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Berita di Harian Umum Koran Jakarta edisi 6 

Januari 2009, tentang rencana pemerintah 
mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perberasan pada 1 
Januari 2009 cukup mengagetkan.  Sebab dalam 

inpres tersebut, jelas tersirat upaya pemerintah 
untuk mendorong dan memfasilitasi investasi 

asing dalam kegiatan produksi perberasan.  

Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
meminta dukungan investasi asing untuk 

mengembangkan produksi beras nasional. 

Sudah lama dipahami bahwa beras bukan hanya 

merupakan barang ekonomi, tapi ia juga 
memunyai banyak dimensi lain -sosial, politik, 

kultural dan psikologis- yang sudah menyatu 

padu dengan bangsa ini.  Sedemikian 
strategisnya posisi beras hingga harusnya 

kebijakan perberasan perlu pencermatan dari 
berbagai dimensi tersebut, termasuk sosiokultural 

dan politik. 

Keberhasilan peningkatan produksi beras yang 

dicapai beberapa tahun belakangan ini 

mengundang keterlibatan banyak peran, mulai 
peran petani gurem dan buruh tani hingga 

berbagai usaha mikro dan kecil pedesaan lainnya.  
Peran mereka dalam tercapainya swasembada 

beras tidak bisa dilepaskan begitu saja. 

Kegiatan produksi beras merupakan usaha 

ekonomi skala kecil di lokasi setempat (small-
scale on-site economic activity) yang telah 

terbukti sesuai untuk masyarakat pedesaan.  

Sepatutnya, pola memaksimalkan peran ekonomi 
skala kecil perlu dipertahankan.  Bahkan bila 

perlu, diduplikasi untuk berbagai kegiatan 
ekonomi lainnya, terutama untuk industri berbasis 

pertanian. 

Untuk produksi beras, masalah sesungguhnya 

bukan terletak pada skala ekonominya, tetapi 

lebih terletak pada masalah stabilitas dan 
kepatutan harga gabah yang dihasilkan petani.  

Jika harga stabil dan pantas -sehingga menjamin 
peningkatan kesejahteraan petani, produksi akan 

meningkat karena petani termotivasi untuk 
melakukannya. 

Rencana kenaikan harga pembelian pemerintah 

(HPP) untuk gabah kering panen (GKP) yang 

didengungkan akan naik sebesar 13,6 persen 
pada pertengahan November 2008, ternyata 

hanya direalisasikan sebesar 9,1 persen.  
Mempertimbangkan inflasi, maka kenaikan ini tak 

akan mengakibatkan perubahan signifikan bagi 
kesejahteraan petani. 

Hasil jajak pendapat di akhir Desember 2008 oleh 
salah satu surat kabar nasional mengingatkan 

bahwa 54,6 persen masyarakat menganggap 

bahwa persoalan yang paling penting untuk 
dikerjakan oleh pemerintah pada tahun 2009 

adalah masalah ekonomi dan lapangan kerja. 

Bayangkan akan berapa banyak petani kehilangan 

pekerjaan, jika lahan usaha mereka beralih 
penguasaannya ke investor asing.  Jika diadu 

head-to-head, tentu petani tak akan mampu 

bersaing dengan usaha skala besar bermodal 
kuat. 

Dari sisi lain, membuka lapangan kerja baru 
bukanlah pekerjaan gampang.  Petani dengan 

pengetahuan dan keterampilannya yang terbatas 
juga tidak mudah untuk beralih bidang atau jenis 

pekerjaan.  Oleh sebab itu, sektor perekonomian  

yang berperan menyerap banyak tenaga kerja ini 
perlu dipertahankan. 

Sesungguhnya Undang-Undang No 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal sudah 

menggariskan secara jelas.  Pada Pasal 3 ayat (2) 
disebutkan tujuan penanaman modal antara lain 

untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong 
pengembangan ekonomi kerakyatan, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan 

hanya untuk meningkatkan perekonomian 
nasional. 

Pemerintah perlu menetapkan bidang atau jenis 
usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan 

persyaratan, sebagaimana amanat UU 
Penanaman Modal tersebut.  Juga wajib 

menetapkan bidang usaha yang dicadangkan 

untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi (Pasal 13 ayat 1). 

Lahan Berkurang 

Penanaman modal asing tentu diperlukan, tetapi 



tentunya harus juga dilakukan secara selektif dan 

bijaksana.  Perlu pula dipertimbangkan bahwa 

saat ini telah sangat luas lahan yang telah 
dikuasai oleh perkebunan besar, misalnya untuk 

perkebunan sawit saja sudah mencapai sekitar 
3,75 juta hektar.  Sebagian lahan ini merupakan 

hasil menggusur lahan usaha petani tradisional. 

Belum lagi laju konversi lahan pertanian tanaman 

pangan, termasuk sawah, yang terus melaju 

tanpa dapat dibendung.  Menurut informasi Real 
Estat Indonesia (REI), selama tiga tahun terakhir, 

di Pulau Jawa, pembangunan perumahan telah 
menggusur seluas 4.891 hektar lahan, termasuk 

lahan pertanian pangan yang produktif.  Belum 

lagi konversi lahan untuk industri dan 
pembangunan infrastruktur. 

Belakangan, kompetisi pemanfaatan lahan untuk 
budi daya tanaman energi -bahan baku biofuel- 
juga perlu dipertimbangkan.  Dengan semakin 
terbatasnya ketersediaan bahan bakar fosil, akan 

meningkat pula kebutuhan lahan untuk budi daya 
tanaman bahan baku biofuel ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulannya, lahan yang tersedia untuk 

kegiatan produksi beras tidak akan semakin 

bertambah, malah sebaliknya akan cenderung 
semakin berkurang.  Kemana lagi petani padi 

harus 'mengungsi' jika lahannya akan 
'dipinjamkan' kepada investor asing? Ataupun 

kepada pengusaha besar nasional? 

Ada hal lain yang juga perlu dicermati.  Petani 

kecil -yang jumlahnya puluhan juta- sebagai 

produsen beras tidak akan pernah kompak dan 
mampu mendikte harga beras.  Oleh sebab itu, 

harga beras dalam negeri akan cenderung tetap 
rendah, bahkan selalu anjlok pada saat musim 

panen raya.   

Namun, akan terjadi perubahan besar jika 

produksi beras hanya dikendalikan oleh beberapa 

pemodal kuat.  Tentu harga yang dibebankan 
kepada konsumen juga akan dikendalikan.  

Karena tujuan utama bisnis adalah mencari 
keuntungan, harga beras akan cenderung lebih 

tinggi.  Hal itu, tak dapat dipungkiri, akan 
merugikan konsumen. 

Semoga pada 2009 petani tak kehilangan lahan 
dan pekerjaannya, serta konsumen tidak ikut 

menanggung akibat dari kebijakan yang keliru. 

 


