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Petani Indonesia Dalam Belenggu Pasar

KATA PENGANTAR

Dokumen yang berjudul Petani Indonesia dalam Belenggu Pasar Bebas ini merupakan
rangkuman dari hasi penelitian tentang Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas terhadap
Kehidupan Petani di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti dari Koalisi Rakyat
untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dengan dukungan dari Serikat Bersama Indonesia Berseru
(SBIB) dan Oxfam GB. Penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk kampanye untuk
mewujudkan perdagangan yang adil termasuk perdagangan produk pertanian.
Bagi KRKP, penelitian ini sangat penting terutama karena mewujudkan Perdagangan yang Adil
merupakan salah satu pilar dari konsep kedaulatan pangan, selain Reforma Agraria, Pertanian
Berkelanjutan dan Konsumsi Pangan Lokal. Pasar merupakan muara dari produk pertanian
yang sebagian besar diproduksi oleh petani dengan skala usaha yang kecil. Oleh karena itu
permasalahan pemasaran menjadi salah satu kunci yang menentukan kesejahteraan petani.
Sejak tahun 1990‐an, Indonesia telah mulai membuka pasar pertanian domestiknya sejalan
dengan berbagai komitmen perjanjian perdagangan bebas baik dalam konteks multilateral,
regional maupun bilateral. Sejak meratifikasi World Trade Organization (WTO), tarif impor rata
rata produk pertanian cenderung menurun. Dalam konteks regional sebagai pendiri ASEAN,
Indonesia terikat dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA) dimana tarif rata rata produk yang
tidak tergolong sensitif harus berada pada kisaran 0‐5 %. Pada tahun tahun terakhir, ketika
terjadi kemacetan dalam perundingan perdagangan multilateral (WTO), maka perjanjian
perdagangan bebas (FTA) menjadi semakin menjamur termasuk yang dilakukan oleh
Pemerintan Indonesia dengan Jepang pada tahun 2007 yang lalu, serta mulai diaktifkan
pembicaraan untuk FTA dengan Amerika Serikat dan Australia.
Implikasi hal tersebut bisa kita cermati dengan membanjirnya berbagai produk pertanian
impor di pasaran dalam negeri, bukan hanya di supermarket dan swalayan di perkotaan
namun juga membajiri pasaran tradisional dan pedagang kaki lima, bahkan sampai ke wilayah
pedesaan. Tekanan produk pertanian impor ini tidak hanya menjatuhkan harga produk
pertanian domestik, namun juga telah menggeser preferensi konsumen sehingga tingkat
permintaan produk pertanian impor dari tahun ke tahun semakin meningkat.
KRKP sebagai koalisi dari berbagai organisasi masyarakat sipil merasa berkepentingan untuk
melakukan kajian tentang dampak perjanjian perdagangan bebas ini terutama bagi kehidupan
petani. Penelitian ini disusun untuk lebih memperdalam kajian lapangan dan memberikan
kesempatan bagi petanin untuk turut menyampaikan situasi yang dihadapinya terkait dengan
dampak pasar bebas. Hasil ini sangat berharga bagi KRKP sebagai bahan untuk advokasi
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kebijakan pertanian dan kampanye kepada publik akan dampak perjanjian perdagangan bebas
yang mengakibatkan tekanan pagi kehidupan petani.
Selain studi literatur terhadap substansi dan arah kesepakatan perdagangan bebas, kasus
kasus lapangan seperti kasus petani padi, jagung, bawang merah, sayuran, buah apel
memberikan pelajaran yang penting kepada kita semua bahwa harus ada upaya yang luar
biasa besar untuk menyelamatkan sentra sentra produksi unggulan serta mendukung petani
petani Indonesia untuk bisa terlepas dari belenggu pasar bebas. Studi ini merupakan awal dari
sebuah kerja keras untuk terus memperjuangkan kepentingan petani dan pertanian terutama
dalam situasi pasar bebas, serta mengandung sebuah pesan bahwa liberalisasi sektor
pertanian yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas,
justru menyengsarakan petani dan membuat pertanian Indonesia semakin terpuruk.
KRKP mengucapkan terimakasih kepada tim peneliti dalam studi implikasi FTA terhadap
kehidupan petani, atas kerja keras selama proses penelitian dan penulisan laporan ini. Hal ini
akan menjadi sebuah investasi bagi penguatan gerakan masyarakat sipil untuk
memperjuangkan hak hak petani dan membangun pertanian yang berkeadilan dalam rangka
mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Ucapan terima kasih tidak terhingga kepada
SBIB dan Oxfam GB atas dukungan dalam penelitian ini.

Witoro
Koordinator
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
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PENGANTAR PENULIS

Penelitian lapangan yang berlangsung sepanjang bulan Maret sampai Mei 2007, serta studi
dokumen yang sangat panjang dan baru selesai akhir tahun 2007 merupakan upaya dari KRKP
untuk lebih memahami dinamika persoalan yang dihadapi petani terutama terkait dengan
dampak pasar bebas. Dokumen ini merupakan rangkuman dari hasil riset dan studi literatur
untuk memperjelas keterkaitan antara berbagai komitmen pemerintah Indonesia dalam
perjanjian perdagangan bebas baik pada tingkat multilateral, regional maupun bilateral
terhadap keterpurukan sektor pertanian dan kehidupan petani di Indonesia.
Telah banyak literatur pendukung tentang perjanjian perdagangan bebas namun masih belum
banyak yang memaparkan bagaimana transmisi pengaruhnya terhadap petani pada tingkat
lokal. Studi ini lebih banyak memperdalam kasus kasus komoditas utama terutama pada
sentra sentra produksi pertanian andalan, yang kini tertekan oleh pasar bebas akibat dari
liberalisasi sektor pertanian. Studi ini juga mengelaborasi pendapat dan pandangan petani
sebagai pelaku utama dan pilar pembangunan pertanian akan situasi yang dihadapi mereka
serta upaya upaya yang perlu diperjuangkan bersama pada masa yang akan datang.
Bagi KRKP, studi ini sangat penting karena akan memperkuat fakta fakta lapangan untuk
mendorong terwujudnya perdagangan yang adil terutama di sektor pertanian. Hasil studi ini
juga merupakan komitmen KRKP untuk terus memperjuangkan kepentingan perlindungan
petani dari pasar bebas, terutama untuk memperbesar dan memperluas berbagai klausul
fleksibilitas dan perlindungan dalam berbagai komitmen perjanjian perdagangan
internasional. KRKP percaya bahwa petani dan pertanian Indonesia memiliki potensi yang luar
biasa besarnya untuk dikembangkan bagi kemakmuran rakyat serta mampu menyokong
kedaulatan pangan bangsa, jika dikelola dengan semangat keadilan dan kemandirian. Untuk
itu studi ini merupakan bagian bagi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di
Indonesia.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada KRKP, SBIB dan Oxfam GB atas dukungan mereka
selama proses penelitian dan penulisan dokumen ini. Terima kasih kepada saudari Anita P.S
atas dukungan dalam studi dokumen, saudara Napiudin dan Debby Ardhina atas fasilitasi
proses diskusi lapangan yang sangat baik. Tak lupa kepada saudara Said Abdullah atas desain
layout akhir dari dokumen ini. Studi ini bisa berlangsung karena kontribusi aktif dari berbagai
kelompok petani seperti Serikat Petani Gunung Biru (Batu), Forum Petani Karawang,
Jarmaskor Gunung Salak Sukabumi, Kelompok Petani Jagung di Ponorogo, IPPHTI Brebes, serta
Kata Pengantar
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30 perwakilan petani dari berbagai komoditas yang hadir dalam pertemuan petani lintas
komoditas pada bulan Maret 2007 di Bogor.
Harapan kami semoga, hasil studi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak terutama yang peduli
untuk memperjuangkan kepentingan petani dan sektor pertanian di Indonesia. Pertanian
adalah sumber penghidupan, untuk alasan itulah maka diperlukan kekuatan bersama untuk
membangun pertanian dan pangan yang berkeadilan dan berdaulat di Indonesia.
Penulis
David Ardhian
Koordinator Peneliti
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BAB 1.

PENDAHULUAN

“Petani Indonesia tanpa proteksi, harus bertarung dengan produk petani
negara maju yang penuh subsidi di pasar bebas, yang sesungguhnya
penuh dengan situasi ketidakseimbangan”

Sejarah menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam
pembangunan nasional secara keseluruhan. Sektor pertanian memiliki peranan besar
sebagai penyerap tenaga kerja secara ekstensif, penyedia bahan baku untuk industri
dan terutama adalah penyedia pangan penduduk Indonesia yang berjumlah 219,9 juta
jiwa (BPS,2005). Pada tahun 2005 pertanian menyumbangkan 13,5% dari total Produk
Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 41,8 juta tenaga kerja atau 44,04% dari total
tenaga kerja secara nasional (BPS, 2005). Dengan peranan tersebut sektor pertanian
merupakan sumber penghidupan mayoritas rakyat yang memiliki kontribusi besar
bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.
Petani Indonesia yang sebagian besar petani dengan skala usaha kecil merupakan pilar
utama pembangunan pertanian. Menurut BPS (2005), dari komposisi PDB Pertanian,
sub‐sektor tanaman pangan dan hortikultura memiliki sumbangan paling besar yaitu
mencapai 49,43% dari total PDB Pertanian, dibanding sub‐sektor lain seperti
perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Data tersebut mencerminkan
bahwa sektor tanaman pangan dan hortikultura yang disokong oleh petani dengan
skala usaha kecil justru memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan
pertanian secara keseluruhan.
Namun demikian, ironisnya sumbangan besar sektor pertanian yang tercermin dalam
gambaran diatas tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan pelaku utama
pembangunan pertanian, yakni para petani yang tinggal di pedesaan. Berdasarkan
data BPS (2005), angka kemiskinan mencapai 35,10 juta jiwa, dimana 64,7%
kemiskinan terkonsentrasi di pedesaan. Dari berbagai berita di media massa bahkan
terungkap berbagai kasus kerawanan pangan yang terjadi di pedesaan, tempat
dimana sumber pangan banyak tersedia. Realitas kemiskinan dan kerawanan pangan
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di pedesaan tersebut seakan memberikan bukti bahwa peran penting pertanian belum
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan pelaku utamanya.
Dinamika perkembangan pertanian Indonesia di atas, tidak bisa dilepaskan dari
perubahan lingkungan strategis dalam dua dasa warsa terakhir, terutama terkait
dengan gelombang globalisasi ekonomi dengan liberalisasi perdagangan sebagai pilar
utamanya. Liberalisasi perdagangan adalah sebuah proses yang mendorong
kelancaran arus pertukaran barang, jasa dan investasi lintas negara, dengan
menghapuskan berbagai hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif, non tarif
atau berbagai peraturan yang menghambat laju perdagangan lintas negara. Pasar
bebas merupakan ideologi dan orientasi utama dalam liberalisasi perdagangan.
Implikasi dari liberalisasi perdagangan adalah semakin terbatasnya ruang dan peran
negara dan semakin besarnya kekuatan pasar untuk menentukan arah kebijakan
negara dan kehidupan warga negara. Hal tersebut nampak dalam bentuk liberalisasi
dan privatisasi berbagai sektor kehidupan, yang sebelumnya merupakan domain dari
pemerintah seperti sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan. Hal ini memberikan
kontribusi besar terhadap perubahan dalam sektor pertanian terutama kehidupan
petani.
Liberalisasi perdagangan dalam rangka menuju pasar bebas, semakin nyata sejak
Indonesia menjadi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) pada tahun 1995.
Salah satu klausul dalam WTO adalah perjanjian di sektor pertanian atau dikenal
sebagai Agreement on Agriculture (AoA), dimana menekankan kepada seluruh
anggota untuk menghapuskan hambatan non tarif menjadi tarif untuk kemudian
diturunkan secara sistematis dan bertahap atas dasar perundingan. Komitmen
terhadap AoA berpengaruh besar terhadap liberalisasi di sektor pertanian, terutama
semakin terbukanya pasar pertanian dalam negeri oleh produk pertanian impor.
Sejalan dengan hal tersebut berbagai komitmen perdagangan bebas dalam tingkat
regional berkembang mengacu pada komitmen pada tingkat multilateral, seperti
kesepakatan perdagangan bebas pada tingkat ASEAN (AFTA) dan Asia Pacific (APEC).
Dalam konteks Indonesia, krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi dan politik
pada tahun 1996‐1998 membuat liberalisasi perdagangan berlangsung lebih cepat dari
apa yang sudah terjadwal dalam kesepakatan multilateral (WTO). Kemerosotan
ekonomi dan belenggu hutang luar negeri membuat pemerintah Indonesia memenuhi
kesepakatan dengan IMF, dimana sektor pertanian tidak terlepas dari sasaran
liberalisasi kebijakan seperti yang ditekankan IMF. Percepatan liberalisasi disektor
pertanian ditandai dengan pencabutan berbagai subsidi untuk petani, penurunan tarif
impor bahan pangan secara drastis terutama beras dan gula serta penghapusan
monopoli Bulog dalam impor bahan pangan.
Pendahuluan
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Berbagai produk buah‐
buahan petani Indonesia
dijual berderet dengan
buah impor yang
harganya lebih murah.

Hal tersebut berbagai kebijakan proteksi dan subsidi yang selama ini dinikmati petani
menjadi dihapuskan, sehingga produk pertanian domestik harus bertarung dengan
produk pangan impor. Dengan kata lain petani Indonesia tanpa proteksi, harus
bertarung dengan produk petani negara maju yang penuh subsidi di pasar bebas, yang
sesungguhnya penuh dengan situasi ketidakseimbangan. Secara kongkret hal ini bisa
kita amati di pasar pasar dalam negeri, membanjirnya produk pangan impor dari
berbagai negara mulai di supermarket, swalayan, pasar tradisional bahkan pedagang
kaki lima.
Situasi ini membuat pertanian dan petani Indonesia tertekan terutama ketika
kebijakan pembukaan pasar secara liberal, tidak sebanding dengan kebijakan insentif
dan dukungan kepada petani bahkan berbagai perangkat proteksi terhadap sektor
pertanian justru dihapuskan. Ruang yang masih dimiliki adalah dimensi pembangunan
dalam kerangka perundingan perdagangan multilateral sektor pertanian dalam WTO,
atau dikenal sebagai Doha Development Agenda (DDA). Pemerintah Indonesia telah
berupaya untuk memperjuangkan klausul proteksi terhadap produk produk pertanian
strategis terutama yang menyangkut ketahanan pangan, penghidupan rakyat dan
pembangunan pedesaan.
Indonesia secara aktif memimpin kelompok negara berkembang dalam perundingan
putaran Doha, untuk mengusulkan agar produk khusus (special product) dikecualikan
dalam komitmen penurunan tarif dan diperkenankan untuk menerapkan mekanisme
Pendahuluan
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pengamanan (special safeguard mechanism) dengan menaikan tarif ketika terjadi
penurunan harga produk pertanian dalam negeri akibat impor berlebih. Namun
demikian perjuangan ini tidak mudah karena terus mendapatkan tentangan dari
kelompok negara maju, yang terus memaksakan kehendak untuk memperluas akses
pasar mereka ke negara berkembang.
Isu pertentangan tersebut merupakan satu dari beberapa perbedaan tajam antara
negara maju dan berkembang yang mengakibatkan kebuntuan dalam perundingan.
Sampai saat ini perundingan yang berlangsung belum mampu menghasilkan
kesepakatan walaupun telah berlangsung hampir lebih dari satu dekade. Kebuntuan
ini tidak menyurutkan jalan bagi perluasan pasar bebas di berbagai kawasan, namun
sebaliknya justru membuat pasar bebas terdispersi secara intensif dalam bentuk
berbagai kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) baik pada
tingkat kawasan maupun secara bilateral (Bilateral Trade Agreement/BTA).
Menjamurnya berbagai kesepakatan perdagangan bebas (FTA/BTA), ketika kemacetan
perundingan multilateral adalah menggambarkan bahwa negara maju mulai mencari
peluang untuk mempercepat arus liberalisasi perdagangan dengan cara lain. Dengan
FTA, negara maju lebih leluasa dan efektif untuk menekan negara berkembang agar
secepatnya membuka pasar. Secara politis, FTA terutama dalam format kerjasama
bilateral (BTA) seringkali dikaitkan dengan isu‐isu lain non perdagangan seperti
kepentingan politik luar negeri negara maju.
Dari uraian di atas, maka pertanian dan petani Indonesia menghadapi tantangan yang
besar terkait dengan perdagangan bebas. Di tengah berbagai masalah domestik,
belenggu pasar bebas menjadi salah satu permasalahan serius yang patut mendapat
perhatian. Pemerintah Indonesia yang telah menjalin kesepakatan perdagangan bebas
pada tingkat ASEAN (AFTA), ASEAN plus three, dan berbagai kerangka kesepakatan
perdagangan bebas ASEAN dengan negara maju seperti ASEAN‐EU. Pada tingkat
perdagangan bebas secara bilateral pemerintah telah membangun kesepatan dengan
China dan Jepang, serta menuju proses dengan Amerika Serikat dan Australia. Hal ini
merupakan sebuah sinyal bahwa intensitas perdangangan bebas termasuk produk
pertanian akan semakin berkembang.
Dalam situasi tersebut maka studi ini bermaksud untuk melakukan kajian lapangan
dan literatur mengenai implikasi FTA/BTA terhadap kehidupan petani. Berbagai kajian
substantif dan akademis tentang FTA/BTA telah banyak dilakukan, sehingga studi ini
akan memfokuskan pada kajian lapangan terutama kasus kasus lapangan yang dialami
oleh petani dari berbagai komoditas pertanian. Studi literatur dilakukan untuk
memberikan informasi tambahan mengenai konteks dan kerangka perdagangan bebas
yang dilakukan serta implikasinya bagi sektor pertanian.
Pendahuluan
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Studi ini memiliki dua dimensi, satu sisi menggambarkan potret kehidupan petani dari
beberapa komoditas pertanian utama dalam terkait dengan perubahan lingkungan
strategis dalam konteks perdagangan bebas, dan sisi lain merupakan pembelajaran
bagi petani untuk memahami dan turut berpartisipasi dalam memberikan masukan
dan pandangan terkait dengan realitas kehidupan mereka. Hasil studi ini diharapkan
akan memberikan jalan bagi petani untuk terlibat lebih jauh dalam perdebatan publik
dan penentuan kebijakan terutama terkait dengan pembangunan pertanian secara
umum dan khususnya FTA. Hasil studi juga diharapkan memberikan masukan bagi
kelompok masyarakat sipil untuk kerja kerja advokasi kebijakan dan kampanye kepada
publik secara luas akan implikasi FTA bagi kehidupan petani dan rakyat Indonesia
secara umum. petani Indonesia tanpa proteksi, harus bertarung dengan produk petani
negara maju yang penuh subsidi di pasar bebas, yang sesungguhnya penuh dengan
situasi ketidakseimbangan
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METODOLOGI

Studi ini merupakan bagian dari upaya untuk advokasi kebijakan dan kampanye untuk
mempromosikan perdagangan yang adil. Pelaksana studi ini adalah Koalisi Rakyat
untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), yang merupakan jaringan antar kelompok
masyarakat sipil yang bekerja untuk mempromosikan kedaulatan pangan di Indonesia,
dimana perdagangan yang adil merupakan salah satu pilar dari kedaulatan pangan.
Sejak dua tahun terakhir, KRKP bekerjasama dengan Sekertariat Bersama Indonesia
Berseru (SBIB) yang merupakan kelompok kerja untuk kampanye perdagangan adil
kepada publik secara luas. Studi ini merupakan kerja kolaboratif antara KRKP dan SBIB
dengan dukungan OXFAM GB.
Sejak awal studi ini didesain untuk lebih memperdalam fakta fakta lapangan terkait
dengan kehidupan petani terutama implikasi dari situasi perdagangan bebas, yang
digerakkan oleh berbagai kesepakatan baik dalam kerangka multilateral, regional
maupun bilateral. Studi ini berfokus pada dua hal, yaitu: (i) studi kasus lapangan yang
dilakukan di beberapa komunitas petani untuk beberapa produk utama seperti beras,
jagung, sayuran, bawang merah dan buah buahan, (ii) studi literatur untuk
memberikan informasi yang melengkapi konteks dan kerangka kesepakatan
perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik dalam konteks
multilateral, regional maupun bilateral.
Dalam proses studi, petani terlibat dalam memberikan masukan mulai dari proses
diskusi lapang, verifikasi dan perumusan hasil dari studi terutama terkait dengan
pandangan dan rekomendasi petani untuk perubahan kebijakan. Untuk itu beberapa
hasil dari diskusi petani sebelum studi dilakukan, yaitu pertemuan petani lintas
komoditas di Bogor pada tanggal 18‐19 Maret 2008 juga dimasukan sebagai bagian
untuk masukan dalam hasil studi.
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Tujuan dari studi ini adalah :
1. Menyediakan informasi tentang implikasi FTA/BTA terhadap sektor pertanian
dan kehidupan petani terutama untuk memperkuat fleksibilitas dan
perlindungan terhadap petani
2. Menghimpun persepsi, pandangan dan masukan petani dalam arah dan
proses kebijakan perdagangan produk pertanian terutama untuk mendorong
partisipasi petani dalam advokasi kebijakan dan kampanye untuk kesadaran
publik
Studi ini mengunakan metode qualitative research, yang dilakukan pada bulan April‐
Juli 2007 dengan menggunakan beberapa teknik seperti:
1. Focus Group Discussion (FGD) bersama kelompok petani komoditas utama
pertanian yaitu petani padi, sayuran dan buah buahan
2. Investigasi Lapangan dan Pasar untuk menambah informasi yang didapatkan
dari proses FGD
3. Studi literatur dari berbagai sumber terkait dengan isu FTA/BTA
FGD dan investigasi lapangan dilakukan di komunitas petani yaitu:
1. Kelompok Petani Padi di Desa Cikuntul, Kabupaten Karawang
2. Kelompok Petani Sayuran di Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi
3. Kelompok Petani Bawang Merah di Desa Kedunguter Brebes
4. Kelompok Petani Apel di Desa Tulungrejo, Batu Malang
5. Kelompok Petani Jagung di Desa Pangkal, Ponorogo

Metodologi
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Alur dari proses studi ini adalah sebagai berikut:

Masukan dan Rekomendasi
dari Pertemuan Petani
Lintas Komoditas 17‐18
Maret 2007 di Bogor

FGD dan investigasi
lapangan di Karawang,
Sukabumi, Malang,
Ponorogo dan Brebes
Draft sementara hasil studi
kasus lapangan

Studi literatur dari
berbagai sumber
internet, pustaka dll

Mini workshop
melibatkan perwakilan
petani dari Karawang
dan Sukabumi untuk
verifikasi dan masukan
Draft hasil akhir studi

KRKP internal workshop
untuk finalisasi hasil
akhir studi

Hasil Akhir Studi

Metodologi
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BAB 3.

INDONESIA DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS

”BTA Indonesia dengan USA tanpa disadari mengakibatkan hegemoni
USA terhadap Indonesia. Hal ini tidak sekedar hilangnya kekuatan
ekonomi tetapi juga hilangnya budaya dan akhirnya hilangnya
kedaulatan bangsa”.

A. Perjanjian Perdagangan Bebas Multilateral ‐ WTO
Pada awalnya perdagangan dunia diatur oleh sebuah lembaga interim yang disebut
General Agreement on Tariff and Trade (GATT) sejak tahun 1947. Melalui perundingan
putaran Uruguay, akhirnya kelembagaan GATT disetujui untuk diubah menjadi World
Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia. Indonesia meratifikasi
pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994. Dengan ratifikasi tersebut maka
Indonesia terikat untuk memenuhi kewajiban yang atas ketentuan perjanjian
perdagangan bebas multilateral dalam kerangka WTO.
WTO adalah badan internasional yang mempromosikan perdagangan yang bebas
dengan menghasilkan peraturan perdagangan antar negara. Perdagangan bebas yang
dimaksud adalah dengan mengurangi berbagai hambatan perdagangan seperti
penghapusan hambatan non tarif, serta menurunkan tarif dan subsidi secara
sistematis sehingga mampu mendukung kelancaran arus perdagangan barang, jasa
dan investasi lintas negara. Berjalannya fungsi WTO adalah dilaksanakannya
kesepakatan‐kesepakatan aturan perdagangan multilateral yang merupakan dasar
hukum yang mengikat (legally binding) bagi seluruh negara anggota.
Dengan demikian perjanjian perdagangan dalam WTO merupakan produk hukum
sebagai acuan dalam pelaksanaan perdagangan multilateral mencakup: perdagangan
barang, perdagangan jasa dan hak kekayaaan intelektual terkait perdagangan serta
beberapa aturan terkait dengan perdagangan seperti anti dumping, tinjauan kebijakan
perdagangan, pengamanan dan perlindungan serta mekanisme penyelesaian sengketa
perdagangan.
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Perdagangan produk pertanian termasuk dalam perjanjian di bidang barang, yang
diatur khusus dalam perjanjian perdagangan pertanian atau Agreement on Agriculture
(AoA). AoA memuat kesepakatan untuk mengurangi hambatan perdagangan
pertaniaan melalui program “reformasi” jangka panjang secara bertahap, sehingga
dalam istilah WTO akan tercipta perdagangan yang adil dan berorientasi pasar (a fair
and equitable market‐oriented agricultural trading system)
Isi dari kesepakatan AoA adalah: (i) meningkatkan akses pasar (market access) melalui
pengurangan hambatan perdagangan pertanian berupa penurunan tarif impor dan
konversi hambatan non tarif menjadi tarif, (ii) pengurangan subsidi ekspor (export
subsidies), dan (iii) pengurangan bantuan kepada petani dalam negeri (domestic
support). Dengan demikian prinsipnya adalah AoA menekankan semua anggota WTO
untuk membuka pasar dan mengurangi berbagai subsidi yang dianggap mengganggu
perdagangan internasional.
Oleh karena kemampuan setiap negara berbeda beda, terutama kesenjangan antara
negara maju dan berkembang maka AoA juga memuat klausul perlakuan khusus dan
berbeda (special and differential treatment) yang hanya berlaku untuk negara
berkembang menyangkut hal hal: (i) pemberian pengecualian dengan batas waktu
tertentu dan jangka lebih lama dalam melaksanakan kewajiban‐kewajiban, (ii)
keluwesan prosedur dan pelaksanaan kewajiban, (iii) bantuan teknis dan (iv)
perlindungan industri domestik.
Perundingan dalam WTO dilakukan melalui pertemuan tingkat menteri untuk
menghasilkan kesepakatan maupun kerangka kerja perundingan. Putaran perundingan
yang terakhir, yang dikenal dengan Putaran Doha (Doha Development Round), dimana
isu‐isu pembangunan mulai mendapatkan tempat untuk pembahasan terutama terkait
dengan kepentingan negara berkembang untuk mendapatkan perlakuan khusus dan
berbeda. Namun sayangnya, sampai saat ini perundingan mengalami kebuntuan
karena perbedaan tajam diantara anggota.
Isu pertanian adalah isu yang paling menarik perhatian karena merupakan penentu
bagi tercapainya kesepakatan atas isu‐isu lainnya. Di setiap forum perundingan WTO,
ketegangan politik di dalam dan di luar arena perundingan selalu terjadi terutama
karena kesepakatan dalam WTO akan menentukan konfigurasi kepentingan dalam
perdagangan internasional dan manyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Dalam kenyataannya, klaim keadilan dan kesetaraan dalam perundingan tidak terjadi
karena negosiasi bukan lagi pada pertimbangan rasional perdagangan semata namun
lebih pada politik kepentingan negara‐negara yang terlibat dalam perundingan. Hal ini
Indonesia dan Perjanjian Perdagangan Bebas
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nampak dari berbagai upaya negara maju yang terus menerus tidak konsisten dalam
memenuhi kesepakatan terutama yang terkait dengan kepentingan negara
berkembang.
Indonesia terlibat aktif dalam politik perundingan karena posisinya sebagai pemimpin
kelompok negara berkembang yang tergabung dalam G‐33, yang sampai sekarang
konsisten untuk memperjuangkan kepentingan perlindungan pertanian negara
berkembang dalam klausul Special Product (SP) dan Special Safeguard Mechanism
(SSM).
SP adalah klausul agar negara berkembang mengusulkan sejumlah produk khusus
untuk dikecualikan dari komitmen pengurangan tarif karena terkait dengan ketahanan
pangan, kelangsungan penghidupan dan pembangunan pedesaan. Dengan
dikecualikan dari pengurangan tarif maka negara berkembang mampu melindungi
petani dari dampak liberalisasi perdagangan global. Dengan perlindungan ini maka
akan memberi kesempatan untuk menjalankan pembangunan dan mengentaskan
kemiskinan di sektor pertanian yang merupakan sumber kehidupan jutaan petani di
negara berkembang. Sementara SSM adalah klausul agar negara berkembang bisa
menerapkan mekanisme perlindungan dengan cara menaikan tarif ketika terjadi impor
produk pertanian yang berlebih (impor surges).
SP dan SSM adalah instrumen yang cenderung defensif karena berorientasi pada
kepentingan perlindungan sektor pertanian negara berkembang. Untuk itu Indonesia
juga aktif terlibat dalam kelompok G‐20 yang dipimpin oleh Brazil, untuk mengusulkan
klausul yang lebih ofensif yaitu pengurangan tarif dan subsidi di negara maju yang
merupakan sumber ketidakadilan perdagangan pertanian secara global. Secara prinsip
negara‐negara berkembang yang tergabung dalam kelompok G‐20 mendesak negara
maju untuk memotong subsidi dan tarif mereka secara signifikan sementara negara
berkembang akan menurunkan subsidi dan tarif lebih kecil.
Sampai saat ini perundingan terus berlanjut, walaupun dibayang bayangi kegagalan
karena belum adanya kesepakatan diantara negara anggota. Kemacetan perundingan
ini disatu sisi memberikan kesempatan bagi negara berkembang seperti Indonesia
untuk terus membenahi pembangunan terutama sektor strategis seperti pertanian,
namun disisi lain membuat situasi perdagangan internasional dalam kondisi status quo
yang memungkinkan perdagangan bebas bergerak lebih intensif melalui jalur bilateral
maupun regional.

B. Perjanjian Perdagangan Bebas Regional ‐ AFTA
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Format perjanjian perdagangan bebas juga berlangsung dalam konteks regional.
Indonesia merupakan pendiri dan anggota Association of Southeast Asia Nations
(ASEAN). Pada KTT ASEAN ke IV pada tanggal 27‐28 Januari 1992 di Singapura
disepakati pembentukan Asean Free Trade Area (AFTA). AFTA merupakan kerangka
perjanjian perdagangann di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai prinsip sama
dengan WTO yaitu mengurangi hambatan tarif dan non tarif diantara anggota untuk
meningkatkan kelancaran perdagangan antar negara sesama anggota ASEAN.
Implementasi AFTA telah dimulai sejak Januari 2003, dimana inti perjanjian AFTA
adalah: (i) pengurangan hambatan tarif intra‐ASEAN menjadi 0‐5% selama 10 tahun
sejak 1992, (ii) penghapusan hambatan non tarif dan quantitative restriction, dan (iii)
Hanya komoditas yang sensitif yang terbebas dari ketentuan tersebut.
Dalam kerangka AFTA untuk mencapai kawasan perdagangan bebas ASEAN tahun
1993 telah disepakati adanya mekanisme klasifikasi produk untuk pengurangan tarif
atau dikenal sebagai Common Effective Preferential Tariff (CEPT), yang intinya adalah
mengkategorikan produk‐produk perdagangan sebagai berikut:
1. Inclusion List (IL) adalah produk yang harus mengalami penurunan tarif, tidak
dikenai restriksi kuantitatif dan hambatan non tarif
2. Temporary Exclusion List (TEL) adalah produk yang untuk sementara
dibebaskan dari penurunan tarif, namun secara bertahap akan dimasukan
dalam IL
3. Sensitive List (SL) adalah produk pertanian yang belum atau hanya mengalami
processing sederhana seperti beras, gula, gandum, daging, dan sebagainya
yang dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif dalam jangka waktu lama
4. General Exception List (GEL) adalah produk yang secara permanen tidak
dimasukan dalam skema CEPT karena alasan keamanan nasional, keselamatan
manusia, pelestarian obyek arkeologi dan sebagainya
Pada tahun 2003, AFTA sudah mencapai formasi tarif yang diharapkan yaitu 0‐5 %,
namun demikian ternyata nilai perdagangan intra‐ASEAN memiliki proporsi kecil
dibanding dengan perdagangan negara ASEAN dengan negara di dunia. Hal ini
menunjukkan bahwa negara negara ASEAN lebih mengutamakan perdagangan dengan
negara non ASEAN dibanding intra‐ASEAN. Indonesia sendiri, nilai ekspor produk
pertaniannya ke kawasan ASEAN juga merupakan sebagian kecil dari ekspor Indonesia
ke seluruh dunia, (Hadi, Prayoga. et. al, 2003). Hal ini disebabkan karena jumlah
permintaan dalam ASEAN relatif kecil dan diantara negara negara ASEAN memiliki
kesamaan produk ekspor.
Dengan kondisi tersebut maka ASEAN sampai sekarang tidak mampu membuat
trading block sendiri, namun membuka kerjasama dengan negara‐negara yang secara
Indonesia dan Perjanjian Perdagangan Bebas
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ekonomi lebih kuat. Dalam perkembangannya perluasan kerjasama tersebut terjadi
seperti ASEAN plus three atau kerangka perdagangan bebas ASEAN dengan tiga negara
Asia Timur, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan, dan mulai berkembang
perundingan kerjasama ASEAN dengan Australia dan Uni Eropa.

C. Perjanjian Perdangan Bebas Bilateral (FTA/BTA)
FTA (Free Trade Agreement) adalah perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh
negara‐negara tertentu dalam rangka memperlancar arus keluar masuk barang
(ekspor impor) antar negara‐negara yang terlibat dalam perjanjian. Jika FTA hanya
melibatkan dua negara secara ekslusif, maka perjanjian ini disebut BTA (Bilateral Trade
Aggreement).
Dengan kemacetan perundingan perdagangan bebas multilateral dan tidak
kompetitifnya perdagangan regional ASEAN maka perdagangan bebas bergerak
menuju pola perdagangan bebas bilateral. Saat ini regional trade agreement (RTAs)
telah berjumlah 240, dimana 196 atau sekitar 74 % diantaranya efektif pada bulan
Agustus 2004, dan 54 sisanya masih dalam tahap negosiasi. Sementara itu, saat ini
juga terdapat 81 bilateral trade agreement (BTA) yang dibentuk antara dua negara
dan 49 BTA yang dibentuk oleh kelompok negara dalam satu kawasan dengan satu
negara (Chandra, 2005). Menjamurnya FTA/BTA menggambarkan bahwa format
perdagangan bebas bentuk ini mulai lebih intensif serta merupakan jalan efektif bagi
berkembangnya pasar bebas dan liberalisasi perdagangan.
Dalam FTA ada beberapa konsekuensi yang terjadi yaitu penghapusan batasan
perdagangan tarif dan non tarif serta bebasnya arus sumberdaya antar negara yang
terlibat. Pada umumnya negara‐negara mengikuti FTA untuk alasan ekonomi dan
politik. Alasan paling mendasar umumnya alasan ekonomi, dimana dengan hilangnya
hambatan tarif dan non tarif, timbul kemudahan untuk memasuki pasar negara yang
terlibat dalam perjanjian. FTA juga digunakan untuk melindungi eksportir lokal dari
kalah bersaing dengan ekportir negara lain yang sudah terlibat FTA dengan negara
yang dituju. Alasan politik adalah seperti membangun kedekatan dengan negara
tertentu yang dianggap kuat juga memotivasi lahirnya FTA.
Pembentukan FTA antar negara‐negara di seluruh dunia membawa dampak terhadap
negara yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Para ekonom terbelah menjadi dua
kubu. Kubu pertama adalah yang tidak menyutujui FTA karena menganggap FTA
sebagai mekanisme yang tidak efisien, sementara kubu yang lain menyutujui FTA
sebagai sarana untuk membangun perdagangan bebas.
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Dampak FTA bisa dipandang dalam konsep trade creation dan trade diversion (Viner,
1950). Trade creation (penciptaan perdagangan) terjadi saat suatu negara
menggantikan produk domestik dengan produk impor dari negara lain yang terlibat
dalam FTA dengannya, karena lebih murah untuk mengimpor daripada memproduksi
sendiri. Penciptaan perdagangan dianggap dapat menaikkan kesejahteraan negara‐
negara yang terlibat dalam FTA karena sumberdaya bisa digunakan untuk produksi hal
lain yang lebih efisien. Trade diversion (pengalihan perdagangan) terjadi saat suatu
negara beralih dari mengimpor dari negara yang lebih efisien tetapi tidak terlibat FTA
dengannya, ke negara yang kurang efisien tetapi terlibat FTA dengannya, karena
dengan hilangnya hambatan tarif antar negara yang terlibat FTA hal ini menjadi lebih
murah untuk dilakukan. Pengalihan perdagangan dianggap mengurangi kesejahteraan
karena sumberdaya beralih dari produsen yang efisien ke produsen yang kurang
efisien.
Pada umumnya, FTA menyebabkan penciptaan perdagangan dan pengalihan
perdagangan terjadi secara bersamaan dimana efek yang paling besar antara
penciptaan maupun pengalihan perdagangan tergantung dari struktur FTA. Seringkali
FTA melibatkan banyak negara dan banyak produk sehingga semakin sulit dievaluasi
dampak ekonomisnya.
Para ekonom yang menyetujui FTA pada dasarnya berpendapat bahwa FTA mampu
memberikan kontribusi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi negara
yang terlibat di dalamnya. FTA diklaim mampu meningkatkan efisiensi produksi karena
produsen akan menghadapi kompetisi karena hilangnya hambatan perdagangan. FTA
juga mampu meningkatkan skala ekonomis karena produsen bisa berproduksi lebih
banyak karena luasnya pasar. Dengan FTA maka akan memberikan daya tarik bagi
investasi luar negeri dari negara yang tidak terlibat dalam FTA karena ingin
memanfaatkan perjanjian perdagangan di negara yang bersangkutan.
Selain pendapat akan trade creation dan trade diversion, ada pula pula pendapat yang
menolak perdagangan bebas secara umum karena perdagangan bebas mengancam
kesejahteraan pekerja dari sektor yang sensitif terhadap impor dan mengancam
kelestarian lingkungan serta mengancam kedaulatan suatu negara. Liberalisasi
perdagangan mempengaruh pekerja dengan memindahkan lowongan pekerjaan ke
negara lain yang memiliki standar upah lebih rendah dan menurunkan kemampuan
suatu negara dalam melindungi lingkungan dengan memperbolehkan perusahaan‐
perusahaan pindah ke negara lain yang aturan perlindungan lingkungannya tidak
ketat.
Syarat‐syarat resmi penyelengaraan FTA diatur dalam Artikel V GATT (1994) yang
menyatakan:
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-

-

-

FTA didefinisikan sebagai perjanjian antara dua atau lebih negara dimana tarif dan
peraturan sebagian besar perdagangan produk antara negara‐negara tersebut
dihapuskan.
Kriteria ‘sebagian besar perdagangan’ mempunyai dimensi kualitatif dan
kuantitatif, yaitu meliputi 90% dari keseluruhan perdagangan antara pihak yang
terlibat tanpa mengecualikan sektor utama. Kriteria ‘sebagian besar perdagangan’
hanya digunakan bagi produk yang termasuk dalam liberalisasi perdagangan
penuh.
Perjanjian asimetri, dimana pelaksanaannya tidak harus bersamaan. Satu pihak
diperbolehkan mendapatkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan hasil
kesepakatan tertentu.

Bilateral Trade Agreement (BTA) adalah perjanjian perdagangan bebas seperti halnya
FTA namun dilakukan secara ekslusif oleh dua negara. Menjamurnya BTA diakibatkan
karena negara negara tidak bisa mengikuti FTA seperti apa yang disyaratkan WTO,
sehingga negara negara mengejar BTA dengan negara lain dimana proses dan
substansi perjanjiannya bisa lebih fleksibel.
Keberadaan BTA sesungguhnya mendistorsi sistem perdagangan multilateral, dimana
menurut prinsip WTO, tarif terendah bagi suatu negara semestinya berlaku bagi
anggota yang lain atau sering dikenal sebagai prinsip kesetaraan atau Most Favoured
Nation (MFN). Dalam BTA, kesepakatan tarif diatur secara eksklusif atas kesepakatan
kedua negara yang terlibat, sehingga dalam kerangka BTA tarif bisa lebih rendah
dibanding dalam kerangka multilateral.
Dengan BTA, maka negara negara maju memiliki kesempatan besar untuk memperluas
pasar mereka di negara mitra dagangnya karena BTA adalah jalan yang fleksible bagi
liberalisasi perdagangan. Hal ini nampak ketika negara maju seperti Amerika Serikat
(AS), Uni Eropa (UE) dan Jepang sangat antusias dalam melaksanakan BTA dengan
negara mitranya.
Bagi negara maju BTA adalah peluang besar karena dalam membangun perjanjian
perdagangan dengan negara mitra seringkali dikaitkan dengan isu non perdagangan.
Negara maju menggunakan kekuatan mereka termasuk isu isu non perdagangan untuk
menekan negara mitra terutama negara berkembang yang lemah untuk menyepakati
klausul yang menguntungkan kepentingan mereka.
Bagi negara maju, BTA bisa digunakan sebagai taktik untuk melemahkan aliansi negara
berkembang yang solid dalam kerangka perdagangan multilateral. BTA digunakan
untuk memecah aliansi negara berkembang, dimana setiap negara yang terlibat akan
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meninggalkan pertimbangan obyektif karena terpengaruh atau ditekan untuk masuk
pada isu non perdagangan.
Dibanding kerangka perdagangan multilateral, dimana proses perundingan
berlangsung alot karena konsolidasi blok blok kepentingan negara‐negara, atau FTA
yang syarat syarat pelaksanaanya diatur dalam artikel GATT, maka BTA merupakan
pengecualian karena fleksibilitas dan ekslusifitas dari perjanjian ini lebih
mempermudah jalan menuju liberalisasi perdagangan. Dalam konteks kepentingan
negara berkembang, BTA sesungguhnya merupakan ancaman besar karena tekanan
tekanan negara maju seringkali mengalahkan pertimbangan rasional dalam
membangun hubungan dagang.

D. Status Beberapa FTA/BTA di Indonesia
1. FTA Indonesia‐ASEAN ‐China
Framework Agreement on Comprehensive Economic Co‐operation between The
Association of Southeast Asian Nations and The People’s Republic of China (ACFTA)
telah ditandatangani pada tanggal 4 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja oleh
para Kepala Negara ASEAN dan RRC. Fase awal dari kesepakatan ini dikenal dengan
Program Panen Awal (Early Harvest Program/EHP) yang mulai dilaksanakan sejak 1
Januari 2004 yang berisi pemotongan tarif bagi produk‐produk sektor pertanian
negara‐negara ASEAN yang masuk ke pasar China. Tujuan China mengadakan
perjanjian dagang didorong oleh tujuan komersil, ekonomi‐politik dan strategis.
Keterlibatan China dengan ASEAN memberikan China lebih banyak kekuatan untuk
menandingi pengaruh USA di kawasan ASEAN. Asia Tenggara menyediakan pasar yang
besar bagi ekspor China dan kaya akan sumberdaya alam sebagai pendukung
kebutuhan industri China yang kian berkembang.
Pada intinya kerjasama Indonesia dan China dalam kerangka ACFTA adalah untuk: (i)
memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak; (ii)
meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau
penghapusan tariff; (iii) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi
yang saling menguntungkan kedua pihak; (iii) memfasilitasi integrasi ekonomi yang
lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di
kedua belah pihak.
Hubungan perdagangan antara Indonesia dan China mengalami pasang surut seiring
dengan perkembangan hubungan politik antara kedua negara ini. Bagi China,
Indonesia memiliki kepemimpinan dalam ASEAN dan memiliki posisi geografis yang
penting bagi ekonomi China. Hubungan antara Indonesia‐China semakin baik terutama
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setelah krisis ekonomi. Pada tahun 2003, nilai ekspor Indonesia ke China sebesar
3802.5 juta dollar dan nilai impor Indonesia dari China sebesar 2957.5 juta dollar (BPS,
2006). Menurut BPS (2006), tak lama setelah perjanjian EHP dengan ACFTA, pada
tahun 2004 ekspor Indonesia ke China meningkat sebesar 232.2 persen dan impor
Indonesia dari China meningkat sebesar 38.67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
perjanjian dagang meningkatkan nilai perdagangan antar kedua negara. Tetapi kita
perlu memperhatikan bahwa Indonesia dan China sama‐sama negara berkembang dan
memilki tingkat pembangunan yang hampir sama serta cenderung bersaing. Bagi
China, populasi Indonesia menjadi pasar bagi produknya dan sumberdayanya yang
melimpah dianggap sebagai faktor pendukung bagi China untuk menjadi negara kuat
di dunia.
Saat ini ada beberapa masalah yang bisa dilihat dari kesepakatan ini (Chandra, 2006).
Pertama, China mempunyai industri‐industri seperti tekstil, mainan anak dan
kendaraan bermotor yang beroperasi dengan sangat efisein dan mampu mengalahkan
industri negara‐negara Asia Tenggara. Kedua, perjanjian EHP tampaknya terlalu baik
yang memperbolehkan produk‐produk pertanian dari negara ASEAN masuk ke China
tanpa tarif. Tetapi sebenarnya penawaran ini bertujuan untuk menahan kritik negara‐
negara Asia Tenggara terhadap masuknya produk China di kawasan ini. Sebenarnya
pemimpin China sudah memperkirakan bahwa perjanjian ini akan mempermudah
penetrasi produk‐produk China ke pasar Asia Tenggara dalam jangka panjang. Ketiga,
dengan lebih murahnya tenaga kerja, China menjadi saingan bagi negara‐negara
ASEAN untuk menarik penanaman modal asing. Selain itu, Indonesia dipandang belum
memiliki iklim yang kondusif untuk menarik penanam modal asing dan tidak bisa
melakukan pembangunan secara merata. Keempat, Indonesia perlu memperhitungkan
apakah mampu mempenetrasi pasar China mengingat produk‐produk China lebih
murah. Kelima, kesulitan memperoleh data yang akurat tentang perkembangan
ekonomi China. Keenam, masih diragukannya motivasi China dalam mengadakan
perjanjian dagang dengan negara‐negara Asia Tenggara, terutama kemungkinannya
untuk sekedar jalan penetrasi produk‐produknya ke pasar Asia Tenggara. Selain itu,
ACFTA bisa memperlemah proses integrasi di kawasan ASEAN.
Beberapa kasus di perdagangan produk pertanian terkait dengan ACFTA adalah pada
bulan April 2006, terjadi komplain dari perusahaan eksportir buah‐buahan dari
Indonesia karena adanya penolakan impor produk pepaya, mangga dan salak oleh
kepabeanan China. Indonesia telah meminta klarifikasi atas penolakan tersebut
namun belum mendapat jawaban yang memuaskan (Agribusiness online, 2006). Hal
tersebut juga terjadi pada ekspor produk perikanan seperti yang diberitakan beberapa
media nasional pada tahun 2007 yang lalu.
2. FTA Indonesia – Jepang
Indonesia dan Perjanjian Perdagangan Bebas
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FTA antara Indonesia dan Jepang tertuang dalam Kesepakatan Kemitraan Ekonomi
(Economic Partnership Agreement/EPA), yang ditanda tangani pada 20 Agustus 2007.
EPA Indonesia‐Jepang mencakup tiga hal utama dalam perjanjian perdagangan bebas,
yaitu perdagangan barang (trade in goods), pelayanan (service), dan penanaman
modal (investment). Perjanjian ini akan berlaku efektif November mendatang. Hasil
kesepakatan EPA diharapkan akan meningkatkan total ekspor Indonesia sekitar 4,68
persen dari total ekspor sebelumnya. Jepang pun akan menghapuskan bea tarif
sebesar 9.275 item tarif dalam perdagangan barang dan jasa. EPA ini diharapkan akan
meningkatkan kesempatan bisnis sebesar 65 miliar dollar AS pada tahun 2010 (IGJ,
2007).
Jepang merupakan negara pertama bagi Indonesia dalam rangka pembentukan
Economic Partnership Agreement (EPA). Kerja sama antara Indonesia dan Jepang
memang tidak hanya sekadar liberalisasi perdagangan barang melalui Free Trade
Agreement (FTA), namun lebih luas menyangkut investasi, jasa, HAKI, fasilitasi dan
government procurement. Itu sebabnya, FTA dengan Jepang disebut FTA plus.
Secara umum kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Jepang
mencakup 11 bidang atau kelompok perundingan. yaitu (1) Trade in Goods, (2) Rules
of Origin (RoO), (3) Customs Procedures, (4) Trade in Services, (5) Investment, (6)
Movement of Natural Persons, (7) Government Procurement, (8) Intellectual Property
Rights, (9) Competition Policy, (10) Energy and Mineral Resources, dan (11)
Cooperation.
Seperti yang diakui oleh pemerintah walaupun Jepang membuka pasarnya, namun
Indonesia belum mampu memanfaatkan secara optimal karena standar diantar kedua
negara belum sama. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan lebih menekankan
prioritas EPA pada aspek investasi (Sinar Harapan, Juli 2007). Jepang selama ini
menjadi partner dagang utama bagi Indonesia.
Dari segi neraca perdagangan, Indonesia surplus dari Jepang US$ 1,57 miliar. Ekspor
Indonesia ke Jepang mencapai US$ 7,57 miliar, sedangkan impor US$ 6,0 miliar.
Namun, laporan angka perdagangan ini tidak sebaik investasi Jepang ke Indonesia.
Investasi Jepang ke Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir belum pulih
seperti tahun 1997. Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) selama sembilan tahun terakhir, nilai persetujuan investasi
Jepang pada 1997 merupakan rekor tertinggi senilai US$ 5,3 miliar sementara anjlok
tajam tahun 2002 hanya sebesar US$ 518 juta. Dalam dua tahun terakhir berturut‐
turut persetujuan investasi Jepang naik dari menjadi US$ 1,2 miliar (2003) dan US$ 1,6
miliar (2004).
Indonesia dan Perjanjian Perdagangan Bebas
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Kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang akan memberikan implikasi bagi sektor
pertanian. Selama ini beberapa skema bantuan teknis di sektor pertanian difasilitasi
melalui Overseas Develoment Authority (ODA), Japan Bank of International
Cooperation (JBIC) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sementara itu
pada tahun 1998 dan 2000 melalui skema Second Kennedy Round (SKR) Pemerintah
Jepang memberikan hibah traktor tangan dan pupuk. Berbagai bantuan ini telah
berimplikasi pada kekuatan pemasaran produk alat dan mesin pertanian di Indonesia,
terutama traktor tangan dan mesin penggilingan padi yang mayoritas merupakan
produk dari Jepang. Dalam jangka panjang, Jepang juga berencana untuk
mengembangkan bio‐diesel di Indonesia (Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian, 2004)
3. FTA Indonesia – Amerika Serikat
FTA Indonesia dan Amerika Serikat sesungguhnya telah direncanakan sejak lama,
namun sempat terhenti dan mulai diintensifkan untuk melanjutkan US‐Indonesia
Trade and Investment Agreement (TIFA) yang telah ditandatangani sejak tahun 1997.
Kesepakatan FTA diharapkan akan terjadi pada tahun 2008 ini.
Hubungan dagang dan ekonomi antara Indonesia dengan USA tidak pernah simetris
karena USA lebih penting bagi Indonesia daripada Indonesia bagi USA. USA adalah
negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia dan negara sumber impor
terbesar kedua bagi Indonesia. Sedangkan ekspor Indonesia ke USA hanya 0.4% dari
total impor USA dan impor Indonesia dari USA hanya 0.8% dari total ekspor USA (BPS,
2002). Jika menilik dari hal ini sepertinya USA menjalankan BTA dengan Indonesia
bukan untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi lebih pada menjaga kepentingan
politik dan hankam melalui perdagangan.
Ekspor utama Indonesia ke USA meliputi tekstil dan apparel, furnitur, karet dan
minyak mentah serta udang dan coklat (BPS, 2002). Beberapa produk eskpor ini
menghadapi masalah memasuki pasar USA. Pada produk tekstil dan apparel, Indonesia
mengalami masalah kuota ekspor yang rendah dan kompetisi dari negara lain dengan
dihapusnya kuota sejak Januari 2005. Masalah lain yang dihadapi adalah standar
dimana banyak produk pertanian Indonesia (produk perikanan, coklat dan rempah‐
rempah) tidak memenuhi standar BPOM USA. Cokelat dari Indonesia dilarang karena
bermasalah dengan hama. Udang dari Indonesia berstatus ‘tidak bersertifikat’ dan
ekspor jus ke USA memerlukan sertifikasi. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia
membuat perjanjian bersama dan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas dan
menguatkan standar sanitasi. Karena kekuatiran USA akan bioterorisme dari
Indonesia, semua ekspor makanan dan pakan dari Indonesia harus menjalani
Indonesia dan Perjanjian Perdagangan Bebas
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pemeriksaan di Singapura. Selain itu, Indonesia juga harus melindungi hak kekayaan
intelektual terhadap produk‐produk yang berasal dari USA.
Dampak dari BTA dengan USA dalam bidang pertanian dapat dilihat pada pertanian
global dan rantai makanan yang meliputi empat aktivitas utama yaitu:
1. produksi dan distribusi gen, benih dan sarana produksi kimiawi gen, benih dan
sarana produksi kimiawi diproduksi dan dijual ke petani
2. perdagangan pangan dan serat dan proses pasca panen awal hasil usaha tani
perusahaan membeli hasil usaha tani dari petani dan diproses awal oleh industri
perantara
3. pemrosesan lanjutan (industri pangan) perusahaan pengolah membeli hasil
usaha tani yang sudah diproses awal dari industri perantara untuk diproses lebih
lanjut
4. distribusi pangan: supermarket perusahaan pengolah menjual hasil olahan
produk pertanian ke konsumen melalui outlet penjualan seperti supermarket.
Dengan adanya BTA dengan USA, Indonesia menjalani jalur cepat menuju ‘peng‐
amerika‐an’ dimana Indonesia harus mengikuti seluruh keinginan USA dan menerima
bahwa cara ala USA adalah cara yang terbaik. Hal ini bukan saja memberatkan secara
ekonomi, tetapi juga bisa merusak kearifan lokal yang berujung pada hilangnya
budaya. Dalam hal pertanian, banyak cara‐cara pertanian tradisional yang lebih sesuai
untuk tiap daerah yang didapatkan dari ratusan tahun pengalaman. Dengan masuknya
cara bercocok tanam ala USA, petani Indonesia harus mengubah cara kerja mereka.
Cara bercocok tanam ini juga membutuhkan biaya besar karena membutuhkan sarana
produksi impor. Sarana produksi ini belum tentu cocok digunakan di tanah Indonesia,
dan jika ketidakcocokan ini terus menerus dipaksakan bisa mengalibatkan kerusakan
lingkungan. Jika produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan memang pasar
sudah siap menampung. Tetapi pasar yang menampung hanya satu konsumen, baik
konsumen yang menampung untuk langsung dijual ke pengguna akhir (end user)
seperti retailer atau konsumen yang menampung untuk diolah lebih lanjut seperti
industri pengolahan. Akibat yang tersedia hanya satu pasar, maka posisi petani adalah
sebagai penerima harga (price taker) sementara konsumen bisa menentukan harga.
Memang belum tentu petani mendapatkan perlakuan tidak adil, misalnya dalam
penentuan harga, tetapi dengan posisi seperti ini kemungkinan ketidakadilan selalu
ada. Jika dibandingkan dengan pasar tradisional dimana lebih banyak pembeli, petani
bisa mendapatkan kepastian akan perlakuan yang adil.
Jika ditilik lebih lanjut, BTA Indonesia dengan USA tanpa disadari mengakibatkan
hegemoni USA terhadap Indonesia. Semua hal harus dilakukan dengan cara USA,
dengan menggunakan produk USA, sesuai dengan standar USA dan kemudian dijual ke
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USA. Hal ini tidak sekedar hilangnya kekuatan ekonomi tetapi juga hilangnya budaya
dan akhirnya hilangnya kedaulatan bangsa.
4. FTA Indonesia – Australia
Indonesia juga mulai menjajagi untuk membangun FTA dengan Australia. Joint Expert
Group yang terdiri dari para pakar dan perwakilan pengusaha telah dibentuk pada
tahun lalu untuk melihat peluang investasi dan perdagangan kedua negara untuk
mengarah pada perdagangan bebas (Detik Finance, Juni 2007). Joint Feasibility Study
on Bilateral Free Trade Agreement (FTA) between Indonesia and Australia akan
rampung pada pertengahan tahun 2008. Studi kelayakan bersama ini merupakan uji
kelayakan dan diharapkan dapat memberi gambaran serta analisa mengenai manfaat
yang didapat dari FTA dan hambatan‐hambatan yang mungkin dialami dalam
hubungan ekonomi kedua negara. Rekomendasi studi bersama tersebut dapat
dimanfaatkan kedua pihak untuk dilanjutkan ke tahap negosiasi.
Australia dan Indonessia memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang cukup
besar, yaitu di sektor perdagangan mencapai nilai 10,4 miliar dolar AS pada 2006.
Sementara ekspor barang Australia ke Indonesia tumbuh sebesar 22,6 persen, dengan
nilai 44,4 miliar dolar Australia. Ekspor produk utama Australia adalah gandum,
minyak mentah, aluminium, ternak dan kapas. Sementara ekspor barang Indonesia ke
Australia, berkembang hingga 24,2 persen dengan nilai 4.5 miliar dolar Australia pada
2006. Ekspor utama produk Indonesia ke Australia adalah minyak mentah, emas selain
uang logam emas, kertas dan kardus, serta kayu olahan.
Sektor pertanian akan menjadi sektor yang penting karena Australia dikenal sebagai
negara eksportir pertanian di dunia terutama buah, sayur dan daging sapi, sementara
Indonesia dihadapkan pada situasi membanjirnya produk pertanian impor (impor
surges) terutama untuk buah buahan dan daging sapi.
5. FTA Indonesia ‐ Korea
st

Pertemuan pertama Gugus Tugas Indonesia−Korea Selatan (The 1 Joint Task Force
Meeting between Republic of Indonesia and Republic of Korea) yang dilaksanakan pada
bulan Mei 2007 telah kemarin menyepakati sejumlah hasil‐hasil penting. Gugus tugas
itu merupakan tindak lanjut Deklarasi Bersama antara Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Presiden Rooh Moo‐Hyun mengenai Kemitraan Bersama
Mempromosikan Persahabatan dan Kerjasama di Abad ke 21 yang ditandatangani
kedua pemimpin itu tanggal 4 Desember 2006.
Pertemuan Gugus Tugas yang dipimpin bersama oleh Menko Perekonomian Boediono
dan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Kim Young‐Ju dihadiri oleh
Indonesia dan Perjanjian Perdagangan Bebas
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hampir 400 anggota delegasi pemerintah dan swasta dari kedua negara, termasuk 140
pengusaha dari Korea Selatan. Sedangkan dari Indonesia hadir Menteri Perdagangan,
Kepala BKPM, Ketua KADIN, wakil dari 20 instansi pemerintah pusat dan wakil dari 10
propinsi dan kabupaten, serta sekitar 100 pengusaha.
Walaupun belum mengarah langsung ke BTA, namun Indonesia telah meratifikasi
ASEAN plus three diantaranya adalah dengan Korea Selatan. Beberapa nota
kesepahaman telah dicapai yaitu: (i) Pembangunan rel kereta dan pelabuhan untuk
pengangkutan batubara di Kalimantan Timur; (ii) Investasi dalam bidang produksi alat
kesehatan; (iii) Studi bersama eksplorasi migas di daerah terbuka antara Pertamina
dengan KNOC & SK Corp; (iv) Kerjasama Pengembangan Batubara antara PT Tambang
Batu Bara Bukit Asam dengan Korea Resources Corp (Siaran Pers Menkoekuin, Mei
2007). Sementara itu pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disepakati
topik prioritas kerjasama yaitu bio‐fuel, rumput laut dan reforestasi. Sektor kehutanan
menghasilkan kesepahaman untuk melakukan reforestasi seluar 100.000 hektar di
Kalimantan Barat.
6. FTA Indonesia dengan EFTA
Disela sela World Economic Forum di Davos, Januari 2007 Menteri Perdagangan RI
melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri‐menteri dari empat negara
anggota EFTA (Swiss, Norwegia, Liechtenstein dan Iceland). Pertemuan tersebut
ditujukan untuk mengesahkan laporan Joint Study Group (JSG) yang
merekomendasikan tentang kelayakan membentuk Comprehensive EFTA ‐ Indonesia
Trade Agreement (CEITA) yang berdasarkan pada prinsip trade liberalization, trade
facilitation dan cooperation serta membahas langkah selanjutnya untuk kemungkinan
memulai perundingan CEITA.
Selain membahas hasil studi bersama, Menteri Perdagangan juga mengusulkan
kerjasama yang lebih kongkrit dimana kedua pihak pemerintah menfasilitasi
pertemuan kedua dunia usaha dengan intens agar masing‐masing dunia dapat saling
kenal, dan saling menjajaki potensi dan peluang bisnis di kedua negara. Hal tersebut
dapat dilakukan dengan membentuk suatu wadah atau working group, sebagai contoh
Working Group on Trade and Investment. Menteri Perdagangan juga menambahkan,
sebagai langkah awal Indonesia akan menggelar forum bisnis Indonesia‐EFTA yang
akan mengundang pebisnis dari negara‐negara EFTA.
Pihak EFTA menyetujui usul pembentukan “Working Group on Trade and Investment”
dan sepakat agar kedua pihak merumuskan prinsip dan modalitas kerja dari working
group tersebut. Hal tersebut akan dirumuskan oleh pejabat tingkat teknis. Selain hal
tersebut di atas, kedua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk
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capacity building dan technical cooperation. Indonesia ingin memanfaatkan potensi
negara‐negara EFTA yang memiliki keunggulan di bidang‐bidang tertentu, misalnya:
- Pendidikan atau kursus di University of Geneve dan World Trade Institute,
Swiss;
-

Bidang kesehatan, lingkungan hidup, minyak bumi dan perikanan
tradisional di Norwegia;
Bidang geothermal dan perikanan di Islandia (Iceland)
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BAB 4.

IMPLIKASI PASAR BEBAS BAGI PETANI: KASUS-KASUS
LAPANGAN

”....Apel Batu sebentar lagi tinggal kenangan, karena kalah bersaing
dengan Apel Washington. Saya bingung kenapa apel yang datangnya jauh
dari Amerika bisa lebih murah dari Apel Batu yang diproduksi di negeri
sendiri ….” (Gatot, petani Apel dari Malang)

A. Situasi Petani dalam Era Pasar Bebas: Pandangan dan Masukan Petani
dalam Pertemuan Petani Lintas Komoditas
Pada tanggal 18‐19 Maret 2007 bertempat di Wisma Duta Berlian, Bogor, berkumpul
30 duta petani dari berbagai komoditas dari berbagai wilayah di Jawa untuk
mendiskusikan implikasi dari perdagangan bebas terhadap kehidupan mereka. Tujuan
dari pertemuan tersebut adalah bertukar pengalaman sesama petani terkait dengan
permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan situasi pasar khususnya dan
pertanian pada umumnya, serta merumuskan masukan dan pandangan untuk
pemerintah RI terkait dengan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) G‐33 di Jakarta pada
minggu yang sama. KTM G‐33 diselenggarakan dalam rangka konsolidasi pemerintah
negara berkembang anggota G‐33 dalam merumuskan posisi perundingan pertanian di
WTO. Perwakilan Petani berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung
aspirasi mereka dalam forum KTM G‐33 tersebut sebagai suara petani Indonesia untuk
mendukung perjuangan G‐33 dalam melindungi petani dan pertanian di negara
berkembang.
Petani yang hadir berasal dari berbagai kabupaten seperti dari Karawang, Subang,
Sukabumi, Bogor, Bandung, Boyolali, Tegal, Brebes, Wonogiri dan Malang, dimana
mereka menanam berbagai ragam komoditas mulai dari palawija (beras, jagung dan
kedelai), sayuran (cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, tomat, kacang
kacangan dan kol), buah buahan (nenas, apel, durian, jeruk dan petai), beternak sapi
dan produsen susu perah serta petambak ikan dan udang. Acara ini diprakarsai oleh
KRKP ini, merupakan inisiatif pertama kali dimana petani dari berbagai komoditas yang
merupakan pelaku utama dalam pertanian secara langsung difasilitasi untuk
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mengemukakan pendapat, merumuskan masukan sekaligus secara langsung
menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dalam forum internasional. KRKP
menyadari bahwa selama ini peran dan partisipasi petani dalam menyampaikan
aspirasi masih terbatas, dan lebih banyak diwakili oleh lembaga perwakilan baik itu
pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Untuk itu inisiatif ini akan menjadi
terobosan untuk memberikan ruang bagi petani untuk terlibat secara langsung dalam
proses perjuangan dalam forum advokasi kebijakan pada tingkat nasional maupun
internasional.

Sarasehan Petani.
Suasana Diskusi
dihadiri petani dari
berbagai daerah

Dalam diskusi muncul sebuah situasi umum dimana berbagai komoditas yang
dianggap unggulan menghadapi tantangan yang besar akibat situasi pasar yang tidak
adil bagi petani. Buah buahan kebanggaan seperti Apel Malang mengalami tekanan
hebat akibat derasnya arus apel impor ke pasaran domestik. Bawang Merah Brebes,
yang merupakan sentra produksi bawang merah terbesar di Asia Tenggara jatuh
bangun menghadapi tekanan bawang impor, apalagi bawang putih di Tegal yang kini
tinggal kenangan. Pangalengan terkenal dengan sentra produksi kentang, namun kini
mendapatkan masalah serius terkait dengan hama dan penyakit akibat masuknya
penyakit baru terkait dengan benih kentang impor, dan pasar pun tertekan oleh
keberadaan kentang impor. Udang merupakan produk andalan petani tambak di
Karawang yang mengalami masa jaya pada era 1980‐1990, kini menghadapi kesulitan
biaya produksi akibat naiknya berbagai sarana dan prasarana produksi, dan peluang
ekspor kini tinggal kenangan masa lalu. Tak terkecuali beras, makanan pokok
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mayoritas rakyat juga tertekan oleh kesimpang siuran kebijakan impor beras yang
dimanfaatkan oleh pedagang untuk menekan harga gabah mereka.
Secara umum menurut penilaian petani terjadi kemunduran dalam pertanian
Indonesia, bahkan kerentanan akibat situasi keterbukaan pasar yang membuat
tekanan terhadap produk petani Indonesia, sementara itu dukungan kebijakan dan
program masih belum menyentuh pelaku usaha tani yang sesungguhnya. Hal ini
mengakibatkan degradasi sumber sumber penghidupan petani, ditengah berbagai
kebijakan publik yang justru kontra produktif terhadap pembangunan pertanian dan
pemberdayaan petani, seperti kenaikan harga BBM, salah urus dan sasaran subsidi
pupuk, kebijakan impor produk pertanian serta tidak adanya perlindungan pasar bagi
petani.

Box. 1. Kutipan Suara Petani
Apel Batu sebentar lagi tinggal kenangan, karena kalah bersaing dengan
Apel Washington. Saya bingung kenapa apel yang datangnya jauh dari
Amerika bisa lebih murah dari Apel Batu yang diproduksi di negeri sendiri
….(Gatot, petani Apel dari Malang)
Di desa kami dulu semua petani menanam bawang putih, tapi sekarang
tidak ada yang mau menanam karena harganya kalah dengan bawang
putih impor….(Ainurrohim, , petani bawang putih dari Tegal)
Pada saat panen raya, di lapak lapak piggir jalan justru membanjir bawang
merah impor. Bawang impor bentuknya besar sehingga beberapa petani
menggunakannya sebagai bibit akibatnya malah terjadi ledakan hama dan
penyakit ….(Jamali, petani bawang merah dari Brebes)
Subsidi pemerintah tidak pernah sampai ke petani. Saya tidak bisa
membedakan mana pupuk yang disubsidi mana yang tidak,karena
kenyataannya harga sama..sebenarnya siapa yang menikmati subsidi
….(Dayat Hidayat, petani sayuran dari Sukabumi)
Begitu koran dan televisi memberitakan masalah impor beras, tengkulak
sudah menurunkan harga gabah…alasannya karena banyak beras impor
maka harga gabah juga turun …bener nggak sih ….(Olim Ridwanullah,
petani padi dari Karawang)
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Box 2. Pandangan dan Masukan Petani Lintas Komoditas dari Berbagai Wilayah di Jawa
Pandangan Petani tentang Pasar Bebas :
1. Pasar bebas membuat pasar pertanian di Indonesia menjadi semakin terbuka. Pemerintah kurang
memberikan perlindungan bagi petani, sehingga terjadi banjir produk pertanian impor sampai ke
pasar pasar dalam negeri sampai ke pasar pedesaan.
2. Membanjirnya produk pertanian impor yang berharga murah membuat produk unggulan petani
Indonesia mengalami keterpurukan. apel malang tertekan oleh apel washington, bawang merah
impor beredar bebas di sentra bawang di brebes, ketang dari australia menekan ketang dari
pangalengan, sentra bawang putih di brebes kini tinggal kenangan karena banyaknya bawang
impor, sentra nenas di Subang mulai tertekan dan terutama impor beras yang menekan petani di
sentra padi di Karawang dan Subang.
3. Pasar bebas telah membuat ketimpangan dalam pasar, dimana produk pertanian dari petani
miskin yang tanpa subsidi negara berkembang harus bersaing dengan petani kaya di negara maju
yang disubsidi negaranya
Pandangan dan Masukan Petani untuk G‐33:
1. Petani menyerukan G‐33 terus memperjuangkan kepentingan perlindungan petani kecil di negara
berkembang dari takanan pasar bebas
2. Petani mendorong G‐33 untuk bersatu padu untuk melawan tekanan negara maju yang terus
memaksakan pasar bebas
3. Petani menuntut G‐33 untuk menyamakan persepsi dan pandangan diantara anggotanya untuk
terus mempertahankan upaya untuk melindugi petani.
Pandangan dan Masukan Petani terhadap Pemerintah Indonesia
1. Pemerintah harus membatasi impor produk pertanian secara ketat, terutama untuk produk
pertanian yang menyangkut kehidupan petani kecil dan menentukan hajat hidup masyarakat luas
2. Pemerintah tidak menyerahkan pasar pertanian kepada pasar bebas,namun melakukan
pengaturan pasar dan penentuan harga yang layak bagi produk produk petani kecil
3. Pemerintah harus menetapkan tarif impor yang sesuai dan mencegah penyelundupan produk
pertanian untuk melindungi produk pertanian petani kecil
4. Pemerintah mengutamakan penguatan pasar dalam negeri dengan mengembangkan kapasitas
kelembagaan petani dalam produksi dan pemasaran
5. Pemerintah harus menyebarkan informasi tentang aturan perdagangan internasional terutama di
daerah daerah, serta mendorong pemerintah daerah untuk melindungi produk unggulan mereka
dari tekanan pasar bebas
6. Pemerintah harus meningkatkan subsidi bagi petani dan mengoreksi sistem subsidi selama ini dari
subsidi sarana produksi menjadi subsidi harga yang langsung dirasakan petani
7. Pemerintah harus melibatkan petani dalam penentuan kebijakan tentang pasar
8. Pemerintah juga harus mengembangkan kebijakan seperti penguatan kapasitas petani dan
kampanye konsumsi produk pertanian dalam negeri untuk memperkuat pertanian dalam negeri

Pada intinya terdapat beberapa masalah pokok terkait dengan pasar bebas dari hasil
diskusi petani lintas komoditas yakni:
1. Peningkatan biaya produksi terutama input produksi pertanian
2. Subsidi dan bentuk dukungan pemerintah tidak dinikmati oleh petani
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3. Rantai pasokan produk yang panjang serta ketidakadilan dalam distribusi
keuntungan dari pelaku dalam rantai pasokan
4. Tidak adanya sistem informasi pasar dan harga kepada petani pada tingkat
lokal
5. Menurunnya dukungan dan perlindungan pemerintah terhadap sentra
produksi pertanian unggulan
6. Membanjirnya produk pangan dan pertanian impor yang menekan harga
produk pertanian domestik
Dalam situasi tersebut maka petani lintas komoditas yang berkumpul di Bogor
merumuskan beberapa masukan kepada pemerintah yang tertuang dalam dokumen
“Pandangan dan Masukan Petani Lintas Komoditas dari Berbagai Wilayah di Jawa“
sebagai wujud aspirasi petani terhadap pemerintah Indonesia dan para menteri dari
negara yang tergabung dalam G‐33.

B. Studi Kasus Lapangan
1. Kasus Petani Padi di Karawang
Beras merupakan produk strategis bagi Indonesia atas dua alasan utama. Pertama,
beras merupakan makanan pokok bagi sekitar 215 juta penduduk Indonesia, dan
karena itu beras merupakan penyokong ketahanan pangan nasional. Kedua, sektor
perberasan merupakan sumber penghidupan bagi sekitar 13,6 juta petani, dimana
sebagian besar merupakan petani dengan skala usaha yang kecil dengan rata rata
penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga. Ketiga, sektor perberasan,
memberikan sumbangan besar bagi perekonomian nasional, dengan menyumbang Rp.
57 trilyun terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja sebesar 21 juta penduduk.
Sejarah kebijakan perberasan di Indonesia menggambarkan bahwa sektor perberasan
selalu mendapatkan perhatian paling besar dari pemerintah dibanding sub‐sektor
pertanian lainnya, dan menjadi indikator bagi keberhasilan pembangunan pertanian.
Berbagai program pembangunan pedesaan, seperti pembangunan infrastruktur dan
pengentasan kemiskinan selalu terkait dengan sektor perberasan sebagai generator
ekonomi pedesaan.
Ada pandangan umum yang hampir semua pihak sepakat bahwa ketahanan pangan
nasional harus didukung oleh ketersediaan beras dari produksi dalam negeri dan
Indonesia harus menjadi negara swa‐sembada beras. Oleh karena itu maka
pemerintah menempatkan beras menjadi salah satu sektor yang mendapatkan
proteksi dari pengaruh perdagangan global. Pemerintah menerapkan kebijakan harga
dasar, memberikan subsidi kepada petani dan pengelolaan stok beras nasional untuk
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sektor perberasan sehingga harga rata rata beras di Indonesia adalah 40 persen lebih
tinggi dari harga internasional.
Liberalisasi pertanian di Indonesia terjadi karena terikat komitmen pada ratifikasi WTO
pada tahun 1994. Pada tingkat perundingan perdagangan multilateral WTO,
pemerintah Indonesia adalah satu dari banyak negara berkembang yang berjuang
keras agar beras menjadi produk khusus yang dikecualikan dalam komitmen
pengurangan tarif impor. Akibatnya liberalisasi di sektor perberasan tidak terjadi
secepat sub‐sektor pertanian lainnya seperti hortikultura, perkebunan dan
peternakan. Namun komitmen kuat untuk perlindungan petani padi pada tingkat
perundingan perdagangan multilateral tidak sejalan dengan kebijakan pada tingkat
nasional.
Liberalisasi radikal sektor perberasan terjadi pada tahun 1997‐1998 pada masa krisis
ekonomi. Atas tekanan International Monetary Fund (IMF), pemerintah Indonesia
membebaskan perusahaan swasta untuk mengimpor beras dari sebelumnya
dimonopoli oleh BULOG bersamaan dengan penurunan tarif impor secara drastis
sampai 0 % pada bulan September 1998. Pada saat yang sam, pemerintah mencabut
subsidi pertanian sehingga terjadi banjir impor beras mencapai 5,8 juta ton pada
tahun 1998 dan 4,2 ton pada tahun 1999. Walaupun pada tahun berikutnya sampai
saat ini kekeliruan tersebut telah dikoreksi dengan menaikkan tarif impor beras hingga
30 persen, namun perangkat perlindungan sektor perberasan seperti peran BULOG
justru mengalami privatisasi. Akibatnya, impor beras terus terjadi walaupun dalam
volume yang relatif menurun dari tahun ke tahun.
Intervensi utama pemerintah dalam kebijakan perberasan saat ini adalah penetapan
harga pembelian pemerintah, subsidi pupuk terutama urea, program beras untuk
rakyat miskin dan pelarangan impor beras dalam masa panen (2006), namun sebagian
besar dilakukan atas alasan politis jangka pendek dibanding komitmen perlindungan
petani dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari ketidaksinkronan serta pertentangan
antar sektor dalam perumusan kebijakan impor beras, yang menghasilkan kebijakan
yang dihasilkan dari kompromi politik jangka pendek.
Pro dan kontra impor beras dan tekanan publik yang kuat pada tahun 2006, berujung
pada penggunaan hak interplasi dari DPR terhadap kebijakan impor beras yang
dilakukan oleh pemerintah. Meskipun berujung pada kegagalan akibat kompromi
politik, interplasi telah membuat pemerintah lebih berhati hati dalam kasus impor
beras. Secara segera, pada awal tahun 2007, pemerintah meluncurkan program
ambisius untuk peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang bertekad
meningkatkan produksi beras hingga dua juta ton pada tahun 2007. Strategi yang
digunakan adalah dengan menginvestasikan anggaran untuk subsidi benih padi untuk
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petani, dan mempromosikan penggunaan benih padi hibrida melalui penyediaan
dalam negeri maupun impor, terutama dari China.
Kran impor benih untuk dibuka untuk mendukung P2BN, yang membuat berbagai
perusahaan besar baik nasional maupun transnasional berminat untuk melakukan
investasi di perbenihan padi hibrida ini. Subsidi benih telah menjadi perangsang bagi
perusahaan agribisnis skala besar untuk memulai penguasaan pada benih padi, yang
selama ini didominasi oleh BUMN milik pemerintah. Berbagai kerjasama program
untuk pengembangan padi hibrida dilakukan terutama dengan China, karena
pemerintah sangat terinspirasi dari “kesuksesan” China dalam pengembangan padi
hibrida yang diklaim mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan.
Dengan deskripsi umum mengenai kebijakan dan situasi perberasan tersebut,
menggambarkan bahwa sektor perberasan telah mengalami liberalisasi seperti yang
menjadi komitmen dalam WTO maupun atas tekanan IMF. Oleh karena sensifitas
secara politik maka pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap
sektor perberasan untuk mengurangi dampak perdagangan bebas terhadap sektor ini.
Namun ironisnya, upaya keras untuk perlindungan dalam konteks perundingan
perdagangan multilateral tidak sejalan dengan kebijakan dalam negeri. Kebijakan
pelarangan impor beras hanya bertahan setahun, program subsidi pupuk tidak
berjalan sesuai dengan sasaran, BULOG sebagai lembaga penyangga stok dan harga
tidak berfungsi efektif karena privatisasi menjadi perusahaan umum, serta subsidi
benih justru menjadi windows opportunity bagi perusahaan transnasional untuk
penguasaan terhadap perbenihan padi.
a. Gambaran Umum Lokasi Studi
Studi lapangan dilakukan di Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten
Karawang yang merupakan salah satu sentra produksi beras nasional. Kabupaten
Karawang memiliki luas areal sawah sekitar 90.000 hektar, didukung oleh sistem irigasi
teknis untuk pertanian padi secara intensif. Pertanian padi di Karawang sangat
strategis karena memasok kebutuhan beras untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Karawang sering menjadi barometer produksi beras nasional, gangguan tehadap
produksi di Karawang sering dijadikan tolok ukur keberhasilan program peningkatan
produksi beras.
Desa Cikuntul terletak di 20 km dari pusat kota Karawang, ke arah pantai utara Pulau
Jawa. Desa Cikuntul memiliki luasan sawah 350 hektar, dimana hampir semua sawah
tersebut diusahakan untuk budidaya padi. Pertanian padi merupakan sumber
penghidupan utama masyarakat desa ini, dimana sekitar 30 persen dari total
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penduduk merupakan petani padi, namun proporsi terbesar dari penduduk di desa ini,
sekitar 45 persen merupakan buruh tani.
Petani padi di Karawang menerapkan sistem pertanian padi intensif dengan dua kali
masa tanam setiap tahun. Petani bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu petani
pemiliki lahan, petani penggarap dan buruh tani. Petani pemilik lahan adalah petani
yang memiliki sejumlah luasan lahan sawah, baik diusahakan sendiri maupun disewa
atau di buruhkan kepada petani lain. Rata rata luasan kepemilikan lahan di desa
Cikuntul adalah 0,3 hektar/keluarga tani namun distribusi kepemilikan lahan terjadi
kesenjangan. Pemusatan lahan terjadi pada sejumlah petani tertentu baik dari dalam
maupun luar desa, dan bisa mencapai lebih 10 hektar, namun mayoritas petani lain
hanya memiliki sawah yang kurang dari 1 hektar. Petani penggarap adalah petani yang
tidak memiliki sawah, yang menjalankan usaha tani dengan menyewa, menggadai
atau kerjasama dengan petani pemilik dengan sistem maro (bagi hasil). Buruh tani
adalah petani yang tidak memiliki lahan, bekerja dalam sistem usaha tani padi sebagai
buruh yang mendapat upah atas jasa yang dilakukan.
Salah satu fenomena penting dalam kehidupan sosial ekonomi keluarga petani di desa
ini adalah peningkatan jumlah perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di
luar negeri. Kecilnya pendapatan dari pertanian membuat keluarga petani
mengirimkan istri atau anak perempuannya menjadi TKW.

FGD Petani. Suasana
FGD petani
karawang mem‐
bahas masalah yang
dihadapi
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b. Masalah Utama
Masalah utama yang menjadi prioritas dalam diskusi bersama petani Cikuntul adalah
masalah pasar. Mereka mengeluhkan harga gabah mereka tidak pernah mencapai
harga dasar yang ditetapkan sebagai harga pembelian pemerintah. Janji pemerintah
untuk mengefektifkan mekanisme pembelian gabah petani oleh BULOG tidak pernah
dialami petani di desa ini. Petani menjual gabah kepada tengkulak, dan tidak memiliki
posisi tawar untuk meningkatkan harga. Sementara itu harga gabah dari tahun ke
tahun berkompetisi dengan kenaikan harga pupuk, sehingga semakin lama margin
keuntungan petani terus menurun. Selain faktor iklim, fluktuasi harga gabah
disebabkan oleh permainan pada tingkat pedagang.
Masalah kedua adalah persoalan ledakan hama dan penyakit tanaman padi. Tingkat
kerentanan yang tinggi dari tata produksi monokultur skala luas dan aplikasi pestisida
besar besaran membuat resiko ledakan hama dan penyakit menjadi sangat tinggi.
Tingkat serangan yang tinggi membuat petani membelanjakan biaya lebih besar untuk
kebutuhan pestisida, sementara harga pestisida semakin meningkat dari tahun ke
tahun.
Masalah lain adalah ketidakstabilan iklim, yang membuat petani kesulitan
merencanakan penanaman. Pergeseran musim tanam terjadi pada tahun 2006 dan
2007, bahkan sampai 3 bulan karena petani kesulitan dalam ketersediaan air. Namun
pada waktu tertentu musim hujan datang dengan curah hujan yang sangat tinggi, yang
merusak tanaman padi. Kedua masalah terakhir berakibat pada penurunan tingkat
produksi yang pada akhirnya mempegaruhi pendapatan.
Masalah yang juga terungkap adalah kerusakan irigasi yang membuat petani kesulitan
dalam mendapatkan air. Kerusakan irigasi dalam bentuk pendangkalan dan kerusakan
fisik saluran sudah sangat parah, sehingga tidak jarang pada musim kering petani
berebut air bahkan sampai pada aksi kekerasan.
c. Rantai Pasokan
Secara umum petani merasa tidak kesulitan dalam menjual gabah mereka. Banyaknya
tengkulak yang datang ke desa, membuat petani tidak perlu berinvestasi untuk
penyimpanan dan pengiriman karena pada masa sebelum panen pun tengkulak sudah
mulai melakukan transaksi.
Petani tidak bisa menjual dalam bentuk beras, karena tertekan akan kebutuhan biaya
yang harus segera dipenuhi dan tidak mau mengambil resiko akan penurunan mutu
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karena keterbatasan tempat penyimpanan. Mekanisme penentuan harga di desa
Cikuntul lebih banyak di kendalikan oleh pihak yang mereka sebut sebagai Calo. Calo
ini berkuasa atas harga yang ada di wilayah tersebut, dimana mereka mendapatkan
persentase dari tengkulak atas keuntungan pembelian dari petani. Mereka bergerak
seperti mafia, yang mengatur kata sepakat akan tingkat harga diantara tengkulak yang
masuk ke desa Cikuntul. Jika ada tengkulak yang membeli harga yang lebih tinggi maka
akan berisiko mendapatkan intimidasi atau persentase yang lebih besar dari
keuntungan pembelian tengkulak tersebut.
Keberadaan calo tersebut membuat faktor pembentukan harga dalam rantai pasokan
tidak berlangsung sempurna, dan membuat petani menjadi pihak yang paling
dikorbankan dan mendapatkan keuntungan yang rendah. Inefisiensi dalam rantai
pasokan membuat distibusi keuntungan dalam mata rantai pasokan tidak berlangsung
secara adil sesuai dengan pengorbanan masing masing pihak yang terlibat dalam
rantai pasokan.
Hal yang menarik adalah petani di desa Cikuntul menjual sebagian besar gabah
mereka dan menyimpan sesuai kebutuhan. Semakin besar skala usaha tani maka
penyimpanan sebagai stok pangan keluarga semakin besar. Petani miskin, terpaksa
menjual hampir semua gabah mereka karena terdesak kebutuhan hidup, dan ketika
stok beras mereka menipis maka mereka membeli beras di warung atau berhutang
beras kepada tetangga yang memiliki stok berlebih.
Pada dua musim tanam terakhir petani menyatakan mendapatkan harga yang cukup
baik yaitu Rp. 2200‐ 2500/kg untuk gabah kering panen. Dua musim ini harga relatif
stabil, namun tingkat produksi mereka menurun walaupun tidak drastis akibat
ketidakpastian musim. Mereka berharap pada musim berikutnya harga terus stabil
sehingga bisa menikmati keuntungan dari jerih payah mereka dalam mengelola usaha
tani padi.
d. Dampak Pasar Bebas
Petani padi di desa Cikuntul secara umum menyatakan bahwa pasar bebas akan
mempengaruhi kehidupan petani. Petani mengkhawatirkan kalau pasar dibuka secara
bebas maka akan masuk beras yang harganya lebih murah ke Indonesia, sehingga akan
menurunkan harga gabah petani di Indonesia. Berdasarkan pengalaman petani,adanya
isu impor beras di media televisi saja, sudah dimanfaatkan oleh tengkulak untuk
menekan harga petani apalagi kalau pasar bebas diterapkan.
Petani menyatakan ketidaksetujuan ketika peran pemerintah berkurang dalam
pengaturan pemasaran, dalam pasar bebas. Kalau harga beras diserahkan pada
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mekanisme pasar bebas maka dipastikan harga beras petani akan jatuh, karena secara
umum panen padi di Karawang bersamaan dalam skala luas tergantung golongan air
irigasi. Panen raya pasti akan jatuh harga, apalagi dengan adanya beras impor.
Adanya beras impor juga dimanfaatkan pedagang untuk memperoleh keuntungan
dengan menipu masyarakat. Petani menyatakan sudah menjadi rahasia umum, dan
sangat mudah dikenali oleh petani praktek pengoplosan beras antara beras produk
dalam negeri dan impor.
Adanya impor beras menurut petani adalah karena kelemahan pemerintah dalam
mendata produksi beras secara tidak akurat. Pemerintah mendata jumlah beras hanya
beras yang ada di pasar, namun tidak mengetahui jumlah beras yang sebenarnya
diproduksi oleh petani melihat cara pendataan yang dilakukan Petugas Penyuluh
Lapang (PPL) sangat tidak akurat. PPL mendata produksi beras dengan cara ubinan dan
wawancara dengan petani,bahkan seringkali hanya kira kira saja.
Petani juga menyatakan keberatan ketika beras ditempatkan sama dengan produk
pertanian lainnya, karena beras adalah makanan pokok yang menentukan kehidupan
masyarakat. Beras harus dilindungi dari pasar bebas, karena kalau tidak maka
pedagang akan bebas mengimpor dan mengekspor beras tanpa mempertimbangkan
kebutuhan beras bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. Dengan saat ini saja,
keuntungan dari usaha tani padi semakin kecil, kehidupan petani semakin berat
karena tekanan biaya hidup yang tinggi, apalagi jika pasar dibebaskan maka dipastikan
kemiskinan akan semakin banyak dan kelaparan ada dimana mana.
e. Rekomendasi Petani
Beberapa rekomendasi petani padi Desa Cikuntul adalah:
- Pemerintah harus campur tangan dalam pemasaran beras dan menjamin harga
dasar pembelian pemerintah bisa dinikmati petani
- Pemerintah memperbaiki pendataan produksi dan konsumsi beras sehingga
data menjadi akurat untuk memutuskan apakah perlu melakukan impor beras
apa tidak
- Pemerintah mengatur harga pupuk dan sarana produksi yang semakin tinggi
dan memberatkan petani
- Pemerintah membatasi sekecil mungkin impor beras, dan tidak
memperbolehkan beras impor masuk ke wilayah sentra produksi seperti
Karawang
- Pemerintah harus menindak pedagang yang mengoplos beras dengan beras
impor,karena akan merusak harga beras di pasar dalam negeri
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-

-

Pemerintah membantu petani meningkatkan kualitas produksi sehingga
produk pertanian Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk pertanian
impor
Pemerintan memperbaiki sarana jalan dan irigasi untuk mendukung
peningkatan produksi dan pemasaran padi di Karawang

f. Partisipasi Petani untuk Perubahan
Secara umum petani ingin semua pihak memperhatikan kehidupan mereka karena
tanpa petani padi tidak ada beras, tanpa beras maka kelaparan di mana mana. Namun
sampai sekarang petani padi belum sejahtera bahkan kehidupan mereka semakin sulit
karena tingginya biaya untuk kebutuhan sehari‐hari. Petani perlu terlibat untuk
menyuarakan kepentingan mereka, namun disisi lain pemerintah juga diminta terjun
langsung ke lapangan untuk memahami kehidupan petani saat ini.

2. Kasus Petani Sayuran di Sukabumi
Sayuran merupakan kebutuhan pangan penting selain beras sebagai makanan pokok.
Perubahan lingkungan strategis terutama liberalisasi perdagangan berdampak pada
kinerja ekspor dan impor produk hortikultura. Menurut data dari Deptan (2006),
kinerja ekspor dan impor produk hortikultura mengalami fluktuasi dari 1995 sampai
2005. Sebelum krisis volume ekspor lebih besar dibanding impor namun pasca krisis
yang terjadi adalah sebaliknya yaitu impor lebih tinggi dibanding ekspor.
Dari penerapan tarif impor, tarif impor hortikultura mengalami penurunan tajam sejak
ratifikasi pemerintah terhadap WTO. Pada tahun 1994 tarif rata rata untuk produk
hortikultura adalah 26,1 %, menurun drastis menjadi rata rata 5 % pada tahun 1998,
dan beberapa diantaranya menerapkan tarif 0 %. Penurunan tarif ini merupakan
indikasi dari tekanan berbagai kesepakatan perdagangan internasional baik dalam
kerangka multilateral maupun regional/bilateral.
Penurunan tarif impor membuka masuknya produk hortikultura dari luar ke pasaran
dalam negeri. Hal ini diperparah dengan semakin bebasnya produk impor untuk
masuk ke pasar pasar tradisional, sehingga sangat mudah ditemukan berbagai produk
hortikultura impor sampai ke pelosok pelosok pedesaan. Membanjirnya produk impor
tidak hanya berkontribusi bagi semaki sempitnya ruang produk domestik, namun juga
meningkatkan preferensi konsumen atas produk impor. Hal ini semakin memperberat
tantangan produk hortikultura domestik dalam bersaing di pasaran.
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Sementara itu karakteristik rantai pasokan produk hortikultura domestik sangat tidak
efisien dimana rantai pasokan dikuasai oleh pedagang perantara dan tidak ada
distribusi keuntungan yang adil bagi para pelaku rantai pasokan. Situasi semakin berat
ketika petani dihadapkan pada semakin tingginya biaya produksi, sementara nilai
tukar produk hortikultura mereka tidak mampu mengejar nilai kebutuhan hidup sehari
hari yang semakin meningkat. Situasi ini membuat petani menerima keuntungan yang
paling rendah dalam mata rantai pasokan, walaupun resiko yang diterima paling
tinggi.
Namun demikian produk hortikultura terutama sayuran masih tertolong dengan
pangsa pasar dalam negeri yang masih luas, terutama untuk sayuran utama seperti
cabe, tomat, kentang dan sayuran daun. Peningkatan pangsa pasar ini dalam jangka
panjang tidak akan bisa dinikmati oleh petani, jika peningkatan sayuran impor semakin
besar. Untuk itu pemerintah perlu memperkuat kelembagaan produksi, intervensi
untu efisiensi rantai pasokan serta menerapkan tarif yang sesuai untuk perlindungan
produk sayuran domestik.
a. Gambaran Lokasi Studi
Studi dilakukan di desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi,
yang merupakan desa di kaki Gunung Salak Halimun. Desa ini terletak 7 km dari pusat
kecamatan, dan lebih dari 30 km dari pusat kota Sukabumi. Daerah ini merupakan
daerah penghasil sayuran terutama cabai, tomat dan sayuran daun. Masyarakat desa
Cipeuteuy, berjumlah sekitar 3200 keluarga dimana 75 persen merupakan petani
sayuran. Rata rata kepemilikan lahan sangat rendah yaitu 0,15 hektar per keluarga,
dimana sebagian besar mereka menggarap di lahan miliki negara eks HGU, lahan
hutan yang sudah terkonversi, serta tanah tanah absentee yang dimiliki oleh orang
dari luar desa. Masyarakat secara umum menggantungkan pendapatannya dari
pertanian sayuran dan hasil hutan.
Produksi sayuran dari daerah ini memasok untuk kebutuhan pasar di Sukabumi, Bogor,
Jakarta dan Tangerang. Pola tanam petani mengandalkan satu produk utama, dan
diselingi oleh beberapa jenis sayuran yang lain. Pilihan akan jenis tanaman sebagai
produk utama secara umum didasarkan atas informasi dan pengetahuan petani atas
harga yang terakhir, sehingga tidak jarang terjadi over produksi untuk tanaman jenis
tertentu. Beberapa petani terutama yang tergabung dalam kelompok tani dampingan
NGO mulai menerapkan pengurangan input kimia dan prinsip pertanian berkelanjutan,
namun harga yang mereka terima sama dengan produk dengan perlakuan intensif
walaupun kualitasnya lebih baik.
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b. Masalah Utama
Petani merasa harga sayuran sangat fluktuatif terutama untuk komoditas utama
seperti cabai dan tomat. Pada suatu waktu harga cabai bisa mencapai lebih dari Rp.
20.000/kg

FGD Petani. Suasana
Diskusi petani
Sukabumi

sementara pada saat yang lain bisa sangat rendah mencapai Rp. 3000/kg. Sementara
itu harga pada tingkat konsumen bisa mencapai Rp. 20.000‐Rp. 30.000/kg. Menurut
petani untuk produk sayuran dengan nilai ekonomis tinggi dan pangsa pasar yang luas
seperti cabai, fluktuasi harga tersebut mengikuti mekanisme pasar.
Masalah lain yang penting adalah bahwa rantai pasokan dikuasai oleh tengkulak besar.
Tengkulak mengikat petani dengan memberikan biaya produksi dalam bentuk input
produksi, dan hutang tersebut akan dibayar pada waktu panen dengan konsesi produk
tersebut harus dijual ke tengkulak yang bersangkutan. Ikatan membuat petani tidak
punya bargaining untuk menentukan harga, dan dikendalikan oleh tengkulak.
c. Rantai Pasokan
Situasi rantai pasokan berlangsung tidak adil karena petani dengan resiko yang tinggi
selama proses budidaya, mendapatkan keuntungan yang tidak seimbang dengan
pedagang perantara yang resikonya lebih rendah. Namun hal ini dibatah oleh
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pedagang, karena mereka mengaku bahwa mereka juga memiliki resiko dalam hal
pengangkutan dimana mereka harus mengeluarkan ongkos transport, termasuk
pungutan baik resmi maupun tak resmi sebanyak 5‐8 kali antara Sukabumi menuju
Bogor/Jakarta.
Informasi harga dan pasar dalam rantai pasokan bersifat asimetris,artinya ketika harga
turun maka informasi tersebut sangat cepat diterima petani sementara jika harga naik
maka informasi tersebut lambat diterima petani. Hal ini menggambarkan bahwa
petani tidak berdaya dalam penguasaan informasi harga pasar.
Pola pola pemasaran yang berkembang adalah petani menjual kepada pedagang
perantara, dan sangat sulit petani untuk menjual langsung ke pasar. Hal ini disebabkan
infrastruktur jalan yang buruk serta ongkos transportasi yang mahal. Sementara itu
ada kecenderungan penguasaan wilayah oleh tengkulak tertentu, karena hanya ada
tiga orang tengkulak besar, sementara tengkulak tengkulak kecil menampung hasil
petani untuk kemudian dijual ke tengkulak besar yang sekaligus pemilik alat
transportasi dan toko sarana produksi pertanian.
Situasi rantai pasokan dan penguasaan tengkulak tersebut semakin memberatkan
petani terutama dalam memperoleh harga yang adil dan keuntungan yang layak.
Berbagai program pemerintah tidak sampai menjangkau pada aspek pemasaran dan
lebih banyak pada program pengembangan kapasitas produksi seperti pelatihan.
d. Dampak Pasar Bebas
Petani berpendapat situasi pasar bebas yang ditandai dengan membanjirnya produk
sayuran impor adalah karena pemerintah melakukan pembiaran terhadap masuknya
produk impor. Petani menyatakan bahwa pemerintah sudah tidak lagi membedakan
mana petani Indonesia dan petani negara lain, karena yang penting ada kecukupan
untuk konsumen. Hal ini sangat tidak adil karena petani di negara kaya, memiliki
teknologi yang lebih maju sehingga bisa menjual produk menjadi lebih murah,
sementara petani dalam negeri tidak mendapatkan dukungan apa apa. Petani
mengkhawatirkan dampak pasar bebas seperti sekarang ini, karena akan mematikan
kehidupan petani dan sektor pertanian Indonesia.
Dalam situasi pasar bebas, petani tidak akan mampu bersaing dengan petani dari
negara maju jika pemerintah tidak memberikan subsidi kepada petani. Sayangnya,
subsidi yang diberikan pemerintah tidak pernah dinikmati petani. Misalnya subsidi
pupuk urea, yang terjadi adalah petani tetap saja tidak bisa merasakan karena yang
menerima adalah kelompok petani yang dekat dengan pemerintah. Pemerintah harus
merubah pola distribusi subsidi agar betul betul efektif dirasakan petani.
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Dampak pasar bebas yang dirasakan adalah peningkatan biaya produksi, baik benih,
pupuk maupun pestisida karena sebagian besar diproduksi oleh perusahaan luar
negeri. Kalau perusahaan terus menaikkan harga maka petani tetap harus membeli
karena merupakan kebutuhan dasar dalam produksi, namun disisi lain petani tidak
bisa menentukan harga karena dikuasai tengkulak. Dengan demikian pasar bebas
membuat petani seperti terjepit oleh berbagai tekanan mulai dari produksi sampai
pasar.
Dalam pasar bebas, persaingan produk tidak hanya dengan negara maju namun juga
dengan negara berkembang seperti Thailand dan China. Oleh karena itu Indonesia
tidak hanya tertekan oleh produk negara maju namun juga akan kalah dengan sesam
negara berkembang.
e. Rekomendasi Petani
Beberapa rekomendasi petani sayuran di Cipeuteuy, Sukabumi adalah :
- Pemerintah memberikan dukungan baik dalam bentuk subsidi maupun
peningkatan kemampuan petani dalam menghasilkan produk petanian yang
mampu bersaing dengan produk impor
- Pemerintah memberikan subsidi langsung kepada petani sehingga bisa
dinikmati oleh petani bukan pihak yang seharusnya tidak mendapat subsidi
- Pemerintah melakukan upaya promosi untuk mencintai produksi dalam negeri
- Pemerintah menyediakan informasi harga pasar kepada petani sampai tingkat
lokal
- Pemerintah memberikan informasi dan mengatur pembagian wilayah produksi
jenis jenis sayuran untuk menghidari produksi yang berlebih
- Pemerintah harus melindung produk produk pertanian yang dimakan banyak
orang, karena hal itu tidak boleh tergantung pada pasokan dari impor
f. Partisipasi dalam Perubahan
Petani akan mau terlibat dalam proses untuk menyuarakan aspirasi petani, namun
mereka ragu apakah pemerintah mau mendengarnya. Hal ini bisa dilihat dari sesuatu
yang jelas dan sudah diketahui pemerintah saja seperti masalah salah sasaran subsidi
pupuk, impor yang semakin banyak, infrastruktur jalan yang rusak dan banyak
masalah lain, tidak ada kebijakan yang kongkret untuk mengatasinya.
Pada tingkat lokal petani terus berusaha untuk meningkatkan produksi dan
keuntungan, karena peningkatan produksi berarti mampu mengisi pasar dalam negeri
serta memenuhi kebutuhan konsumen. Pada tingkat nasional, jaringan petani harus
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semakin intensif diperkuat seperti pertemuan petani lintas komoditas di Bogor, yang
paling tidak memberikan kesempatan belaja untuk petani dalam mengemukakan
pendapat.
3. Kasus Petani Apel di Batu, Malang
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan berbagai jenis buah
buahan tropis. Kita sering terdengar istilah produk unggulan pertanian dan sebagian
besar diasosiasikan dengan jenis buah dan nama lokasi dimana buah tersebut
dihasilkan. Misalnya, Mangga Indramayu, Jeruk Brastagi, Apel Malang, Duku
Palembang, Salak Bali dan lain sebagainya, yang memberikan kebanggaan oleh karena
rasa maupun kualitas yang unggul dari produk buah tersebut.
Sekarang pamor buah unggulan lokal mulai tersaingi dengan membanjirnya produk
buah impor. Dulu buah impor hanya bisa ditemui di pasar swalayan atau supermarket,
namun kini buah seperti Jeruk Mandarin, Apel Washington, Pear, Kiwi begitu mudah
didapatkan di sejumlah pasar tradisional. Peningkatan impor buah buahan tersebut
diakibatkan oleh pemicu karena penurunan tarif impor hortikultura secara drastis
akibat komitmen terhadap perjanjian perdagangan bebas, sehingga secara drastis
mengakibatkan membanjirnya produk buah buahan impor dalam satu dekade
terakhir.
Keberadaan buah impor juga mampu menggeser preferensi pada awalnya konsumen
perkotaan berpenghasilan menengah keatas, sekarang juga konsumen kelas
menengah ke bawah bahkan sampai ke pelosok pedesaan. Hal ini mendorong tingkat
permintaan akan buah impor semakin meningkat, dan dari negara asal yang beragam.
Menurut data dari Badan Karantina Pertanian (2004), untuk produk apel segar, total
importasi mencapai 105.821,23 ton pada tahun 2004 dengan frekwensi pemasukan
sebanyak 2311. Berdasarkan data tersebut, negara asal dari impor apel segar tercatat
dari 20 negara yang memasuki berbagai pelabuhan dan pemeriksaan stasiun karantina
di 10 lokasi. Jumlah ini meningkat dari tahun 2000 sebesar 73.426 ton.
Hal tersebut menggambarkan bahwa terjadi peningkatan permintaan secara drastis,
dengan rantai pasokan yang berasal dari berbagai negara melalui pintu masuk di
berbagai pelabuhan yang tersebar di Indonesia. Dan jumlah tersebut diperkirakan
akan terus meningkat sejalan dengan permintaan dan pergeseran preferensi
konsumen dari apel lokal ke apel impor.
Tarif impor rata rata untuk produk buah buahan berkisar 5%, diduga sebagai pemicu
membanjirnya buah impor. Hal ini disebabkan sejak ratifikasi WTO dan AFTA ada
komitmen untuk menurunkan tarif dari 26,1% pada tahun 1994 hingga 5% pada tahun
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1998. Upaya untuk menahan serbuan impor dilakukan, ketika Departemen Pertanian
berusaha untuk menaikkan tarif hingga 25%. Namun upaya tersebut selain mendapat
tekanan dari negara mitra dagang, juga mendapat tentangan dari dalam negeri
terutama Asosiasi Eksportir dan Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia. Bentuk
bentuk tekanan tidak hanya bertumpu pada masalah tarif bahkan terkait dengan
tekanan pada aspek perkarantinaan. Seperti yang dirilis oleh Antara News (2007),
Pemerintah Amerika Serikat mendesak Indonesia dalam hal ini Badan Karantina
Pertanian untuk memberikan izin bagi masuknya Apel Washington tanpa perlakuan
Karantina. Untuk buah buahan dari China, Departemen Pertanian tidak bisa
menerapkan tarif impor karena terikat dalam perjanjian perdagangan bebas Cina‐
ASEAN (CAFTA).
Dengan situasi tersebut maka pasar bebas menjadi sebuah kenyataan bagi produk
buah buahan unggulan nasional dan terutama bagi petani produsen buah tersebut.
Studi ini memfokuskan untuk memperdalam satu kasus produk buah unggulan yakni
Apel Batu sangat terkenal sebagai salah satu produk unggulan dan khas mengenai
bagaimana situasi produksi dan pasarnya terutama terkait dengan kehidupan
produsennya yaitu petani apel di Kota Batu, Malang. Hal ini akan memberikan
gambaran secara lebih jelas, sebagai kasus bagaimana produk unggulan berhadapan
dengan situasi pasar bebas yang digerakkan oleh kebijakan liberalisasi pertanian yang
radikal.
Apel yang tumbuh di kota Batu, Malang memang sangat unik karena hanya di tempat
itu varietas apel tersebut tumbuh. Apel Batu diperkirakan mulai ditanam sejak jaman
Kolonial Belanda mencapai kejayaan pada tahun 1980‐1996. Menurut Dinas Pertanian
Kota Batu dari 63 varietas apel asli Malang hanya 6 varietas yang masih bertahan
hingga saat ini yaitu Manalagi, Room Beauty, Anna, Princes Bubble, Wang Lin dan
Winter Banana. Keenam varietas ini uniknya justru tidak tumbuh jika ditanam di
tempat lain. Ada upaya untuk menguji 13 jenis bibit apel dari Belanda, namun jusru
gagal untuk tumbuh di iklim kota Batu.
Menurut data dari Pemda Kota Batu (2004), produksi apel pada tahun 2001 mencapai
32.528 ton dan pada tahun 2004 menjadi 31.612 ton. Namun demikian yang menarik
adalah jumlah petani apel dan luas areal tanam justru meningkat yaitu 7.092 petani
yang mengelola lahan 2.126 hektar pada tahun 2001, menjadi 7.110 petani yang
mengelola 2.136 hektar pada tahun 2004.
a. Gambaran Lokasi Studi
Studi dilakukan di dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Batu Malang. Wilayah ini
merupakan dataran tinggi, dan jalur daerah wisata di Kota Batu. Sebagian besar
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masyarakat merupakan petani yang menanam berbagai jenis produk hortikultura
terutama apel sebagai produk andalan wilayah ini. Tanaman apel pada awalnya
ditanam di kebun kebun sekitar rumah, namun karena tekanan pembangunan
pariwisata dan pertumbuhan kota maka sebagian besar kebun yang berlokasi di sisi
jalan telah dijual dan menjadi bangunan.
Ada kecenderungan petani membuka kebun apel menuju kearah hulu yang
merupakan kawasan hutan produksi. Kecenderungan ini dikarenakan karena tekanan
pembangunan di wilayah hilir, sementara petani membutuhkan akses lahan untuk
kehidupan mereka. Hal ini dalam jangka panjang akan mempengaruhi daya dukung
lingkungan, karena konversi hutan menjadi kebun kebun apel dan pertanian lainnya.
b. Masalah Utama
Masalah pertama dan mengemuka dalam diskusi adalah tekanan apel impor terhadap
apel lokal. Petani menyatakan bahwa sebelum tahun 2000,kondisi petani sangat
makmur bahkan ada yang bisa beli mobil karena mengandalkan keuntungan dari
pertanian apel,namun setelah tahun 2000 pertanian apel di Batu hancur, kondisi
perekonomian petani turun drastis bahkan banyak petani menjual tanahnya. Kondisi
ini diakibatkan harga apel yang tidak pasti (fluktuatif) sementara harga sarana
produksi naik terus, kebutuhan hidup semakin mahal. Petani merasa bahwa dengan
kebijakan pembukaan pasar untuk apel impor telah menekan harga apel lokal. Selain
itu konsumen terutama yang berpenghasilan menengah keatas dan kaum muda tidak
lagi menyukai apel lokal dan lebih memilih apel impor. Harga apel rata rata tidak
beranjak dari Rp. 3000/kg untuk jenis manalagi, Rp. 4000/kg untuk jenis Ana dan Rp.
5000/kg untuk jenis Wang Ling sementara harga sarana produksi terus melonjak naik.

FGD Petani. Suasana Diskusi
petani Malang
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Masalah kedua adalah tingkat produksi yang menurun akibat kesuburan tanah yang
merosot. Hal ini karena pada periode tahun 1980 – sekarang petani apel dikenalkan
teknologi pertanian intensif yang kaya akan penggunaan pupuk dan pestisida kimia.
Hasilnya tanah menjadi tidak subur, kebutuhan input semakin tinggi ditengah harga
input yang semakin mahal namun produksi stagnan. Pohon pohon yang ada sudah
tua,sementara untuk peremajaan sudah tidak memiliki modal lagi. Lahan 1500 meter
persegi dulu menghasilkan 6‐7 ton (sebelum tahun 2000), sekarang hanya
menghasilkan 2,5 sampai 3 ton.
Petani seperti frustasi dengan kondisi pertanian apel sekarang terutama karena
tekanan masalah biaya produksi, produktifitas yang kurang serta tekanan dari produk
impor. Petani merasa kecewa dengan pemerintah yang membiarkan petani apel
sengsara, bahkan beberapa kebijakan pemerintah justru menjadi pemicu kehancuran
pertanian apel di Batu Malang.
c. Rantai Pasokan
Dari sisi pemasaran sebenarnya petani tidak mengalami kesulitan, karena pasokan
sebagian besar dikirim ke pasar luar kota seperti Surabaya dan Jakarta. Rantai pasokan
tidak berbeda dengan produk hortikultura lainnya, namun selisih antara harga pada
tingkat petani dengan pada tingkat konsumen antara Rp.3000 sampai Rp. 5000/kg
untuk pasar tradisional dan selisih bisa mencapai Rp. 7000 untuk supermarket.
Dari sisi pedagang permasalahan utama adalah tingginya biaya pengiriman produk
terutama adanya pungutan resmi dan tidak resmi antara 15‐20 kali pungutan sekali
perjalanan. Hal ini membuat beban biaya pengiriman menjadi tinggi dan menekan
harga pembelian pada tingkat petani.
Dari investigasi supermarket di Malang, Tulungagung dan Bogor, harga Apel malang
berada di antara Apel Fuji (China) dan Apel Washington (AS).
Tabel 1. Perbandingan Harga Apel di Supermarket antar kota Tulungagung, Malang
dan Bogor
No.
Jenis Apel
Malang
Tulungagung
Bogor
(Rp/kg)
(Rp/kg)
(Rp/kg)
1
Apel Malang
11.500
13.000
12.950
2
Apel Washington (AS)
15.500
15.500
17.750
3
Apel Fuji (China)
11.500
12.000
9.850
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d. Dampak Pasar Bebas
Berbeda dengan komoditas lainnya, petani apel menerima dampak pasar bebas secara
langsung dalam bentuk persaingan produk dengan produk impor. Petani apel terpukul
ketika membanjirnya produk apel impor tidak hanya pada swalayan atau supermarket
bahkan sampai ke pasar pasar tradisional. Hal ini membuat pangsa pasar apel lokal
menjadi semakin terbatas, sementara itu mereka menghadapi masalah terkait dengan
kenaikan biaya produksi, penurunan tingkat produktivitas serta bergesernya
preferensi konsumen ke apel impor
Sementara itu tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut,
karena nyatanya sampai saat ini kondisi petani apel bukan membaik malah
memburuk. Dengan situasi tersebut petani apel merasa frustasi dan pesimis akan
mampu bersaing dengan produk apel impor. Apel impor diproduksi oleh pertanian
skala industri, dengan dukungan teknologi serta subsidi dan perhatian besar dari
negaranya, sementara petani apel di Indonesia dibiarkan bersaing tanpa dukungan
dari pemerintah.
Petani apel di Batu Malang menyatakan apel lokal tinggal menunggu waktu saja untuk
punah karena anak anak tidak akan pernah mengenal lagi apel yang menjadi
kebanggaan nasional pada masa lalu, karena mereka hanya mengenal apel impor. Jika
tidak ada upaya serius, pertanian apel akan terus mengalami kebangkrutan dan
kehidupan petani akan semakin terpuruk.
f. Rekomendasi Petani
Petani Apel di Batu Malang merekomendasikan:
- Pemerintah secara khusus melindungi dan membangkitkan kembali potensi
sentra sentra produk unggulan termasuk sentra produksi apel di Batu Malang
- Pemerintah membina dan meningkatkan kemampuan petani untuk
menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk
impor
- Pemerintah membangun sistem informasi pasar dan harga pada tingkat lokal
- Petani mengembangkan program untuk meningkatkan kesuburan tanah untuk
pertanian apel
- Pemerintah mempromosikan keunggulan apel malang tidak hanya pada sisi
kualitas produksi namun nilai tambah lain seperti manfaat bagi kesehatan yang
mampu meningkatkan citra produk apel lokal
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g. Partisipasi dalam Perubahan
Petani apel sangat antusias untuk terlibat dalam proses dan kerja kerja untuk
menyarakan perubahan kebijakan. Petani apel siap bergabung dengan komponen
masyarakat sipil lainnya untuk memperjuangkan kepentingan petani terutama terkait
dengan revitalisasi sentra sentra produksi pertanian unggulan. Petani apel
mengusulkan untuk mendorong kekuatan aliansi petani lintas komoditas untuk lebih
berperan dalam memperjuangkan kepentingan petani.

4. Kasus Petani Jagung
Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian penting di Indonesia. Walaupun
produksi jagun relatif meningkat dari tahun ke tahun namun Indonesia masih
merupakan net‐importer untuk produk ini. Pada tahun 2000, produksi jagung adalah
9,4 juta ton, meningkat menjadi 10,7 juta ton pada tahun 2003 serta 12,57 juta ton
pada tahun 2005 (BPS, 2006). Peningkatan produksi ini berkontribusi terhadap
penurunan impor jagung dari 1,5 juta ton pada tahun 2003 menjadi 0,17 juta ton pada
tahun 2004.
Status sebagai net‐importer disebabkan oleh tingginya permintaan jagung untuk
industri pakan ternak. Pada tahun 2004, komposisi penggunaan jagung adalah (i)
untuk industri pakan ternak sebesar 4.680 juta ton (40,29%), (ii) untuk industri pangan
2,638 juta ton (22,71%) dan (iii) untuk konsumsi 4.299 juta ton (37,01%). Permintaan
akan jagung dalam negeri mendorong pemerintah untuk berupaya mengurangi impor
dan memperkuat produksi dalam negeri. Menurut data dari Badan Karantina
Pertanian (2005) impor jagung berasal dari beberapa negara yaitu Amerika Serikat,
Thailand, India. China, Korsel, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Kanada dan Argentina.
Tarif impor jagung pada tahun 1974‐1979 hanya 5% dan meningkat 10% pada periode
1983‐1993 dan pada tahun yang sama dengan ratifikasi Indonesia terhadap WTO, tarif
impor jagung menurun menjadi 5% dan setelah tahun 1995 tarif impor menjadi 0%.
Penurunan tarif impor ini mendorong peningkatan impor jagung, dimana hal ini
sejalan dengan kepentingan industri pakan ternak skala besar. Akhir akhir ini
permintaan akan jagung semakin meningkat karena menurunnya ketersediaan jagung
di pasaran internasional, karena Amerika Serikat menggunakan jagung sebagai bahan
dasar untuk bio‐etanol.
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a. Gambaran Umum Lokasi
Studi dilakukan di desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Desa ini
terletak tidak jauh dari perbatasan antara Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo di
Propinsi Jawa Timur. Sebagian besar petani di desa ini menanam jagung, karena
ditunjang oleh situasi alam yang secara topografis berbukit dan jauh dari akses sumber
air pada kebun kebun mereka. Diskusi dilakukan dengan beberapa petani jagung
terkait dengan aspek pasar dan implikasinya bagi kehidupan mereka.
b. Masalah Utama
Masalah umum yang dihadapi oleh petani jagung adalah rendahnya harga. Harga
jagung pada waktu studi adalah antara Rp. 1800/kg pada awal musim panen dan
kemudian menurun sampai Rp. 1500/kg. Oleh karena skala usaha yang kecil, dimana
rata rata kepemilikan lahan untuk tanaman jagung adalah dibawah 100 meter persegi
maka keuntungan menjadi semakin kecil.
Masalah kedua adalah tingginya biaya produksi jagung terutama untuk kebutuhan
benih hibrida dan biaya perawatan seperti pupuk dan pestisida. Peningkatan biaya
produksi terutama untuk benih yang terutama diproduksi perusahaan transnasional
seperti Pioneer dan PT BISI. Harga benih jagung dari PT BISI mencapai Rp. 26.000/kg
sementara untuk Pioneer mencapai Rp. 46.000/kg.
Situasi pasar jagung dikuasai oleh tengkulak, dan yang menarik adalah terdapat pola di
desa ini dimana produk jagung dijual oleh tengkulak kepada pemasok jagung untuk
pabrik pakan ternak PT. Charoen Phokpand yang tidak lain merupakan perusahaan
Thailand yang merupakan pemegang saham dari PT BISI produsen benih jagung.
Dengan demikian sesungguhnya terjadi penguasaan dari hulu dan hilir dari produksi
jagung oleh perusahaan transnasional dalam kepemilikan yang sama.
Liberalisasi di sektor jagung dalam ditandai dengan menguatnya investasi pada sektor
perbenihan dimana perusahaan seperti BISI, MONSANTO dan Pioneer Hi‐Breed telah
menguasai segmen hulu dari sistem produksi jagung nasional terutama dalam benih
hibrida dan pestisida. Sementara itu pada segmen hilir, perusahaaan pakan ternak
skala besar seperti PT. Charoen Phokpand memperoleh keuntungan dari pasokan
jagung untuk kontinuitas produksi pakan ternak.
c. Rekomendasi Petani
Petani jagung mengharapkan adanya perlindungan pemerintah terutama dalam
kepastian harga yang layak bagi petani. Sebagian besar dari petani adalah petani skala
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kecil sehingga mereka mendapatkan margin keuntungan yang rendah akibat jatuhnya
harga. Dengan peningkatan biaya produksi, petani jagung mengharapkan agar subsidi
pemerintah betul betul sampai kepada petani, sebab berdasarkan pengalaman
mereka subsidi hanya dinikmati oleh kelompok petani yang dekat dengan kalangan
pemerintah yang sesungguhnya secara ekonomi mereka tidak layak mendapatkan
subsidi.

Wawancara Petani.
Suasana Diskusi
petani Kediri

5. Kasus Petani Bawang Merah
Sementara itu bawang merah hampir serupa dengan jagung yaitu memiliki tingkat
permintaan yang tinggi untuk kebutuhan domestik. Berdasarkan data Deptan (2006),
produksi bawang merah cenderung menurun secara lambat dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2000 produksi bawang merah adalah 0,78 juta ton, dan menurun menjadi 0,77
ton pada tahun 2002 dan 0,76 ton pada tahun 2004. Sementara itu impor bawang
merah cenderung berfluktuasi yaitu 56,71 ribu ton pada tahun 2000, kemudian
menurun menjadi 32,93 ribu ton pada tahun 2002 namun kemudian melonjak menjadi
48,93 pada tahun 2004.
Menurut data Badan Karantina Pertanian (2005), pada tahun 2004 impor bawang
merah terbesar adalah Philiphina sebesar 22, 95 ribu ton. Bawang merah impor juga
berasal dari beberapa negara diantaranya Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia,
India, Selandia Baru, Belanda dan Amerika Serikat.
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Bawang merah adalah salah satu komoditas dimana kasus impor menjadi isu publik
dan mendapatkan pemberitaan media massa secara luas, selain kasus beras dan gula.
Bawang merah impor tesebut masuk ke sentra produksi dan pasar bawang merah
terbesar di Brebes, dan secara berulang setiap musim berkontribusi bagi penurunan
harga bawang lokal.
Brebes merupakan sentra produksi bawang merah yang memasok 25 % dari total
produksi bawang merah di Indonesia. Bawang merah impor yang masuk ke Brebes,
sedikitnya 150 ton per hari. Bawang impor dijual dengan harga bervariasi, bawang
merah dari India dijual Rp. 3.300/kg, dari Philipina Rp. 9.600/kg, Thailand Rp. 7.000/kg
and Vietnam Rp. 6.700/kg (Suara Merdeka, 20 April 2006). Hal tersebut
mengakibatkan harga bawang merah lokal yang mampu mencapai Rp. 15.000/kg bisa
turun menjadi Rp. 9.000/kg bahkan untuk bawang dengan kualitas rendah bisa
mencapai Rp. 5.000/kg di pasaran.
Sementara itu pada tingkat petani harga normal Rp. 3.000 ‐ 4.000/kg bisa terpuruk
sampai Rp. 1.500/kg. Bila harga jatuh, bisa dipastikan petani akan bangkrut karena
biaya produksi per satuan luas untuk produk bawang merah bisa mencapai puluhan
juta. Hal ini membuat berbagai pihak menaruh perhatian besar terhadap
permasalahan impor bawang merah ini.
Pemerintah melalui departemen pertanian berusaha merespon permasalahan ini dan
meningkatkan tarif sebesar 20 %, namun upaya ini dipastikan tidak efektif karena
sebagian besar bawang merah impor berasal dari negara negara anggota AFTA yang
terikat dalam skema CEPT dimana produk yang tidak termasuk sensitive hanya boleh
dikenakan tarif maksimal 5 %. Pemerintah menyatakan akan mengenakan non tarif
barier melalui pengetatan dalam tindakan karantina terkait dengan sanitary dan
phitosanitary.
a. Gambaran Umum Lokasi
Studi dilakukan di desa Kedunguter, Brebes Jawa Tengah yang merupakan sentra
produksi bawang merah. Sebagian besar petani di desa ini mengandalkan bawang
merah sebagai sumber penghidupan. Budidaya bawang merah adalah salah satu
budidaya pertanian yang membutuhkan input luar yang tinggi terutama pupuk dan
pestisida kimia. Biaya produksi bawang merah mencapai puluhan juta rupiah, sehingga
persoalan produksi seperti hama dan penyakit serta harga pasar sangat sensitif
terhadap pendapatan. Diskusi dilakukan dengan kelompok petani yang tergabung
dalam IPPHTI Brebes, dimana mereka telah melakukan teknik inovasi produksi dengan
melakukan pengurangan input kimia dalam proses budidaya bawang merah
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Bawang merah.
Produk andalan
petani yang banyak
dirundung masalah.

b. Masalah Utama
Petani bawang merah menyatakan bahwa kejatuhan harga akibat masuknya bawang
impor ke pasar pasar di Brebes merupakan masalah besar bagi mereka, terutama
karena mampu menurunkan harga bawang lokal sampai 50‐75 %. Pada musim
terakhir, saat awal panen mereka mendapatkan harga rata rata sampai Rp. 4000/kg,
namun akibat tekanan bawang merah impor yang membajiri lapak lapak penjualan
bawang merah mengakibatkan harga bawang lokal turun sampai Rp. 2000/kg. Hal ini
membawa kerugian puluhan juta rupiah bagi petani.
Dari informasi petani didapatkan bahwa pada masa panen, bawang merah impor yang
masuk ke gudang gudang penampungan mencapai satu kontainer per hari. Mereka
mengetahui bahwa bawang tersebut diimpor dari Philipina, Thailand and India.
Mereka mengira bahwa Brebes hanya menjadi tempat transit untuk pengiriman ke
berbagai wilayah lain, namun ternyata bawang impor tersebut masuk ke pasar pasar
lokal.
Berdasarkan pengamatan petani, bawang bawang impor yang prosedur ijinnya adalah
untuk konsumsi, ternyata juga digunakan oleh sebagian petani untuk bibit bawang
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merah. Hal ini mengakibatkan terjadinyan ledakan hama dan penyakit yang
berdampak dalam skala luas. Menurut petani hal ini merupakan pelanggaran karena
ijin untuk bibit harus melalui prosedur khusus dalam karantina pertanian.
Sementara itu intensitas penggunaan pupuk kimia dan pestisida membuat kondisi
kesuburuan tanah menjadi menurun dan menurunkan potensi produksi dari tahun ke
tahun. Situasi ini yang mendorong kelompok petani pengendalian hama terpadu untuk
menerapkan prinsip ekologis untu mengurangi ketergantungan pada input kimia,
mengurangi biaya produksi dan memperbaiki kualitas lingkungan pertanian.
c. Rekomendasi Petani
Petani bawang merah menuntut kepada pemerintah untuk:
- Menghentikan impor bawang merah dan mencegah masuknya bawang merah
ke sentra produksi seperti Brebes
- Mengatur tata niaga bawang merah sampai pada tingkat lokal, sehingga
melindungi petani dari kejatuhan harga
- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan bawang merah impor dengan
ijin untuk konsumsi yang digunakan untuk benih
- Meningkatkan potensi produksi bawang merah dengan mendukung upaya
untuk memperbaiki lingkungan pertanian terutama kesuburan tanah
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ANALISA DAN REKOMENDASI

A. Analisis
Pertanian merupaka sumber penghidupan bagi jutaan rakyat petani di Indonesia, yang
merupakan urat nadi dari perekonomian secara keseluruhan. Sektor pertanian
merupakan penopang ketahanan pangan nasional, penyedia lapangan kerja secara
ekstensif, penghasil bahan baku untuk industri dan generator bagi pembangunan
pedesaan. Pertanian Indonesia ditopang oleh jutaan petani dengan skala usaha kecil,
sehingga pertanian juga memiliki peranan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan
dan peningkatan kesejahteraan petani.
Pertanian Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan besar, pertama adalah
menjawab berbagai masalah pembangunan seperti pengentasan kemiskinan,
memperkokoh ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Kedua, pertanian dituntut untuk menjawab perubahan lingkungan strategis terutama
karena dinamika perubahan tata ekonomi global yang mengarah pada pasar bebas.
Kemampuan dalam menjawab kedua tantangan yang saling terkait tersebut sangat
tergantung pada upaya pemerintah dalam mengembangan kebijakan dan
pembangunan di sektor pertanian terutama untuk memperkuat pertanian Indonesia
dari tekanan gelombang perubahan terutama terkait dengan dampak pasar bebas.
Dari risalah studi literatur mengenai partisipasi Indonesia dalam berbagai perjanjian
perdagangan bebas (FTA), nampak bahwa pemerintah Indonesia sangat aktif terlibat
dalam membangun berbagai pakta perjanjian perdagangan bebas baik pada tingkat
kawasan maupun bilateral. Ada beberapa hal yang menjadi motivasi pemerintah
Indonesia untuk terlibat dalam FTA diantaranya adalah:
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1. Keinginan untuk memperoleh manfaat dari perluasan pasar dunia sebagai
konsekwensi dari liberalisasi perdagangan global
2. Kemauan untuk memperbesar investasi luar negeri di Indonesia untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Harapan untuk memperoleh skema peningkatan kapasitas dan kerjasama
teknis untuk meningkatkan daya saing dalam kompetisi global
Namun demikian partisipasi Indonesia dalam berbagai kesepakatan perdagangan
bebas baik dalam konteks multilateral, regional dan bilateral mengandung beberapa
konsekwensi penting yaitu:
1. Keterbukaan pasar dalam negeri dari produk impor sebagai konsekwensi dari
penurunan tarif dan penghapusan hambatan non tarif
2. Terbatasnya peran pemerintah dalam memberikan bantuan atau subsidi bagi
kelompok kelompok marginal
3. Masuknya investasi asing pada sektor sektor strategis dalam negeri
Dari studi literatur nampak jelas bahwa liberalisasi perdagangan sebagai jalan untuk
memperluas pasar bebas cenderung mencari jalur jalur yang paling efektif dan
fleksibel, hal ini nampak dari kemacetan perundingan perdagangan bebas multilateral
dalam WTO, telah mendorong menjamurnya berbagai kesepakatan FTA. Hal ini tidak
bisa dilepaskan dari kepentingan negara maju untuk terus mengakselerasi dan
memperluas akses pasar bagi produk mereka ke negara berkembang. Dengan BTA,
negara maju lebih efektif untuk menekan negara mitra terutama negara berkembang
karena pada umumnya seringkali dikaitkan dengan isu‐isu non perdagangan. Dalam
BTA, pada umumnya negara yang lebih kuat secara ekonomi akan cenderung
mendominasi dan progresif untuk meraih keuntungan dari kesepakatan untuk
perdagangan bebas, dibanding dengan negara yang lemah secara ekonomi.
Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif terlibat dalam perjanjian
perdagangan bebas. Dalam konteks multilateral, Indonesia merupakan meratifikasi
pembentukan WTO pada tahun 1994. Ratifikasi ini memberikan konsekwensi pada
kewajiban Indonesia untuk mematuhi segala aturan dalam WTO, sebaliknya memiliki
hak untuk tidak didiskriminasikan dalam percaturan perdagangan internasional.
Indonesia juga aktif untuk membentuk AFTA, sebuah pakta perdagangan bebas dalam
region ASEAN sejak tahun 1992, dan efektif berlaku sejak tahun 2003. Secara umum
sejak ratifikasi WTO dan AFTA, Indonesia terikat komitmen untuk penurunan tarif dan
penghapusan hambatan non tarif.
Walaupun ASEAN telah menjadi sebuah pakta perdagangan bebas, namun volume
perdangangan intra‐ASEAN tidak terlampau besar karena sesungguhnya negara
negara di ASEAN memiliki karakteristik produk yang sejenis sehingga ASEAN tidak bisa
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menjadi blok perdagangan yang kuat. ASEAN kemudian memperluas pakta
perdagangan bebas dengan tiga negara di Asia Timur yang lebih maju secara ekonomi
yaitu China, Jepang dan Korea dalam kerangka ASEAN+3. ASEAN juga mulai
membangun kerjasama bilateral dengan EU, Australia dan India.
Secara bilateral Indonesia juga telah menandatangani kerjasama ekonomi dengan
Jepang untuk membangun perjanjian perdagangan bebas diantara kedua negara. Pada
tahun 2008 ini Indonesia mulai intensif untuk membuka kembali proses penyelesaian
BTA dengan Amerika Serikat, melakukan penjajagan dengan Australia dan Korea
Selatan.
Pada sektor pertanian, hal tersebut membawa konsekwensi pada penurunan tarif
produk produk pertanian dari negara mitra dan penghapusan hambatan non tarif
bahkan masuknya beberapa isu baru yang tidak diatur dalam kerangka perdagangan
multilateral. Hal ini berimplikasi pada membanjirnya produk pertanian impor di pasar
domestik. Produk pertanian impor terutama hortikultura telah membanjiri pasar
dalam negeri tidak hanya pada swalayan atau supermarket namun sampai ke pasar
pasar tradisional. Produk pertanian impor tidak saja menekan harga produk lokal,
namun juga memperluas dan menggeser preferensi konsumen sehingga semakin
tahun permintaan akan produk impor semakin besar.
Upaya pemerintah untuk membendung produk pertanian impor dengan jalan
menaikkan tarif rata rata dari 5% menjadi 20% tidak terlampau efektif karena sebagian
besar negara pengkespor adalah negara yang menjalin perjanjian FTA baik secara
bilateral maupun dalam kerangka ASEAN. Misalnya produk dari pertanian impor dari
China tidak serta merta dikenai bea masuk karena terikat dalam CAFTA atau produk
dari sesama negara ASEAN akan terikat dalam CEPT dalam kerangka AFTA.
Dalam hal tersebut pemerintah Indonesia sudah tidak lagi bisa secara efektif
membendung tekanan impor pangan dan pertanian karena terikat dalam komitmen
perdagangan bebas dengan menggunakan instrumen tarif, apalagi ketika
memperhitungkan kapasitas kepabeanan Indonesia yang masih rentan oleh
penyelundupan.
Berdasarkan studi kasus lapangan di beberapa komunitas, petani mengemukakan
beberapa fakta implikasi pasar bebas yaitu:
1. Membanjirnya produk pertanian impor
- Menekan harga produk pertanian lokal seperti dalam kasus Apel dan Bawang
Merah
- Merosotnya kekuatan sentra sentra produk unggulan akibat tekanan dari
produk impor
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-

-

Meningkatkan peluang spekulasi oleh pedagang perantara seperti dalam kasus
pengoplosan beras lokal dan impor, serta pemanfaatan isu impor untuk
menekan produk petani dalam kasus beras
Pergeseran preferensi konsumen ke produk impor mengakibatkan volumen
permintaan produk impor semakin meningkat

2. Meningkatkan konsentrasi penguasaan perusahaan transnasional dalam pertanian
- Pasar bebas juga membuka peluang besar bagi investasi perusahaan
transnasional di sektor perbenihan seperti pada kasus benih jagung hibrida dan
benih sayuran serta mulai masuk pada benih padi hibrida sejak tahun yang lalu
- Adanya integrasi vertikal, dimana perusahaan transnasional berperan ganda
mata rantai produksi dan pasar. Dalam kasus jagung hibrida misalnya PT. BISI
yang merupakan produsen benih jagung hibrida ternyata dimiliki oleh PT.
Charoen Phokpand perusahaan pakan, yang menampung hasil produksi jagung
untuk pakan ternak
3. Peningkatan biaya produksi pertanian
- Kenaikan biaya produksi terutama input pertanian menekan keuntungan
petani terutama benih, pupuk dan pestisida
- Pemerintah tidak mampu melakukan intervensi terhadap kenaikan biaya
produksi
Sementara itu berdasarkan pandangan petani, pasar pertanian Indonesia masih
menghadapi permasalahan serius terutama terkait dengan:
1. Rantai pasokan yang tidak efisien dan adil bagi petani
- Rantai pasokan produk belum menjamin pihak pihak yang terlibat
mendapatkan keuntungan sesuai dengan pengorbanan yang diberikan, dimana
petani mendapatkan keuntungan yang paling kecil dengan pengorbanan paling
besar
- Rantai pasokan dikuasai oleh pedagang perantara yang memanfaatkan
kelemahan dan keterbatasan petani
- Rantai pasokan masih penuh dengan ekonomi biaya tinggi dengan adanya calo
dan banyaknya pungutan baik resmi maupun tidak resmi
2. Informasi pasar dan harga yang bersifat asimetris
- Informasi harga pasar dikuasai oleh pedagang perantara, dimana ketika harga
jatuh informasi cepat sampai pada petani sementara ketika harga tinggi maka
informasi lambat sampai kepada petani
- Tidak adanya informasi harga membuat petani memutuskan jenis tanaman
berdasarkan harga pada musim terakhir, sehingga terjadi over supply yang
menurunkan harga
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-

Belum adanya kelembagaan informasi harga dan pasar pada tingkat lokal

3. Program dan dukungan pemerintah masih belum dinikmati petani
- Program subsidi masih belum menjangkau petani, terutama karena salah
sasaran dan dinikmati oleh pihak yang tidak membutuhkan
- Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur tata niaga pada
tingkat lokal
- Kurangnya dukungan pemerintah untuk memperkuat kelembagaan pemasaran
pada tingkat petani
Secara umum petani menyatakan bahwa pasar bebas merupakan ancaman bagi
kehidupan petani. Dalam persepsi petani pasar bebas sangat terkait dengan
membanjirnya impor produk pangan dan pertanian. Petani melihat ada aspek
ketidakadilan karena petani di negara maju yang merupakan pertanian industri
dengan teknologi pertanian yang maju, dan mendapat subsidi dari pemerintah
bersaing dengan petan negara berkembang minim dukungan dari pemerintah.

B. Rekomendasi
Berdasarkan masukan yang dihimpun dalam studi maka rekomendasi dari petani
kepada pemerintah terkait dengan dampak pasar bebas adalah :
1. Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk revitalisasi wilayah sentra
sentra produksi produk pertanian unggulan
2. Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi dan membatasi impor produk
pertanian karena telah menekan dan membatasi pangsa pasar produk
pertanian dalam negeri
3. Pemerintah mengatur rantai pasokan produk pertanian sehingga mampu
memberikan manfaat yang adil bagi petani
4. Pemerintah memperkuat kelembagaan pemasaran dan informasi harga pada
tingkat lokal
5. Pemerintah melakukan upaya promosi dan peningkatan nilai tambah produk
pertanian dalam negeri sebagai upaya untuk meningkatkan citra produk lokal
6. Pemerintah memperbaiki skema subsidi dan program dukungan lainnya
sehingga bisa bermanfaat langsung bagi petani secara luas
7. Pemerintah meningkatkan kapasitas petani untuk mampu memproduksi
produk pertanian yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing dengan
produk impor
8. Pemerintah memberikan perlindungan bagi petani terutama untuk produk
khusus yang menentukan kehidupan secara luas
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Menyangkut partisipasi petani dalam advokasi kebijakan maka petani mengharapkan
peran yang lebih besar dalam menyuarakan aspirasi petani terutama terkait dengan
masalah pasar. Model pertemuan petani lintas komoditas seperti yang dilakukan pada
tanggal 18‐19 Maret 2007 di Bogor perlu diteruskan dan ditindaklanjuti karena
memberikan peluang kepada petani untuk belajar dan tukar pengalaman mengenai
masalah pasar serta memberikan kesempatan petani untuk menyuarakan aspirasi
mereka.
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