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“Pangan adalah Hak Azasi Manusaia (HAM)
yang negara harus menjamin hak atas
pangan bagi seluruh warganya”
Deklarasi Hak Atas Pangan, PBB

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pengertian

Pangan

adalah

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya
yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan dan Kehidupan
Manusia
▪

▪

▪

▪

Secara biologis, manusia dan semua
makhluk hidup perlu makan sebagai salah
satu kelangsungan hidup.
Laki-laki dan perempuan berperan sebagai
pencari dan pengumpul bahan pangan.
Perempuan mengumpulkan dan merawat
benih yang nantinya akan dibudidayakan
untuk menghasilkan pangan keluarga.
Dalam kehidupan masyarakat pangan
memiliki nilai yang sangat tinggi baik secara
personal, sosial, budaya dan spiritual.

Pangan dan Perempuan
• Perempuan memiliki jasa besar terhadap kemanusiaan karena menemukan
metode bercocok tanam dan pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai
pekerja pertanian pertama. (BPS) mencatat jumlah perempuan petani di
Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebanyak 8.051.328 jiwa. Berdasarkan data
tersebut, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah petani tertinggi
pada tahun 2018. Jumlah perempuan petani di Provinsi Jawa Timur pada tahun
2018 sebanyak 1.559.572 jiwa.
• Perempuan terlibat untuk memilih benih dengan cermat dan hati-hati agar panen
berhasil baik dan cukup memberi makan keluarga.
• Perempuan petani selalu menanam tanaman pangan di lahan (Berbagai jenis
tanaman lokal, seperti padi, singkong, uwi, ubi tatas, keladi, kacang-kacangan,
wijen, shorgum, jewawut dan lain-lain). Perempuan nelayan memiliki tanggung
jawab dalam mencari ikan di pesisir dan di laut serta mengelola hasil tangkapan
ikan
• Perempuanlah yang berperan dalam penyimpanan bahan pangan keluarga.
Mengatur hasil panen untuk konsumsi keluarga sendiri, dan memberikan kepada
tetangga yang membutuhkan apabila memiliki kelebihan.
• Perempuan mengolah makanan dan menjamin kecukupan gizi bayi dan balita.

“Perempuan adalah
produsen utama dan
pengelola pangan
dunia, namun,
pekerjaan mereka
dalam berproduksi
dan pengelolaannya
sekarang telah
dihilangkan”
- Vandana Shiva -

Industrialisasi dan
Privatisasi Benih
(Hibrida & GMO)

Agreement on
Agriculture
(AoA)

Revolusi Hijau dan
Revolusi Biru/Ekonomi
Biru (perikanan) dan
WTO (Kapitalistik &
Patriarkhi)

Kebijakan yang
mendukung (UU SPBP,
UU CIPTA KERJA)

Perdagangan Bebas
(GATT-WTO)
Pangan dijadikan
komoditas dagang

Dampak
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Hilangnya keanekaragaman dan budaya tani
Hilangnya pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan pangan.
Menjadi konsumen pangan
Korporasi Pangan menguasai pengetahuan dan pengelolaan pangan.
Semakin berkurangnya rumah tangga petani karena menjadi petani bukan pekerjaan yang menjanjikan sehingga terjadi
alih profesi dan terancam akan hadirnya pertanian tanpa petani karena tidak adanya regenerasi.
Perempuan sebagai produsen pangan kehilangan sumber penghidupannya dan semakin termarjinalkan karena akses,
kontrol dan manfaat atas Sumber Daya Agraria dirampas oleh Negara. Akibat hal ini, perempuan pun bahkan akhirnya
kembali terdomestifikasikan dan sebagian harus keluar dari desa untuk mencari sumber penghidupan lainnya dimana
membuat mereka sangat rentan mengalami kekerasan (PRT, Buruh, Pekerja Imigran, dll).

UU CIPTA KERJA: MENJAUHKAN PEREMPUAN DARI PANGAN
ALIH FUNGSI LAHAN
UU No.22/2019 - SBPB

UU Cipta Kerja

Catatan
Pasal 19
1.
Penambahan proyek strategis
nasional sangat tidak tepat dilakukan
(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah
(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang
dengan mengalihfungsikan lahan budi
ditetapkan
sebagai
Lahan
budi
daya
Pertanian.
sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.
daya pertanian seharusnya untuk
pemenuhan pangan nasional,
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya
pemerintah mempertahankan,
nasional, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melindungi dan menambah lahan
dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan
budi daya pertanian, pemerintah pun
ketentuan peraturan perundang-undangan.
perlu mendorong produktifitas dan
(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan
perlindungan serta kesejahteraan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan
(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk
petani.
dengan syarat:
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
2.
Persyaratan Alihfungsi lahan pada ayat
hanya dapat dilakukan dengan syarat:
3 hanya diperuntukkan bagi
a. dilakukan kajian strategis;
a. dilakukan kajian strategis;
kepentingan umum saja, sementara
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c.
dibebaskan
kepemilikan
haknya
dari
pemilik;
dan/atau
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
untuk proyek strategis nasional
d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
dihilangkan. Ini berarti alihfungsi
d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya
lahan atas nama proyek strategis
(4)
Alih
fungsi
Lahan
budi
daya
Pertanian
untuk
kepentingan
umum
Pertanian.
nasional tidak memerlukan syaratdan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
syarat sebagaimana disebutkan pada
yang
dilaksanakan
pada
Lahan
Pertanian
yang
telah
memiliki
jaringan
(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan
ayat dimaksud.
pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihfungsian Lahan budi daya
jaringan pengairan lengkap.
Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19

Tanpa adanya UU Cipta Kerja
tercatat dalam 10 tahun yakni
mulai 2003 sampai 2013, konversi
tanah pertanian ke fungsi nonpertanian per menitnya 0.25
hektare dan 1 (satu) rumah tangga
petani hilang atau terlempar ke
sektor non-pertanian.
Dewi Kartika, KPA

KASUS KEKERASAN TERHADAP BURUH MIGRAN

Kasus kekerasan terhadap perempuan buruh migran meningkat drastis pada tahun 2019, mengingat
data 154 itu baru hitungan dari Januari-Mei, 2018 ada 154 kasus, 2017 ada 117 kasus, dan 2016 ada
19 kasus.
Sumber : Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

KASUS KEKERASAN TERHADAP PRT

Pada 2018 jumlah kekerasan terhadap PRT sebanyak 427 kasus, lebih tinggi jika dibandingkan dengan
2017 yaitu sebanyak 342 kasus. Pada 2016 tercatat sebanyak 402 kasus, sedikit lebih rendah dari
pada 2015 yaitu 408 kasus. Sedangkan pada 2014 kekerasan terhadap pekerja domestik sebanyak
336 kasus.
Sumber : Jala PRT

UU CIPTA KERJA: BEBAN BERLAPIS PEREMPUAN
IMPOR PANGAN
UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani

UU Cipta Kerja

Catatan

Pasal 15
(1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan
produksi Pertanian dalam negeri untuk
memenuhi kebutuhan pangan nasional.
(2) Kewajiban mengutamakan produksi
Pasal 15
1.
Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim kewenangannya berkewajiban mengutamakan dan
panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam
meningkatkan produksi Pertanian dalam negeri untuk
negeri.
memenuhi kebutuhan pangan nasional.
(2) Peningkatan produksi pertanian dalam negeri
(3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
menteri terkait harus melakukan koordinasi
strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam
dengan Menteri.
Pasal 7 ayat (2).

Pada ayat 2 uu ciptaker, impor Komoditas
Pertanian sesuai dengan musim panen
dan/atau kebutuhan konsumsi dalam
negeri dihilangkan dan diganti dengan
Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 Perlintan. Artinya Pembatasan
impor bukan termasuk strategi atau cara
perlindungan petani

DATA IMPOR PANGAN

"Siapa yang memberi makan dunia? jawabanku sangat berbeda
dengan apa yang biasa diberikan oleh sebagian besar orang.
Jawabanku : Para perempuan dan petani kecillah - yang
berlandaskan pada keanekaragaman hayati - yang merupakan
penyedia utama pangan di negeri-negeri dunia ketiga"
Vandana shiva

