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Potensi Konflik Sosial
Dorong Investasi Australia di Usaha Pembibitan Sapi Potong

Jumat, 19 Maret 2010 | 04:04 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah diminta tidak menyerahkan usaha pengembangan ternak sapi

kepada investor asing, tetapi memberdayakan petani dan pengusaha nasional dalam

pengembangan ternak sapi. Menyerahkan pengusahaan lahan pertanian kepada asing akan

menciptakan konflik sosial.

Menurut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono

Yudo Husodo, Kamis (18/3) di Jakarta, kebijakan pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi

masuknya investor Australia untuk menguasai lahan-lahan produktif pertanian Indonesia akan

melukai rasa keadilan petani.

Berdasarkan Sensus Pertanian 1993, luas lahan pengusahaan petani Indonesia rata-rata hanya

0,83 hektar dan tahun 2003 turun menjadi 0,7 hektar. Adapun petani gurem di Jawa rata-rata

hanya menguasai 0,34 hektar per rumah tangga petani.

Dalam situasi petani sulit mendapatkan akses lahan produksi, pemerintah justru akan

memberikan lahan pertanian produktif kepada swasta dan asing. ”Bila tidak hati-hati, dalam

jangka panjang kebijakan ini berpotensi menciptakan konflik sosial,” kata Siswono.

Dia mencontohkan, konflik sosial di Kuba. Konflik tersebut berawal dari konflik lahan antara

masyarakat dengan investor.

Semua negara yang maju pertaniannya, kata Siswono, telah tuntas dengan masalah agraria,

yang menjamin petani memiliki lahan yang terus meluas untuk menjamin kesejahteraan. ”Di

Indonesia, yang terjadi malah luas lahan pengusahaan petani terus menurun,” ujar Siswono.

Pendapat senada disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira,

Kupang, Tom Ola Langoday. Dia mengingatkan, kebijakan pembangunan segitiga emas yang

dicanangkan Australia, yakni Australia, Timor Leste, dan Indonesia, harus dicermati.
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Di satu sisi, Australia ingin membangun opini masyarakat Indonesia bahwa mereka memberikan

kontribusi bagi pembangunan negeri ini. ”Tetapi, tentu ada kepentingan lain di balik itu,” ujar Tom

Ola.

Australia memiliki kepentingan jangka panjang terkait rencana investasi di enam provinsi di

kawasan Indonesia timur. Australia melihat peluang sumber daya alam yang ada dan keuntungan

yang diperoleh dalam jangka panjang.

”Kita belum dapat rincian bentuk investasi dan kerja sama itu. Australia tentu tidak ingin rugi.

Contohnya, sampai 2014, mereka menginvestasikan Rp 10 triliun atau Rp 15 triliun, tetapi

keuntungan yang diperoleh 30-50 tahun ke depan jauh lebih besar dari nilai investasinya,” kata

dia.

Apalagi Undang-Undang tentang Investasi di Indonesia memberikan kesempatan kepada negara

lain menanam modal dalam jangka 20-30 tahun. Kasus PT Freeport Indonesia di Tembagapura,

kata Tom Olay, seharusnya mengingatkan pemerintah untuk berpikir kritis dalam melakukan

kontrak karya.

Investasi di pembibitan

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana

berpendapat, Australia bisa saja berinvestasi di peternakan sapi, tetapi di usaha pembibitan sapi

potong, bukan di penggemukan sapi. ”Kalau penggemukan, pengusaha Indonesia masih

sanggup,” tutur dia.

Menurut Teguh, yang menjalankan investasi adalah swasta Australia. Oleh karena itu, mereka

tentu akan berorientasi pada keuntungan. (MAS/KOR)
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