. Luas areal perkebunan minyak kelapa sawit di Tanah Air selama
2017 – 2021 mengalami tren yang meningkat. Kementerian Pertanian (Kementan)
mencatat, luas perkebunan minyak kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektare (ha)
pada 2021. Luas perkebunan tersebut naik 1,5% dibanding tahun sebelumnya yang
seluas 1,48 juta ha. Dari 15,08 juta ha, mayoritas dimiliki oleh Perkebunan Besar
Swasta (PBS) yaitu seluas 8,42 juta ha (55,8%). Kemudian, Perkebunan Rakyat (PR)
seluas 6,08 juta ha (40,34%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 579,6 tibu
ha (3,84%).

Massivenya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Berdasarkan data BPS Tahun 2016, penurunan terhadap luas penggunaan
lahan pertanian di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun sebesar 1.92 persen.
Dengan jumlah 39.587.740 Ha pada tahun 2012 menurun setiap tahunnya menjadi
36.764.318 Ha pada tahun 2016. Begitu juga dengan data Ditjen Sarana dan
Prasarana Kementerian Pertanian mencatat, laju konversi lahan pertanian produktif
ke non produktif sekitar 100.000 ha per tahun. Dari angka ini, 80 persen diantaranya



terjadi di Pulau Jawa yang merupakan sentra produksi padi.

Pemerintah memang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah untuk memperketat alih fungsi
lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun
telah mengeluarkan Keputusan Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang
Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019. Namun pelaksanaan
aturan tersebut masih minim.

Rata-Rata Petani Indonesia Adalah Petani Gurem dan Miskin

Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, mayoritas rumah tangga tani merupakan
petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar. Sementara kelas
petani lainnya dengan penguasaan lahan di atas 0,5 hektar mengalami stagnansi dan
regresi sejak 1993. Dalam dinamika kelas petani, petani gurem merupakan kelompok
yang paling rentan terlepas dari lahannya. Pada 1983 ada 6,4 juta petani gurem, pada
1993 meningkat lebih dari 4 juta sebanyak 10,6 juta rumah tangga (Lokollo dkk,
2007), lantas meningkat tajam hampir dua kali lipat pada 2003 sebanyak 19 juta
rumah tangga petani gurem. Tren yang terus meningkat selama tiga dekade ini, tiba-
tiba saja berkurang pada 2013 di mana petani gurem tinggal 14,25 rumah tangga
petani gurem. Pertanyannya kemanakah 4,75 juta petani gurem ini pergi?

Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, 73,9% petani gurem berada di Pulau
Jawa khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penurunan drastis
jumlah petani gurem pada 2013 juga terjadi di ketiga provinsi tersebut. Dari 3,895
juta rumah tangga petani yang tidak lagi mengusahakan pertanian di Provinsi Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, 94% di antaranya adalah petani gurem. Artinya,
depeasantisasi bisa diamati secara kasat mata lewat dinamika angka rumah tangga
petani gurem yang disajikan dalam Sensus Pertanian BPS. Depeasantisasi
menunjukkan proses historis perdesaan memisahkan petani dari alat produksinya
dan menciptakan angkatan kerja bebas dari populasi pertanian (Byres, 1986).

Artinya keberadaan petani gurem yang dulu diidentifikasi Bung Karno sebagai
Kaum Marhaen, kini terpelanting dari alat produksinya. Banyak dari mereka yang
berpindah menjadi buruh tani bahkan masuk ke dalam tenaga kerja non-pertanian.
Hal ini pada umumnya terjadi akibat pandangan bahwa petani dianggap sebagai sisa
masyarakat feodal yang akan lenyap saat modernisasi pertanian berlangsung.
Utamanya saat terjadi konsolidasi lahan untuk komodifikasi lahan pertanian skala
besar yang mempromosikan pertumbuhan produktivitas pertanian. Artinya, ada
pemaksaan konektivitas relasi produksi pertanian ke dalam rezim kapitalisme
pertanian skala besar dan perdagangan dunia membuat petani gurem menjadi pihak
utama yang terlempar dari corak produksi pertanian.

Rente Subsidi Pupuk Jerat Petani

Pola perburuan rente dalam subsidi pupuk terjalin secara kompleks, terlihat
dari proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, hal ini terjadi dari level
terendah, kelompok tani, hingga pemerintah bahkan sampai ke tingkat korporasi
Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Perburuan rente pupuk bersubsidi



berjalan secara struktural dari atas ke bawah dan menciptakan dua harga, subsidi

dan non subsidi. Petani kecil dan Negara menjadi kelompok yang paling
dirugikan sementara PIHC, distributor, dan pedagang pupuk mendapatkan
keuntungan terbesar.

Laporan KPK tahun 2017 menemukan bahwa perhitungan subsidi
menggunakan pendekatan full-costing yang memungkinkan produsen yang ditunjuk
untuk membebankan semua biaya produksi pupuk, termasuk yang berasal dari
produksi pupuk nonsubsidi (KPK, 2017). Sehingga subsidi pupuk memberikan
keuntungan yang tidak sehat (unfair advantage) bagi produk dan produsen tertentu,
serta mendorong konsumsi berlebih terhadap pupuk jenis tertentu. Kesenjangan
harga yang ditimbulkan juga mendorong terbentuknya pasar sekunder, di mana
penerima pupuk bersubsidi menjual jatah alokasi mereka kepada bukan penerima.

Kuantitas alokasi pupuk bersubsidi hanya memenuhi sekitar 37– 51%
kebutuhan pupuk petani. Tahun 2019 dan 2020, selisih antara alokasi pupuk subsidi
dan kebutuhan pupuk berkisar antara 1.04 dan 5,71 juta ton. Selisih terbesar ada
pada pupuk organik, dan kondisi tersebut merefleksikan fokus program subsidi pada
pupuk kimia. Hal ini mengakibatkan subsidi hanya mendorong penggunaan pupuk
jenis tertentu secara berlebihan, bahkan dalam jangka panjang subsidi juga
menghambat upaya meningkatkan kesadaran petani akan pemupukan optimal
sesuai karakteristik tanah dan kebutuhan unsur hara makro atau mikro, serta
membuat produsen pupuk tidak tertarik untuk mengembangkan jenis pupuk yang
lebih inovatif, beragam, dan terjangkau.

Menurut Sensus Pertanian tahun 2013 (Kementan, 2015), 41,71% petani
bergantung sepenuhnya pada pupuk bersubsidi. Ketika pupuk bersubsidi tidak
tersedia, sebagian petani membeli merek non-subsidi. Sementara itu, petani kecil
yang tidak mampu membeli produk non-subsidi lebih memilih mengurangi
penggunaan pupuk mereka. Perilaku semacam ini mengindikasikan bahwa biaya,
bukan potensi hasil dari pemupukan optimal, masih menjadi faktor utama yang
menentukan penggunaan pupuk oleh petani. Adanya Kartu Tani tidak menghilangkan
kesenjangan harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi serta efek distortif dari
subsidi pupuk.

Proses pengajuan dan distribusi yang panjang serta rumit menyebabkan
pupuk bersubsidi baru tersedia setelah memasuki musim tanam atau tersedia
namun dalam jumlah terbatas. Banyak terjadi di beberapa daerah, staf di Dinas
Pertanian Kabupaten meminta pungutan dari Kelompok Tani untuk administrasi
pupuk bersubsidi setiap musim tanam. Di lain sisi, Kartu Tani tidak menawarkan
solusi untuk proses birokrasi yang panjang dalam mengajukan dan menerima pupuk
bersubsidi.



Sikap dan Rekomendasi

1. Meminta Pemerintah untuk memperpanjang dan memperkuat Moratorium
Sawit guna mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dengan
menghentikan izin baru pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit

2. Meminta Pemerintah menetapkan satu peta zonasi lahan pertanian produktif
(dalam bentuk Undang-undang) yang mewajibkan Pemerintah Daerah di
semua tingkatan mematuhinya

3. Meminta Pemerintah memperhatikan dan memberikan perlindungan agraria
serta penguatan kebijakan kepada petani gurem, baik perlindungan
kepemilikan tanah, asuransi hingga penguatan organisasi kelompok petani
gurem

4. Meminta Pemerintah meningkatkan akses akan kehidupan yang layak pada
tenaga kerja pertanian, terutama buruh tani

5. Meminta Pemerintah secara bertahap mengalihkan subsidi pupuk kimia untuk
pengembangan pupuk secara mandiri berbasis kelompok tani guna
mengurangi ketergantungan petani terhadap kartel pupuk bersubsidi


