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Pada tahun 2008 kami mengundurkan diri, jika
digabungkan telah bekerja total sekitar 56 tahun, dari
pimpinan editor Journal of  Peasant Studies (JPS) dan
kemudian Journal of  Agrarian Change (JAC). Journal of
Peasant Studies didirikan oleh T.J. Byres pada tahun 1973,
kami menjadi editor bersama pada tahun 1985 sampai
2000. Lalu kami memulai Journal of  Agrarian Change pada
tahun 2001 untuk melanjutkan proyek intelektual Journal
of  Peasant Studies. Ketika pertama kali Journal of  Agrar-
ian Change didirikan dan berkembang pesat, kami memu-
tuskan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk
menyerahkannya ke tim editor yang baru pada tahun 2008.
Mereka adalah Deborah Johnston, Cristobal Kay, Jens
Lerche dan Carlos Oya. Pada akhir periode editorial, kami
telah menyetujui untuk menerbitkan dua isu spesial me-
ngenai Transnational Agrarian Movements Confronting
Globalization dengan Jun Borras, Marc Edelman, dan
Cristobal Kay sebagai editor tamu. Isu ini sebenarnya
muncul dalam Journal of  Agrarian Change Vol 8 nomer 2-
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3 namun juga dipublikasikan sebagai buku. Sangat
menyenangkan menerima proposal awal untuk isu spesial
dari tiga editornya, untuk mendiskusikan lebih jauh dan
mendukung upaya mereka. Kami diberikan hak istimewa
atas undangan mereka untuk menulis kata pengantar dalam
versi buku ini.

Kami menggunakan kata pengantar singkat ini untuk
menghargai imajinasi dan iluminasi yang mencerahkan
dalam karya para editor dan kontributor buku ini. Kita juga
dapat meletakkan arti dari pencapaian mereka dalam
mengubah konteks historis dari isu agraria selama 35 tahun
sejak awal mula Journal of  Peasant Studies. Agenda
awalnya adalah menunjukkan pengaruh intelektual yang
tajam dan kondisi politik saat ini, serta menggambarkan
khususnya sederetan kejadian yang dicirikan dengan
perlawanan tanpa henti terhadap imperialisme, dimana
masyarakat pedesaan menjadi aktor utamanya (terutama
perlawanan masyarakat Vietnam untuk pembebasan
nasional); prospek pada pembangunan ekonomi dan sosial
yang saat ini dibangun sendiri, kebanyakan oleh petani,
bekas koloni di Asia dan Afrika serta Amerika Latin; dan
cara-cara dimana prospek tersebut dapat dieksplorasi
melalui praktek investigasi, pengalaman dan teori tran-
sformasi sosialis di pedesaan (yang membayangi Cina).
Gambaran-gambaran tersebut dipaparkan melalui suatu
pendekatan ekonomi politik yang berdasar pada mate-
rialisme historis. Walaupun Journal of Peasant Studies dari
tahun 1973 hingga 2000 menyajikan begitu banyak artikel
mengenai formasi sosial agraria sebelum kapitalisme;
transisi ke kapitalisme di daerah pedalaman dan kemudian
setelah itu; perubahan agraria dalam kondisi kolonial dan
situasi revolusioner Rusia dan Cina, Vietnam dan Kuba;
proses perubahan agraria di negara merdeka dalam Dunia
Ketiga pada konteksnya menunjukkan variasi “pemba-
ngunan nasional” mereka; dan terakhir kepunahan jenis
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sosialisme yang berbeda-beda dari negara Rusia, Cina dan
di tempat lain serta konsekuensinya.

Journal mendorong investigasi dan perdebatan dalam
relasi sosial dan dinamika dari produksi dan reproduksi,
kemiskinan dan kekuasaan, dalam formasi agraria dan
proses perubahannya, baik secara klasik dan kontemporer.
Sebagaimana tercantum dalam nama Journal, banyak
cerita dari daerah yang menunjukkan keprihatinan yang
dihuni oleh produsen desa yang didefinisikan dalam satu
cara yaitu “petani” (peasant) yang dianggap sebagai korban
dan tokoh protagonis aktif dalam drama sejarah pemben-
tukan modernitas. Hal ini juga memberi kesan bahwa
pemahaman ekonomi-politik kita,  yang menjadi panduan
pendekatan dalam Journal ini pada “studi tentang petani”,
merupakan sebuah pendekatan yang ekspansif  dan
berhubungan dan berkaitan dengan banyak isu seperti
sosiologi, politik, budaya dan ideologi.

Tentu saja terkadang ada kelambatan antara ritme
antara pertanyaan intelektual dengan perubahan di dunia
yang luas, terkadang secepat yang mereka pertentangkan.
Sebagaimana Journal of  Peasant Studies membentuk
indentitas intelektual dan reputasi internasionalnya,
sederetan kejadian yang kemudian menginspirasi pendi-
rinya dan mengembangkannya mulai dilakukan untuk
menganalisa perubahan yang teramat besar yang menjadi
semacam jelas selama dua dekade berikutnya. Perubahan
itu adalah krisis akumulasi krisis dan restrukturisasi
ekonomi kapitalis internasional dari tahun 1970an, yang
dinamai “globalisasi”. Agenda politik dan kebijakan itu
disusun oleh pemilik modal besar untuk diatur dan
mempromosikannya dari tahun 1980an yang dinamai “neo-
liberalisme”. Pembagian kerja internasional dalam per-
tanian dan agrobisnis untuk pasar produk agrikultur di-
bentuk ulang oleh dinamika globalisasi dan neoliberalisme
(atau ‘globalisasi neoliberal’), yang merupakan pokok
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masalah dalam ketidakmerataan kapitalisme. Hal ini
memiliki dampak yang luas baik secara langsung maupun
tidak langsung, bagi “petani” di pedesaan “selatan” (tentu
saja juga petani di “utara”). Salah satu dari wujud
perubahan yang menyeluruh adalah berakhinya rezim
pangan yang dibentuk di bawah hegemoni US setelah
Perang Dunia Kedua, sebagaimana yang di analisis dalam
karya pioner dari Harriet Friedmann dan Philip McMi-
chael—-keduanya adalah kontributor dalam buku ini-.

Perubahan yang sangat berbeda, walaupun tidak
diragukan saling berhubungan, adalah bahwa pada tahun
1970an mulai ditandai dengan berakhirnya periode panjang
dari “perang petani pada abad ke 20” selama 60 tahun
sebelumnya, yang dieksplor dalam karya terkenal Eric
Wolf. Ini mulai tampak bahwa pergolakan dari pem-
berontakan petani “klasik” dan dinamika perlawanan—
dinamika yang menyejarah dan mendunia yang mem-
bentuk modernitas dari Revolusi Perancis hingga keme-
nangan panjang perlawanan masyarakat Vietnam untuk
pembebasan Nasional—-telah usai. Hal ini tentu saja tidak
berarti bahwa bentuk politik oposisi dan perlawanan agraria
dan pedesaan dan epik singkat dari “perang petani” mulai
kehilangan relevansinya. Malah, Journal of Peasant Stud-
ies memberikan materi dari berbagai politik sosiologi
pedesaan, termasuk dua isu spesial (juga dipublikasikan
dalam buku) dalam “bentuk perlawanan sehari-hari”, yang
disorot dalam karya James Scott dan dalam gerakan petani
yang baru di India yang menonjol pada tahun 1980an. Di
tahun 1990an Journal juga mulai mempublikasikan artikel
mengenai kondisi dan dampak baru dari internasionalisasi
pertanian yang dihasilkan oleh “globalisasi”.

Artikel tersebut dipublikasikan di Journal of  Agrar-
ian Change dari tahun 2001, yang juga mempublikasikan
sejumlah artikel yang kuat mengenai politik agraria
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kontemporer dan reforma agraria yang baru-baru ini
dibangkitkan kembali dalam wacana dan kebijakan
pembangunan neoliberal, contohnya oleh Bank Dunia,
gerakan sosial agraria di bagian berbeda di “Negara-negara
selatan”. Yang terakhir itu khususnya mengartikulasikan
klaim mereka dalam hal kepentingan “petani”, “keluarga
petani” atau “masyarakat agraria”, dan terkadang mera-
yakan apa yang mereka anggap sebagai proses “pem-
bentukan ulang masyarakat petani [repeasantization]”,
sehingga meresonansikan tradisi lama agraria populis dan
menegaskan ulang ciri khas mereka untuk beroposisi pada
globalisasi neoliberal.

Salah satu wujud yang paling menyolok saat ini
adalah politik “baru” dari perlawanan agraria yaitu
kemunculan “gerakan agrarian transnasional (transnational
agrarian movement)’ yang menjadi pokok masalah dalam
buku ini. Organisasi petani internasional yang komposisi
sosialnya dan sifat politik dan tujuannya yang sangat
berbeda tidak seluruhnya merupakan cerita novel, seba-
gaimana yang editor tunjukkan dalam pendahuluan bab
mereka. Bagaimanapun juga, gerakan agraria transnasional
saat ini dibentuk dalam level regional dan transkontinental
yang akan dapat memberi klaim bentuk baru mobilisasi
dan aksi serta oposisi mereka pada globalisasi neoliberal
dan malapetaka yang ditimbulkannya. Jika penelitian
tentang globalisasi membantu pemahaman kita pada
strategi-strategi akumulasi dari agrobisnis kontemporer dan
dampak mereka pada pertanian dan petani, maka politik
ekonomi harusmesti disambungkan dengan politik
sosiologi yang ketat semacam itu. Ini adalah tantangan yang
rumit, dimana buku ini membuat ciri tersendiri dan
signifikan. Sebagaimana para editor mengobservasi dalam
kesimpulan di Pendahuluan:
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Gerakan agraria tranasional adalah proyek politik
dengan akar sejarah yang dalam di beragam masyarakat
nasional, dengan aliansi-aliansi yang beragam dan
bergeser, repertoar berbagai aksi, dan bentuk representasi
yang kompleks, kerangka isu dan perumusan tun-
tutan.....dengan mengakui kontradiksi gerakan agrarian
transnasional, ambiguitas dan ketegangan dalam tataran
internal (penulis dalam buku ini) juga melihatnya dari
sudut pandang seorang intelektual yang turut terlibat
dalam gerakan, untuk memajukan proyek politik
transformatif  dengan pemahaman yang lebih baik
mengenai asal-muasal, kesuksesan dan kegagalan masa
lalu dan tantangan saat ini dan masa mendatang dari
gerakan agrarian transnasional.

Tujuan ini diformulasikan dengan kejelasan yang
mengagumkan, kecermatan dan ketelitian dalam esai
pendahuluan editor, yang juga memberikan kontribusi
berharga dalam penjelasaan yang lebih luas mengenai
gerakan sosial “baru”. Kombinasi antara keterlibatan
politik dengan tanggung jawab dan ketenangan intelektual
yang menurut mereka diperlukan untuk mencegah
voluntarisme dan perayaan kegagahan (triumphalism)
‘gerakan’, ini diekspresikan dalam berbagai cara dalam
diskusi mereka mengenai “sunyinya literatur” mengenai
gearakan agraria transnasional hingga sekarang. Kesunyian
tersebut meliputi sepinya isu-isu seperti relasi kelas, dan
basis lainnya dalam diferensiasi sosial dan ketidaksetaraan
antara petani/masyarakat yang menguasai tanah—-yang
menjadi pusat perhatian dalam ekonomi politik agraria—
-sebagai masalah kompleks dari representasi politik,
legitimasi dan kepemimpinan, ideologi serta perbedaan
pandangan politik dalam gerakan agraria transnasional dan
tentu saja komponen organisasi mereka serta geografi
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politik yang sangat tidak merata dalam gerakan agraria
transnasional.

Pendahuluan buku itu memberikan batu loncatan
yang sangat baik untuk beragam dan kontribusi yang kaya
yang mengikutinya. Hal tersebut membawa tema yang
sudah dikenal seperti tuntutan terhadap tanah dan
dukungan publik (lainnya) untuk petani kecil dan
perlawanan pada penindasan dan perampasan negara, dan
isu baru yang dihasilkan oleh globalisasi neoliberal seperti
dampak perdagangan bebas, kontrol perusahaan pada
tanaman genetik, dan reforma agraria yang dipandu oleh
pasar. Lebih jauh, beberapa kontribusi yang diberikan di
bagian Pendahuluan mempertimbangkan kompleksitas
sosiologis dari kelas pedesaan, gender, relasi etnik, dan
bagaimana mereka bertemu dengan gerakan dan hubungan
antara mereka dan antar pedesaan dan kota dan hubungan
dengan imigrasi buruh internasional. Berbagai bab
menceritakan tema yang diperhatikan di wilayah utama di
“Negara-ngara selatan”, dari Amerika Tengah dan Brazil,
yang memberikan dua bentuk  gerakan sosial agraria yang
melambangkan gerakan saat ini, Indonesia dan Filipina dan
juga Burma dan Cina yang mana gerakan transnasional
agraria belum tercapai dan mendemontrasikan bentuk
kepentingan agraria mereka sendiri serta perlawanan
pedesaan. Dalam koleksi ini juga digambarkan bagaimana
gerakan di Sub-sahara Afrika, yaitu Afrika Selatan yang
memiliki kesenjangan yang harus diperhatikan; sementara
India diberi perhatian sedikit  (di bab yang membandingkan
kampanye RG di India, Afrika Selatan dan Brazil) wa-
laupun editor memberi catatan bagaimana KRRS (Kar-
nataka State Farmers Association) terkadang digembar-
gemborkan sebagai gerakan agraria oposisi yang paling
penting di India yang didominasi oleh petani menengah
dan kaya.
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Tidak bisa dihindari ada beberapa kesenjangan dalam
buku ini. Meskipun demikian dengan kesenjangan seperti
itu, buku ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan,
impresif  dan tentu saja dapat berkembang di masa depan
untuk memahami gerakan agraria transnasional dalam
kondisi  globalisasi neoliberal saat ini. Kami sangat percaya
bahwa kepentingan ini akan dihargai dan akan men-
stimulasi perdebatan yang bermanfaat, untuk penelitian
lebih jauh dalam tema dan isu yang dicakupnya dan
dibangunnya.
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Kebangkitan Gerakan Agraria Transnasional

Bagaimanakah perubahan-perubahan ekonomi
politik global belakangan ini dalam mempengaruhi
otonomi dan kapasitas ‘kaum miskin pedesaan’1?
Bagaimana memahami kondisi kaum miskin pedesaan dan
menganalisis kesempatan politik, ancaman, kerangka
pandangan mereka, identitas dan solidaritas kaum miskin
pedesaan, dan cara mereka membangun gerakan dan
jaringan dalam aksi-aksi bersama? Apa bentuk-bentuk
perlawanan secara lokal, nasional dan internasional yang
sedang tumbuh dan bagaimana hal-hal tersebut mem-
pengaruhi proses perubahan agraria? Bagaimana dan
sejauh mana literatur ilmiah mengenai gerakan sosial dan

1
GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL:

ASAL-MUASAL, POLITIK, KAMPANYE DAN

PENGARUHNYA

Saturnino M. Borras JR, Marc Edelman, dan
Cristobal Kay

1 kaum miskin pedesaan’ merupakan kategori yang sangat heterogen,
termasuk pemilik tanah kecil, petani bagi hasil, petani penyewa,
buruh pedesaan, buruh migran, nelayan subsisten dan nelayan kecil,
penghuni di wilayah hutan, masyarakat adat, perempuan petani dan
penggembala. Perbedaan antara masyarakat miskin pedesaan ini
hanya dari segi perbedaan kelas, jenis kelamin, ras, etnis dan kasta
serta dimensi lain yang serupa.
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studi agraria mampu menangkap perubahan yang cepat
dalam hal ideologi, politik dan organisasi gerakan agraria
transnasional itu? Semua pertanyaan-pertanyaan yang luas
itu diajukan dalam buku ini.

Neoliberalisme secara signifikan telah mengubah
dinamika hubungan pertukaran dan produksi agraria di
dalam dan di antara negara-negara yang berada di utara-
selatan. Proses serempak yang terjadi oleh globalisasi “dari
atas”, desentralisasi sepihak “dari bawah” dan privatisasi
dari “samping” melalui negara sebagai pusatnya, mema-
inkan kunci utama dalam pertumbuhan dan perkembangan
sistem agraria, dan proses ini telah menggoncang ma-
syarakat pedesaan hingga ke akar-akarnya (sebagai contoh
lihat, Edelman 1999; Gwyne and Kay 2004). Proses yang
secara luas terjadi di masyarakat pedesaan itu bersamaan
dengan terjadinya gelombang restruksturisasi agraria yang
terkini, yang memberikan kekuasaan penuh pada kapital
domestik dan korporasi transnasional untuk mendikte
syarat-syarat pertukaran nilai dan produksi pertanian (Byres
2003; Friedman 2004; Bernstein 2006; McMichael 2006;
Akram Lodhi and Kay 2008). Sementara, ada yang menjadi
pemenang dan pecundang dalam proses restrukturisasi glo-
bal-lokal saat ini, orang-orang yang bekerja di sektor per-
taniannya dan mata pencahariannya dengan cepat meng-
hadapi kondisi yang semakin memburuk. Diversifikasi
mata pencaharian (desa dan desa-kota; on farm, off  farm
atau non-farm) dijalankan dengan terpaksa atau sebaliknya
menjadi semakin tersebar luas. (Bryceson et al. 2000; Ellis
2000; Rigg 2006; World bank 200). Akses dan kontrol
terhadap tanah saat ini didefinisikan-ulang dan hak
kepemilikan atas tanah telah direstrukturisasi untuk lebih
menopang kapital swasta (De Soto 2000; World Bank 2003;
lihat juga Rosset et al. 2006; Lahiff  et al. 2007; Akram Lodhi
et al. 2007).
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Proses kompleks dari kondisi global-lokal inilah yang
mempengaruhi “gerakan agraria” dalam berbagai bentuk.
Kebanyakan, biasanya (dan berlangsung hingga sekarang)
berlangsung semata-mata di dalam komunitas lokal dengan
cakupan paling luas di tingkat nasional. Saat ini berbagai
gerakan agraria telah “melokalisasi” perlawanan-per-
lawanan mereka sebagai respon terhadap desentralisasi
yang parsial, sementara ada juga yang berfokus pada
aktivitas yang lebih “terprivatisasi” dalam suatu sikap yang
serupa dengan “mengganti peran negara” dalam hal isu-
isu pembangunan seperti memberikan layanan sosial pada
masyarakat, sementara ada juga yang telah “merambah
jaringan internasional” dengan melakukan perlawanan-
perlawanan sebagai respon terhadap “restrukturisasi agraria
di level global”.

Dewasa ini, Gerakan Agraria Transnasional (digu-
nakan disini sebagai definisi yang longgar untuk meng-
artikan “pergerakan”, “organisasi”, “koalisi”, “jaringan”
dan lingkaran solidaritas” dari “kaum miskin pedesaan”)
dan beberapa kelompok gerakan petani nasional yang
terhubung ke gerakan-gerakan transnasional itu telah
memiliki kekuasaan penuh dan pengaruh politik (dan
dalam beberapa hal, mungkin kemahsyuran)2. La Via
Campesina merupakan jaringan atau koalisi yang paling
terkenal dalam Gerakan Agraria Transnasional ini (Borras
2004; Desmairs 2007). Namun, terdapat juga beberapa
gerakan transnasional, jaringan, dan koalisi yang berbasis
sektor-sektor pedesaan atau kelompok advokasi untuk
masyarakat pedesaan; beberapa gerakan tersebut terlibat
dalam gerakan politik yang berhaluan kiri, sementara yang

2 Untuk lebih mendapatkan nuansa diskusi akademik tentang
perbedaan dan persamaan kategori pada konteks  lintas-negara atau
gerakan ‘transnasional’, lihat Fox (2000, 9 –12, 45) dan Khagram et
al. (2002, 9).
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lainnya dianggap sebagai kelompok radikal (Edelman
2003)3.

Contoh lain dari Gerakan Agraria Transnasional yang
juga didasarkan pada gerakan dan isu agraria adalah In-
ternational Planning Commitee (IPC) yang bergerak dalam
isu Kedaulatan Pangan, yang terdiri dari lebih 500 gerakan
rakyat pedesaan dan beberapa NGO yang radikal dan
konservatif  sebagai anggotanya. Begitu pula di sektor
perikanan, juga menunjukkan geliat gerakannya pada
tingkat transnasional seperti World Forum of  Fish Har-
vesters and Fishworkers (WFF), World Forum of  Fisher
Peoples (WFFP) dan International Collective in Support
of  Fish Workers (ICSFW). Sementara itu gerakan yang
muncul dari sektor “pekerja pedesaan” walaupun kelihatan
relatif  sedikit yang tampak namun International Union of
Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco
and Allied Workers Associations (IUF) masih tetap menjadi
aktor global yang signifikan dan aktif. Memang beberapa
jaringan yang bergerak di isu agraria relatif  masih baru,
namun sebenarnya mereka telah hadir selama beberapa
dekade, seperti International Federation of  Adult Catho-
lic Farmers Movements (FIMARC), yang didirikan pada
tahun 1950. Ada lebih banyak lagi jaringan masyarakat
sipil—transnasional— yang berorientasi pada isu agraria
seperti FoodFirst Information and Action Network
(FIAN), Land Research and Action Network (LRAN),
Erosion Technology and Concentration Group (ETC
Group), Genetic Resources Action International (GRAIN)
dan Friend of  The Earth (Edelman 2003).

Beberapa dari gerakan dan jaringan global ini mem-
punyai ideologi dan orientasi politik yang pada dasarnya

3 Nama organisasi selengkapnya akan diberikan ketika organisasi itu
pertama kali disebutkan dalam buku ini. Setelah itu. kebanyakan
dari nama organisasi itu akan disingkat saja.
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berbeda, sebagai contohnya Via Campesina dan the Inter-
national Federation of  Agricultural Producers (IFAP) atau
Via Campesina dan The Asian Peasant Coalition (APC).
Sementara beberapa jaringan mempunyai hubungan
persahabatan yang erat, seperti Via Campesina dengan The
International Movement of  Catholic Agricultural dan Ru-
ral Youth (MIJARC). Sementara, ada juga yang berfokus
di regional, seperti Coodinadora Latinoamericana de Or-
ganization del Campo (CLOC) dan Reseau des Organiza-
tions Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de l’Quest
(ROPPA). Lebih jauh lagi, jika diperhatikan, banyak dari
gerakan agraria dibedakan menurut tingkatan sosial dari
basis massa utama mereka, sebagai contoh di IFAP, keba-
nyakan anggotanya berasal dari kalangan petani menengah
dan atas, sementara di La Via Campesina anggota orga-
nisasinya kebanyakan berasal dari petani miskin dan petani
gurem.

Meski demikian, Gerakan Agraria Transnasional
yang besar cenderung sangat heterogen dalam masalah
kelas, misalnya IFAP juga mempunyai anggota-anggota
yang datang dari kalangan petani miskin dan petani gurem,
sementara Via Campesina juga mempunyai anggota yang
berasal dari kalangan petani menengah dan petani kaya.
Jadi, banyak gerakan, jaringan dan koalisi pada tingkat
transnasional ini yang jenis keanggotaannya “tumpang-
tindih”, bahkan antara mereka yang juga saling bersaing,
seperti antara Via Campesina dan IFAP.

Banyak dari kelompok gerakan agraria ini, utamanya
Via Campesina, yang barangkali dapat dianggap sebagai
kelompok yang paling kuat secara politik dari semua bentuk
Gerakan Agraria Transnasional atau jaringan gerakan
transnasional kontemporer, secara signifikan telah ikut
bagian dalam melemahkan konferensi-konferensi besar
yang penting yang dilakukan oleh lembaga transnasional,
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seperti perlawanan mereka pada Konferensi World Trade
Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF)
dan World Bank, di Seattle, Washington DC, Cancun,
Hongkong dan lainnya, aksi protes ini mereka tampilkan
dalam bentuk teatrikal yang dilakoni oleh petani-petani
sendiri, aksi-aksi protes inilah yang kemudian berkontribusi
dalam meningkatkan perhatian publik dan media pada
gerakan mereka. Sebagai contoh, setelah kekerasan yang
terjadi pada KTT G-8 tahun 2001 di Genoa, Newsweek
menempatkan Via Campesina sebagai salah satu dari
delapan grup ‘kelompok globalis yang lebih ramah dan
sopan’ setelah gerakan protes anti G-8 (Newsweek 2001,17).
Pada tahun 2008, London Guardian memasukkan
Koordinator Via Campesina dan Ketua Serikat Petani In-
donesia, Henry Saragih sebagai “pejuang lingkungan hidup
yang terdepan”, dan “50 orang yang dianggap dapat
menyelamatkan bumi” (Guardian 2008).

Banyak gerakan nasional yang merupakan anggota
terkemuka dari gerakan Transnasional ini terlibat dalam
aksi-aksi dramatis sebagai wujud perlawanan terhadap
korporasi-korporasi besar, seperti aksi membuldoser
restoran cepat-saji McDonald di Perancis, aksi membakar
sebuah outlet Kentucky Fried Chicken di Bangalore, dan
menurunkan seorang General Manager dari perkebunan
kedelai dan kebun pembibitan kayu putih di Brazil, serta
beberapa aksi lainnya. Begitupun dengan aksi protes bunuh
diri yang dramatik oleh Lee Kyang Hae, seorang petani
yang berasal dari Korea Selatan, yang terjadi saat negosiasi
WTO di Cancun, ini juga merupakan bentuk dari cara
mereka menarik perhatian publik dan media.

Di sisi lain, gerakan agraria juga masuk dan me-
nempati badan konsultatif  di beberapa organisasi yang
berada di bawah naungan PBB, seperti FAO, IFAD, dan
UNHCR. Mereka melakukan negosiasi dan tawar menawar
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dengan birokrasi internasional untuk berbagai macam
agenda dari mulai agenda reformasi kebijakan hingga men-
cari dukungan dana. Mereka bernegosiasi dan bersepakat
membuat kompromi dengan sejumlah pendonor non-pe-
merintah dan lembaga korporasi terpilih mengenai berbagai
hal yang terkait dengan pendanaan aktivitas mereka.
Tempat-tempat resmi di perwakilan internasional telah
menyaksikan perubahan-perubahan besar dalam beberapa
tahun terakhir ini ketika Gerakan Agraria Transnasional
terlibat dan mempengaruhinya, mereka menjadi per-
wakilan langsung dalam “ruang-ruang” tersebut—me-
nantang langsung “penghuni-penghuni” kunonya yang
telah lama berada di kursi-kursi perwakilan PBB dan juga
berfungsi sebagai perantara berbagai kelompok NGO.
Dalam beberapa kasus, banyak gerakan agraria radikal yang
mampu memperoleh kursi di tempat-tempat resmi ini
kemudian merongrong hegemoni di tempat yang
sebelumnya hanya dapat dinikmati oleh gerakan-gerakan
yang lebih konservatif. Perlawanan-perlawanan yang di-
tujukan tehadap NGO tradisional dan gerakan konservatif
seperti IFAP dapat dilihat dalam kemampuan Via
Campesina yang akhirnya mendapatkan perwakilan
langsung dalam mekanisme resmi pertemuan global (Fo-
rum Petani) dengan kelompok petani di IFAD, FAO dan
di ICARRD.

Pertumbuhan Gerakan Agraria Transnasional dalam
skala internasional, visibilitasnya, suara dan pengaruh
politiknya telah mengilhami berbagai proses progresif  dan
radikal pada jaringan gerakan non-agraria, dari kelompok
“lingkungan” hingga kelompok hak asasi manusia, dan
seringkali menghasilkan sinergi baru yang kokoh. Di
samping itu, kemunculan gerakan petani baru pada
umumnya, dan Gerakan Agraria Transnasional khususnya,
juga membangkitkan gelombang baru dalam ranah kajian
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akademik mulai dari interpretasi Marxis hingga post-
modern terhadap fenomena tersebut (lihat, sebagai contoh,
Harvey 1998; Edelman 1999; Brass 2000). Hal tersebut juga
memberikan justifikasi konkret yang  sangat diperlukan
untuk beberapa program lembaga donor non pemerintah.
Memang, Gerakan Agraria Transnasional telah mencapai
tingkat jangkauan dan pengaruh yang tidak dapat diabai-
kan, bahkan oleh arus utama lembaga-lembaga pem-
bangunan dan lembaga-lembaga keuangan sekalipun, yang
selama ini intensif  sekali melakukan upaya untuk
mempengaruhi dan mengkooptasi, berkolaborasi atau
melemahkan setidaknya beberapa Gerakan Transnasional
tersebut.

Kebanyakan peneliti memusatkan perhatian mereka
pada gerakan global yang paling terlihat dan ‘berisik’ ,
seperti Via Campesina. Tapi saat ini Gerakan Agraria
Transnasional dan jaringan yang lain menjadi plural dan
beragam, seperti yang diindikasikan sebelumnya. Beberapa
pengamat cenderung beranggapan, sebagaimana aktivis
agraria sering berasumsi, bahwa Gerakan Agraria Tran-
snasional kontemporer merupakan fenomena baru. Tetapi
Gerakan Agraria Transnasional dan jaringan yang lain juga,
sebenarnya tidak selalu sama sekali baru. Banyak kelompok
sebanding telah ada sebelumnya. Banyak gerakan atau
jaringan yang selama puluhan tahun, seperti halnya
Campesino A Campesino (Petani untuk Petani) di Amerika
Tengah-Mexico, yang dimulai pada 1970-an (Holt-
Giménez 2006). Selain itu, Gerakan Transnasional yang
ada saat ini seringkali membangun jaringan lintas-negara
secara langsung dengan baik sebelum serangan neoliberal
pada awal tahun 1980-an (lihat misalnya, Edelman 2003
196-7) . Banyak jaringan lintas-negara dan lintas-benua itu
telah terjadi prosesnya sejak sebelum itu, misalnya, selama
tahun 1970-an dan 1980-an sebagai bagian dari jaringan
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solidaritas politik waktu itu di Eropa dan Amerika Utara
yang didukung oleh gerakan pembebasan nasional dan
gerakan anti-kediktatoran di berbagai negara berkembang,
seperti Chili, Nikaragua, Afrika Selatan dan Filipina.
Namun, untuk melihat akar perkembangan aliansi
transnasional kontemporer mau tidak mau harus melihat
ke belakang. Memahami keragaman dan dinamika
Gerakan Agraria Transnasional kontemporer, sebagian
memerlukan pemahaman tentang masa lalu gerakan
agraria transnasional dan jaringannya. Topik ini yang akan
dibahas selanjutnya

Asal-Muasal Sejarah Gerakan Agraria Transnasional

Pembangunan aliansi transnasional di antara petani
dan organisasi petani kecil mulai terlihat jelas setelah akhir
1980-an, tetapi sebenarnya semua cerita itu berakar dari
akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua
puluh. Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian
lintas-negara tidak hanya merupakan hasil dari teknologi
komunikasi baru, yang semakin memperluas jangkauan
komunikasi  lembaga pemerintahan supra-nasional atau
melemahnya sistem negara kontemporer di bawah payung
globalisasi. Gerakan Transnasional organisasi petani awal
kadang-kadang terdiri dari campuran eklektis dari berbagai
aliran gerakan agraria: populisme, komunisme, reformisme
yang dipimpin elit dan tuan tanah, pasifisme dan
feminisme.

Internasional Hijau dan Internasional Petani Merah

Dalam sepuluh tahun setelah Perang Dunia I, dua
gerakan internasional bersaing untuk mendapatkan
dukungan petani di Eropa Tengah dan Eropa Timur, dua
gerakan itu adalah Gerakan Agraria Internasional Hijau,
yang bermarkas di Praha, dan Gerakan Petani Internasional
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Merah yang berbasis di Moskow atau Krestintern (Jack-
son1966,51)4. Setelah Perang Dunia, para gerakan agraria
atau dan partai politik yang dikuasai petani berkuasa di
Bulgaria dan Yugoslavia yang kemudian memberi pengaruh
besar di Cekoslowakia, Polandia, Rumania, Hungaria,
Austria dan Belanda. Partai politik agraria ini berbeda
dalam ideologi dan praktek, masing-masing biasanya terdiri
dari faksi yang bersaing ketat, tetapi kebanyakan dari
mereka bertujuan untuk menggeser protokol perdagangan
agar lebih berpihak pada pelaksanaan reforma agraria dan
bagaimana menghancurkan kekuatan kelompok tuan
tanah-tuan tanah tradisionial. Dua tujuan yang terakhir itu,
tentu saja dilakukan bersama dengan kelompok komunis,
dimana kelompok agraria ini telah menjalin hubungan
intim dan telah melalui banyak persoalan yang kompleks
bersama, kadang-kadang kolaboratif dan lebih sering
bertentangan. Hubungan semacam itu terjadi di berbagai
negara.

Salah satu pemerintahan agraria yang paling kuat
terjadi di Bulgaria pada 1919, tepatnya setelah periode
kekerasan dan ketidakstabilan, ketika kelompok dari
Alexander Stamboliski dari Agrarian Union memenangkan
pemilu pertama pasca perang (Jackson 1966, 161; Bell 1977,
142-3)5. Di bawah kepemimpinan Stamboliski, Bulgaria
melakukan reformasi sosial, terutama setelah memodifi-
kasi sistem pajak untuk mendukung kaum miskin di
pedesaan dan melakukan redistribusi tanah beberapa
perkebunan besar untuk kaum tani. Lebih dari empat tahun,
kelompok ini memenangkan pemilihan (seperti yang juga
dialami oleh kaum komunis, partai terbesar kedua).

4 “Krestintern” adalah konjungsi dari “krest’yianskii Internatsional”
Rusia atau Peasant International.

5 Nama Partai yang dipimpin oleh Stamboliski ini adalah  Bulgarian
Agrarian National Union (BANU)
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Stamboliski —  terkenal memusuhi semua yang berbau
“kota dan perkotaan”, yang berkali-kali dia sebut sebagai
“parasit” - berharap untuk mengubah Bulgaria menjadi
“model negara pertanian” dalam 20 tahun (Jackson 1966,
42; Pundeff 1992, 82-3). 

Novelis Ernest Hemingway, yang bertemu Stam-
boliski pada tahun 1922, menulis dalam Toronto Star
bahwa  Stamboliski  berwajah ‘tebal, merah-kecokelatan,
memiliki kumis hitam yang persis seperti sersan mayor, dia
tidak mengerti satu kata pun dari bahasa apa pun kecuali
bahasa Bulgaria, dan pernah membuat pidato yang
berdurasi lima belas jam lamanya, yang membuat lidahnya
terkilir, dan dia adalah yang terkuat dan terkemuka di Eropa
dalam masalah ini’ (Hemingway 1987, 149)6. Di negaranya,
Stamboliski membentuk Agrarian Orange Guard, sebuah
kelompok milisi bersenjata yang terdiri dari para petani-
petani, yang dimobilisasi secara periodik untuk meng-
hadapi ancaman terhadap pemerintah, terutama dari
Komunis dan sayap kanan nasionalis Macedonia (Pundeff
1992, 82). Dalam kebijakan luar negeri, ia berusaha
mendapatkan dukungan dari pihak partai politik agraria
di Polandia, Cekoslowakia dan tempat lain untuk mem-
bentuk Liga Pertanian Internasional yang akan berfungsi
sebagai perlindungan untuk menghadapi dua kelompok
reaksioner yaitu “Internasional Putih” yang merupakan
kelompok bangsawan dan tuan tanah serta “Internasional
Merah” yang merupakan kaum Bolshevik (Colby 1922,
108-9; Gianaris 1996, 113).

Internasional Hijau pertama kali terbentuk pada
tahun 1920, ketika partai politik agraria dari Bulgaria,

6 Pidato sepanjang 15 jam dalam pertemuan Agrarian Party. Menurut
hemingway (1897,150) “pidato tersebut mematahkan hati komunis.
Hal ini tidak baik beroposisi dengan pria yang bisa berbicara selama
15 jam.
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Yugoslavia, Austria, Hongaria, Rumania, Belanda dan
Swiss mulai melakukan pertukaran delegasi dan
mendirikan sebuah liga yang teroganisir di bawah arahan
bangsawan Bavaria, Dr. Georg Heim (Durrant 1920)7 yang
juga seorang pemimpin petani. Tahun berikutnya, aliansi
itu menyatakan dirinya dengan resmi sebagai Biro Agraria
Internasional dan mendirikan markas di Praha (Bell 1977,
143)8. Upaya ini terjadi utamanya karena inisiatif  Stam-
boliski, yang membuat sedikit kemajuan selama tiga tahun,
sebagai pemimpin Bulgaria yang saat itu menghadapi
beragam masalah diplomatik dan lawan-lawan politik yang
banyak di tingkat domestik, termasuk Komunis, elite
perkotaan, nasionalis, para perwira tentara, pengungsi
berkulit putih dari Rusia dan Ukraina  dari perang saudara
di Uni Soviet, dan ekstremis Macedonia.

Pada tahun 1923, musuh-musuh Stamboliski me-
numbangkannya dalam kudeta berdarah sayap kanan
yang dilakukan selama lebih dari dua dekade oleh militer
dan kaum bangsawan9. Stamboliski dipotong tangan
kanannya dan setelah disiksa cukup lama, kemudian dia
dipenggal (Bell 1977, 237-8). Perlawanan sporadis yang
dilakukan oleh petani, dengan cepat diatasi dan puluhan
pendukung BANU dibunuh dalam minggu berikutnya.
Beberapa bulan setelah kudeta, aliansi  yang rapuh dari
Kelompok Agraria Bulgaria di luar negeri dan Komunis
melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Komunis,
tetapi ini juga dapat dipadamkan dengan cepat, dengan

7 Pandangan politik Heim di sebutkan secara berani di Brown (1923).
8 Dalam periode ini, the Green International memiliki orientasi Pan-

Slav yang kuat. Keanggotaannya pada tahun 1921-25 dibatasi di
Czech, Serbia, partai agraria Polish dan Bulgarian. (Bell 1977, 143)

9 Selama penggulingan Communist mendeklarasikan kenetralan
dalam apa yang mereka lihat sebagai pertengkaran sederhana antara
borjuis pedesaan dan kota. (Bell 1977,231).
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sekitar 5.000 korban jiwa (Pundeff  1992, 85-7; Carr 1964,
209).

Bencana di Bulgaria ini, kemudian mendorong
terbukanya jalan bagi Komunis Internasional (Komintern)
untuk membentuk Internasional Petani Merah (Kres-
tintern) yang juga sekaligus dimaksudkan untuk mem-
pererat hubungan dengan pihak partai politik agraria.
Beberapa faktor di dalam Uni Soviet dan gerakan Komunis
internasional memberikan kontribusi terhadap pergeseran
ini.  Tahun 1921 dimulailah pemberlakuan Kebijakan
Ekonomi Baru (New Economic Policy) di Uni Soviet,
ditandai dengan munculnya toleransi yang lebih besar
terhadap pasar pertanian dan kepemilikan lahan skala
kecil—ini adalah periode yang unik—dalam sejarah So-
viet yang berlangsung hingga 1929, kebijakan ini berakhir
ketika konsolidasi kekuasaan Stalin membawa langkah
awal arah kebijakan Uni Soviet yang mengkolektifisasi
pertanian dan “menghapus kelas kulak”. Karena ke-
cewa oleh kegagalan pemberontakan Komunis pada tahun
1919 di Jerman dan Hungaria dan kekalahan invasi Soviet
ke Polandia pada tahun 1920, Moskow (USSR) mulai
melirik timur sebagai zona yang paling mungkin untuk
gerakan revolusioner baru yang sukses. Tetapi, masyarakat
di sana hanyalah kaum proletariat industri kecil dan peta-
ni. Pada saat diadakannya kongres pendirian Krestintern
pada tahun 1923, kelompok inilah yang mengeluarkan
wacana ‘petani buruh di negara-negara kolonial’ (Carr
1964,615), Itulah isu yang diangkat pada edisi pertama
jurnal yang diantaranya diisi oleh artikel Nguyen Ai-quÑc
(nama samaran untuk Ho Chi Minh) dan Sen Katayama-
salah seorang agen Komintern dari Jepang yang beroperasi
di seluruh Asia, Meksiko dan Amerika Tengah (Edel-
man 1987,12).

Krestintern hanya berhasil menarik gerakan agraria
non-Komunis pada beberapa kesempatan. Tahun 1924,
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Krestintern merekrut Stjepan Radic—seorang pimpinan
dari Partai Petani—sebagai anggota, yang sebelumnya
sangat banyak bergerakan dalam gerakan agraria daripada
gerakan Komunis. Seperti Moskow, Radic sangat keras
menentang gagasan pembentukan Federasi Yugoslavia
yang dapat berfungsi sebagai ‘topeng imperialisme Serbia
Raya’ (Biondich2000,198). Namun, Radic yang berharap
bisa memanfaatkan afiliasi Krestintern untuk menekan
Beograd agar menciptakan otonomi Kroasia yang lebih
besar, pada akhirnya bersikap pasifis dan menemui
kesulitan dalam berkolaborasi dengan kaum Komunis
Yugoslavia. Dia tidak pernah benar-benar berpartisipasi
dalam kegiatan Krestintern dan penarikan dirinya dari
Krestintern sebenarnya hanya melemahkan legitimasi
organisasi yang sudah lemah (Carr 1964, 227-9, 953; Jack-
son 1966, 139).

Nasionalis Cina Kuomintang (KMT) juga “bermain”
dengan Krestintern selama pertengahan tahun 1920-an
sebagai bagian dari aliansi dengan Partai Komunis
Cina (PKC). Beberapa pemimpin KMT mengunjungi
koperasi Moskow dan Krestintern dan Komintern,
termasuk Ho Chi Minh dan beberapa kelompok militan
yang signifikan di Vietnam, yang belajar di Institut
Pelatihan Gerakan Petani di Partai Komunis Cina, di mana
Mao Tse-tung adalah salah seorang instrukturnya (Quinn-
Hakim 2003, 82-9). Pada tahun 1925 slogan ‘Gabung
dengan Krestinern’ dilaporkan muncul di poster di desa-
desa Cina (Carr1964,723). Tapi hubungan ini juga terputus,
pada tahun 1927, ketika KMT membantai Sekutu
komunisnya di Shanghai, hal yang benar-benar membuat
para pemimpin Uni Soviet terkejut. Pada malam kudeta,
Komintern telah menginstruksikan kepada PKC un-
tuk mengubur salah satu cabang organisasinya itu (Cohen
1975, 261).
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Krestintern tidak pernah memperoleh pengaruh atau
dapat menjangkau sebagian “anak organisasi” lainnya dari
Komintern, seperti Persatuan Buruh Merah Internasional
(Profintern) Atau Organisasi Internasional untuk Bantuan
Kemanusiaan Revolusioner (juga dikenal sebagai Red Aid
atau MOPR, dengan akronim Rusia). Pada awal
1925, Jurnal Krestintern menerbitkan permintaan maaf
atas kesulitan yang mereka hadapi untuk mengadakan
Kongres. Di penghujung tahun itu juga, Nikolai Bukharin,
dalam  laporan lengkapnya kepada Kongres Komintern
Kelima, mengusulkan agar Komintern melakukan upaya-
upaya di seluruh dunia untuk membawa kaum tani ke
dalam organisasi revolusioner, dan di dalam laporan itu
Bukharin tidak menyebut Krestintern sama sekali sebagai
salah satu dari organisasi revolusioner itu. Setelah kongres
Komintern, Krestintern mengadakan sidang pleno, dengan
diikuti 78 delegasi dari 39 negara, kongres Ini mereko-
mendasikan agar anggota-anggota Krestintern yang militan
(yang datang pada waktu kongres itu) mulai melakukan
pengorganisasian dalam organisasi-organisasi petani yang
ada dan mencoba untuk menyelaraskan mereka dengan
posisi Komunis (Carr 1964, 952-7). Tapi pendekatan ini
persis  merupakan pendekaatan dua tahun lalu yang justru
menyebabkan kegagalan, sebagai contoh kegagalan di
Shanghai dan memang beberapa berhasil melakukan
pengorganisasian yang kecil dan singkat, tetapi sebenarnya
Krestintern hampir mati pada akhir 1920-an. Tokoh-tokoh
pro-petani di Partai Soviet, khususnya Bukharin, sema-
kin menemukan bahwa mereka harus menyesuaikan diri
dengan visi Stalin mengenai dunia pertanian, teta-
pi sebagian besar akhirnya dihilangkan dalam pembersihan
pada pertengahan hingga akhir 1930-an (Cohen
1975). Salah satu keberhasilan Krestintern yang bertahan
lama adalah pendirian Insititut Agraria Internasional di
Moskow, yang secara eksplisit memang sengaja
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dimaksudkan sebagai pengimbang untuk Institut Pertanian
Internasional yang berbasis di Roma (IIA) (Carr 1964,
956)10.

Dilihat dari luar, sebenarnya Internasional Petani
Merah (Krestintern) bukanlah organisasi yang lemah. Pada
tahun 1926-1927 misalnya, untuk menghadapi ancaman
dari Krestintern, terdapat upaya dari lawan-lawan po-
litiknya untuk membentuk badan koordinasi internasional
untuk organisasi petani. Pertama berasal dari Dr Ernst
Laur, Sekretaris Umum Serikat Petani Swiss, yang berusaha
menyatukan Komisi Internasional Pertanian yang berbasis
di Paris (ICA) dan IIA di Roma, yang berhubungan erat
dengan Liga Bangsa-Bangsa11. Rencana Dr Laur adalah
untuk menciptakan hubungan yang lebih erat antara petani
nasional dan organisasi-organisasi petani dan dua lembaga
pengambil kebijakan itu, namun usaha ini kandas ketika
IIA dan ICA dalam tingkat internasional masing-masing
bersaing dengan mendirikan kelompok koordinasi
organisasi petani internasional dan kondisi ini bertambah
parah ketika partai politik agraria Eropa Timur menjaga
jarak dan mencurigai Laur karena penolakannya pada
pertanian besar yang dikerjakan oleh negara dan intervensi
negara terhadap sektor pertanian (Jackson 1966, 140-50).

Pada tahun 1926, Biro Agraria Internasional di Praha
mengubah orientasi Pan-Slavianya dan mulai menjangkau

10 IIA didirikan pada tahun 1905 oleh seorang kebangsaan Amerika,
David Lubin, dengan dukungan Rockefeller Foundation diharapkan
untuk mempersatukan pemerintah dalam pendekatan umum untuk
statistik agrikultur dan penelitian (Jackson 1966,140-1). IIA
merupakan  leluhur dekat United Nations  Food and Agriculture
Organization (FAO), yang juga berbasis di Roma semenjak
didirikannya pada tahun 1945.

11 ICA dibentuk pada tahun 1889 oleh French Agricultur Minister,
Jules melin. ICA berusaha terus untuk memegang kongres
internasional periodik dalam masalah teknikal agrikultur dunia
(Jackson 1966, 140-1).
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organisasi petani di Perancis, Rumania, Finlandia dan di
tempat lain di Eropa. Di bawah kepemimpinan Karel
Mecir, yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Ceko
untuk Yunani, Internasional Hijau menjadi tempat sebagai
pusat pertukaran pengalaman, penguatan moral dan
solidaritas untuk para petani dan partai politik agraria, dan
menyatakan diri sebagai oposisi internasional bagi
pemerintahan nasional yang mengancam kepentingan
petani. Kegiatan utama yang dilakukan adalah penerbitan
buletin triwulanan dan tahunan dalam multibahasa.
Puncaknya, pada tahun 1929, Green International memiliki
17 anggota yang terdiri dari partai-partai di berbagai negara,
mengutip kata-kata Mecir, anggota Internasional Hijau saat
itu mencakup ‘dari Samudera Atlantik hingga Laut Hitam,
dari Samudra Arktik hingga Aegea’ (Jackson 1966, 149).

Krisis ekonomi dunia tahun 1929, kegagalan berbagai
politik agraria nasional, dan bangkitnya fasisme, semua itu
berkontribusi terhadap kematian Internasional Hijau. Pihak
Komunis, walaupun sesekali sangat intim dengan pihak
partai politik agraria ini, sering sekali melakukan pengu-
tukan terhadap Internasional Hijau dan Dr. Laur dan upa-
yanya untuk menyatukan ICA Paris dan IIA Roma. Di
tengah semakin meningkatnya polarisasi Eropa Tengah dan
Timur, dan di tengah menyusutnya ruang politik yang ada,
sejak itu pula kegiatan-kegiatan gerakan petani interna-
sional tidak pernah muncul kembali sampai setelah Perang
Dunia II, hingga didirikannya International Federation of
Agricultural Producers (IFAP).

Organisasi Perempuan Pedesaan Dunia (Associated Coun-
try Women Of  The World)

Lebih ke barat lagi, terdapat semacam organisasi
petani antarbangsa yang  mulai terbentuk pada akhir 1920-
an, yaitu Organisasi Perempuan Pedesaan Dunia (Associ-
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ated Country Women Of  The World= ACWW), yang
masih ada hingga kini12. Saat ini, ACWW merupakan
“organisasi internasional  perempuan pedesaan terbesar”,
yang mengklaim memiliki anggota sembilan juta dari 365
kelompok masyarakat yang berpartisipasi dan berada di
lebih dari 70 negara (ACWW 2002). Organisasi ini
diperkirakan berasal dari pertemuan tokoh organisasi
perempuan tingkat international yang bernama Interna-
tional Council of  Women (ICW)—didirikan di Washing-
ton pada tahun 1888—-dan gerakan Women’s Institute
(WI), yang dimulai di Kanada pada tahun 1890-an dan
menyebar ke Amerika Serikat, Inggris dan di banyak koloni
Inggris lainnya (Davies n.d.).

ICW didirikan oleh para aktivis Amerika Serikat (dan
delegasi dari delapan negara lainnya), yang juga berpar-
tisipasi dalam gerakan-gerakan penghapusan perbudakan,
hak pilih perempuan serta gerakan ugahari (Rupp 1997,
15). Women Institute diprakarsai oleh para pemimpin ICW
Kanada yang berafiliasi memberi bantuan pada lembaga-
lembaga pertanian pada sebuah program penyuluhan
provinsi yang juga ada di Amerika Serikat (Moss dan Lass,
1988; McNabb dan Neabel 2001). Pada tahun 1913 aktivis
Woman Institute Kanada yang bernama Madge Watt
pindah ke Inggris di mana dia membantu mendirikan
beberapa ratus Women Institute lokal,  dan ini membuat
presiden ICW, Ishbel Gordon Aberdeen sangat tertarik
untuk memulai membuat sebuah federasi internasio-
nal. Watt dan Lady Aberdeen—-seorang aristokrat feminis
yang suaminya menjabat sebagai Gubernur Jenderal
Inggris di Kanada—-mengadakan rapat di London pada
tahun 1929 yang diikuti perempuan dari 23 negara yang
kemudian mendirikan sebuah komite ICW untuk

12 Bagian ACWW dan IFAP berdasarkan Edelman (2003,185-8)
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perempuan pedesaan (Drage 1961, 125)13.  Komite tersebut
menerbitkan sebuah buku tahunan yang diberi judul What
The Country Women Of  The World Are Doing, sebuah
jurnal bernama The Country Woman, dan sebuah
suratkabar dengan nama Link of  Friendship; mereka juga
mengedarkan selebaran dalam tiga bahasa untuk merekrut
asosiasi nasional baru (Meier 1958, 5). Pada tahun 1933,
di Stockholm, namanya berubah menjadi Associated Coun-
try Women of  the World atau disingkat ACWW.

Pada masa awal berdirinya ACWW, aktivis perem-
puan dari Inggris, Belgia, Rumania, Jerman dan bangsawan
Swedia memainkan peranan kunci (Meier 1958, 4-5; Drage
1961,131-3; London Times 1938). Pada tahun 1936
Konferensi peringatan tiga tahun pertama dilakukan di luar
Eropa yaitu di Washington DC, kongres ini dihadiri sekitar
7.000 perempuan petani, sebagian besar dari mereka adalah
petani-petani dari Amerika (Meier 1958, 7).  Asosiasi ini
menyiapkan pembicara dari kalangan akademisi untuk
penyelenggaraan dan meneliti isu-isu seperti layanan
kebidanan dan gizi. Dalam periode pra-perang  ACWW
bekerja dengan Liga Bangsa-Bangsa. Selama Perang,
ACWW berpindah markas dari London ke Cornell Uni-
versity di New York. Setelah Perang Dunia II, ACWW
mencapai status konsultatif dengan beberapa badan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (Meier 1958). Baru-baru ini,
ACWW telah mendukung pembangunan dan program-
program yang dapat membangkitkan pendapatan dan
menganjurkan hal itu dalam forum internasional un-
tuk hak-hak perempuan. Meskipun partisipasi perempuan

13 Pada pertemuan  Pendiri ACWW Lady Aberdeen dilaporkan
“dengan cepat tertidur, dibungkus syal besar. Dia terbangun juga,
tepat pada waktunya dan menutup pertemuan”, “dia adalah”,
merujuk pada seketaris ACWW Dorothy Drage “orang yang sangat-
sangat  berbakat” (1961,134)
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dari negara yang kurang berkembang mulai tumbuh dan
pendekatan yang semakin canggih untuk isu-isu gender,
tetapi ACWW tidak pernah berhasil mengatasi watak asal-
usul elit Inggrisnya. Konvensi-konvensinya masih diadakan
di Inggris, tanpa layanan terjemahan, sebuah praktek yang
membatasi partisipasi dari peserta-peserta yang berasal dari
negara yang tidak berbahasa Inggris, dan utamanya hanya
diikuti oleh mereka yang berpendidikan dari kalangan
perempuan kelas menengah dan kelas atas, sebagian besar
dari mereka bukanlah dari produsen di pedesaan (petani),
tetapi para pekerja NGO (Storey 2002).

International Federation of  Agricultural Producers

International Federation of  Agricultural Producers
(IFAP) didirikan pada sekitar pasca Perang Dunia II. Situasi
pada waktu itu dunia sedang diliputi optimisme tentang
kerjasama global dan kekhawatiran akan terjadinya ke-
langkaan pangan dan kambuhnya depresi pertanian seperti
yang terjadi pada tahun 1930-an14. Pada tahun 1946 Serikat
Petani Nasional Inggris menghimpun pertemuan di Lon-
don diikuti ‘wakil-wakil dari 30 negara, dengan tuju-
an mendukung badan PBB yang baru dibentuk yaitu
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan mengatasi
perbedaan di antara kelompok-kelompok kepentingan yang
berbasis-komoditas—misalnya petani gandum dan petani
ternak—di dalam sektor pertanian (London Times 1946a,
1946b).

14 Arah dari situasi makanan yang kritis yang diberikan oleh artikel
Times yang serupa di jabarkan dalan pertemuan pendiri  IFAP yang
mencatat kedatangannya sebentar lagi di London dan berbagai kota
lain “215,181 boks  apel dari Australia” dan “pengiriman pertama
tomat dari pulau Channel” yang mana yang akan dikirim ke utara
Inggris atau Skotlandia (London Times 1947b).
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Kelompok-kelompok Eropa Utara yang mendominasi
IFAP mempunyai sejarah panjang dalam kongres in-
ternasional dimana mereka banyak melibatkan kelompok
koperasi dan organisasi-organisasi petani Kristen yang
dibentuk pada awal abad kedua puluh (ICA dan IFAP
1967; IFAP 1957, 5). Meskipun mereka bersikap ambivalen
terhadap liberalisme pasar, tetapi mereka sering men-
dukung partai politik sayap kanan-tengah. Mereka bekerja
dengan kelompok IIA-yang berbasis di Roma (lihat pen-
jelasan tentang IIA di atas), yang terlibat dalam penelitian
agronomi, mengkampanyekan sistem pelaporan statistik
yang seragam dan bekerja sama dengan Liga Bangsa-
Bangsa pada masa-masa perang. FAO, didirikan pada tahun
1945, yang secara eksplisit diharapkan dapat menjadi model
meniru pada pengalaman sebelumnya dan IFAP
dimaksudkan sebagai mitra dan sekutu FAO di sektor
swasta.

 Kondisi krisis pangan pasca perang menyebabkan
IFAP menekankan pada peningkatan produksi. Beberapa
delegasi, seperti Kanada, menyerukan adanya mekanisme
pemasaran internasional yang ‘akan mendistribusikan
kelimpahan secara efisien dan sedemikian rupa bahwa sur-
plus tidak akan menciptakan bencana kepada produsen’
(London Times 1946b). Pemimpin IFAP juga sering
menjadi delegasi pemerintah di konferensi FAO, kadang-
kadang mereka menggunakan pengaruhnya terhadap
kebijakan substansial di FAO (IFAP 1952). Baru-baru
ini IFAP dan ACWW bergabung dalam mempublikasikan
Hari Perempuan Petani se-dunia yang selalu dirayakan
setiap tahun sejak diadakannya Konferensi Perempuan
Beijing pada tanggal 15 Oktober 1995.
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Sepinya Literatur Mengenai Gerakan Agraria
Transnasional

Studi mengenai gerakan sosial dan perubahan agraria
pada batas tertentu telah mengikuti arus dan dinamika
neoliberalisme dan gerakan sosial: beberapa berfokus
pada aksi-aksi masyarakat sipil lokal, sementara yang lain
menekankan inisiatif  “substitusi-negara” yang dilakukan
oleh  organisasi masyarakat sipil, sementara yang lain
berkonsentrasi pada gerakan-gerakan sosial transna-
sional. Studi tersebut merentangkan batas-batas tradisional
dalam pemahaman kita mengenai gerakan agraria
kontemporer dan perubahan agraria. Namun, setidaknya
ada tiga perbedaan besar tetapi saling terkait dalam
kesenjangan  literatur saat ini.

Pertama, ekspansi yang cepat dalam studi gerakan
sosial dan masyarakat sipil, khususnya di tingkat in-
ternasional, telah memberikan cahaya baru pada organisasi-
organisasi perantara, terutama NGOs, yang biasanya
menjadi ‘perantara’ antara petani miskin di pedesaan
dan berbagai lembaga pemerintahan, dan isu-isu sekitar hak
asasi manusia, lingkungan dan negosiasi perdagangan.
Namun, hanya sedikit dari studi ini yang memberikan
pemahaman penuh pada dinamika internal dari gerakan
agraria sendiri. Penelitian yang sistematis terhadap
dinamika ini relatif  sedikit, meskipun Gerakan Agraria
Transnasional dengan sukses masuk ke panggung politik
global selama satu setengah dekade terakhir. Sekilas
mengenai berkembangnya literatur dalam gerakan-gerakan
sosial transnasional menunjukkan bahwa fokus studinya
banyak berkisar pada jaringan yang bersangkutan dengan
isu Hak Asasi Manusia, perempuan dan hak-hak adat,
buruh, lingkungan, migran dan isu mengenai lembaga
keuangan internasional (lihat, misalnya, Keck dan Sikkink
1998; Cohen dan Rai 2000; Florini 2000; O’Brien et



Gerakan Agraria Transnasional

23

al. 2000; Seoane dan Taddei 2001; Waterman 2001;
Smith dan Johnston 2002; Pianta dan Silva 2003; Taylor
2004; Mei 2005; Tarrow 2005). Hal yang  mengejutkan,
mengingat dinamika dan profil gerakan agraria trans-
nasional, para cendekiawan relatif  kurang memperha-
tikannya dengan cermat, dengan sedikit pengecualian pada
karya-karya Edelman (1998, 2003, 2005), Mazoyer dan
Roudart (2002), Borras (2004), Holt-Giménez (2006) dan
Desmarais (2007). Bagaimana gerakan di sekitar setiap isu
(lingkungan, hak asasi manusia, perdagangan, migran,
agraria, dan seterusnya) bersekutu atau bersaing satu sama
lain, dan bagaimana implikasinya, adalah pertanyaan lain
yang pada umumnya yang kurang dieksplorasi. Bab ini
berusaha untuk memunculkan upaya awal untuk mengisi
kesenjangan ini dalam literatur gerakan sosial trans-
nasional.

Kedua, terdapat kekurangan analisis mengenai
dinamika kesalingterkaitan, atau ketiadaannya, antara
gerakan agraria kontemporer di level internasional,
nasional dan tingkat lokal. Satu contoh dari hal ini adalah
cara dimana representasi dan akuntabilitas pada level-level
yang berbeda tersebut cenderung diasumsikan secara
meluas daripada diperiksa secara sistematis dan diteliti
secara empirik. Padahal keterkaitan lokal-nasional-global
yang ada saat ini membutuhkan perhatian yang lebih baik
dan lebih mendalam. Salah satu isu serupa yang
membutuhkan penelitian mendalam juga adalah
pertanyaan tentang ‘representasi parsial’: ini adalah hal
yang biasa terdengar, sebuah gerakan global yang mengaku
sebagai ‘wakil ‘dari ‘suara orang miskin di pedesaan’ di
negara tertentu. Bahkan ketika organisasi tertentu di negara
tersebut masih jauh disebut sebagai representasi untuk
mewakilkan beragam kaum miskin pedesaan dari
negaranya. Demikian pula, sudah lazim didengar klaim
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dari gerakan-gerakan tentang representasi ‘global’; padahal
hanya dibutuhkan satu cara untuk bertanya apakah
gerakan-gerakan ini memiliki perwakilan dari Cina atau
bekas Uni Soviet, atau wilayah Asia Tengah atau  Timur
tengah untuk menemukan bahwa cakupan ‘global’ mereka
sangat terbatas. Buku ini berupaya untuk membahas isu ini
secara lebih sistematis.

Jonathan Fox (2005) pernah mengangkat isu me-
ngenai hal itu ketika dia membedakan antara ‘keanggotaan
transnasional dan translokal’ yang dibuat dalam konteks
studi kaum migran lintas-negara yang ditulis oleh Yashar
Deborah’s (2005) mengenai konsep tentang ‘trans-
komunitas’ dalam konteks masyarakat adat. Perbedaan ini
secara analitis juga berguna untuk studi gerakan sosial
transnasional, bukan hanya sekedar karena membutuhkan
perhatian terhadap perbedaan antara hubungan asosiasi
migran translokal atau masyarakat pribumi transkomunitas,
tetapi juga mengingatkan kita untuk tidak mengambil posisi
seperti yang diklaim oleh para pemimpin gerakan agraria
(misalnya, ‘jaringan  transnasional ’), di satu sisi, dan apa
yang mungkin benar-benar ada dalam kenyataan (misalnya,
‘translokal’), di sisi lain15.

Selain itu, ada juga soal pandangan ‘dinamis versus
statis’ mengenai representasi dan kesalingterkaitannya.
Gerakan sosial yang sangat dinamis, mengalami masa

15 Analisis Fox dan Yashar adalah indikasi dari komentar masalah
semantik yang jarang. “transnasional” dan “transnasionalisme”
yang digunakan dalam dua perbedaan, walaupun terkait dalam
sosial ilmiah kontemporer. Salah satunya dipakai dalam bab ini dan
hampir di kontrubusi lain di koleksi ini, menekankan hubungan
politik dalam batas nasional. Penggunaan yang kedua ditujukan
kebanyakan untuk migrasi dan fenomena yang berkaitan dengan
Diaspora. Sebagai contoh dalam pendekatan terakit, lihat Mahler
(1999) dan Glick Schiller (2004). Untuk analisi yang menjembatani
penggunaan keduanya, lihat bab Fox dan Bada di koleksi ini.
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bergelombang dan surut sepanjang waktu (lihat, misalnya,
Edelman 1999 untuk sebuah kasus  Amerika Tengah).
Gerakan-gerakan tersebut dapat datang dan pergi, naik dan
turun, atau ada saat-saat kuat tetapi kemudian melemah.
Namun, klaim resmi gerakan transnasional tentang mereka
sendiri, organisasi dan konstituen mereka masing-masing
tingkatan perwakilan mereka cenderung statis. Upaya yang
gagal dalam mempertahankan gerakan agraria transna-
sional dan  gerakan sosial lain tetap kurang terteorisasikan
secara signifikan  dalam literatur, seperti  yang dibahas oleh
Edelman (pada tulisan ini)16. 

Ketiga, ada kecenderungan melemahnya hubungan
analitis antara kebangkitan studi gerakan sosial dan
masyarakat sipil di satu pihak dan studi tentang dinamika
perubahan agraria di sisi lain. Dengan demikian, kita pada
umumnya berhadapan dengan dua rangkaian studi yang
paralel, yang kadang-kadang tidak berhubungan. Pada
umumnya, studi mengenai gerakan sosial  menjelaskan
konteks politik dimana gerakan agraria muncul, tetapi
kekurangan analisis mengenai struktur agraria di tempat
munculnya gerakan itu. Sebaliknya, dalam banyak studi
terbaru mengenai aturan perdagangan produk pertanian
global, gerakan agraria transnasional benar-benar absen,
meskipun gerakannya sering memberikan pengaruh yang
signifikan pada negosiasi perdagangan global.

Ringkasnya, meskipun terdapat peningkatan per-
hatian secara akademis terhadap gerakan-gerakan sosial
transnasional, dimensi agraria dari studi-studi itu tetap
belum dipelajari secara signifikan. Sementara itu, bidang
yang lebih luas pada studi agraria selalu terlambat untuk
mengejar ketinggalan dengan perjalanan gerakan agraria
transnasional yang fenomenal. Buku ini merupakan

16 Meskipun demikian, lihat essay Anheir (1999)
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kontribusi awal mengisi kesenjangan ini dan menyarankan
beberapa agenda penelitian baru. Akan tetapi, tentu saja,
hanya dapat menutupi dari sebagian kesenjangan yang
dibahas di atas. Tetapi kami berharap bahwa hal itu akan
menginspirasi atau memprovokasi studi lanjutan dari isu-
isu yang belum dieksplorasi.

Isu-isu Utama

Tulisan-tulisan dalam buku ini terdiri dari beragam
tema, beragam pendekatan analitis dan beragam disiplin
keilmuan, sama halnya beragam juga dalam segi unit
spesifiknya dan tingkat penelitian dan konteksnya, latar
belakamg dan kondisi  gerakan agraria yang diteliti.
Namun, tulisan-tulisan tersebut memiliki perhatian yang
serupa mengenai struktur agraria dan kelembagaannya
serta mempertanyakan beberapa pertanyaan penting.
Pertanyaan-pertanyaan itu termasuk: (i) Apakah karak-
teristik dari struktur agraria di tempat gerakan-gerakan
ini muncul (atau tidak muncul)? (ii) Apa basis sosial dari
gerakan agraria yang sedang diteliti? Apakah kelas
sosialnya, kelompok dan sektor yang diwakili oleh gerakan
itu (atau klaim untuk mewakili atau tidak mewakili sama
sekali)? (iii) Apakah isu-isu dan tuntutan yang diajukan
oleh organisasi global, nasional dan  lokal itu mengenai
pembangunan dan kebijakan? Apakah sumber-sumber  dari
tuntutan dan kekuatan sosial dan politik yang mendukung
mereka? (iv) Apakah isu-isu yang dapat menyatukan—dan
memisahkan—gerakan agraria, dan mengapa? Dan (v)
Pada tingkat apa peningkatan kampanye (dan wacana) dan
tindakan kolektif  dari waktu ke waktu dilakukan oleh
gerakan ini, apakah ada perubahan (atau tidak) ke struktur
agraria yang mereka upayakan untuk diubah sesuai dengan
yang mereka inginkan?

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini memperoleh
kedudukan yang signifikan dalam studi yang lebih teliti
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tentang gerakan agraria transnasional yang bertujuan untuk
mempertemukan antara gerakan-gerakan sosial dan studi
literatur agraria: (i) representasi dan agenda, (ii) strategi
politik dan bentuk-bentuk tindakan, (iii) memilah dan
memahami dampak (iv) gerakan agraria transnasional
sebagai arena aksi antar gerakan-gerakan (sub)nasional
yang berbeda-beda, (v) asal-usul keragaman kelas, (vi)
perbedaan ideologis dan politik dan (vii) dinamika
pembangunan aliansi.

Klaim Representasi dan Agenda

Tulisan-tulisan dalam buku ini mempertimbangkan
beragam kepentingan kelas sosial dan kelompok yang
dinamai gerakan agraria transnasional dan jaringan
warganegara global lainnya dalam membuat posisi
kebijakan dan membuat tuntutan-tuntutan. Dampak
neoliberalisme dalam hubungan pertukaran pra-produksi
di pedesaan memiliki akibat yang bervariasi pada kelas
sosial yang berbeda, daerah, dan sektor di antara negara-
negara secara umum di Utara dan Selatan. Kaum miskin
pedesaan yang biasanya mengalami dampak efek
samping. JIka melihat ke atas dari bawah, kita melihat
bahwa beberapa organisasi telah terbentuk dan bergabung
dengan gerakan sosial, walaupun sebagian besar tetap di
daerah. Beberapa organisasi lokal ini membentuk jaringan
antara satu sama lain, sehingga menghasilkan pem-
bentukan asosiasi nasional dan gerakan-gerakan so-
sial. Beberapa kelompok nasional ini mampu berhubungan
dengan gerakan dari negara lain, atau mampu menem-
pa untuk mengintegrasikan gerakan mereka dalam jaringan
di tingkat ‘vertikal’ (Edwards dan Gaventa 2001; Fox 2001),
dan telah membuat jejaring gerakan transnasional. Melihat
ke bawah dari atas, jelaslah bahwa sementara beberapa
gerakan global telah membuat langkah yang mengesankan,
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ada banyak kelompok dan petani miskin telah ditinggalkan
atau dieksklusi, karena berbagai alasan untuk tetap dalam
batas-batas daerah dan nasional—tidak diikutsertakan
dalam gerakan global agraria. Dalam terang kenyataan ini,
jelas bahwa persoalan representasi dalam gerakan agraria
transnasional perlu dibahas lebih hati-hati. 

Representasi yang efektif  dari basis kepentingan sosial
dalam gerakan mereka tidak boleh diasumsikan otomatis
dan bersifat permanen serta tanpa masalah. ’Representasi
yang efektif ’ dinegosiasikan (kembali) secara dinamis di
dalam dan di antara bagian dalam gerakan itu dari tingkat
para pimpinan dan anggota gerakan dari waktu ke
waktu. Penting untuk memeriksa secara kritis mengenai
masalah representasi dalam memelajari gerakan agraria
transnasional, setidaknya karena dua alasan yang saling
terkait: (i) yaitu dari klaim gerakan dan jaringan untuk
merepresentasikan sebuah kelompok atau sekelompok
masyarakat yang mereka dukung inisiatif-inisiatif  pem-
bingkaian-isunya dan pembuatan-tuntutannya; (ii) Gerak-
an-gerakan yang berargumen untuk kepentingan, urgensi,
kebutuhan atau keadilan untuk mereka dan membuat
tuntutan berdasarkan klaim mereka untuk merepre-
sentasikan kelompok masyarakat tertentu. Memang, inilah
alasan publik dari keberadaan mereka. Dalam kasus
gerakan agraria transnasional, biasanya ‘masyarakat yang
tertindas’, ‘masyarakat yang menduduki tanah’ atau ‘petani
kecil’ yang menjadi subyek dari klaim representasi ini.

Meskipun masalah representasi ini penting, tetapi
tidak banyak upaya kritis untuk menelitinya. Hal ini sering
terjadi, karena masalah representasi lebih banyak menjadi
asumsi daripada sebagai sesuatu yang dapat diamati secara
empirik. Demikian pula, tingkat representasi ini biasanya
digabungkan dengan tingkat visibilitas dan ’kenyaringan’
dari gerakan agraria transnasional, yaitu, semakin dia
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terlihat dan semakin keras, maka mereka akan diakui
sebagai representator. Sebagai contoh, sebuah jaringan glo-
bal yang jauh lebih kecil, NGO misalnya, mungkin dapat
hadir dalam banyak konferensi internasional dan forum-
forum konsultasi resmi, sementara gerakan agraria
Transnasional yang berbasis masyarakat yang jauh lebih
besar, mungkin tidak dapat hadir dalam acara-acara glo-
bal seperti konferensi dan acara kelembagaan internasional
lainnya. Pengamat yang tidak kritis, terutama di ka-
langan badan-badan pembangunan internasional, mungkin
menganggap yang pertama sebagai jaringan representasi
(bahkan ketika hal ini tidak terjadi dalam kenyata-
an). Memahami representasi dalam konteks gerakan
agraria transnasional memerlukan analisis yang melampaui
apa yang dapat diamati dengan mudah, yaitu ‘visibilitas
dan kenyaringan’, dan masuk ke dalam isu yang biasa-
nya tidak termasuk dalam wacana gerakan-gerakan. Hal ini
dapat dicapai dalam berbagai cara.

Pertama, dalam banyak kasus, tentang representasi,
gerakan agraria transnasional sebenarnya berbicara tentang
‘representasi parsial’. Representasi parsial dapat dilihat
sekurang-kurangnya melalui dua perspektif: global dan
nasional. Dari pengamatan yang cepat di seluruh dunia
mengungkapkan bahwa sebagian besar dari keberhasilan
gerakan agraria transnasional hari ini, ternyata tidak punya
kehadiran keanggotaan yang signifikan dalam jumlah yang
besar di beberapa wilayah di negara-negara dunia, terutama
Rusia, Asia Tengah, Timur Tengah dan daerah Uta-
ra Afrika (MENA), serta terutama Cina. Padahal, daerah
ini paling banyak ditinggali oleh mayoritas rakyat miskin
pedesaan. Dalam buku ini, Kathy Le Mons Walker yang
meneliti pedesaan kontemporer Cina, dan Kevin Malseed
untuk kasus khusus orang Karen di Burma berupaya untuk
menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat miskin di daerah
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dapat berbeda, tetapi juga terkadang mirip dengan tuntutan
masyarakat miskin pedesaan  di tempat lain. Meskipun ada
‘aspirasi dan wacana global gerakan agraria transnasional,
kasus yang diteliti oleh Le Mons Walker dan Malseed
benar-benar di luar ‘radar’ gerakan agraria transnasional,
meskipun dengan derajat kepentingan, intensitas dan skala
perjuangan yang serupa.

Secara nasional, representasi parsial dapat dilihat
dengan kenyataan bahwa, tidak peduli apapun yang
diklaim, tidak ada satu organisasi, gerakan atau kelompok
gerakan yang dapat sepenuhnya mewakili kepentingan
berbagai kelompok yang beragam di seluruh negeri. Kita
dapat melihat hal ini dengan melihat dua latar belakang
yang ekstrim: satu, di mana anggota nasional dari sebuah
gerakan agraria transnasional sangat lemah dan yang lain
di mana anggota nasionalnya sangat kuat. Afrika Selatan
dan Brasil adalah contoh dari anggota organisasi Via
Campesina yang akan dilihat. Sebagaimana Brenda Baletti,
Tamara Johnson dan Wendy Wolford menjelaskan dalam
bab ini, The Landless People Movement (LPM) di Afrika
Selatan, adalah bentuk dari ‘mobilisasi yang terlam-
bat’, dimulai dengan sangat lemah secara politik dan
organisasi, dan setelah beberapa tahun, surut. Kelompok
ini adalah satu-satunya organisasi yang mewakili kaum
miskin pedesaan Afrika Selatan  di Via Campesina mes-
kipun sangat terbatas, saat ini jumlah perwakilan mereka
tidak signifikan. Sementara itu, Movement Of  The Land-
less Rural Workers of  Brazil (MST, Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra) dapat dikatakan menjadi
gerakan nasional yang paling koheren yang terbesar dan
paling politis dalam Via Campesina. Ini jelas mewakili
sejumlah besar orang-orang di Brasil yang miskin. Namun,
bahkan dalam konteks Brasil, kapasitas perwakilan MST,
paling banter masih sangat parsial. Pengakuan jujur baru-
baru ini oleh pemimpin MST, João Pedro Stédile, tentang



Gerakan Agraria Transnasional

31

kurangnya kemampuan untuk mengatur petani tak
bertanah yang miskin di Brazil menjadi pelajaran (Stédile
2007, 195). Selain itu, bahkan kritik simpatik terhadap
MST memperingatkan keterbatasan perwakilan di antara
penduduk Afro-Brasil dan di kalangan perempuan
pedesaan, yang beberapa di antaranya telah meninggalkan
MST untuk membentuk organisasi sendiri (Stephen 1997,
217-33; Rubin 2002, 45-6). Perdebatan semua gerakan
nasional lainnya di Via Campesina, nampaknya jatuh di
suatu tempat di antara dua kutub ekstrim dalam hal
representasi ini, yaitu derajat yang berbeda-beda dalam hal
representasi parsial. 

Sebagaimana akan dibahas pada studi dalam bab ini,
representasi parsial  mempunyai implikasi yang besar bagi
watak dan orientasi pembingkaian-isu, proses pembuatan
tuntutan dan hasilnya dalam gerakan agraria transna-
sional. Tapi salah satu implikasi dari realitas representasi
parsial adalah bahwa mungkin lebih baik dilihat bukan dari
perspektif  ‘either/or’ [salah satu dari dua hal], misalnya
representasi atau bukan. Namun, yang mesti dilihat ada-
lah persoalan tingkatan representasi yang memang tidak
bisa dipisahkan dari bahasan ini.

Kedua, memandang representasi sebagai suatu
tingkat masalah yang tidak statis. Perwakilan adalah
sesuatu yang terus dinegosiasikan ulang di dalam organisasi
atau gerakan. Ini berarti tingkat representasi gerakan
tertentu mungkin meningkat atau menurun dari waktu ke
waktu, dan dalam beberapa kasus mungkin benar-benar
hilang. Analisis historis Marc Edelman tentang aliansi
petani Amerika Tengah, ASOCODE, dapat menggam-
barkan karakter representasi yang dinamis dan saling
bersaing (Edelman, buku ini; Edelman1998).17 ASOCODE

17 ASOCODE adalah singkatan dari Asociaciom Centroamericana de
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adalah salah satu versi yang agak awal dari bentuk gerakan-
gerakan agraria transnasional yang progresif  serta ber-
basis petani kecil dan petani tak bertanah. ASOCODE naik
dengan cepat dan fenomenal pada ketenaran di awal 1990-
an menjadi sebuah inspirasi bagi banyak gerakan lain di
luar Amerika Tengah. Gerakan itu cukup aktif  dan
memiliki representasi yang kuat. Karena berbagai alasan
internal dan eksternal, ASOCODE kemudian hancur.
Pada pergantian abad, ASOCODE dianggap tidak lagi
memiliki klaim dan tidak lagi dapat memiliki tingkat
representasi yang tinggi di wilayah itu. Ini mirip dengan
kisah yang diceritakan oleh Saturnino M. Borras Jr (buku
ini; Borras 2004) dalam kasus Democratic Peasant Move-
ment of  The Philippines (DKMP, Demokratikong Kilusang
Magbubukid ng Pilipinas), organisasi lain dari Via Cam-
pesina yang memiliki basis sosial yang signifikan pada
tahun 1990-an, namun memudar dengan cepat sebelum
akhir dasawarsa itu. Solidarnosc sebuah pedesaan di
Polandia, yang merupakan pendiri anggota Via Campesina
dan duduk di Komite Koordinasi Internasional selama
tahun-tahun terakhir ini, lagi-lagi mengalami kasus
serupa. Solidarnosc kehilangan basis yang cukup besar dan
menjadi tidak mampu untuk benar-benar menunjuk-
kan tingkat representasi yang signifikan (di kalangan petani
kecil di Polandia), mereka diminta untuk meninggalkan Via
Campesina beberapa tahun setelah Kongres kedua Via
Campisena. Gerakan agraria berjalan melalui dinamika
alam yang surut dan mengalir seiring waktu. Kapasitas
mereka untuk mewakili kelompok-kelompok tertentu
bahwa mereka mengklaim untuk mewakili secara langsung
dipengaruhi oleh siklus seperti itu dan dinamika-dinamika

Organizaciones Campesinas para la Cooperacion y el Desarrolo
(Centra American Association of  Peasant Organizations for Coop-
eration and Development).
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yang kompleks, yang pada gilirannya telah berpengaruh
pada sifat dan orientasi gerakan, dan pembingkaian isunya
dan proses-proses pembuatan tuntutannya.

Ketiga, salah satu masalahnya adalah kegagalan un-
tuk merepresentasikan secara signifikan kelompok ma-
syarakat pedesaan, sebagian karena pembatasan terhadap
definisi ‘petani kecil [peasant]’ atau ‘petani [farmer]’18. Cara
pandang konvensional  gerakan agraria pada umumnya
cenderung ‘berpusat-pada pertanian [agriculture-centered]’,
dengan ‘masyarakat yang menduduki tanah [people of  the
land]’ sebagai karakter yang menentukan aktor. Tapi sektor
pedesaan telah lama menjadi beragam dan jamak, seperti
juga mata pencaharian orang miskin di pedesaan ini (lihat,
sebagai contoh, Bryceson et al. 2000; Ellis 2000; Rigg
2006). Untuk membatasi upaya pengorganisasian serta
pembingkaian-isu dan pembuatan-tuntutan dalam tema
gerakan yang semata berorientasi pada pertanian maka
secara efektif hal itu akan mengecualikan porsi yang
signifikan dalam masalah kelompok miskin pedesaan.
Kasus buruh migran lintas-negara sangat penting, karena
mereka merupakan bagian yang besar dari penduduk
pedesaan di dunia (di daerah asal mereka, tetapi banyak
juga di negara-negara tujuan migrasi). Jonathan Fox dan
Xochitl Bada (buku ini) menelaah bagaimana pekerja-

18 Faktor struktural tentu saja juga signifikan dalam penjelasan
mengapa ini terkadang sulit diatur dan mewakilkan desa sebagai
perbandingan dengan masyarakat kota. Penyebaran geografikal,
keterpencilan, komunikasi dan infrastrukur yang buruk, dan
perbedaan besar dari masyarakat desa dan berbagai hubungan sosial
di pedesaan yang menurut sejarah sulit untuk mengelola pedesaan,
paling tidak sebagai perbandingan dengan upaya untuk mengatur
kelas pekerjaan industri kota. Industrilisasi dan munculnya sektor
informal yang terkadang mendampingi neoliberalisme selama dua
dekade terakhir memberikan kesulitan terbesar di banyak bagian di
dunia dalam mengatur penduduk kota miskin dan kelas pekerjaan.
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pekerja migran lintas negara dari Meksiko ke USA memiliki
dampak yang mendalam di daerah tempat pengiriman
migrasi. Migrasi keluar mempengaruhi pasar tenaga kerja
lokal dalam berbagai cara dan mempengaruhi masyarakat
yang mengirim migrasi yang semakin lebih jauh lagi diubah
oleh besarnya remitansi dari para pekerja migran. Ada
pemisahan yang persisten dan menganggu, secara politis
dan akademis, antara cepatnya migrasi tenaga kerja
transnasional dengan kegagalan beberapa gerakan agraria
transnasional utama untuk menempatkan isu mengenai
buruh migran lintas-negara sebagai analisis dan strategi
utama mereka19. Organisasi buruh migran dan studi
mengenai migrasi lintas-negara jarang mengupayakan suatu
kajian akademik atau politik dalam dinamika perubahan
agraria (sebagaimana yang diamati oleh Fox dan Bada
tentang isu persisten mengenai ‘diskoneksi migrasi
dan pembangunan’). Migrasi lintas-negara dari Mexico-AS
yang telah mempunyai hubungan langsung dalam
lingkungan sektor pedesaan Meksiko bukanlah satu-
satunya migrasi yang secara signifikan mengalir keluar dari
sebuah pedesaan yang terancam. Ada juga yang lain seperti

19 Dalam banyak kasus, apapun yang mingkin kita katakan gerakan
agraria tranasnasional “minor” dengan fokus dua negara telah
mendukung secara efektif  atas nama pekerja migran. Di antara
contoh penting  yang bekerja, baik di Amerika Serikat dan Meksiko,
Rural Coalition (Rural Coalition 1994) dan Farm Labor Organiz-
ing Commitee (FLOC), yang mana berafiliasi dengan US AFL_CIO
(American Federation of  Labor Congress of  Industrial Organiza-
tions). FLOC yang dijalankan di Meksiko untuk membersihkan
korupsi dalam sistem perekrutan untuk pekerja pertanian yang
pindah ke Amerika Serikat yang menjadi target kekerasan dan pada
tahun 2007 kehilangan pemimpin utamanya, Santiago Rafael Cruz
karena di bunuh (Velasquez 2007). Beberapa dari ini dan kekurangan
gerakan agraria transnasional yang memiliki hubungan formal dan
informal dengan kelebihan gerakan agrarian transnasional seperti
Via Campesina.
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migrasi yang terjadi di negara-negara yang berdekatan:
Nikaragua-KostaRika, Zimbabwe-Afrika Selatan, Maroko-
Spanyol, Polandia-Britania dan Filipina-Malaysia.

Keempat, dan terakhir, sebagaimana yang ditun-
jukkan oleh diskusi di atas, masalah representasi meru-
pakan suatu hal yang rumit dan sering bersitegang. Beragam
realitas dan beberapa saluran representasi dan akuntabilitas
seringkali terlalu rumit bagi pemimpin gerakan dan aktivis
untuk memahami dan menanganinya. Sebagai contoh,
konsep ‘kelas’ ini sering dikatakan dalam istilah yang terlalu
abstrak dan samar-samar, dan terlalu memecah-belah.
Tidak terstruktur, tidak-terorganisir dan bentuk-bentuk
yang samar dan tidak kelihatan bagi aktivis dan pemimpin
gerakan untuk mengakuinya atau memahaminya. Dengan
demikian, dalam banyak hal, para pemimpin gerakan
bertindak seperti di sebuah negara, karena mereka terlibat
dalam suatu ‘proses penyederhanaan’ untuk membuat
realitas kompleks itu agar terbaca dan dikelola bagi ke-
pentingan mereka, sebagaimana dalam lensa analitik yang
kuat ditawarkan oleh James Scott dalam bukunya Seeing
Like a State (1998). Dengan berbuat demikian, banyak
rincian detail yang penting cenderung akan hilang atau
tidak terjawab dalam analisis dan wacana yang dihasilkan
dari pembahasan tentang gerakan agraria transnasional
(lihat Malseed dalam buku ini).

Masalah representasi secara inheren sangat erat
hubungannya dengan isu gerakan agraria terutama yang
ada kaitannya dengan proses penetapan agenda dan
hasilnya. Jaringan global petani kelas menengah hingga
petani kaya yang berdiri untuk memperoleh manfaat dari
komoditi tertentu dalam perdagangan bebas tidak akan
menentang inisiatif untuk menghalangi perdagangan bebas
antar negara. Sebuah jaringan transnasional yang tidak
memiliki basis massa di Cina atau negara-negara bekas Uni
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Soviet cenderung akan mengangkat gagasan tentang
alternatif  sosialis untuk memecahkan permasalahan yang
dihadapinya dengan tidak mempersoalkannya lebih jauh
lagi. Adalah hal yang sulit, jika bukannya mustahil, untuk
memahami representasi dan penyusunan agenda gerakan
sebagai isu yang terpisah. Hal ini menunjukkan pentingnya
untuk tidak secara otomatis dan tidak kritis menerima itu
sebagai klaim yang tidak bermasalah oleh gerakan
transnasional terutama yang berkaitan dengan agenda,
basis dukungan dan keberhasilan politiknya. Salah satu cara
untuk mendapatkan pandangan yang lebih bernuansa
mengenai hal ini adalah dengan mengidentifikasi kemung-
kinan ketidaksesuaian antara klaim tentang agenda dan hal-
hal lain antara kelompok-kelompok anggota di tingkat
nasional, di satu sisi, dan gerakan agraria transnasional, di
sisi lain. Respon dari gerakan petani (trans)nasional dan
biasanya, petani kecil lokal dan petani di sekitar isu rekayasa
genetik dalam hasil panen bisa menggambarkan diskoneksi
itu. Sebagaimana Peter Newell (buku ini) tunjukkan dalam
kasus Amerika Latin, dan Ian Scoones (buku ini) da-
lam kasus India, Afrika Selatan dan Brasil, hasil pertanian
rekayasa genetik telah menjadi fokus utama dalam
pertentangan, dan membuat organisasi petani kecil dan
banyak aktivis lingkungan beradu dengan kelompok
agrobisnis dan kelompok petani besar. Kontroversi
tentang Rekayasa Genetik pada kenyataannya melibatkan
berbagai perdebatan yang saling terkait: keamananan
pangan, kontaminasi lahan pertanian, ancaman terhadap
keanekaragaman genetik, kesehatan manusia dan spesies
lain, anggaran yang harus dikeluarkan petani, kekayaan
intelektual, hak petani  untuk memproduksi dan menyim-
pan benih, kerentanan ekonomi dan ekologi yang ditun-
jukkan oleh genetik monokultur, dan konsentrasi kekua-
saan di tangan segelintir perusahaan-perusahaan raksasa.
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Namun sebagaimana Newell dan Scoones sarankan, titik
pancang dalam diskusi ini dan mengenai praktek petani
kecil di lapangan bukanlah sesuatu selalu dapat jelas dan
terang sebagaimana di dalam klaim di kelompok yang
saling bertentangan atau sebagaimana yang diharapkan
oleh gerakan petani (lihat juga Müller 2006; Herring 2007).

Strategi Politik dan Bentuk-bentuk Aksi

Gerakan Agraria Transnasional umumnya sepakat
pada beberapa jenis strategi politik dan bentuk-bentuk aksi
yang umum. Adalah hal yang luar biasa bagaimana sangat
beragamnya kelompok-kelompok petani (sub)nasional sdan
(sub)regional seperti National Farmers ‘Union (NFU)
dari Kanada, MST di Brasil, European Peasants Coordi-
nation (CPE), KRRS dari Karnataka, UNAC di India atau
Mozambik dapat menyepakati  strategi politik dan bentuk-
bentuk aksi secara bersama (lihat Edelman 2003; Desmarais
2007)20. Tetapi yang paling penting—-secara politik dan
akademis—-untuk memahami strategis  aliansi tersebut,
adalah sama pentingnya dengan mengakui perbedaan
potensi dan aktual di dalam dan di antara gerakan agraria
transnasnional itu sendiri. Terutama, memahami ke-
ragaman dan perbedaan akan membawa kita untuk
menghargai pencapaian lebih baik dalam usaha pemba-
ngunan persatuan Gerakan Agraria Transnasional, juga
akan membantu kita memahami isu-isu terkait lainnya,
seperti representasi dan  proses ‘inklusi-eksklusi’ dalam
Gerakan Agraria Transnasional. Singkatnya, ini akan
membantu kita memahami Gerakan Agraria Transnasional

20 KRRS adalah singkatan dari Karnataka Rajya Ryota Sangha
(Karnataka State Farmers’ Association). The European Peasant
Coordination biasanya disingkat CPE Coodination Paysanne
Europeenne dalam bahasa perancis. UNAC singkatan dari Uniao
Nacional di Camponeses (National Union of  Peasants)
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lebih baik dalam segala kompleksitasnya. Kami secara
singkat membahas masalah ini dalam tiga dimensi.

Pertama, persamaan dan perbedaan di antara
Gerakan Agraria Transnasional dan kelompok-kelompok
lain yang tidak mempunyai bentuk-aksi-aksi yang efektif
dan strategi yang jelas dan terang. Kebanyakan gerakan
agraria transnasional mencari organisasi ‘partner’ di
masyarakat agraria lain. Ketika mereka tidak menemukan
asosiasi masyarakat miskin pedesaan yang sesuai dengan
“gambaran dan kesukaan” mereka, mereka cenderung
untuk menyimpulkan bahwa “tidak ada yang terjadi”
atau ”tidak ada gerakan sosial” dalam masyarakat terse-
but. Proses pencarian organisasi partner yang dilakukan
oleh Gerakan Agraria Transnasional  dalam prakteknya
biasanya mempertimbangkan sekutu ideologis yang
potensial serta strategi politik, metode dan bentuk tindakan
kolektif. Ini adalah alasan dan ciri khas organisasi Gerakan
Agraria Transnasional di daerah dan negara-negara seperti
bekas Uni Soviet, Timur Tengah, Afrika Utara (MENA),
Cina, dan Asia Tenggara, dan dalam beberapa tingkat yang
signifikan dapat dilihat di negara Sub-Sahara Afrika, yang
sepertinya tidak memiliki ‘strategi politik yang jelas’ atau
“lemah secara politik dan organisasi”. Di wilayah-wilayah
itu biasanya terdapat argumen dan pendapat bahwa “tidak
ada gerakansosial” atau “tidak ada mobilisasi dan aksi
protes”. 

Tetapi karya-karya penting di sekitar tema ‘bentuk
perlawanan petani sehari-hari’ (misalnya, Scott 1985, 1990;
Scott dan Kerkvliet 1986; Kerkvliet 2005) dan studi
selanjutnya terinspirasi atau dipicu oleh pendekatan ini
(misalnya, O’Brien 1996; O’Brien dan Li 2006) meng-
ingatkan kita bahwa asumsi semacam itu mengandung
masalah. Dalam beberapa kondisi, petani terlibat dalam
bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang tidak ‘teror-



Gerakan Agraria Transnasional

39

ganisir’, ‘terstruktur’ dan ’terselubung’ untuk membela atau
menyuarakan kepentingan mereka. Le Mons Walker
menjelaskan dalam kasus Cina kontemporer, resistensi
petani Cina kontemporer sehari-hari lebih memilih strategi
terang-terangan, tapi tetap ‘tidak terstruktur’ dan ‘tidak
terorganisir’ (dalam arti konvensional dalam  istilah
ini). Malseed menggambarkan bagaimana, dalam kasus
orang Karendi Burma, bentuk-bentuk perlawanan sehari-
hari memiliki banyak kesamaan dengan gerakan agraria
yang konvensional, terorganisir, dan terstruktur. Le Mons
Walker dan Malseed masing-masing berpendapat (dalam
buku ini) yang bertentangan dengan asumsi-asumsi yang
dominan, mungkin ada potensi besar untuk membangun
jaringan transnasional antara berbagai inisiatif petani ini,
tetapi itu akan membutuhkan revisi banyak terhadap
pendirian dan asumsi konvensional Gerakan Agraria
Transnasional. Pada tingkat yang signifikan, masalah
konvensional Gerakan Agraria Transnasional untuk tidak
memasukkan kelompok-kelompok tertentu adalah karena
strategi politik mereka dan bentuk-bentuk tindakan mereka
tidak seperti dalam “gambaran dan kesukaan” seperti yang
dibayangkan Gerakan Agraria Transnasional, hal ini
berlaku dalam kasus asosiasi migran lintas negara, seperti
dijelaskan oleh Fox dan Bada (buku ini) dalam konteks
kelompok migran Meksiko. Namun, gap kritis ini harus
cepat dan serius ditangani oleh Gerakan Agraria Trans-
nasional, bagaimana pembingkaian-isunya, penyusunan-
tuntutannya dan daya keseluruhan pada tingkat global akan
menjadi, lebih baik, dan melampaui potensinya. Para
peneliti kritis Gerakan Agraria Transnasional memerlukan
lensa yang benar-benar global dalam melihat gerakan-
gerakan atau jaringan yang pembingkaian isu dan tuntut-
annya dibuat mengatasnamakan kaum miskin pedesaan di
dunia tetapi yang tidak memiliki perwakilan pada zona-
zona geografis kunci tersebut. 
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Kedua, persamaan dan perbedaan antara Gerakan
Agraria Transnasional. Terdapat perbedaan yang signifi-
kan antara berbagai Gerakan Agraria Transnasional pada
strategi politik dan bentuk-bentuk aksi mereka. Beberapa
mendukung suatu kombinasi antara konfrontasi dan
kolaborasi kritis dengan lembaga pemerintah, sementara
yang lain mendukung strategi kolaborasi tidak kritis dan
aliansi formal. Secara lebih umum, strategi jenis pertama
telah membimbing kerja politik Via Campesina, sementara
yang terakhir telah menjadi ciri IFAP. Via Campesina
telah menyatakan bahwa hal itu tidak, dan tidak akan,
melegitimasi lembaga-lembaga internasional kunci yang
menjadi promotor globalisasi-neoliberal, seperti Interna-
tional Monetary Fund (IMF), World Trade Organization
(WTO) dan Bank Dunia. Mereka telah menolak untuk
berpartisipasi dalam proses kelembagaan dan selalu upaya
untuk mendiskreditkan lembaga ini di setiap kesempatan
(Via Campesina 2000)21. Namun, Via Campesina  tetap
memutuskan untuk berkolaborasi dengan kelompok-
kelompok tertentu yang simpatik dan reformis dalam
Organisasi Pangan dan Pertanian dari bagian tertentu di
Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti (FAO) dan Dana
Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD). Hal
ini berbeda dengan hubungan harmonis IFAP yang sudah
berlangsung lama dengan semua lembaga ini. Koalisi
transnasional  yang meliputi anggota kelompok (inter)na-
sional yang lebih radikal dan yang lebih konservatif  cen-
derung bergerak bolak-balik antara kedua kutub, seperti
kasus di IPC untuk Kedaulatan Pangan.

21 Namun lihat Edelman (2003,207) dalam usaha berani Via
Campesina untuk menghubungkan dialog dengan World Bank
mengenai reforma agraria.
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Gerakan Agraria Transnasional kadang diiden-
tifikasikan sebagai gerakan yang radikal, mereka memakai
aksi langsung sebagai cara yang paling sesuai dan  efektif
untuk menyuarakan masalah-masalah mereka ke agenda
resmi dan mempengaruhi reformasi aktual yang mereka
inginkan. Tindakan ini berupa okupasi tanah, serangan fisik
pada eksperimentasi infrastruktur Rekayasa Genetik (GM)
dan tempat-tempat pengujian situs, membuldoser atau
membakar ikon simbolis perusahaan transnasional yang
serakah, menduduki kantor-kantor pemerintah dan kantor
perusahaan, dan pawai jalanan yang bertujuan menggang-
gu konferensi multilateral yang penting (lihat diskusi oleh
Scoones, Newell, Edelman, Borras, dan Baletti, Johnson
dan Wolford dalam koleksi ini). Gerakan Agraria Trans-
nasional lainnya, terutama yang berkaitan dengan petani
menengah dan kaya seperti IFAP, serta yang didominasi
oleh NGO-NGO besar seperti ILC, tidak terlibat dalam
bentuk tindakan dramatis dan konfrontatif  seperti ini.
Mereka lebih memilih untuk mengirim anggota eksekutif
mereka untuk pertemuan resmi dengan lembaga-lembaga
internasional penting.

Menelaah strategi dan bentuk-bentuk tindakan yang
lebih efektif  dari gerakan ini adalah bergantung pada tujuan
dan sasaran kampanye mereka. Jika tujuannya adalah
untuk mendeletimigasi lembaga-lembaga tertentu, kemu-
dian mempermalukan mereka di depan publik melalui
tindakan konfrontatif  mungkin memang menjadi tindakan
yang tepat. Dalam kampanye yang tujuannya untuk
mengamankan konsesi, seperti misalnya, memperluas
‘ruang partisipasi yang disediakan’ (lihat Gaventa 2002)
untuk partisipasi masyarakat sipil, maka interaksi kolabo-
ratif  yang lebih kritis kemungkinan besar akan lebih
efektif. Secara keseluruhan dan dalam jangka panjang,
bagaimanapun, hal itu mungkin tidak menguntungkan
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gerakan agraria transnasional karena tindakan itu tersem-
bunyi, tidak memiliki tindakan repertoar yang spesifik dan
tidak mempunyai bentuk strategi, seperti ‘hanya tindakan
konfrontatif ’ atau ‘hanya interaksi konformis melalui
saluran resmi’. Kapasitas Via Campesina untuk mengga-
bungkan beberapa taktik dan strategi di atas, serta berbagai
bentuk tindakan berbeda, hampir pasti memberikan
kontribusi yang efektif.

Ketiga, persamaan dan perbedaan dalam Gerakan
Agraria Transnasional. Dalam Gerakan Agraria Transna-
sional yang besar, perbedaan strategi politik dan bentuk-
bentuk aksi—-kadang-kadang bersaing dan saling
bertentangan —-dapat terjadi secara simultan. Ambil
misalnya strategi MST di Brazil, yang umumnya melaku-
kan tindakan langsung yang konfrotantif, serta “indepen-
den” terhadap negara (Baletti, Johnson dan Wolford, serta
Newell, buku ini) dan ini kontras dengan kelompok yang
ada di Senegal yaitu CNCR (Conseil National de Concer-
tation et de Kerjasama des Ruraux), yang bekerja jauh lebih
erat dengan pemerintah dan memilih untuk melakukan
bentuk tindakan yang kurang konfrontatif  (McKeon et al.
2004). Adalah memungkinkan untuk memberikan daftar
panjang kasus serupa yang menunjukkan kontradiksi antara
strategi politik Gerakan Agraria Transnasional yang
seharusnya dan bentuk-bentuk tindakan dengan anggota
(sub)nasional dan (sub)regional mereka. Keragaman
semacam ini dan kontradiksi yang dihasilkannya adalah
sesuatu yang paling jelas dan paling meluas, sebagaimana
yang terjadi pada IPC yang bergerak di isu Kedaulatan
Pangan22.

Apakah seharusnya aktivis dalam Gerakan Agraria
Transnasional dan dalam organisasi anggota nasional

22 Lihat Jordan dan van Tuijil (2000) untuk diskusi relevan pada isu ini.
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mencapai standar konsensus untuk membuat sebuah
strategi politik dan aksi yang efektif ? Dalam kasus-kasus
di mana hal ini terjadi, biasanya menggambarkan apa yang
didefinisikan oleh aktor dominan di dalam dan di antara
yang Gerakan Agraria Transnasional adalah sebagai
standarnya, proses ini diilustrasikan tidak hanya persoalan
tentang ‘penyederhanaan atau upaya standarisasi gerakan
agraria transnasional’, tetapi juga harus dilihat bahwa
Gerakan Agraria Transnasional juga memiliki situs-situs
[pertarungan] kekuasaan. Keck dan Sikkink mengingatkan
kita bahwa ’jaringan advokasi transnasional juga harus
dipahami sebagai ruang-ruang politik, itu semua terletak
pada aktor yang menegosiasikan—secara formal maupun
informal— makna sosial, budaya, dan politik dari usaha
bersama yang mereka lakukan ‘(1998,3). Menurut Keck
dan Sikkink, ’Kekuasaan itu dijalankan di dalam jaringan,
dan kekuasaan sering berasal dari sumberdaya... Aktor yang
lebih kuat dalam aktivitas jaringan sering menenggelamkan
aktor-aktor yang lebih lemah ‘(lihat juga Della Porta et
al. 2006, 20). Biasanya aktor-aktor yang kuatlah dalam
Gerakan Agraria Transnasional yang mendefinisikan
standar untuk gerakan mereka dan, sejauh yang mereka
dapat, termasuk untuk orang lain di luar gerakan mereka.

Memilah dan Memahami Dampak

Melakukan pemilahan terhadap dampak-dampak dari
Gerakan Agraria Transnasional sangat penting untuk
menilai apakah, bagaimana dan sejauh mana tindakan
mereka membawa mereka lebih dekat ke tujuan mere-
ka. Hal ini terutama karena, sebagaimana Tarrow jelaskan,
‘para pendukung jaringan aktivis transnasional sering
menyoroti contoh-contoh sukses dari intervensi sukses yang
mengatasnamakan aktor yang terlalu lemah untuk
mengajukan klaim mereka sendiri. Dalam dunia yang
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terintemasionalisasi, kita cenderung melihat lebih banyak
intervensi semacam itu, sehingga sangat penting untuk
mengkajinya tanpa ilusi. Intervensi transnasional lebih
sering gagal daripada berhasil” (2005, 200). Keck dan
Sikkink (1998, 201) mengusulkan bahwa upaya jaringan
transnasional untuk mewujudkan tujuan mereka terjadi
melalui lima proses yang saling terkait, yaitu, (i) Pembing-
kaian debatan dan perumusan isu serta agenda, (ii) dengan
mendorong komitmen diskursif negara dan komitmen
pelaku kebijakan lain, (iii) dengan mendorong perubahan
prosedur pada tingkat internasional dan domestik, (iv)
dengan mempengaruhi kebijakan dan (v) dengan mem-
pengaruhi perubahan perilaku pada target yang disasar.

Sebagian besar tulisan dalam buku ini bersepakat dan
menunjukkan bahwa  dampak Gerakan Agraria Transna-
sional yang terbesar dan paling jelas telah berada di
pembingkaian debat serta perumusan isu dalam agenda.
Argumen yang paling kuat mungkin disampaikan oleh Phil
McMichael, yang menjelaskan bagaimana Gerakan
Agraria Transnasional, terutama Via Campesina, mem-
bingkai kembali perdebatan tidak hanya pada isu-isu
tertentu, tetapi meluaskan “arena perdebatan” di sekitar
gagasan tentang ”pembangunan” dan kekuatan petani
dalam proses ini. McMichael, Scoones, Newell, dan
Friedmann dan McNair (semuanya dalam buku ini)
menunjukkan bagaimana jaringan transnasional telah
berkontribusi untuk merumuskan ulang debat di sekitar isu-
isu yang berkaitan dengan ekonomi politik dalam persoalan
pangan—dari permasalahan tentang sertifikasi makanan
organik untuk memobilisasi gerakan anti-Rekayasa
Genetik. Pengertian tentang ‘kedaulatan pangan’ sebagai
alternatif—yang selama ini dikuasai oleh perusahaan
makanan dan industri yang kompleks—telah dikembang-
kan oleh Via Campesina dan sejak itu kemudian menyebar
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ke agenda Gerakan Agraria Transnasional lain,  gerakan
lingkungan, dan bahkan pemerintah dan antar institusi
pemerintah.23 Sementara itu, Fox dan Bada (buku ini) me-
nunjukkan mengapa migrasi keluar dari pedesaan Meksiko
ke Amerika Serikat tidak selalu merupakan pilihan ‘keluar’
atas ‘bicara’, sesuatu yang sering diasumsikan untuk me-
lemahkan masyarakat sipil di wilayah asal migran terse-
but. Mereka menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus,
‘keluar’ dapat diikuti oleh ’bicara’, dimana isu migran telah
terbingkai wacananya di sekitar pembangunan lokal dan
peran mereka di dalamnya. Borras (buku ini) menjelaskan
bahwa Kampanye Global Reforma Agraria (Global Cam-
paign for Agrarian Reform) yang dipimpin oleh Via
Campesina mempunyai dampak paling signifikan dalam
hal pembingkaian kembali perdebatan mengenai reforma
agraria dan kebijakan pertanahan dalam reaksinya
menanggapi dominasi model reforma agraria yang bero-
rientasi pasar24. Peluso, Afiff dan Fauzi (buku ini) menje-
laskan bahwa konvergensi lingkungan dan gerakan agraria
di Indonesia, dengan hubungan ke jaringan global dapat
menghasilkan dampak saling menguatkan dan itu me-
mandu gerakan ini secara signifikan ke pembingkaian
kembali isu lingkungan dan isu agraria25.

23 Via Campesina dan sekutu-sekutunya juga melihat ‘kedaulatan
pangan’ sebagai alternatif  dari terutama kuantitatif gagasan tentang
‘ketahanan pangan’ yang dikemukakan oleh beberapa antar
pemerintah dan lembaga non pemerintah. Pemerintah daerah
Tuscany (Italia) adalah salah satu dari beberapa sub-nasional di
yuridiksi Eropa yang telah mempelopori kebijakan kedaulatan
pangan di dalam batas-batas dan telah memberikan dukungan politik
untuk kampanye kedaulatan pangan di Eropa. Untuk pembahasan
latar belakang, lihat Patel (2006)dan Rosset et.al. (2006)

24 Untuk  latar belakang diskusi saat ini mengenai reforma agraria,
lihat Borras (2007).

25 Anna Tsing telah mempelajari kasus Indonesia serupa dan
memberikan analisis yang kaya dan bernuansa dengan proses
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Hal yang cukup penting, Edelman (buku ini) menun-
jukkan bahwa bagian dari memudarnya jaringan transna-
sional regional di Amerika Tengah adalah kegagalan
gerakan untuk menyesuaikan agenda-agenda mereka
dengan perubahan struktur agraria yang sangat cepat di
wilayah ini, dan terjadinya eksodus besar-besaran migran
dari daerah-daerah pinggiran. Dia menunjukkan, misalnya,
bahwa gerakan agraria di wilayah ini terus  meneriakkan
isu reforma agraria. Tapi, ia berpendapat, hal itu dilakukan
tanpa pandangan kritis dan pemahaman yang lebih
sistematis tentang bagaimana negara itu dulu melakukan
usaha reforma agraria tetapi mengalami kegagalan untuk
meningkatkan mata pencaharian petani miskin, saat ini
pembingkaian isu dan perumusan tuntutan di sekitar isu
reforma agraria mungkin tidak akan sangat efektif dalam
melawan elit dan upaya Bank Dunia untuk melaksanakan
reforma agraria yang berorientasi pasar.

 Dalam empat dimensi lain yang Keck dan Sikkink
tunjukkan pentingnya untuk mengevaluasi dampak
jaringan transnasional, Gerakan Agraria Transnasional,
seperti yang dipaparkan dalam sebagian besar studi dalam
buku ini, telah begitu jauh membuat sedikit kemajuan. Ini
salah satu kemungkinan dari aspek yang paling berharga
dari gerakan agraria transnasional yaitu pembingkaian
kembali persyaratan yang relevan terhadap perdebatan
tentang kebijakan dan politik internasional, yang pada
gilirannya dapat membantu menciptakan  konteks yang
diinginkan oleh gerakan (sub)nasional untuk mencapai
tujuan yang benar-benar jelas.

tranforming secara mutual dalam hubungan global yang dia sebut
sebagai  “perselisihan”
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Gerakan Agraria Transnasional sebagai Arena Interaksi
antara Gerakan (Sub)Nasional

Aktivis gerakan agraria cenderung untuk melihat
Gerakan Agraria Transnasional sebagai ‘aktor tunggal’,
sebagai jaringan atau gerakan dengan agensi kolektif.
Pernyataan seperti itu pada gilirannya cenderung menjadi
tidak kritis diterima oleh pengamat eksternal, termasuk
Gerakan Agraria Transnasional yang lain, jaringan global
masyarakat sipil, dan beberapa cendekiawan serta pakar
kebijakan pembangunan. Para pelaku ini kemudian
menyamakan keberagaman Gerakan Agraria Transnasi-
onal berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai pola-
pola umum perilaku yang ditunjukkan oleh Gerakan
Agraria Transnasional dari waktu ke waktu, (misalnya,
beberapa anggota kelompok Gerakan Agraria Transna-
sional lebih radikal daripada yang lain dan lebih reformis
daripada yang lain, dan sebagainya). Kenyataan bahwa
gerakan agraria transnasional tertentu misalnya memiliki
karakteristik khusus berbeda dari yang lain, dan bahwa ini
adalah kelompok dengan lembaga kolektif, penting dilihat
oleh aktivis gerakan agraria dalam proses pembangunan
gerakan, yang bagi kalangan akademis ini kurang proble-
matis. Namun, pengertian Gerakan Agraria Transnasional
sebagai sesuatu yang tunggal, dengan kesatuan pelaku,
tidak bisa dijelaskan, secara empiris dan analitis,  dari yang
lain, seiring fitur Gerakan Agraria Transnasional, ini juga
merupakan arena interaksi antara gerakan (sub)nasional.
Hal ini mengkonfirmasi apa yang Keck dan Sikkink sudah
tunjukkan—yaitu, bahwa jaringan transnasional harus
dilihat sebagai ‘jaringan-sebagai-aktor’ dan ‘jaringan-
sebagai-struktur’ (1998,7)26 Kedua lingkup dalam Gerakan

26 Lihat diskusi terkait dalam Guidry et al. (2000,3) dan Batliwala dan
Brown (2006).
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Agraria Transnasional itulah yang membentuk (kembali)
satu sama lain dalam proses dinamis yang mirip dengan
pengertian dalam ‘friksi’ yang ditulis Anna Tsing’s (2005),
yaitu sesuatu yang mengakibatkan transformasi gerakan
agraria transnasional terus menerus dan cara bagaimana
interaksi antar anggota terstruktur. 

Sesuatu yang inheren pada ruang-ruang politik di
mana berbagai aktor datang untuk berinteraksi dengan
lainnya merupakan masalah kekuasaan. Kelompok yang
berbeda memasuki ruang ini dengan derajat kekuasaan
politik yang tidak sama. Oleh karena itu, anggota gerakan
memiliki berbagai pengaruh berdasarkan kadarnya dalam
proses pembentukan karakter sebuah gerakan agraria
transnasional, sebagai aktor tunggal, serta proses-proses
yang menstrukturkan interaksi antara anggota gerakan.
Baletti, Johnson dan Wolford (buku ini), misalnya, meng-
gambarkan kekuasaan politik yang asimetris antara MST
di Brazil dan LPM di Afrika Selatan, keduanya adalah
anggota Via Campesina tetapi dengan tingkat pengaruh
yang berbeda di dalamnya. Para penulis ini bahkan
menganggap bahwa saran agar MST membantu LPM
dalam membangun gerakan dan memobilisasi, yang sangat
jelas jenis kolaborasi semacam ini sebagai keuntungan
bagi Gerakan Agraria Transnasional, mungkin justrui akan
merugikan dan tidak membantu LPM. Hal ini meng-
gambarkan tentang adanya perkembangan yang tidak
merata pada gerakan (sub)nasional dan ini adalah isu
penting dalam pembelajaran Gerakan Agraria Transna-
sional. Baletti, Johnson dan Wolford menggunakan
kategorisasi ‘mobilisasi awal’ untuk MST Brazil dan
‘mobilisasi yang telat’ untuk LPM Afsel dan menun-
jukkan bahwa dimensi waktu membentuk tingkat ke-
kuatan kelompok dalam komponen gerakan agrarian
transnasional.
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Kategorisasi dari ‘mobilisasi awal’ dan ‘mobilisasi
yang telat’ memang berguna dalam kasus  MST dan
LPM. Namun ada kasus-kasus di mana pendekatan analisis
ini mungkin tidak berguna. Ambil contoh, misalnya, kasus
FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia) yang dijelaskan
oleh Peluso, Afiff  dan Fauzi (buku ini) dan membanding-
kannya dengan, misalnya, UNORCA di Mexico.27 Yang
terakhir ini dibentuk pada tahun 1980-an, dia adalah salah
satu anggota kunci dari pendiri Via Campesina pada tahun
1993 dan tetap menjadi gerakan penting, terutama bagi
Koordinasi Regional Amerika Utara dari Via Campesina.
Sementara itu, FSPI, dibentuk di akhir 1996 dan memper-
oleh momentum untuk memobilisasi selama runtuhnya
rezim otoriter dan pasca-transisi pada tahun 1998. Ini
adalah salah satu  contoh ‘mobilisasi yang telat’ di Via
Campesina dan bahkan di Asia Tenggara. Akan tetapi,
karena berbagai alasan, termasuk beberapa peluang ek-
sternal (misalnya, Via Campesina ingin mentransfer
sekretariat operasional ke Asia), FSPI cepat meningkatkan
pengaruh politik global. Pada tahun 2004, mereka menjadi
tuan rumah bagi Sekretariat Via Campesina, dan pemim-
pinnya, Henry Saragih, menjadi koordinator umum
Via Campesina.

Di samping modus dari gerakan yang dikategorikan
berdasarkan waktu dari bangunan organisasi dan mo-
bilisasi, ada juga satu faktor penjelas dalam perbedaan
posisi kekuasaan dalam gerakan agraria transnasional yang
mungkin akan berguna juga untuk memeriksa waktu dari
tindakan mereka yaitu menghubungkan kualitas dari
hubungan antara gerakan dan organ gerakan agraria
transnasional. Untuk tujuan ini, kita dapat menggunakan

27 UNOCRA singkatan dari Union Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autonomas (National Union of  Autono-
mous Regional Peasant Organizations).
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kategori ‘penghubung awal’, ‘penghubung telat’, ‘peng-
hubung yang kuat’, ‘penghubung yang lemah’, yang
mungkin juga dapat menetapkan posisi pengaruh organisasi
dan kekuasaan dalam gerakan agraria transnasional.
Misalnya KRRS Karnataka di India adalah sebuah
‘penghubung awal’ yang memberikan kontribusi untuk
membangun Via Campesina. dia juga memiliki ‘link kuat’
karena sejarah yang khusus dan kemampuan untuk
memulai tindakan dramatis melawan perusahaan transna-
sional dan Perusahaan pengembang bibit Rekayasa
Genetik, sesuatu yang merupakan pusat wacana global Via
Campesina. Sementara banyak gerakan dari buruh tak
bertanah dan pekerja Dalit di India, dalami konteks Via
Campesina ini adalah ‘penghubung yang telat’. Banyak dari
mereka berusaha untuk menjalin hubungan dengan Via
Campesina hanya pada tahun 1996, tapi pada saat itu petani
kelas menengah dan kaya yang berbasis KRRS sudah
tertanam baik di dalam gerakan global—-aktif  mencegah
masuknya gerakan lain dari India atau efektifnya menge-
cilkan gerakan lainnya dari India dari mencari keanggotaan
dalam Via Campesina28. 

Banyak dari ‘penghubung telat’ ini juga memiliki
‘jaringan yang lemah’ pada aktor-aktor global karena
berbagai alasan, yang mencakup prioritas yang relatif

28 Meskipun basis sosial KRRS diantara sektor yang secara relatif
makmur dari petani, wacana organisasi dan aksi kadang radikal
dan dramatik, khususnya selama periode 2004, ketika pemimpin
lamanya professor M.D. Nanjundaswamy meninggal dunia. KRRS
terkenal karena merampok kantor Cargill di Bangalore dan
mengkampanyekan melawan kehadiran rangkaian makanan cepat
saji Amerika Serikat di India (Gupta 1998). Selama tahun 2004
Mumbai World Social Forum (WSF), Nanjundaswamy dan KRRS
menuduh acara tersebut disusun dan didominasi untuk LSM non
India dengan sedikit dukungan populer, memboikot WSF dan
mengorganisir “perlawanan” paralel forum dari luar acara utama.
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rendah untuk isu-isu buruh dalam Via Campesina, yang
advokasinya terutama untuk memproduksi surplus strata
kaum tani yang terlibat dengan masalah perdagangan dan
bioteknologi. Tidak ada kampanye sistematik yang ber-
pusat pada isu buruh di dalam Via Campesina (tentang
upah, misalnya), kecuali, tentu saja, reforma agraria, yang
awalnya KRRS menentang sebagai fokus untuk kampanye
global (lihat, sebagai contoh diskusi oleh Borras dan oleh
Scoones dalam buku ini). 

Banyak ‘penghubung yang telat’ tidak dapat me-
nyisipkan diri secara efektif  ke dalam gerakan agraria
transnasional, terutama dimana saingan gerakan nasional
mereka telah berada di dalam gerakan agraria transna-
sional. Hal ini, untuk misalnya, kasus UNORKA di
Filipina, yang aplikasi keanggotaan dalam Via Campesina
ditentang oleh KMP (lihat Borras, buku ini)29. Jenis
ketegangan ini tersebar luas di sebagian besar Gerakan
Agraria Transnasional.

Asal-usul Kelas Yang Beragam

Tanpa memakai cara baca analisis kelas, merupakan
hal mustahil untuk memisahkan (dan memahami) proses
dan akibat-akibat pembangunan. Para peneliti belakangan
ini mengatakan untuk membawa kembali analisa kelas ke
dalam studi pembangunan pedesaan tidak berarti bahwa
lensa analitik kelas cukup untuk menjelaskan semua
dinamika penting dari perubahan agraria. Persoalan lain
tentang hubungan sosial dan identitas, khususnya gender,

29 UNORKA singkatan dari Pambansang Ugnayan ng mga
Nagasasariling likal Na Organisasyon sa Kanayunan (National
Coordination of  Autonomous Local Rural people’s Organizations).
KMP singkatan dari Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (Peasant
Movement of  the Philippines).
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etnisitas dan agama, juga memainkan peranan penting30.
Tapi para sarjana yang menjelaskan kekuasaan terhadap
identitas non-kelas dalam gerakan-gerakan sosial pedesaan
baru-baru ini, juga sering berpendapat bahwa sementara
etnisitas dan identitas non-kelas juga penting, kelas
juga harus dipertimbangkan dalam setiap analisis
pembangunan gerakan dan perubahan dinamika agraria31.
Pendekatan yang bernuansa pada relevansi kelas inilah yang
kami harap dapat dibawa ke dalam diskusi mengenai
Gerakan Agraria Transnasional. 

Dalam mengkaji Gerakan Agraria Transnasional saat
ini ada dua pokok penting yang harus diperhatikan dalam
dimensi-dimensi kritis terkait dengan isu kelas: (i) sejauh
mana terjadi dominasi kelas tertentu atas kelas-kelas
tertentu, dan (ii) sejauh mana tingkat pelibatan kelas ter-
tentu atau kelas-kelas di dalam gerakan agraria transnasio-
nal. Sejauh ini, tingkat kehadiran dan dominasi dari kelas
tertentu dalam persoalan gerakan transnasional mempe-
ngaruhi pola umum perilaku politik dari gerakan atau
jaringan tersebut. IFAP, misalnya, yang didominasi
oleh petani menengah dan  kaya di Utara, sehingga kurang
radikal dan umumnya posisi advokasinya konservatif.
Namun, tingkat pelibatan (quality of  insertion) menjadi
jaringan transnasional menurut kelas tertentu juga penting.
Bahkan ketika kelas tertentu merupakan minoritas, dalam
kondisi tertentu dapat menjadi aktor kunci dalam ge-

30 Lihat sebagai contoh penjelasan  Bernstein (2007) dalam konteks
review dari wacana sarjana saat ini dalam kehidupan pedesaan, serta
juga  argumen Herring dan Agarwala dalam “restoring agency to
class” dalam konteks diantaranya basis kelas perbedaan posisi dari
berbagai kelompok “terorganisir” dan “tak terorganisir” berbasis
desa dan kelompok desa di India memberikan perhatian pada isu
tanaman RG.

31 Lihat sebagai contoh Brysk (2000) dan Yashar (2007) dalam kasus
gerakan masyarakat adat di Amerika latin.
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rakan. Hal ini terjadi ketika posisi representatif  yang
diadopsi oleh gerakan yang lebih luas yang mengakui
keabsahan politik mereka dan nilai-nilai untuk mengorga-
nisir dan memperkuat gerakan agraria transnasional. Kasus
semacam itu terjadi dalam organisasi petani menengah dan
kaya KRRS dan agitasi dan mobilisasinya tentang anti-
koorporasi transnasional dan anti-benih hasil rekayasa ge-
netik (lihat diskusi oleh Scoones dan oleh Borras, buku ini). 

Lensa analisis kelas juga berguna untuk memeriksa
sifat dan orientasi berbagai gerakan. Sebagaimana Peluso,
Afiff  dan Fauzi memaparkan (dalam buku ini) tentang
aktivis lingkungan dan gerakan agraria di Indonesia yang
ber jejaring, dan menerima pengaruh dari jaringan
transnasional. Komposisi kelas dari gerakan ini merupakan
faktor utama dalam bagaimana jejaring ini membangun
kekuatan di luar. Sebelumnya, gelombang gerakan agraria
di tahun 1950-an dan 1960-an memiliki basis yang kuat di
kalangan petani miskin yang menuntut tanah, yang
kemudian dihancurkan dengan kekerasan oleh militer. Apa
yang akan kemudian muncul adalah gerakan lingkungan
yang buta-kelas. Sementara itu gerakan ini juga dibatasi
oleh rezim Soeharto, bahkan dari permulaan hingga
pertengahan tahun 1980-an yang merupakan masa penting
di bagi organisasi masyarakat sipil yang berorientasi
pedesaan di Indonesia yang terkait dengan jaringan
internasional. Meskipun gerakan ini tidak memandang
penting politik ekonomi dari hak kepemilikan atas tanah,
yang banyak terjadi pada tahun-tahun awal tetapi kemudian
selalu ditundukkan oleh orientasi keadilan lingkungan.
Pada awal hingga pertengahan 1990-an, aktivis yang berori-
entasi pada keadilan lingkungan membuat aliansi dengan
aktivis agraria dan kelompok masyarakat adat. Isu yang
berorientasi kelas dalam redistribusi tanah itu kemu-
dian diambil oleh gerakan agraria nasional yang bangkit
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kembali selama rezim transisi pada tahun 1998  dari
pemerintahan otoriter yang terpusat. Diskusi tentang kelas
di antara aktivis di Indonesia umumnya dilakukan secara
implisit, tapi tuntutan bahwa tanah harus dibagikan
kepada petani miskin tak bertanah dan buruh pedesaan,
mendapatkan kembali tanah dari perusahaan besar, dan
sebagainya—-jelas menunjukkan tentang analisa yang
berorientasi kepada kelas. Sementara itu, gerakan
konservasi telah terbagi dalam garis kelas mengenai
redistribusi tanah dalam taman nasional dan kawasan
konservasi lainnya. Namun, pergeseran aliansi yang
ambigu antara berbagai komponen gerakan ini membuat
sulit untuk menentukan perbedaan-perbedaan yang jelas
atau semata-mata berdasarkan kelas. 

Sementara para pemimpin gerakan dan sekutu
mereka hampir tidak mempertimbangkan pembagian kelas
dan perjuangan di antara isu-isu favorit mereka dan mereka
memang jarang berbicara secara terbuka, sesungguhnya
kenyataan yang ada dalam gerakan-gerakan agraria
transnasional dan dalam organisasi anggota nasional
mereka menunjuk pada pentingnya kelas sebagai isu kritis.
Beberapa pemimpin jaringan transnasional ini mungkin,
bagaimanapun, kadang mengakui karakter kelas gerakan
transnasional. João Pedro Stédile, misalnya, baru-baru ini
menegaskan bahwa “MST [Brasil] dan Via Campesina,
terutama, bekerja dengan teori gelombang atau siklus
perjuangan  kelas’ (Stédile 2007, 194). Bahwa hal ini
mungkin menjadi kontroversial atau menjadi klaim yang
sulit untuk anggota organisasi Via Campesina di negara lain
(lihat di bawah),  poin utama Stedile adalah bahwa petani,
tidak hanya di Brazil dan dengan  kelas pekerja yang
teroganisir di sana dan di tempat lain, telah berada di garis
depan perjuangan anti-neoliberal dan anti-imperialis (lihat
diskusi yang relavan oleh Petras dan Veltmeyer 2003). Isu
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kelas juga tersirat dalam beberapa visi pemimpin Via
Campesina yang bertujuan untuk membangun aliansi. Paul
Nicholson, misalnya, seorang petani dari Basque Country
(Spanyol) dan salah satu pemimpin Via Campesina yang
paling penting, berpendapat bahwa aliansi yang paling
mendasar di pedesaan dunia saat ini adalah antara petani
kecil dan pekerja pedesaan (Via Campesina 2000).

Perbedaan Ideologi dan Politik

Dari waktu ke waktu, beberapa aktivis gerakan agraria
transnasional mengakui bahwa perbedaan ideologis dan
politik adalah masalah penting dalam gerakan atau
pembangunan jaringan. Tetapi sekali lagi, seperti kelas,
masalah ini biasanya dihindari sedapat mungkin dan
biasanya ditujukan hanya secara internal. Implikasi
strategis dari perbedaan ideologis dan politik di dalam dan
di antara Gerakan Agraria Transnasional—-di gerakan, -
aliansi dan pembangunan-koalisi, representasi dan akun-
tabilitas, pembingkaian isu dan penyusunan tuntutan—-
tidak dapat diterima begitu saja. Hal tersebut memang
benar-benar merupakan masalah. Perbedaan itu mema-
inkan peran dalam jatuh dan bangunnya, kuat atau lemah-
nya gerakan transnasional, jaringan dan koalisinya.
Dinamika ini dapat dilihat dari tiga perspektif: 

(i) Berbasis-kelas. Kelas memberikan perbedaan
ideologis dan politik dengan  jelas. Kelompok yang dido-
minasi oleh kelas-kelas tertentu memiliki kepentingan
tertentu dan seperangkat  isu-isu yang berbeda dari kelom-
pok-kelompok lainnya dengan komposisi kelas sosial yang
berbeda. Misalnya, KRRS di India tidak mendukung, dan
bahkan menentang reforma agraria. Ini adalah gerakan
yang didominasi oleh petani menengah dan kaya yang
memiliki tanah dengan ukuran yang bervariasi. Beberapa
gerakan buruh pedesaan tak bertanah di India memi-
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liki perbedaan politik dan berkonflik dengan KRRS
terutama karena mereka berbeda kelas. Konflik seperti itu
telah diinternalisasi dalam Gerakan Agraria Transnasional.
Mengulang diskusi kita sebelumnya  mengenai strategi
politik yang berbeda  yang kemudian diadopsi oleh MST
di Brazil dan CNCR di Senegal (lihat McKeon et al.
2004). Pada skala yang lebih besar misalnya kita dapat
menunjuk pada perbedaan ideologi dan politik yang
memisahkan IFAP dan Via Campesina, persoalan kelas
menjadi sesuatu yang penting, meskipun bukan satu-
satunya alasan yang mendasari perbedaan seperti itu.

(ii) Perbedaan pada strategi dan kalkulasi politik. Ada
juga kelompok-kelompok petani yang memiliki basis massa
di kelas-kelas sosial yang sama di pedesaan, misalnya,
petani miskin dan pekerja pedesaan, tetapi memiliki sikap
menentang satu sama lain karena perbedaan ideologi dan
politik. Diskusi oleh Borras (buku ini) tentang konflik
antara tiga gerakan petani di Filipina -KMP, DKMP dan
UNORKA - menggambarkan fenomena ini. Dalam
skala global, ada perbedaan penting misalnya dalam
kalkulasi politik International Land Coalition (ILC) dan
IPC for Food Soverignty. NGO-NGO dan IFAP yang
berada di dalam lingkup ILC memutuskan bahwa strategi
terbaik untuk memajukan kebijakan pertanahan yang pro-
rakyat miskin akan membutuhkan dana formal dan resmi
dengan lembaga keuangan internasional (misalnya, Bank
Dunia) dan antar lembaga (misalnya, Program Pangan
Dunia PBB). ILC juga bekerja untuk mereplikasi pende-
katan serupa dalam organisasi tingkat nasional. Hal
ini, tentu saja, strategi yang ditolak oleh IPC for Food Sov-
ereignty, yang memilih untuk mempertahankan karakter
masyarakat sipil dan otonomi dari Lembaga Keuangan
Internasional dan lembaga pembangunan. IPC for Food
Sovereignty, malah mencoba untuk membangun basis
gerakan sosial pedesaan dan aliansi NGO dalam rangka
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mendorong untuk lebih saling memperkuat interaksi
dengan lembaga internasional yang lebih simpatik.

(iii) Pertarungan institusional and perbedaan
personal. Mungkin ini adalah perbedaan yang paling umum
di dalam dan antara kelembagaan Gerakan Agraria
Transnasional berasal dari pertarungan kelembagaan
dan perbedaan karakter personal. Persaingan yang besar
untuk pendanaan dari lembaga pembangunan negara-
negara Utara selalu menjadi sumber utama ketegangan di
dalam dan di antara Gerakan Agraria Transnasional,
meskipun jarang diakui. Selain itu, perbedaan-perbedaan
karakter personal juga memainkan peran dalam menyulut
api dalam ketegangan politik. Pada banyak kesempatan,
persaingan untuk pendanaan, perjuangan untuk mendapat
pengakuan publik dan ketenaran, dan pertengkaran per-
sonal telah berkontribusi untuk memperdalam kesalah-
pahaman di dalam Gerakan Agraria Transnasional sendiri.

Dinamika Pembangunan Aliansi

Gerakan Agraria Transnasional selalu berupaya
untuk mengerahkan sumber daya dan prakarsanya untuk
membangun aliansi dalam rangka memperluas jangkauan
tindakan kolektif mereka di luar barisan mereka sendiri.
Dan karena ini mereka melibatkan paling tidak dua
kelompok berbeda yang mencoba untuk menemukan
beberapa persamaan mendasar, disana selalu terdapat
ketegangan inheren dan sederet kesalahpahaman dalam
membangun aliansi. Di masa lalu, pola paling umum
adalah jenis aliansi yang melibatkan gerakan tani dengan
partai politik dan organisasi buruh (lihat, sebagai contoh,
Kay dan Silva 1992 tentang kasus Chili; Salamini 1971 pada
tahun 1930-an kasus Meksiko; Herring 1983 untuk
beberapa kasus Asia Selatan; Heller 2000 tentang kasus
India). Sebagian besar aliansi ini seiring dengan bangkitnya
kekuatan sayap kiri, komunis atau partai-partai sosialis,
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biasanya selama tiga-perempat dari abad yang lalu. Namun,
memudarnya banyak partai politik dari sayap kiri pada
1970-an - 1980-an, kebangkitan neoliberal sejak awal 1980-
an, dan melemahnya sebagian besar gerakan buruh
semakin membuat gerakan berbasis pedesaan untuk
menjauhkan diri dari kedua jenis aliansi ini. Pergeseran
strategis ini bertepatan dengan munculnya politik identitas
di kalangan gerakan sosial pedesaan, beberapa di antaranya,
meskipun tentu tidak semua, kelas politik  ditolak sama
sekali (lihat, sebagai contoh, diskusi di Alvarez dan Escobar
(1992) dalam konteks Amerika Latin). Sebagian besar
gerakan petani yang bergabung dengan Gerakan Agraria
Transnasional muncul selama periode ini setelah penurun-
an atau hilangnya partai politik dan aliansi pekerja-
petani. Ini tidak berarti bahwa gerakan-gerakan ini tidak
berinteraksi dengan partai politik atau serikat pekerja.
Mereka biasanya melakukan itu, tapi tidak tersubordinasi
secara politik praktis, suatu jenis ‘sabuk transmisi’ yang
menandai era sebelumnya. Fakta ini misalnya dapat dilihat
dalam konteks di mana MST Brasil muncul pada awal
tahun 1980, secara resmi diluncurkan pada tahun 1985, dan
sekarang berurusan dengan pemerintahan Partai Buruh
(PT,Partido dos Trabalhadores). Ini juga merupakan
konteks historis dari banyak gerakan yang muncul
kemudian untuk memainkan peran penting dalam Gerakan
Agraria Transnasional kontemporer (Eropa Selatan dan
gerakan di Meksiko dalam Via Campesina, misalnya). 

Sebagai pengganti dari partai politik dan aliansi kelas
buruh-petani, Gerakan Agraria Transnasional kontemporer
dihadapkan oleh tantangan luas, sekurang-kurangnya
terhadap tiga jenis koalisi: hubungan NGO-gerakan petani,
aliansi sektoral, dan aliansi advokasi yang tematik. 

(i) hubungan NGO-gerakan petani. Mungkin salah
satu isu yang paling kontroversial dalam perdebatan aliansi
kontemporer gerakan petani adalah perdebatan antara
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gerakan dan NGO. Yang paling umum, presentasi yang
terkarikatur dalam masalah ini, beberapa aktivis petani
telah mengasumsikan bahwa NGO tidak dan tidak dapat
mewakili kaum miskin pedesaan dan NGO berwatak tidak
demokratis, namun dia memiliki kursi istimewa di tempat
resmi dan menempati kursi konsultatif di kalangan lembaga
[non] pemerintah internasional, dan mereka memiliki
dana. Aktivis yang sama juga melihat gerakan petani
sebagai perwakilan kaum miskin pedesaan miskin dan
sebagai organisasi demokratis, namun mereka mengeluh
jarang diundang di tempat resmi konsultatif  internasional
dan mereka tidak memiliki dana. Ini sebagai akiabatnya,
memunculkan hubungan yang ‘benci tapi rindu’ antara
gerakan petani dan NGO. Tetapi walaupun gerakan petani
sering melihat NGO secara lebih kritis, tetapi pada ke-
nyataanya gerakan petani memiliki beberapa kesepakatan
dan hubungan baik dengan NGO. NGO juga seringkali
terlibat sebagai fasilitator Gerakan Agraria Transnasional
yang paling signifikan untuk daerah geografis baru yang
tidak memiliki kontak sebelumnya. NGO tetap sekutu yang
paling dapat diandalkan oleh Gerakan Agraria Transnasi-
onal. Tidak semua NGO, tentu saja.  Misalnya, Via
Campesina bekerja sama dengan beberapa yang terpilih,
termasuk Food First Information dan Action Network
(FIAN) dan Land Research dan Action Network (Iran).
Mereka menerima dukungan ekonomi kunci dari lembaga
non pemerintah seperti Dutch Oxfam-Novib dan Inter-
Chuch Organization for Development Cooperation
(ICCO). Oleh karena  itu, bagi Via Campesina, bukan NGO
yang bermasalah. Sebaliknya, itu adalah masalah dalam
syarat-syarat hubungan  dan protokol hubungannya.
Umumnya, NGO oleh beberapa aktivis gerakan agraria
transnasional dan beberapa sarjana biasanya dihadapkan
dengan realitas empiris. Edelman (buku ini), menulis
tentang organisasi transnasional di Amerika Tengah pada
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tahun 1990-an, dan memberi catatan ironi bahwa nada anti-
NGO dalam wacana politik  ASOCODE (yang pada
gilirannya sangat mempengaruhi posisi Via Campesina
pada masalah ini) tidak mencegah ASOCODE  itu sendiri
dari memiliki banyak ciri-ciri khas NGO yang ‘buruk’.

(ii) Aliansi Sektoral. Apa yang membuat IPC for Food
Sovereignty menarik dan penting bagi aliansi global yang
berorientasi pedesaan, tidak hanya fakta bahwa mung-
kin saat ini dia merupakan jaringan gerakan terbesar, tetapi
IPC juga membawa  organisasi penting dari berbagai sektor
pedesaan: petani kecil dan petani miskin, tengah dan petani
kaya, nelayan, penggembala, petani perempuan, masyara-
kat adat dan pekerja di pedesaan. Di antara gerakan agraria
transnasional saat ini, adalah Via Campesina yang memiliki
kebijakan jelas tentang memprioritaskan aliansi dengan
gerakan-gerakan sektor lainnya di pedesaan, termasuk
biasanya gerakan buruh yang lemah di pedesaan. Sampai
saat ini, bagaimanapun, Via Campesina telah mampu
bekerja lebih dekat dengan petani perempuan, nelayan dan
masyarakat adat dan sedikit dengan pekerja di pedesaan
yang terorganisir, meskipun apa yang Nicholson (lihat di
atas) katakan mengenai sulitnya aliansi petani dan pekerja
di pedesaan akan berjuang melawan neoliberalisme. Secara
teori, aliansi seperti itu mungkin diinginkan dan mudah
dicapai karena kelompok ini mempunyai begitu banyak
masalah-masalah umum dan perjuangan. Namun dalam
kenyataannya, pembanguna aliansi pedesaan yang multi-
sektoral dan lebih luas terbukti tidak mudah. Salah satu
alasan untuk hal ini adalah bahwa gerakan sektoral berbeda
(petani kecil, petani adat, pekerja pedesaan, nelayan, dan
sebagainya) mempunyai konstituen yang saling tumpang
tindih. Seringkali persaingan antar organisasi berkembang
dalam perjuangan untuk merekrut dan merepresentasikan
konstituen yang tumpang tindih ini. Banyak dari
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mereka juga bersaing untuk mendapatkan dana yang sama
dari NGO utara.

(iii) Aliansi Advokasi yang Tematik. Mungkin hal
yang paling umum dari aliansi yang ada saat ini adalah
aliansi yang berada di sekitar tema-tema advokasi tertentu.
Ini biasanya aliansi multi-kelas dan multi-sektoral, melintasi
batas pedesaan-perkotaan dan pembagian global  Utara-
Selatan. Beberapa akan dianalisis dalam buku ini: kampa-
nye anti-rekayasa benih genetik (lihat bab-bab oleh Scoones
dan oleh Newell), inisiatif  untuk produksi makanan
organik dan sertifikasi (lihat Friedmann dan McNair),
Kampanye Global  Pembaruan Agraria (lihat Borras), dan
advokasi lingkungan-agraria (lihat Peluso, Afiff  dan
Fauzi). Dalam jenis ini aliansi yang sedang dilakukan oleh
Gerakan Agraria Transnasional ini, pada akhirnya akan
memberikan visibilitas yang lebih besar dan substansi
kampanye yang lebih besar. Walaupun banyak dari aliansi
ini adalah taktis, jangka pendek dan berorientasi pada
kampanye yang spesifik, beberapa mempunyai strategi
penting untuk Gerakan Agraria Transnasional. Jenis aliansi
ini mungkin tetap kerja koalisi yang paling penting di tahun-
tahun yang akan datang, dan dalam konteks inilah aliansi
antar gerakan agraria transnasional di sekitar isu perubahan
iklim dan agrofuel bisa dipahami.

Kesimpulan 

Gerakan agraria transnasional merupakan proyek
politik dengan akar sejarah yang mendalam di berbagai
negara, dengan bentuk-bentuk keragaman dan pergeseran
aliansi, berbagai tindakan repertoar, dan bentuk-bentuk
representasi yang kompleks, serta pembingkaian isu dan
perumusan tuntutan yang berbeda-beda. Para pemimpin
dan aktivis Gerakan Agraria Transnasional berharap untuk
memajukan tujuan dari rencana-rencana mereka dengan
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cara menggambarkan koherensi organisasional, homo-
genitas dan kesatuan. Sementara para peneliti yang ber-
simpatik sering cenderung meremehkan ambiguitas dan
kontradiksi Gerakan Agraria Transnasional, sebagaimana
telah terjadi dalam studi gerakan sosial yang beroperasi di
skup lokal atau nasional (Rubin 2004). Dalam beberapa
kasus, klaim kesatuan ini berasal dari ketergantungan dari
para peneliti pada metodologi yang hanya berhubungan
dengan pemimpin gerakan, sedangkan dalam kasus lain,
klaim tentang persatuan gerakan berasal dari para peneliti
‘sendiri yang berniat baik sebagai upaya mereka untuk
memajukan proyek-proyek politik yang mereka pelajari. 

Para penulis di bab dalam buku ini mengambil
pendekatan yang berbeda. Sementara metode dan subjek
mereka bervariasi dalam bentang geografis, temporal dan
lingkup politik, mereka berbagi pemahaman tentang
‘kompleksitas Gerakan Agraria Transnasional yang
tumbuh dari sebuah penghargaan asal-usul historis yang
rumit dan tindakan politik yang seimbang yang berusaha
untuk membangun aliansi lintas-negara yang menghu-
bungkan organisasi yang heterogen, kelas sosial, etnis,
pandangan-pandangan politik dan wilayah. Penulis dalam
buku ini melihat kompleksitas ini sebagai suatu elemen
penting dalam memahami Gerakan Agraria Transnasio-
nal. Dengan mengakui kontradiksi Gerakan Agraria
Transnasional’ , ambiguitas dan ketegangan internal, me-
reka juga mencari, dari sudut pandang intelektual yang
terlibat, untuk memajukan proyek politik transformatif
agar lebih baik di dalam memahami akar, keberhasilan dan
kegagalan di masa lalu, tantangan saat ini dan masa depan . 

Kami telah mencatat di atas bahwa Gerakan Agraria
Transnasional telah ada sejak awal abad kedua puluh, tapi
kami juga berpendapat bahwa pergeseran besar terjadi pada
Gerakan Agraria Transnasional yang baru  mulai muncul



Gerakan Agraria Transnasional

63

pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Namun, yang
mengejutkan banyak orang, banyak petani dan petani kecil
di berbagai daerah dunia telah menjadi kekuatan yang pal-
ing tangguh dalam menghadapi dan mengkritisi arus deras
pasar bebas yang dimulai pada tahun 1970-an dengan
runtuhnya kerangka Bretton Woods yang mengatur eko-
nomi dunia dan dimulainya era globalisasi (Helleiner
1994). Meningkatnya profil dan semakin kuatnya pengaruh
Via Campesina dan jaringan regional, seperti CLOC di
Amerika Latin dan ROPPA di Afrika Barat, yang memulai
dan merefleksikan ekspansi masyarakat sipil transnasional
yang lebih luas pada periode yang sama. Terjadinya krisis
yang parah telah mempengaruhi kaum miskin pedesaan
ini, dan itu semua telah memberikan karakteristik khusus
untuk organisasi-organisasi dan pemimpin mereka untuk
menggunakan berbagai tindakan repertoar yang semakin
besar variasinya di berbagai tempat, dari pertemuan menteri
WTO hingga lokasi pengujian tanaman rekayasa genetik.
Perlawanan terhadap peraturan perdagangan yang tidak
adil, kontrol korporasi atas benih genetik dan reforma
agraria yang berorientasi pasar, serta pendekatan-pende-
katan inovatif  untuk pembangunan dan untuk mengambil-
alih kemakmuran yang diproduksi oleh petani dan
produsen petani keecil merupakan persoalan-persoalan
yang tercakup dalam bab-bab dalam buku  ini. Masalah
pembangunan aliansi—dengan aktivis lingkungan, gerakan
perempuan dan masyarakat adat dan kelompok minoritas,
serta dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dan
lembaga supra-pemerintahan nasional—juga telah menjadi
subjek bagi para peneliti ini dan untuk diperdebatkan di
kalangan aktivis. Beberapa kontributor menyinggung
sedikit pada kompleksitas tersebut dan kadang-kadang
peranan yang saling berselisih antara para ilmuwan
akademik dan para intelektual profesional itu dengan
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kampanye gerakan dan proyek representasi gerakan, tetapi
meskipun demikian, banyak pertanyaan penting lainnya
di masa mendatang yang penting untuk diteliti lebih
mendalam.
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Pendahuluan

Narasi modernitas kapitalis telah menganggap para
petani sebagai anakronisme sejarah, atau sebagai dasar
kemunduran pembangunan. Teori ekonomi neoklasik dan
ortodoks Marxisme sama-sama mereproduksi ontologi ini,
atas dasar skala ekonomi dan/atau marjinalitas untuk kelas
politik revolusioner. Bab ini membahas kondisi dan
konsekuensi dari pandangan tersebut, dengan alasan bahwa
kedua pandangan tersebut berbagi premis yang sama yaitu
Eropa-sentris dan negara-sentris, yang pada gilirannya,
telah membentuk sebuah episteme developmentalis yang
sebagian besar bertanggung jawab atas krisis pedesaan yang
terjadi. Mazoyer dan Roudart menangkap esensi krisis itu
ketika mereka mengamati bahwa:

sebagian besar orang yang kelaparan di dunia bukanlah
konsumen dari masyarakat kota dan pembeli makanan
di perkotaan, tetapi para petani produsen dan penjual
produk pertanian. Selanjutnya, jumlah yang tinggi dari
orang yang kelaparan tersebut bukan warisan dari masa
lalu tetapi merupakan sebuah hasil dari proses terus

2
PETANI MEMBUAT SEJARAH SENDIRI,  

TAPI TIDAK SEPERTI YANG MEREKA INGINKAN.  .  .

Philip McMichael
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berlanjut yang berujung pada kemiskinan bagi ratusan
juta petani yang tertindas. (2006,10; penekanan ditam-
bahkan).

Bandingkan ini dengan metafora jenjang pemba-
ngunan dari Jeffrey Sachs, dimana kemiskinan petani
dianggap sebagai kondisi yang azali: “pergerakan dari
kemiskinan universal ke berbagai tingkat kemakmuran
terjadi dengan cepat dalam rentang sejarah manusia. Dua
ratus tahun yang lalu,  semua orang masih dalam keadaan
miskin, kecuali segelintir minoritas dari kalangan penguasa
dan pemilik tanah besar ‘(2005, 26).

Walt Rostow (1960) menguatkan pandangan develop-
mentalis ini, bahwa petani mendiami sebuah dasar sebagai
tahapan tradisional sejarah manusia. Pada perkembang-
annya, teori ini meletakkan petani pada tahap sejarah
sebelumnya, dan W. Arthur Lewis (1954) mengoperasio-
nalkan episteme ini dengan menggambarkan petani sebagai
‘pasokan tenaga kerja tidak terbatas untuk industri-
alisasi ekonomi. Sebuah bentuk perlakuan sejarah dunia
yang menyimpang  (Wolf  1969;Walton1984), karena dari
sini standar ilmu sosial menjadi menyimpang sedikit dari
anggapan Barrington Moore tentang nasib politik petani
di dalam karyanya, Social Origins of  Dictatorship and
Democracy. Sementara itu implikasi bahwa demokrasi lib-
eral Inggris yang didasarkan pada penghapusan kaum tani
adalah lambang dari perspektif  modernis, ada kesenjangan
dalam metode komparatif  yang memisahkan Inggris dari
luar negeri kerajaannya, yang dihuni sebagian besar oleh
petani—-seperti petani di India dan petani-petani tersebut
yang  memproduksi 20 persen roti Inggris pada pergantian
abad kedua puluh (Davis 2001, 299).

Ada tiga isu utama disini.  Pertama, trayektori petani
dikondisikan oleh dunia, bukan sejarah nasional. Kedua,
sebagai alat legitimasi, narasi pembangunan yang ada
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memungkinkan bagi tercabutnya hak petani yang diin-
tensifkan di bawah rezim neoliberal yang dapat mematikan,
dan telah menjadi titik fokus dari mobilisasi petani dewasa
ini. Ketiga, para kaum konvensional (liberal dan Marxis)
yang mencoba untuk mensistematiskan sejarah modern
dalam pembangunan ternyata kandas di  tahap  teori—-
hasil dari demokrasi, yang secara nasional dibayangkan
menjadi bagian dari  representasi petani sebagai pening-
galan sejarah. Sebuah perspektif  yang menarik tentang hal
ini adalah ungkapan seorang pemimpin petani Meksiko,
yang mengamati: “campesino (petani) berasal dari pede-
saan. Disana akan selalu ada campesino (petani). Mereka
telah ada sebelum ada investor, industrialis, partai politik,
dll, kaum petani selalu ada dan mereka akan selalu
ada. Mereka tidak akan bisa dihilangkan’ (Dikutip dalam
Desmarais 2007, 19). Pertanyaannya adalah apa arti ‘cam-
pesino’ hari ini? Dalam studinya tentang jaringan petani
di Meksiko dan AmerikaTengah, Campesino a Campesino,
Food First Director, Eric Holt-Giménez mengamati:

“Bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional,
campesino saat ini bukan merupakan budaya statis atau
politik pasif. Tidak pula mereka menghilang sebagai
kelas sosial. Perkumpulan Campesino di Mesoamerika
dan Karibia (dan di seluruh dunia) yang terus-menerus
beradaptasi dengan kekuatan global, regional, dan lokal
merupakan sebuah kisah perlawanan yang tak kunjung
padam untuk dekade  “pembangunan” yang berusaha
menghilangkan petani dari desa dan, baru-baru ini,
untuk kebijakan ekonomi neoliberal yang memprio-
ritaskan profit margin perusahaan daripada ling-
kungan, ketahanan pangan, dan mata pencaharian
pedesaan.

(Ini adalah) sebuah perjuangan untuk pergolakan budaya
karena budaya campesino memiliki pertahanan baik
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terhadap sosialis dan kapitalis...Bahkan hari ini,
campesino melintasi tanah genting Mesoamerika
melawan dampak dari globalisasi ekonomi yang
menghancurkan komunitas mereka, ladang, pabrik, dan
sektor jasa Amerika Serikat, yang mana selama ini
mereka suplai pasokan cadangan tenaga kerjanya  yang
dibayar murah seperti tenaga kerja buangan”. (2006, xii) 

Artinya, pergerakan petani di dalam dan terhadap
proyek neoliberal, 32 dalam skala dunia  yang secara politis
terlibat dalam suatu cara dan untuk suatu tujuan, menjadi
suatu yang tak dapat terpikirkan oleh teori sosial klasik. 

Pertanyaannya kemudian menjadi, apakah “perge-
rakan petani  ini seperti ‘bayangan semu  nostalgia dan
melankolis di antara budaya masyarakat modern’ (Bartra
1992,17)? atau, apakah ini bentuk defensif, dan/atau do-
rongan reaksioner, atau sesuatu yang sama sekali berbeda?
 Saya berpendapat kedua. Petani akan  selalu ada dan ba-
nyak dari mereka yang berjuang untuk bertahan dengan
berbagai matapencaharian yang berbeda, segmen perge-
rakan yang menjadi subjek pada bab ini. Mobilisasi Petani,
seperti yang dibahas disini, sampai melampaui siklus hidup
sehari-hari mereka dalam mempertahankan  tanah yang
kemudian menghubungkan perjuangan untuk meyusun
ulang dari apa yang mungkin  bertentangan dengan apa
yang sedang dilakukan untuk mempertahankan tanah dan
rakyat di atasnya dari rezim neoliberal. Banyak para pe-
ngamat mencatat perbedaan kesadaran, dan ketegangan

32 “proyek neoliberal adalah spesifikasi budaya dari apa yang saya sebut
“proyek globalisasi” (McMichael 1996) untuk menghindari asosiasi
ekonomisme dengan istilah tidak resmi “globalisasi”. Konsepnya
pada dasarnya dapat dirubah dan merujuk pada perestrukturan
politik dalam hubungannya dengan kapital pada skala dunia,
dilegitimasi oleh normalisasi, sebuah kepercayaan terhadap
privatisasi dari ajaran neoliberalisme.
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yang terjadi antara sesama petani, antara pemimpin petani
dan dengan aktivis petani (Wright dan Wolford 2003; 2004
Caldeira, 2006 Wolford; Desmarais 2007). Hal yang
penting disini adalah, bahwa ‘mobilisasi petani’ lebih dari
sekedar politik konvensional petani, dia adalah penyu-
sunan-ulang ontologis melalui kritik terhadap neolibera-
lisme, dan merumuskan agrarian question dalam kaitannya
dengan tuntutan pembangunan yang ada saat ini. 

Sehingga, daripada memeriksa pertanyaan baru
mengenai petani melalui lensa konvensional  teori sosial
modern, akan sangat berguna jika mengganti haluan
epistemologis dan memeriksa gerakan petani33 ini melalui
praktek-praktek diskursifnya, karena hal tersebut secara
kritis berhubungan dengan narasi kapitalis dan kebijakan
yang memungkinkan mereka lakukan. Kritik dari proyek
neoliberal oleh gerakan petani adalah respons yang
mengundang  serangan umum tentang kaum petani atas
nama narasi pembangunan yang berpendapat tentang
kemungkinan masa depan di atas tanah, dan itu melampaui
batas-batas konvensional teori modernis. 

Memahami Letak Gerakan Petani Transnasional

Dalam rangka menentukan gerakan petani trans-
nasional secara historis, dibutuhkan pemahaman yang baik

33 Dengan “gerakan petani” saya merujuk pada gerakan global umum
yang meskipun demikian sangat beragam, ditempatkan dengan
spesifik sosial dan proyek ekomogi, dan tetapi dengan sejarah dan
politik umum dengan perlawanan pada komodifikasi tanah, bibit
dan pangan dan pada rezim perdagangan WTO yang mana
kebijakannua secara sistematis tidak menguntungkan dan merampas
petani kecil di seluruh dunia. Kendatipun pembagian dan organisasi
pemimpin seperti Via Campesina, ada persatuan dalan keberagaman
dalam proyek “ketahanan pangan”, yang mana sebaliknya
membentuk (dan mendukung) proses politik (sebagai contoh, lihat
Desmarais 2007).
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tentang perbedaan temporal dan spasial. Perbedaan tem-
poral terletak pada gerakan ini sehubungan dengan agrar-
ian question, yang pertama kali dirumuskan pada akhir
abad XIX. Perbedaan spasial menyangkut hubungan on-
tologis dari gerakan petani pada masa perkembangan
kapitalisme dan masa depannya. Sebagaimana saya akan
menyarankan, perbedaan ini saling berhubungan, dan
sebenarnya gerakan petani itu sendirilah yang meng-
garisbawahi  arti pertanyaan baru dari  agrarian question,
politisasi relasi pertanian dan pangan di dalam maupun di
luar kapitalisme neoliberal.

Perbedaan Temporal

Secara temporal, gerakan petani saat ini pada dasar-
nya telah mengubah asumsi dan proyeksi permasalahan
agraria klasik. Berdasarkan kaitannya dengan transisi
politik kapitalis di bidang pertanian, permasalahan agraria
awal adalah pertanyaan tentang bagaimana petani akan
mengidentifikasi secara politik tentang berbagai proses
‘diferensiasi’ atau ‘disintegrasi’ aktivitas pertanian, sebagai
kapital yang disubordinasi oleh kepemilikan tanah (cf.
Lenin 1972). Karl Kautsky, seorang ‘proletar eksklusif ’
(Alavi 1987), tetap berpendapat bahwa sentralisasi
kepemilikan atas tanah sebagai kapital pertanian meru-
pakan sesuatu yang bergantung, begitu juga sikap petani
secara politik juga bergantung pada kombinasi antara harga
pangan yang mampu dibeli oleh petani, dan upah buruh
yang sebenarnya (1988, 317).

Sebagaimana yang dianalisis oleh kalangan rezim
pangan, bahwa harga pangan semakin diatur oleh hu-
bungan perdagangan internasional (Friedmann 1978).
Akses ke imperium dan harga makanan murah, ironisnya
menumpulkan potensi kontradiksi antara petani dan kaum
proletar, upah tetap rendah, dan praktek pemerasan ter-
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hadap petani-petani di Eropa tetap terjadi. Pada pergantian
abad ke 20, perpisahan dan gabungan kontra gerakan
agraria dan gerakan buruh menyimpang dari proyeksi
revolusioner Marxis, dan berkontribusi  pada resolusi sosial-
demokratis sebagaimana dijelaskan oleh Polanyi (1957).
Resolusi itu menyatakan sebuah dimensi yang diabaikan
oleh permasalahan agraria klasik, yaitu, relasi sejarah-dunia
yang berkontribusi terhadap transformasi sosial pada awal
abad kedua puluh. Artinya, ini adalah bagian dari kom-
promi sosial-demokratis, yang berbasis pada sistem upah
yang menganut prinsip Fordist, termasuk merkantilisme
pertanian, sementara itu finansial-publik dilindungi oleh
First World Agriculture, yang diidealisasikan sebagai
pertanian keluarga (Friedmann dan McMichael 1989).
Negara Dunia Ketiga telah dihadapkann oleh pertanian
seperti itu sejak merkantilisme, yang berpuncak pada
munculnya G-20 pada tahun 2003 di Kementrian WTO
di  Cancun. 

Formulasi permasalahan agraria klasik, yang sekarang
menjadi bermasalah pada abad ke-21, yaitu berpusat pada
negara-sentris serta mencerminkan gaya pembangunan
nasional pada akhir abad-19. Sebagaimana diungkapkan
oleh Henry Bernstein, permasalahan klasik agraria juga
menyangkut pengembangan rumah pasar modal sebagai
‘agrarian question of  capital’, dan secara khusus kapital
industri. Dalam konteks transisi ke kapitalisme, tenaga
kerja serta modal juga diasumsikan sebagai  permasalahan
agraria, karena kedua kelas definitif  ini memunculkan
minat yang sama dalam transformasi dari feodalisme ke
kapitalisme, dan hubungan sosial pra-kapitalis’(2003, 209). 

Ironinya adalah bahwa proyek itu bersifat merujuk
pada pengelaman (self-referensial) Eropa, yang berfokus
pada modernisasi negara-bangsa, hubungan sosial pra-
kapitalis dan praktek imperium, yang semakin terdegradasi
(Davis 2001). Di sini, petani menjadi obyek eksploitasi,
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daripada dieliminasi, seperti dalam skenario modernis. De-
ngan kata lain, kaum tani pada zaman kolonial adalah alas
untuk -tenaga kerja upah metropolitan, peran ini tidak
diperlihatkan dalam teori-teori sosial dengan kaitannya
terhadap bentuk-bentuk akumulasi sosial modern, yang
didasarkan pada model pembangunan Eropa-sentris
sebagai proses nasional.34

Hal yang diperdebatkan juga adalah ide developmen-
talisme telah ikut melembagakan trayektori petani di sistem
negara. Tentu saja, sesuai dengan termin Perang Dingin,
di bawah tekanan pemberontakan petani, pengorganisa-
sisan model pertanian keluarga Amerika menjadi inspirasi
bagi organisasi seperti Latin American Alliances for
Progress, revolusi hijau, dan itu juga dilakukan mela-
lui kebijakan lembaga-lembaga asing seperti USAID di
Mesir (Mitchell 2002). Tapi fase developmentalisme ini
pada dasarnya adalah selingan nasionalisme ekonomi
yang muncul akibat keresahan petani, merkantilisme
sesudah perang, dan dekolonisasi politik yang disahkan
pada tahun 1960 oleh PBB dalam Declaration of  Indepen-
dence.35 Sementara terjadi pengorganisasian petani kembali
disertai dengan semangat—-apa yang Araghi sebut
sebagai—-first struggle’, ‘first served’ yang konservatif
dalam reforma agraria di Asia Timur dan Amerika Latin
(1995, 346), proses penghancuran petani (de-peasantiza-
tion) juga berlangsung di negara Dunia Ketiga, di bawah
tekanan dari rezim bantuan pangan (Friedmann 1982), dan

34 Cf. Tomich (2004) yang mefokuskan kembali dan merumuskan
pemahaman sejarah kapitalisme melalui “prisma perbudakan”,
beragumen bahwa hubungan antara upah dan perbudakan masalah
yang gawat dalam sejarah ini daripada menganggap upah buruh
menjadi hubungan yang pasti.

35 Untuk catatan kasus yang lengkap dari Reforma Agraria selama
periode ini, lihat Rosset et al (2006)
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ketidaksetaraan yang terjadi akibat revolusi hijau (Gupta
1998).

Ketika proyek neoliberal yang dalam bahasa sehari-
hari dikenal sebagai ‘globalisasi’, telah diganti oleh periode
nasionalisme ekonomi, proses penghancuran petani di
Dunia Selatan telah terjadi secara intensif  di bawah ga-
bungan antara tekanan terhadap dukungan publik pada
petani, praktek Revolusi Hijau kedua (bioteknologi yang
diprivatisasi dan ekspor pertanian untuk memasok konsu-
men global), Reforma Agraria yang dipimpin pasar,36 dan
aturan perdagangan WTO yang memfasilitasi penargetan
pasar di selatan dengan menurunkan harga surplus ekspor
makanan secara artifisial dari Utara, adalah bentuk peng-
hancuran itu. ‘Rezim korporasi pangan’, yang mengan-
dalkan subsidi negara dengan mengurangi harga pertanian
sebanyak 57 persen di bawah harga sebenarnya (People’s
for Food Sovereignty 2003) membuat “harga pasar dunia”
yang diciptakan melalui liberalisasi perdagangan yang
menimbulkan pengaruh yang sangat buruk pada petani
kecil dimana-mana (Mc Michael2005)37. Sebagai contoh,
Sharma (2004) melaporkan: 

Indonesia digolongkan di antara sepuluh eksportir beras
teratas sebelum WTO memberlakukan kebijakan-

36 Untuk analisis yang lengkap mengenai pasar tanah sebagai solusi
neoliberal untuk desa miskin, lihat Borras (2006).

37 Di tempat lain saya telah menggambarkan “harga pasar dunia”
sebagai instrumen rezim perusahaan pangan dari perampasan
(McMichael 2005). Tekanan suplai pangan dari agrifuel dan dari
perubahan diet sosial di India dan China, khususnya yang
berhubungan dengan harga pangan, pada tahun terakhir harga
jagung dua kali lipat dan harga gandum naik 50 %, mengantarkan
dunia pada “tonggak-era-kelebihan-makanan (Vidal 2007). Apakah
dan untuk taraf  apa secara sosial konstruksi kekurangan pangan
akan mempengatuhi mekanisme “harga dunia” (dibentuk melaui
perangkaian sokongan pertanian utara dan harga komoditi) akan
tetap terlihat.
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nya. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1998, Indonesia
telah muncul sebagai importir beras terbesar di dunia.
Di India, sebelumnya sebagai produsen terbesar
sayuran di dunia, terjadi impor sayur hampir dua kali
lipat hanya dalam rentang satu tahun - dari Rs92.8 juta
pada tahun 2001-02 menjadi Rs171 juta di 2002-03. Yang
lebih parah lagi adalah Peru, yang impor makanannya
meningkat secara dramatis setelah liberalisasi. Makanan
impor sekarang diperhitungkan pada taraf 40 persen dari
total konsumsi pangan nasional. Impor Gandum  dua
kali lipat pada tahun 1990, impor jagung, menyusul
produksi dalam negeri, dan impor susu naik tiga kali
dalam pertengahan pertama dari dekade sebelumnya,
betul-betul memusnahkan petani Peru. 

Dalam keadaan ini, di mana kebijakan dumping
pangan menindas jutaan petani (Madeley 2000), krisis
agraria di akhir abad kesembilan belas, yang dipicu oleh
bahan makanan murah dari negara-negara baru dan negara
jajahan kolonial yang telah disamaratakan saja, khususnya
terjadi melalui sentralisasi pertanian kapitalis di negara
utara, melalui resolusi merkantilisme setelah runtuhnya
rezim perdagangan bebas di Britania. Sedangkan resolusi
dari permasalahan klasik agraria itu dimediasi oleh
proteksionisme GATT, yang semakin melembagakan pe-
rusahaan peternakan yang mempengaruhi di hampir
seluruh dunia bagian Utara, permasalahan agraria saat ini 
telah diglobalisasi melalui media usaha pasar dunia.
Namun, bukannya memainkan peranan cadangan yang
konservatif  dalam kelas politik dari kapitalis modernitas,
gerakan petani malah mengubah permasalahan itu. Hal ini
bukan lagi mengenai transisi agraria melalui akumulasi
yang mengistimewakan kapital, melainkan transformasi
agraria terhadap akumulasi  imperatif, yang diperjuangkan
oleh koalisi petani transnasional dan gerakan keadilan
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sosial lainnya, yang berupaya untuk mende-fetish-isasi
akumulasi. 

Alih-alih mempertahankan sebuah dunia yang hilang,
gerakan transnasional seperti Via Campesina berusaha
untuk mendapatkan sebuah dunia baru—-dunia di luar
bencana rezim pasar korporasi, di mana agrarianisme
dinilai kembali sebagai pusat sosial dan keberlanjutan
ekologis. Lebih dari sekedar manuver untuk melindungi diri
sendiri, kaum petani memproklamirkan gerakan
kedaulatan pangan38 yang menyerukan masalah proyek
“keamanan pangan” neoliberal, dan kiasan yang  ditutupi
dengan slogan “memberi makan dunia” dengan surplus
pangan yang dihasilkan di Utara (McMichael
2003). Sebagaimana  tercantum dalam website Via
Campesina (2003):

Kebijakan Neoliberal memprioritaskan perdagangan
internasional, dan bukan pangan untuk rakyat. Mereka
tidak memberikan kontribusi sama sekali untuk pem-
berantasan kelaparan di dunia. Sebaliknya, mereka telah
meningkatkan ketergantungan masyarakat ‘pada impor
pertanian, dan telah memperkuat industrialisasi per-
tanian, sehingga membahayakan warisan genetik,

38 Pertama kali diartikulasikan di World Food Summit tahun 1996
oleh gerakan petani transnasional, Via Campesina. Konsep dari
ketahanan pangan pada umumnya menyerukan “hak bagi setiap
bangsa untuk mempertahankan dan membangun kapasitas mereka
untuk memproduksi bahan pokok dengan menghargai kebudayaan
dan produksi keanekaragaman dan hak untuk menghasilkan
makanannya sendir dalam wilayahnya sendiri (dikutip dari
Desmarais (2007,34). Dalam mengembangkan “hak rakyat,
komonitas dan negara untuk menetapkan agrikultur mereka, buruh,
perikanan, pangan dan kebijakan tanah yang mana secara ekologi,
ekonomi dan budaya sesuai dengan keadaan mereka yang unik”
(dikutip dari Ainger 2003,11). Konsep dari ketahanan pangan
meneliti fungsi sosio-ekologi agrikultur hingga koordinat wilayah
(sebagai taktik politik).
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budaya dan lingkungan bumi kita, serta kesehatan. Me-
reka telah memaksa ratusan juta petani untuk mening-
galkan praktek pertanian tradisional mereka, hingga
terjadi eksodus pedesaan atau imigrasi. Lembaga
internasional seperti IMF (Internasional Monetary
Fund), Bank Dunia, dan WTO (World Trade Organiza-
tion) telah menerapkan kebijakan yang didikte oleh
kepentingan perusahaan-perusahaan besar transnasional
dan negara adidaya. WTO adalah lembaga yang benar-
benar tidak memadai untuk menangani masalah pangan
dan isu-isu yang terkait dengan pertanian. Oleh karena
itu Via Campesina ingin WTO keluar dan jangan bicara
masalah pertanian.39

Impor pertanian dengan harga rendah di seluruh dunia
yang menghancurkan ekonomi pertanian lokal; misalnya
susu impor dari Eropa ke India, daging babi Amerika
ke Karibia, daging dan sereal dari Uni Eropa ke Afrika,
dll. Produk-produk tersebut diekspor dengan harga yang
rendah, berkat praktek dumping. Amerika Serikat dan
Uni Eropa punya praktek dumping baru yang diratifikasi
oleh WTO, menggantikan subsidi ekspor dengan
penurunan harga komoditas pertanian yang kuat
digabungkan dengan pembayaran langsung yang

39 Desmarais mencatat slogan dari “WTO Out of  agriculture” (WTO
keluar dari agrikultur) adalah kompromi diantara cabang-cabang
Via Campesina. Sementara KRRS di India mendukung
pembongkaran WTO. Canada’s National Farmer’s Union (NFU)
dan Mexico’s Union Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autonomas (UNORCA) menyokong pengubahan
hubungan kekuasaan dari sistem regulasi perdagangan internasional
dan French Confederation Paysanne mengusulkan perjanjian hak
asasi manusia untuk WTO. Namun, “via campesina menuntut
pengurangan kekuasaan organisasi dengan mengambil agrikultir dari
wilayah kekuasaannya, sebagaimana membangun struktur baru
dalam sistem UN yang ditransformasi, lebih demokratis dan
transparan” (2007,111).
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dilakukan oleh Negara. Untuk mencapai kedaulatan
pangan, dumping harus dihentikan.

Kritik mengenai dumping tidak hanya tentang praktek
perdagangan yang tidak adil. kritik ini juga memberikan
penjelasan sirkulasi politik yang sebenarnya tentang
pembangunan organisasi pasar yang didasarkan pada
‘pembentukan’ pleonasme petani, melalui cara-cara
politik. Krisis di pedesaan telah menggantikan permasa-
lahan agraria utama tentang implikasi politik pada
transformasi kelas untuk aliansi politik nasional. Home
markets tidak lagi jelas, dan regulasi politik pasar global
pada dasarnya telah diprivatisasi, dengan cara, negara
memainkan  peran ‘pembersih’, dimana mereka benar-
benar terlibat. Dalam versi klasik, bahan pangan teregis-
trasi melalui dampak harga pada identitas kelas dan atau
pola akumulasi. Tetapi saat ini, seperti yang diajukan oleh
gerakan kedaulatan pangan, bahan pangan mencakup
seperangkat hubungan yang lebih luas, dan dia menjadi
sebuah jendela sosial, demografi dan bencana ekologi
akibat neoliberalisme.

Seperti Via Campesina katakan: “Gerakan besar-
besaran untuk ketahanan pangan di seluruh dunia ikut
mendorong peningkatan gerakan rakyat” (2000). Perda-
gangan pada surplus pangan memberikan kontribusi
terhadap siklus pencabutan hak milik, yang pada gilirannya
membuat tanah dan buruh pertanian tersedia untuk
perusahaan dan dan untuk mendukung ekspor pertanian
sebagai biaya tenaga kerja di Utara. Penyewaan tanah dan
regulasi lingkungan muncul untuk mendorong penye-
baran agribisnis (termasuk agrofuel)40 perkebunan dan
pabrik pengolahan makanan di Selatan yaitu sebuah

40 Lihat sebagai contoh, isu spesial dalam Agrofuels di Seeding July
2007, ada di http://www.grain.org.
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lembaga revolusi ritel yang baru-baru ini sedang dibangun
(McMichael dan Friedmann 2007). Proses penghancuran
petani (de-peasantization) selanjutnya memberikan kon-
tribusi kepada meningkatnya jumlah buruh kasar di pasar
tenaga kerja dunia pada umumnya. Sedangkan pada skala
nasional mungkin ada pemisahan (decoupling) radikal dari
industrialisasi sebagai akibat urbanisasi (Davis 2006, 17),
pada skala global akumulasi modal sangat tergantung pada
sejauh mana siklus pencabutan hak milik petani terjadi
(McMichael 2005). Secara bertahap skala permasalahan
agraria telah bergeser dari problematika pembangunan
bangsa hingga politik-ekonomi global. 

Melalui transisi kapitalis dalam skala global, yang
mengandalkan agar perusahaan yang memimpin proses
produksi komoditas pertanian menerapkan ‘prinsip
penawaran yang paling murah’,41 dinamika rekursif  harga
dunia mengacaukan model jalur-ketergantungan nasional
dari masalah agraria klasik. Kelebihan produksi dan rezim
agro-ekspor yang disamaratakan, secara artifisial menekan-
kan harga komoditas pertanian dan melemahkan pertanian
di mana-mana. Sehingga: 

Thailand yang dikenal sebagai salah satu eksportir
pangan terkemuka di dunia, khususnya beras. Namun

41 Sebagaimana dicatat, subsidi pertanian dari utara global secara
besar-besaran mendukung agrobisnis dengan menggandakan harga
dari tunjangan pertanian, memungkinkan harga pasar jatuh hingga
ke biaya rendah yang dibuat-buat (pada pedagang dan prosesor) yang
mana sebaliknya menurunkan harga di seluruh pasar dunia. Gerakan
ketahanan pangan, apakah itu di eropa atau selatan global
mendukung ganjaran sosial untuk memproduksi barang publik
seperti bahan baku/ makanan sehari-hari, jasa lingkungan dan lain
sebagainya. Walaupun coordination paysanne Europeene (CPE)
mengklaim: “tunjangan masyarakat pada agrikultur mungkin akan
menjadi legitimasi, contohnya untuk kelangsungan keluarga petani
aga ada di setiap wilayah, memberikan tunjangan ini tidak digu-
nakaan untuk ekspor harga rendah” (dikutip dari Madeley 2006).
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studi di Thailand menunjukkan bahwa sementara negara
mengalami peningkatan ekspor berasnya, petani tidak
mendapatkan keuntungan. Harga pertanian tidak
meningkat selama dekade terakhir. Stagnasi dalam
pendapatan riil telah disertai dengan kenaikan tajam
dalam beban hutang rumah tangga pedesaan. Singkat-
nya, ekspor lebih tidak mengarah ke peningkatan kese-
jahteraan petani. (Jacques-Chai Chomthongdi, dikutip
dalam LSM 2004). 

Dengan menormalkan fenomena dari ‘harga pasar
dunia’, yang menarik perhatian adalah sistem subsidi
perusahaan sebagai dasar perdagangan yang dilakukan
WTO, gerakan kedaulatan pangan pada dasarnya telah
mengubah permasalahan agraria. Hal tersebut mengung-
kapkan peran negara (lembaga-lembaga multilateral) dalam
‘global forces’  yang menghasilkan tenaga kerja cadangan
dari petani yang terampas untuk proyek pengembangan
perusahaan, yang kemudian menghasilkan “produksi mas-
sal kantong-kantong pemukiman kumuh” (Davis 2006, 13). 

Perbedaan Spasial

‘Perbedaan ruang’ dari gerakan petani transnasional
merujuk pada ontologisnya sehubungan dengan proyek
neoliberal. Seperti yang disarankan di atas, kedaulatan
pangan melibatkan gerakan secara kritis dengan infra-
struktur politik neoliberal kapitalisme, dan mendenatura-
lisasi narasi pasar sebagai prakondisi untuk mengurai-
kan sebuah narasi alternatif. Ini adalah tantangan untuk
melihat terbentuknya modal di dalam relasi-relasi penun-
dukannya, bukan dalam ucapan-ucapannya (cf. Beverley
2004), yang membuatnya menjadi ontologi agraria yang
berbeda. Dimensi spasial menyangkut menempatkan ulang
masalah agraria  sebagai pusat—bukan sebagai tontonan
politik dalam budaya politik industrialisasi, tetapi sebagai
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suatu solusi politik  untuk menangani bencana indus-
trialisasi neoliberal. 

Perbedaan spasial dibingkai dengan sangat apik
melalui penjabaran kontemporer Harvey mengenai
perlawanan (‘anti-globalisasi’) sebagai “gerakan melawan
akumulasi dengan penjarahan (accumulation by dispos-
sesion)” dan gerakan di sekitar “perluasan reproduksi”
(2005, 203). Yang pertama mengacu pada gerakan tani,
mereka menentang penggusuran, penarikan subsidi publikc
untuk pertanian kecil, dan apropriasi lingkungan,
pengetahuan dan budaya, yang menguatkan nilai-nilai dan
budaya di luar hubungan akumulasi modal. Yang terakhir
ini termasuk gerakan dimana ‘eksploitasi upah buruh dan
kondisi menentukan “upah sosial” sebagai pusatnya (2005,
203). Harvey mengklaim bahwa upaya untuk menemukan
hubungan organik antara perbedaan gaya gerakan
merupakan ‘sebuah desakan teoretis dan beban praktis’
(2005, 203). 

Perdebatan ini juga menyangkut politik Via Cam-
pesina yang menyatukan resistensi tersebut secara seimbang
dalam menghubungkan kuatnya gerakan ketahanan
pangan dengan percepatan penghilangan hak kaum
tani. Industrialisasi neoliberal pertanian dalam skala dunia
secara bersamaan menghasilkan buruh kasar dan mengu-
rangi biaya upah. Penggabungan sirkulasi politik dengan
politik produksi dan reproduksi memberikan kritik pada
sejarah dunia terhadap kondisi dan konsekuensi dari rezim
perusahaan pangan (cf. McMichael 2005). Via Campesina
merupakan bentuk pembalikan reifikasi dan merupakan
eufemisme dari ’perdagangan bebas’, pengungkapan  ten-
tang sejarah negara/perusahaan dan ketidakadilan, serta
konsekuensi fatal yang diakibatkan ketidakadilan itu.
Selanjutnya untuk menunjukkan bahwa perluasan
reproduksi pada modal tergantung pada bangkitnya
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perlawanan dengan isu upah tenaga kerja, juga menun-
jukkan bahwa  perusahaan pertanian, tidak hanya
menyangkut persoalan dia menghasilkan makanan murah,
tapi juga tentang mengamankan kondisi baru untuk
akumulasi dengan menurunkan biaya tenaga kerja di
seluruh dunia. Dalam pengertian ini, pertanian menjadi
solusi utama. 

Dalam membangun hubungan yang seimbang antara
gerakan melawan pencabutan dan terhadap hubungan
perluasan reproduksi, Via Campesina mendesak kita untuk
menerima bahwa akumulasi tidak hanya tentang tujuan
utama dan sentralisasi kekuatan modal, namun juga
tentang praktek penjarahan alternatif dan pilihan alternatif
terakhir untuk masa mendatang. Secara khusus, ontologi
modernitas kapitalis, yang berakar pada ekonomisme,
mengesampingkan tempat bagi petani, dan secara fisik
mengusir mereka dari tanah, dan secara epistemologis
menghapusnya dari sejarah. Sebaliknya, ontologi dari
gerakan kedaulatan pangan mengkritik reduksionisme dan
janji-janji palsu neoliberalisme, menempatkan praktek dan
masa depan di luar subyek pembangunan liberal, dan
keunggulan ilmu pengetahuan. Ontologi ini muncul dida-
sarkan pada proses penilaian kembali pertanian, pede-
saan dan pangan sebagai bagian dari keberlanjutan sosial
dan ekologi, dimulai dengan kembalinya kekuasaan kepada
kaum tani.

Dalam teori ekonomi ada pendapat yang mengatakan
mengenai tersingkirnya petani sebagai konsekuensi
dari hukum tentang meningkatnya produktivitas, yang
diperkuat oleh pendapatan yang rendah serta permintaan
yang tinggi terhadap komoditi pangan, sehingga terjadilah
penurunan populasi pertanian. Yang dibahas di sini adalah
asumsi mengenai kondisi dan konsekuensi dari mening-
katnya produktivitas pertanian. Seperti Logika Ekonomi
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yang menekankan pertumbuhan secara kuantitatif, dan
standardisasi pertanian dalam hal input-output. Disamping
itu, efek eksternal terhadap ekologi seperti polusi kimia,
erosi tanah dan genetik, emisi karbon, dan mengaba-
ikan biaya energi dan struktur subsidi untuk agribisnis, tidak
dilihat secara serius sebagai biaya ekonomi agro-industria-
lisasi (Martinez-Alier2002, 146-7). Dengan demikian,
pertanian skala kecil dianggap tidak efisien—-secara jelas
telah ditegaskan oleh tren de-peasantisasi yang terjadi. Mes-
kipun intisari penilaian ekonomi tersebut dibuat-buat
namun tetap memiliki konsekuensi, nyata, dan menim-
bulkan efek yang keras terhadap kaum tani.

Sebagai kemungkinan lain, perspektif  ekologis
menawarkan berbagai nilai-nilai multifungsi dan kontribusi
epistemis dari pertanian ke manusia dan alam. Ini adalah
perubahan ontologis yang menerangkan bahwa gerakan
kedaulatan pangan dan pembelaannya berupaya untuk
menghargai kembali pertanian kecil. Bahkan ketika neoli-
beralisme berupaya untuk mengatasi batas-batas ekonomis-
menya, sebagaimana Martinez-Alier mengingatkan kita: 

Takaran moneter yang diberikan oleh ahli ekonom untuk
dampak negatif  eksternalitas atau pelayanan lingkungan
merupakan konsekuensi dari keputusan politik, pola
kepemilikan properti dan distribusi pendapatan dan
kekuasaan. Sehingga ada unit pengukuran umum (com-
mon unit of  measurement), namun hal ini tidak berarti
bahwa kita tidak dapat membandingkan alternatif  dalam
basis rasional melalui evaluasi multi-kriteria. Atau,
dalam hal lain, memaksakan logika penilaian moneter.
Itu semua tidak lebih dari sebuah latihan dalam keku-
asaan politik. Penghapusan  logika penilaian moneter,
atau lebih tepatnya mengikatnya ke tempat yang tepat
sebagai satu-satunya pandangan, membuka ruang politik
yang luas untuk gerakan lingkungan. (2002,150). 
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Membangun ruang politik merupakan komponen
konsolidasi gerakan kedaulatan pangan  dari sebuah
ontologi yang menolak narasi modernitas, dan indus-
trialisme, dari organisasi kaum tani sebagai mimpi yang
tak terpenuhi dan menegaskan sebuah alternatif  sejarah
berdasarkan narasi dan nilai yang tak terbandingkan
sebagai dunia yang nyata, bukan logika abstrak yang
membenarkan akumulasi dengan penjarahan. Hal ini
adalah suatu ontologi yang memberikan suara politik dan
perjuangan pada tanah, di samping perjuangan untuk tanah
(Flavio dan Sanchez 2000), sehingga mempolitisir hu-
bungan ekologi-sosial. Paul Nicholson, perwakilan Eropa
dalam International Coordinating Committee dari Via
Campesina mengatakan: “sampai saat ini seluruh dunia
berdebat mengenai kebijakan agraria, gerakan petani telah
hilang: kami tidak memiliki suara. Alasan utama untuk
keberadaan dari Via Campesina adalah untuk menjadi
suara itu dan untuk berbicara untuk terciptanya masyarakat
yang lebih adil”. Lebih lanjut lagi, International Planning
Committee (IPC) untuk Kedaulatan Pangan (sebuah koalisi
yang kuat dan heterogen yang terdiri dari berbagai
organisasi, dimana di dalamnya Via Campesina juga
tergabung) menyatakan:

Tidak ada Reforma Agraria yang dapat diterima dan
hanya didasarkan pada distribusi tanah. Kami percaya
bahwa reforma agraria sekarang harus melingkupi visi
kosmik dari wilayah kaum petani, petani tanpa tanah,
masyarakat adat, pekerja di pedesaan, nelayan, peng-
gembala nomaden, suku-suku, keturunan afrika,
minoritas etnik, dan pengungsi, yang menyandarkan
pekerjaan mereka pada produksi makanan dan yang
menjaga hubungan, saling menghormati dan menjaga
keharmonisan dengan bumi (Mother Earth) dan
lautan. (2006, n.p.)
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Dalam arti lain, gerakan kedaulatan pangan mem-
bentuk peningkatan signifikan   dalam representasi politik
ekonomi (Patel 2006) yang menggabungkan politisasi
kebijakan neoliberal yang mengklaim hak-hak melebihi
pasar dengan identitas agraria yang berdasarkan nilai
kompleks yang dirajut bersama dengan subjektivitas
ekologis dan pelayanan sebagai syarat untuk keberlanjutan
sosial dan lingkungan. Cara bertahan para petani tidak
hanya sekedar untuk melestarikan budaya, namun
penguatan praktek budaya yang berkomitmen untuk me-
ngatasi subordinasi pangan dan pertanian untuk menetap-
kan harga juga menjadi penting. Dengan demikian, gerakan
kedaulatan pangan menegaskan tidak membandingkan
pertanian dan diversifikasi pangan dengan pertukaran-nilai
dari rezim monokultural  yang sasarannya adalan pangan
yang kemudian mengakibatkan penggabungan produksi
dan konsumsi ke dalam proses akumulasi kapital secara
umum. Di saat yang sama, itu merupakan politik ‘kewarga-
negaraan berbasis agrarian (agrarian citizenship)’ (Wittman
2005), yang berbasis dan berkoalisi dengan gerakan
keadilan sosial lainnya di pinggiran, atau di tengah proses
 perluasan reproduksi kapital. Jadi, Movimento dos Trabal-
hadores Rurais Sem Terra (MST) merekonstruksi  “pede-
saan” sebagai dasar kewarganegaraan untuk menghadapi
kelas elit Brasil dan politik neoliberal, dengan mengem-
bangkan bentuk koperasi  tenaga kerja pedesaan, mempro-
duksi bahan makanan pokok bagi pekerja miskin, dan
membangun aliansi serta menawarkan mata pencaharian
untuk pengangguran di perkotaan (Wright dan Wolford
2003). Dan IPC for Food Sovereignty mengusung ide
“kedaulatan pangan” bukan hanya visi tetapi juga platform
bersama perjuangan yang memungkinkan untuk terus
membangun kesatuan dalam keanekaragaman. Reforma
agraria dan kedaulatan pangan berkomitmen untuk sebuah
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perjuangan yang lebih besar untuk mengubah dominasi
model neoliberal dan akan membawa kesimpulan ini
kembali ke perdebatan, dan akan menggunakan ide-ide
untuk menghadapi kebijakan badan  internasional  seperti
FAO, dan pemerintah (2006, np).

Perdebatan juga ada dalam diskusi tentang ide
menciptakan ruang untuk suatu ontologi alternatif, gerakan
kedaulatan pangan  tidak hanya menempati perspektif  yang
sangat penting untuk menantang neoliberal kapitalisme (cf.
Starr 2001, 224), tetapi juga menegaskan ulang letak penting
pertanian dalam modernitas pasca-kapitalis (Duncan
1996). Pemusatan ulang pertanian dalam visi politik ini
kemudian membentuk apa yang disebut sebagai ‘masalah
agraria mengenai pangan‘(McMichael).

Masalah Agraria Mengenai Pangan (The Agrarian Ques-
tion of  Food)

Terjadi pergeseran epistemologis dalam hal peru-
musan masalah agraria mengenai pangan, pergeseran itu
terutama terjadi pada isu produksi ke reproduksi sosial.
Dalam permasalahan agraria klasik, transisi politik per-
tanian dianggap sebagai model suprastruktur, di mana ia
memunculkan hubungan produksi kapitalis yang mengem-
bangkan kemungkinan untuk kebangkitan politik kaum
proletar. Kerangka acuan tersebut dibentuk oleh sebuah
narasi reproduksi yang diperluas dari kapital (industri),
yang pada gilirannya menutup arti dari ‘reproduksi sosial’
dan membatasinya pada reproduksi tenaga buruh yang
hanya berkaitan dengan upah buruh. Meskipun margi-
nalisasi tenaga kerja rumah tangga, yang oleh Polanyi
dipahami sebagai ontologi kapitalis sebagai hal ‘fiktif ’,
karena pada satu waktu yang sama ia membatasi dan
menstimulasi ‘ditemukannya masyarakat’ (discovery of
society)—yang dilembagakan dalam resolusi “gerakan
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ganda” melalui ikatan sosial yang terkait dengan isu warga
negara yang muncul pertengahan abad kedua puluh.
Meskipun visi Polanyi terbentuk dalam istilah negara-
sentris pada waktu itu, namun visi itu menekankan masalah
reproduksi sosial yang terabaikan dengan logika akumulasi
modal. Selain itu, daya tarik konsep Robert Owen tentang
kooperasi yang menekankan relasi material yang terikat
secara sosial (socially-embedded material relations),
memberikan konsep tandingan terhadap subjektivitas lib-
eral tentang ‘ekonomi untuk kepentingan pribadi’.

Gerakan kedaulatan pangan sebenarnya juga dapat
membuat klaim serupa, yaitu bahwa proyek neoliberal telah
membentuk sebuah ‘pasar yang mengatur dirinya sendiri
(self-regulating market)’ dalam skala global dengan
melingkungi (enclose) masalah reproduksi sosial dengan
legitimasi retorika seperti ‘memberi makan dunia’. Dengan
kata lain, dalam era di mana pasar—-bukan negara—-yang
mengorganisir prinsip itu semua, sehingga reproduksi sosial
muncul sebagai fungsi pasar. WTO memainkan peran
sebagai bidan dalam proyek ini, dia mengelola sistem
perdagangan yang dibentuk untuk ’Ketahanan pangan’
melalui akses pasar. Namun, gerakan kedaulatan pangan
berpendapat sebaliknya bahwa “keluarga petani dan petani
yang memproduksi keperluan rumah tangga bertanggung
jawab untuk sekitar 90% dari produksi pangan dunia, 
bahkan banyak dari produksi mereka yang tidak melewati
pasar” (People’s Food Sovereignty 2003).42 Dengan
demikian, reproduksi sosial melalui pasar dunia  tidak
efektif dan bahkan itu semua mengizinkan kekerasan yang
terus-menerus terhadap  bentuk reproduksi sosial, serta

42 Menurut McCalla (1999) sekitar 90% dari konsumsi pangan dunia
yang diproduksi; sementara masyarakat kota bergantung pada pasar
hampir di seluruh konsumsi pangan mereka, populasi desa
menkonsumsi 60 persen dari makanan yang mereka produksi.
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pelebaran  dari ‘pengecualian sosial’ di pedesaan dan daerah
kumuh di perkotaan yang luas (Davis 2006; Cameron dan
Palan 2004). Tanggapan IPC pada hal-hal tersebut bersifat
programatik dan subjektif. 

Secara programatik, dari perspektif  global, dalam
konteks kedaulatan pangan, tujuannya adalah untuk
mewujudkan reforma agraria yang berpihak kepada rakyat,
memberikan layanan kesehatan, kemudahan dalam me-
nyediakan makanan untuk masyarakat serta perwujudan
keadilan sosial. Reforma agraria dapat mengakhiri eksodus
besar-besaran rakyat pedesaan ke kota, yang telah membuat
kota-kota tumbuh tidak teratur dan dalam kondisi yang
tidak manusiawi (IPC for Food Sovereignty 2006). 

Dan konfederasinya di lingkup Eropa, Coordinacion
Paysanne Européene (CPE),mengusulkan: 

Uni Eropa akan mempunyai banyak keuntungan dengan
mempertahankan keberlanjutan keluarga pertanian,
tidak hanya untuk menjamin pasokan pangan (keta-
hanan pangan), tetapi juga sebagai  peran sosial dan
fungsi lainnya dalam pertanian.  Kecenderungan seka-
rang harus mulai dipusatkan pada pertanian,  peternakan
kecil dan menengah harus dipelihara, karena mereka
memainkan peran penting dan tidak dapat digantikan
dari segi kualitas dan diversifikasi produksi pangan, pera-
watan lingkungan, kayu dan pembabatan hutan, pendu-
dukan wilayah, dll. Mempertahankan jumlah orang yang
bekerja di pertanian bukanlah tanda keterbelakangan
ekonomi namun menjadi nilai tambah. (2003,n.p.).

Via Campesina menyuarakan konsep Polanyi ‘discov-
ery of  society’ dengan menunjukkan bencana pasar, yang
secara subyektif  sebagai masa melewati bencana pasar,
dengan mendorong proteksionisme negara-sentris dengan
suatu program hak substantif: 
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Pemerintah harus membentuk kebijakan untuk
pemulihan kondisi ekonomi petani kecil dengan
menyediakan alokasi yang adil untuk  produksi–produksi
seperti air, hutan, sumber daya alam dan tambang
sebagai sumber penghasilan untuk petani, serta
mengakui hak-hak mereka sebagai produsen dalam
masyarakat, dan juga mengakui hak-hak masyarakat
dalam mengelola sumber daya alam. (2005, 25, 31) 

Hak untuk menciptakan peradaban dan mengelola
sumber daya alam merupakan penegasan untuk me-
nekankan perbedaan ontologis yang dijalankan Via
Campesina, yang merupakan makna yang lebih luas dalam
istilah Wittman yaitu ‘kewarganegaran berbasis agraria
[agrarian citizenship]’. Hal tersebut melibatkan retere-
torialisasi negara melalui revitalisasi ekologi makanan lokal
di bawah pengurusan petani kecil untuk kepentingan
masyarakat luas. Polanyi menyatakan bahwa dorongan
sosial untuk melindungi pasar menghasilkan discovery of
society, yang diwujudkan melalui hak warga negara.
Sebaliknya Gerakan Kedaulatan Pangan  mengakui
keterlibatan negara dalam proyek pasar neoliberal43 “Pene-
muan kembali” peradaban adalah hal substantif, bukan
secara formal dalam pembentukan hak-hak harus dilaku-
kan sebagai sarana untuk mencapai akhir dari reproduksi
sosial, bukan mengakhiri diri mereka (McMichael 2005).
Sebagaimana Raj Patel katakan, gerakan kedaulatan
pangan memandang hak sebagai “cara untuk menggerakan
hubungan sosial” yang pada gilirannya “merupakan suatu
seruan untuk re-politisasi massa mengenai politik pangan
dengan menyerukan rakyat untuk mencari tahu hak pangan

43 Berbeda dengan International Federation of  Agriculture Producers
(IFAP) yang mana menerima prinsip neoliberalisme dan bekerja di
WTO mengusahakan untuk memperbanyak kesempatan petani
(Desmarais 2007,105).
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yang mereka inginkan dalam komunitas mereka, mengingat
kebutuhan masyarakat yang berbeda seperti iklim, geografi,
preferensi makanan, percampuran sosial dan sejarah”
(2007, 88, 91). 

Apa yang menjadi masalah di sini berangkat dari
problematika bahwa apakah masalah agraria dapat
diselesaikan untuk modal, atau tenaga kerja. Daripada
melihat petani sebagai seorang perampas dari politik kelas
revolusioner, Via Campesina memutuskan asumsi  ruang
waktu dari teori sosial klasik serta mempolitisasi pengertian
dari “perluasan reproduksi” kapital.  Hal ini untuk melihat
pencabutan hak petani dari modal/tenaga kerja yang
memotong kaum tani sehingga membuat tenaga mereka
juga ikut terampas dan menjadi pengangguran. Dengan
demikian, mobilisasi petani adalah artikulasi kompleks
yang terjadi pada krisis kapitalisme neoliberal. Pandangan
ini menolak asumsi teleologis tentang kelas dan akumulasi
yang berasal dari pemahaman produktivitas gerakan kapital
melahirkan pandangan mengenai bahwa modal adalah
bagian dari relasi dan sirkuit produksi. Dengan cara ini
organisasi politik yang diprivatisasi  dan memunculkan
representasi dari pasar global sehingga muncul usulan
untuk merestorasi masyarakat dan lembaga-lembaga
internasional yang bergerak dalam bidang hak asasi.
Demikian reformulasi masalah tentang hak-hak, repro-
duksi sosial dan keberlanjutan, petani membuat gerakan
agraria memunculkan permasalahan agraria tentang pa-
ngan, di mana makanan merupakan perwujudan dari aspek
sosial, budaya dan ekologis, lebih dari sekedar nilai
materi. Seperti ungkapan gerakan petani  dalam E-Forum
for Farmers yang juga termasuk dalam Via  Campesina,
menyatakan:

Seorang harus kembali membangun hubungan dengan
mother earth mereka—yang telah memelihara mereka—
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dengan cara mempraktikkan pertanian dengan seimbang
melalui unsur-unsur alam. Pertanian yang tidak merusak
alam dan menjaganya. Di atas itu semua, apakah  kita
makan harus memuaskan kebutuhan fisiologis kita
dengan maksud tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit.
Saat ini 843 juta orang di dunia dan di antaranya tiga
perempat petani kecil menderita kelaparan (gizi buruk
atau kurang gizi). Yang pertama adalah tantangan untuk
memenuhi kebutuhan fisiologis penduduk dunia
terhadap makanan yang cukup kualitasnya serta
kuantitasnya. berbagi sumber daya alam dan praktek
pertanian yang berkelanjutan berdasarkan aturan pasar
yang berkeadilan. Apa yang kita makan juga dibentuk
oleh kebudayaan, pertanian dan faktor  kuliner. Aspek
budaya ini perlu dipertahankan dengan menghargai or-
ang lain yang berbeda keyakinan dan makanan sehari-
hari. Inilah yang memberikan kontribusi pada
kekayaan dari bumi kita. (Jean-Baptiste Pertriaux,
dikutip dalam Pimbert et al. 2005, 15)

Dari sanalah untuk menegaskan kembali peran dasar
pertanian dalam peradaban—di epistemologis, bukan
sekedar kronologis. Seorang petani yang lain menyatakan: 

Siapapun yang berbicara tentang kehidupan harus
berbicara mengenai air dan tanah, elemen yang sama
pentingnya seperti udara untuk hidup. Kehadiran
pertanian muncul dengan menggabungkan elemen-
elemen tersebut untuk membuat hidup lebih lama dan
berkualitas. Dari subsisten pertanian yang harus lebih
mandiri dan hemat sumber daya karena  pembatasan
ruang dan kuantitas dari fungsi murni makanan, kami
beralih ke ‘commodisation’.......Kemudian kami
menemukan globalisasi, sebuah kata yang  bisa berarti
penemuan dan pertukaran tetapi bagi kami itu adalah
perbudakan, persaingan, pengambilalihan dan
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eksploitasi (tidak eksploitasi, tetapi selalu seperti
itu.......). Dan delusi keagungan yang terus-menerus
menginginkan lebih dan ingin mengambil alih dunia.
Sebagai hasilnya  tanah dan air berhenti menjadi elemen
vital bagi kehidupan dan berubah menjadi aksesori
dalam mengejar laba dan pangsa pasar. Gagasan
makanan sangat tidak penting lagi sebagai petani kecil,
mereka menghilangkan pengertian tentang hak dan
kewajiban, kepekaan sosial, menghormati tenaga kerja
untuk manusia dan untuk air dan tanah. (Chantal
Jacovetti, dikutip dalam Pimbert et al. 2005, 10-11).

Membuat Sejarah
Permasalahan agraria mengenai pangan, memutar

balikkan fokus utama dalam masalah transisi agraria.
Gerakan kedaulatan pangan malah memunculkan masalah
baru mengenai trajek dari narasi yang ada daripada nara-
sinya sendiri. Dalam arti, seorang petani  dituntut untuk
membuat sejarah  mereka sendiri. Dalam hal ini  petani
justru harus ditonjolkan karena mereka tidak bisa
melakukan ini sama seperti yang mereka inginkan akibat
Intervensi politik yang dikondisikan oleh sejarah krisis
politik-ekonomi melalui tindakan yang keras. Hal tersebut
ditekankan karena pembebanan yang berat pada hubungan
pasar kapitalisme neoliberal dengan konsekuensi sosial dan
ekologi di seluruh dunia yang mengakibatkan bencana.
Kapitalisme terbukti memperdalam kontradiksi internal,
tetapi dalam proses ini kondisinya diperumit dengan
pencabutan hak politik yang melampaui analisis kelas.
Hubungan komodifikasi alam dan intelektual( qua tenaga
kerja sosial) mengukuhkan nilai material dan budaya yang
berbeda dari dominasi  wacana ekonomi. nilai-nilai tersebut
pada dasarnya berkisar mengenai ekologi, dan menyangkut
bagaimana manusia membangun hubungan pemahaman
dan pengalaman mereka dengan reproduksi sosial. 
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Selain merusak reproduksi sosial pada hubungannya
dengan tanah, kapitalis neoliberal juga menghasilkan
‘Planet kumuh’ yang mengungkapkan batas-batas sosial
dan ekologi dari narasi pembangunan yang dianutnya.
Persediaan tenaga kerja yang tidak terbatas dari pedesaan
yang bermetamorfosis menjadi pasokan pengangguran
yang tak terbatas yang kemudian menghuni habitat baru
perkampungan kumuh. Marx (1967) berpendapat, modal
adalah awal dari kepemilikan, sebagai metodologis yang
tepat sebagai titik analisis. Tetapi ini tidak berarti bahwa
dari subordinasi kepemilikan lahan secara ekologis atau
bahkan sosial tepat, bahkan dalam memajukan masyarakat
sosialis yang ideal sekalipun. Seperti  Duncan mengklaim:

Sarana yang tepat, untuk cukup memberikan alasan
sehingga berpotensi secara permanen adalah, sosialisme
akan menjadi pola yang kompleks dari unsur federasi
pada masyarakat dunia yang tersebar, yang masing-
masing akan menyadari bahwa mereka tinggal dalam
lingkungan hidup di dalam siklus lokal masing-masing
dan secara kolektif, sehingga mereka harus menyisipkan
kegiatan pertanian dan industri. Akan ada pembagian
kerja yang kompleks namun melibatkan beberapa
skala dari entitas sosial; lingkungan, kota, daerah, dan
seterusnya sampai tingkat global dan semua itu saling
terkait satu sama lain. Konsepsi ini sesuai dengan prinsip
sentralitas  pertanian yang secara eksplisit harus
berhubungan dengan jelas, meskipun sulit dipahami.
Tuduhan bahwa  ada kecenderungan mendapat saran
dari seorang anti-modern, bahkan kaum tani yang
mendekati masalah sosial.  Titik kuncinya adalah peno-
lakan dengan klaim bahwa semua kasus modernitas
tergantung dan digantungkan harus dengan meming-
girkan pertanian. (1996,48-9).
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Pentingnya gerakan kedaulatan pangan adalah untuk
menegaskan bahwa dalam narasi modernitas-kapitalis,
proyek sebenarnya justru bersifat tak terpikirkan (cf.
Trouillot 1995). Kategori sosial ilmiah termasuk episteme
pasar membuat sebuah pendekatan  peasantist  terhadap
masalah-masalah sosial yang hampir tidak bisa dimengerti,
pertanian pada akhirnya dipandang sebagai sebuah cabang
industri yang terpisah dari siklus regenerasi alami. Hingga
analisis permasalahan petani melalui lensa “bahwa dia
pekerja” yang berdasarkan pada “permasalahan tenaga
kerja sektor agraria” (Bernstein 2004) dengan merombak
kaum petani sebagai semiproletarian. Sementara kaum
tani mungkin mengkader gerakan perjuangan secara
konvensional (kedaulatan,reforma agraria , dan perjuangan
hak), istilah-istilah ini mengasumsikan makna baru dalam
ontologi alternatif ’Peasantist’ (cf. Mitchell 2002;
McMichael 2006). Sehingga muncul perdebatan mengenai
wacana kedaulatan pangan yang memberikan metode
alternatif  yang mengembangkan modernitas yang berpusat
pada pertanian dan pangan.

“Kedaulatan pangan” sendiri adalah istilah bermasa-
lah yang sepertinya membangkitkan kembali semangat
proteksionisme. Namun pemahaman refleksif  dari konsep
ini terletak dalam kaitannya dengan politisasi “ketahanan
pangan”, sebagai desain neoliberal dalam memberi
“makan” dunia melalui pasar. Judit Bodnar berpendapat
bahwa para aktivis Bove dalam melawan McDonalds ada-
lah  perlawanan terhadap agro-industrialisme, dia tidak
sekedar merupakan bentuk respon territorialist terhadap
Amerika Serikat yang mengancam produsen keju di Peran-
cis. Mereka mengusung  prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
dan perdagangan yang adil sebagai respon  terhadap
“hubungan antara tanah dan bangsa”. Inilah bentuk
Identifikasi masyarakat sipil di dunia yang dikonfirmasi
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oleh pihak oposisi  dari  Via Campesina sebagai keterlibatan
negara dalam proyek neoliberal (termasuk oposisi untuk
G-20 yang mengkampanyekan politik perdagangan bebas
di Cancun), dan tujuan politik  re-territorializing negara
dari dalam (Agrarian citizenship) dan juga dari luar melalui
lembaga multilateral yang didedikasikan untuk perdagang-
an yang adil serta keadilan dunia (Bove dan Dufour
2001). Pada dasarnya,”kedaulatan pangan” berfungsi
untuk membentuk dominasi wacana sebagai slogan
pergerakan dan sebagai taktik politik untuk memperoleh
traksi dalam politik ekonomi internasional dalam
perjalanannya ke arah moral ekonomi global yang teror-
ganisir yang meliputi “keuntungan bersama” sebagai
pengiring untuk “keunggulan komparatif ” dan lisensi
neoliberal atas manipulasi perusahaan  terhadap sistem
negara dan perekonomian dunia selayaknya papan catur
yang digunakan untuk mengakumulasi.

Dalam terminologi sejarah dunia, gerakan petani
berdiri di tepi gerakan sebelumnya yang konsern terhadap
perjuangan hak dan kemandirian (self-determination).
Tentu saja, apa yang dimaksud self-determination disini
adalah pertanyaan yang hanya dapat diajukan dan dijawab
oleh sejarah.  Argumen saya adalah bahwa hal tersebut
bukanlah masalah hak-hak petani itu sendiri . Sebaliknya,
juga merupakan hak-hak yang dalam wacana ini juga
menyangkut keberlanjutan masalah sosial dan ekologi yang
digerogoti oleh proyek neoliberal. Membalik pencabutan
kepemilikan (dispossesion) yang telah terjadi dan mela-
kukan reclaiming hak untuk menggarap lahan, adalah
tindakan umum dari reproduksi sosial dan reproduksi
ekologi, dan semua itu penting untuk menyokong 2,5-3 juta
pedesaan yang miskin yang terabaikan oleh rezim
perusahaan pangan.

Visi kedaulatan pangan adalah menentang monopoli
bahan pangan pada rezim perdagangan yang secara  tidak
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adil dan tidak berkelanjutan menyerukan persoalan subsidi
ke negara-negara bersaing sehingga terikat untuk
menstabilkan harga  nasional dan mata uang mereka de-
ngan mengubah aturan liberalisasi ekonomi. Aturan
tersebut merusak prinsip-prinsip solidaritas antar manusia,
dan menghancurkan populasi di pedesaan. Seorang kawan
Jose Bove yaitu Francois Dufour mengklaim: “pasar telah
menghapuskan batas-batas, dan berusaha untuk memak-
sakan keseragaman di planet ini. Sekarang terserah kita,
sebagai warga dunia untuk meningkatkan  hak bagi semua
orang. Hak asasi manusia tidak berhenti pada batas-batas;
kita yang harus mengglobalisasikan mereka”(Bove dan
Dufour 2001, 190). Sementara tuntutan resmi  yang
menjamin hak-hak kedaulatan pangan (termasuk perlin-
dungan) berpendapat bahwa isi  dari hak-hak (akses
terhadap tanah, kredit dan perdagangan yang adil, dan
keputusan mengenai pangan untuk ditanam dan bagai-
mana) akan ditentukan oleh masyarakat dan negara itu
sendiri. Sehingga penegasan substantif reformulasi hak
kedaulatan melalui konteks spesifik terletak dalam
subjektivitas sejarah.

Bagaimana cara mewujudkan dan mempertahankan
subjektivitas yang baru? Ini adalah kunci pertanya-
annya. Semuanya merupakan proses jangka panjang dari
berbagai unsur gerakan kedaulatan pangan yang saling
berkaitan. Tidak hanya mengenai perjuangan terhadap
lahan, tetapi juga dengan perjuangan diatas lahan, yang
sudah ditetapkan oleh kesepakatan perjuangan kolektif
melawan neoliberalisme (Desmarais 2007; Wright dan
Wolford 2003). Di tempat lain, politisasi atas subjectivitas
ini diberlakukan berbeda karena di tempat tertentu
persoalan dari gerakan kedaulatan pangan menyinggung
hubungan yang berbeda dengan sistem negara nya masing-
masing. Bove mencatat pembagian dasar: “bagi masyarakat
di Selatan, kedaulatan pangan berarti hak untuk melindungi
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diri terhadap impor. Bagi kami (di Eropa), itu berarti
melawan ekspor dan bantuan terhadap intensifikasi
pertanian”(Bove dan Dufour 2001, 96).  Kekuatan dari
gerakan global ini  adalah tepat bahwa gerakan tersebut
berbeda dari satu tempat ke tempat  yang lain.  Dunia
adalah tempat yang kompleks, dan  akan menjadi kesalahan
untuk mencari jawaban tunggal untuk fenomena yang
kompleks dan berbeda. Kita harus memberikan jawaban
berbeda pada  tingkatan yang berbeda. Bukan hanya tingkat
internasional, tapi juga lokal dan nasional. Di Eropa
perjuangan atas subsidi pertanian berbentuk pengungkapan
bagaimana retorika ‘multi-fungsi’ pertanian (pekerjaan di
pedesaan, jasa lingkungan, penyediaan makanan, lanskap)
yang melindungi bentuk proteksionisme Eropa (melalui
green box WTO yang terkenal), yang secara langsung
menyokong agribisnis dan industri dengan konsekuensi
yang merugikan bagi petani kecil di Eropa dan di seluruh
dunia. Gerakan Kedaulatan pangan mendukung subsidi
pertanian alternatif, yang tidak terkait  dengan liberalisasi
perdagangan, khususnya di negara-negra Selatan, yang
memerlukan subsidi untuk kelangsungan hidup petani kecil
dan elaborasi dari “development box” nya WTO.

Realisasi utama dari multi-fungsi pertanian melalui
prinsip-prinsip kedaulatan pangan ini, melibatkan
pendekatan yang “tidak seimbang” dan gabungan dalam
gerakan pada umumnya. Idealnya, memang solidaritas
yang berdasarkan saling mengakui dengan perjuangan yang
berbeda:

Kesulitan bagi kita, sebagai petani adalah bahwa kita
didukung di tempat-tempat di mana kita hidup dan me-
nanam makanan. Disisi lain dalam tataran global
ternyata perkembangannya lebih cepat. Dan bagaimana
cara kita  mendekati untuk mengetahui ada orang-orang
seperti kita di mana-mana di dunia ini yang pekerjaannya
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adalah petani yang berakar secara budaya di tempat
mereka sendiri. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah,
membangun jembatan solidaritas satu sama lain dengan
saling menghormati keunikan tempat  yang kita miliki
masing-masing dalam komunitas kita sendiri, di negara
kita sendiri. Ini jembatan yang akan mempersatukan kita
pada isu-isu atau di tempat-tempat di mana kita ha-
rus bertemu di tingkat global. (Anggota Pendiri Via Cam-
pesina, Nettie Wiebe, dikutip dalam Ainger2003,10-11)

Laura Carlsen (2007) melaporkan dari Via Campesina
internasional 2006 dalam sebuah forum di Mexico City:

Untuk sebagian besar petani di Meksiko, Asia selalu
tampak secara harfiah dan kiasan seperti dunia yang
terpisah dari mereka. Tapi ketika Uthai Sa Artchop dari
Thailand menjelaskan bagaimana perusahaan-perusa-
haan transnasional berusaha untuk mematenkan dan
mengkontrol variasi  benih padi mereka. Petani Meksiko
menyadari bahwa beras Thailand adalah sama dengan
jagung mereka juga. Ketika petani dari  Indonesia,Tejo
Pramono berbicara tentang bagaimana pengiriman uang
dari putra dan putri yang bekerja di Hong Kong dan
TimurTengah dapat mensubsidi sebuah desa yang
sekarat, petani Meksiko memikirkan sanak saudara
mereka sendiri yang dipaksa untuk bermigrasi ke
Amerika Serikat.

Kedua belah pihak setuju dengan masing-masing
deskripsi  tentang hilangnya pasar untuk impor, turunnya
harga produsen karena persaingan yang tidak sehat, dan
pemotongan dari pemerintah kepada produsen kecuali
para eksportir besar. Kasus krisis tortilla yang terjadi pada
bulan Januari di Meksiko yang juga diiringi dengan ter-
jadinya krisis minyak kelapa di bulan Mei di Indonesia,
saat itu harga kedua bahan pokok tersebut melonjak aki-
bat pengalihan untuk agrofuel dan kontrol pasar global.
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Subjektivitas transformasi gerakan kedaulatan pangan
beroperasi secara simultan di seluruh dan di dalam bagian
tertentu.laporan Carlsen mengulangi subjektivitas co-
produksi petani dalam krisis neoliberal, dan  berbagai
dampak negatifnya pada petani di seluruh dunia. Saat ia
bertanya,” siapa yang akan berpikir bahwa di era globali-
sasi, kelemahan petani terbukti menjadi kekuatan mereka?”
ini merupakan cara lain untuk mengamati konvergensi
antarbangsa mengenai politik petani melalui berbagi
pengalaman pemerintahan neoliberal. Ini mewakili dimensi
pemersatu dalam ‘kesatuan keragaman’ politik dari gerakan
kedaulatan pangan. 

Dalam organisasi gerakan, transformasi kesadaran
bukanlah prestasi semalam atau yang seharusnya sudah
ditakdirkan dalam lintasan spatio-ekonomi dan sejarah
budaya nya yang bervariasi. Ini lebih dikarenakan oleh
pengalaman yang berbeda, proyek transformasi melibatkan
ambiguitas interpretatif, seperti yang ditunjukkan dalam
penelitian Wolford  tentang gerakan petani tak bertanah di
Brasil. Misalnya di wilayah timur laut Brasil, di mana
organisasi MST kesulitan ditafsirkan sebagai pendiri dari
“individualisme”. Wolford  mencatat bahwa hubungan
yang lemah antara pendatang terhadap gerakan ini akan
disaring melalui pengalaman mereka  atas hak tanah dalam
sistem perkebunan, di mana lahan adalah cakupan dari
nilai-nilai budaya yang melebihi fungsinya sekedar sebagai
alat produksi. Dalam hal ini, sebaliknya untuk kepengu-
rusan investasi ideologis dalam nilai kolektif  penempatan
lahan, gerakan pendatang bertujuan untuk mengakses
tanah melalui bentuk individual ‘“lokalisasi”, yang berasal
dari tuntutan sejarah mereka karena menjadi “tawanan
“patronase perkebunan. Subjektivitas  petani selatan Brasil
berbeda, di mana petani kecil yang memutuskan untuk
bergabung MST “diikat” ke dalam bentuk produksi yang
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luas secara spasial, luasan produksi lah yang mereka nilai
sebagai bagian dari tuntutan masyarakat kebanyakan,
keluarga dan petani-petani yang didorong terus menerus
melalui praktek sehari-hari dengan bekerja di lahan sebagai
bentuk partisipasi mereka di MST. Jadi, kondisi subyektf
tidak dapat diduga, atau dipisahkan dari koordinat spasial
dan temporal mereka.

Dalam membuat pengamatan ini, Wolford meng-
ajukan metodologi penting yang interpretative. Dia me-
musatkan ulang permasalahan konvensional struktural
mengenai asal-usul dan dampak gerakan sosial, untuk
sebuah pertanyaan etnografi mengapa orang bergabung
(dan pergi) dari gerakan. Perbandingan etnografi di wilayah
lain mengungkapkan kesalahan prediksi berbasis super-
struktur atau interpretasi transformasi kesadaran. Hal ini
juga secara kontekstual mengapa para pendatang tidak
merangkul visi kepemimpinan secara otomatis dan mene-
kankan pentingnya perjuangan terus menerus terhadap
lahan, ketika lahan itu telah diduduki. Perjuangan di atas
lahan saja berarti hal yang berbeda di tempat yang berbeda,
lending complexity (dan politik multi perspectival) untuk
sebuah gerakan yang mewakili melalui “single-point
perspectif” dari ‘kedaulatan pangan’ merupakan sebuah
intervensi politik di wacana  “ketahanan pangan”.

Apakah ini berarti bahwa untuk sementara gerakan
kedaulatan pangan didedikasikan untuk menggerakkan
petani dan rakyat tak bertanah yang menjadi hak petani
melawan depredations serta aturan neoliberal dan harus
merupakan model kebutuhan subjektif  kesadaran mereka
yang dimunculkan untuk mengungkap dan menghilangkan
cara-cara di mana subjektivitas neoliberal mengartiku-
lasikan  nilai-nilai budaya demokratis dalam daerah
tertentu. Gerakan  jaringan pembelajaran adalah bentuk
usaha untuk menginternalisasi dan mengkonkretkan
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prinsip-prinsip demokrasi bahwa kedaulatan pangan
“hidup” dengan atau melalui pelatihan-pelatihan dan pro-
gram yang ditujukan pada  isu gender, kelas dan hubungan
etnis.

Micro-politik mengartikulasikannya dengan makro-
politik dalam arti bahwa kekuatan gerakan-gerakan
individu mengacu pada kemampuan anggota untuk
mengakui dan menghubungkan kondisi khusus mereka
dengan proyek politik organisasi. Tujuan melakukan
pembukaan akses terhadap tanah selain sebagai properti
juga sebagai syarat untuk melatih tenaga kerja penggarapan
lahan atau melindungi kebudayaan petani yang sudah
lemah. Namun demikian di dalam semua kasus,
perjuangan pada lahan (contoh kerja sama dalam tubuh
MST, jaringan pelatihan petani lintas-negara, jaringan
kebijakan lokal,44 serikat pertanian kecil seperti Movimento
de pequenos agricultores yang mengadvokasi korban
argribisnis)  bertahan melalui subjek refleksif  dengan
kapasitas untuk membiaskan perjuangan mereka melalui
masalah-masalah pembangunan, sosial, kewarganegaraan
dan co-produksi dari pola hidup yang berkelanjutan.
Sementara mikro-politik adalah substansi dari gerakan,
makro-politik merupakan dunia sosial dan sejarah yang

44 Di Thailand sebagai contoh petani semi-kering di timur laut yang
mengorganisir “jaringan kebijakan lokal” menggunakan konsep
“pembelajaran aliansi” untuk memperbaiki hubungan ekologikal
lokal untuk mendukung isu kesehatan, sebelum mereka dapat ilmu
dalam praktek agrikultur. Semenjak krisis finansial pada tahun 1997,
aliansi ini telah mendukung patnership antara jaringan dan
pemerintah, untuk meningkatkan konservasi air, partisipasi
teknologi, managemen komunitas perhutanan dan kemajuan
keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah untuk mengubah
monokultur menjadi intergrasi, diversifikasi pertanian dan
pembangunan komunitas dan untuk mengubah lembaga negara
menjadi paradigma keberlangsungan pedesaan (Ruaysoongnerm
and de Vries 2005). Lihat juga Holt-Gimenez (2006).
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akan digunakan untuk menempatkan dan  mengembang-
kan subjektivitas baru. Dengan tanda yang sama, makro-
politik disaring melalui pengalaman tertentu.

Jadi, dalam mewakili “environmentalism of  the
poor”, Martinez-Alier mengklaim konflik lingkungan
sering diungkapkan melalui dialektika ‘makro/mikro yang
berakar pada benturan pada standar nilai yang akan
diterapkan, seperti pada kasus kehilangan keanekaragaman
hayati atau warisan budaya, atau kerusakan pada mata
pencaharian manusia, atau pelanggaran hak asasi manusia
dan atau hilangnya nilai-nilai suci, yang dibandingkan
dalam keseimbangan untuk meraih keuntungan eko-
nomi dari proyek pertambangan atau dari industri-industri
ekstraksi tambang minyak. 

Selanjutnya kritik ekologi Via Campesina yang “me-
lokalisasi” tema universal:

Isu-isu global tentang lingkungan hidup seperti
konservasi keanekaragaman hayati, ancaman pestisida
dan penghematan energi, ditransformasikan menjadi
argumen lokal untuk perbaikan kondisi kehidupan dan
untuk petani bertahan hidup, yang mana mereka sedang
belajar untuk melihat pekerjaan mereka tidak lagi sebagai
pekerjaan yang ditakdirkan untuk punah.  Ini bukan
fenomena pasca-modernitas, di mana beberapa kehi-
dupan (atau mencoba membuat penghidupan) dengan
membeli saham Monsanto.  yang lain dengan penuh se-
mangat memakan daging babi dengan kedelai transgenik,
yang lainnya makrobiotik, dan masih orang lain
melakukan pertanian organik. Ini lebih merupakan rute
baru modernitas, jauh dari apa yang dikatakan Norman
Borlaug. Sebuah modernitas yang berdasarkan diskusi
ilmiah dengan menghormati pengetahuan adat dan
meningkatkan ecologi ekonomi, kesadaran pada ketidak-
pastian, kebodohan dan kompleksitas lainnya, dan
bagaimanapun kepercayaan pada kekuatan pikiran. 
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Pada akhirnya ini adalah politik yang menolak visi
kapitalis modernitas dan subjek liberal yang tunggal,
perbedaan sosial, budaya dan realitas ekologis sebagai
bagian dari proses gerakan yang kompleks. Memba-
ngun dunia lain dengan keberagaman sebagai pokok yang
bertahan lama, bergantung pada artikulasi nilai-nilai yang
menkronketkan makro-politik global dalam settingan yang
lebih mikro.

Kesimpulan 

Interpretasi gerakan petani kontemporer yang
memproses mereka melalui lensa modernitas kapitalis dan
melihatnya sebagai sebuah fenomena romantis mungkin
secara historis itu terlalu berlebihan. Bahkan saat mereka
bersama mengungkapkan krisis neoliberalisme. Dalam
argumentasinya Via Campesina “tidak  menolak moderni-
tas, teknologi dan perdagangan yang disertai dengan
romantisasi kembali ke masa lalu yang kuno saat menda-
lami tradisi pedesaan” [Tapi didasarkan pada etika] dan
nilai-nilai di mana budaya dan  keadilan sosial diperhitung-
kan untuk sesuatu dalam rangka mewujudkan mekanisme
yang ditempatkan untuk menjamin masa depan tanpa
adanya kelaparan. Desmarais menekankan kritikannya atas
modernitas kapitalis melalui  keterlibatannya dalam
membangun konsep alternatif  yang berbeda dari moder-
nitas dan sangat berakar pada budaya. Tapi alternatif
modernitas termasuk melakukan politisasi subjektivitas,
bukan hanya mengungkapkan krisis neoliberalisme.

Ketika gerakan kedaulatan pangan  mengklaim bahwa
“kelaparan bukanlah masalah berarti namun itu masalah
hak”. Hal ini  menunjukkan bukan hanya sekedar krisis,
namun jelas itulah keterbatasan dari proyek neoliberal.
Artinya hal tersebut memfokuskan perhatian pada
reduksionisme paradigma pasar, di mana pencapaian
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‘ketahanan pangan’ direduksi menjadi masalah kuantitas
dan “pasokan” pasar. Sebagaimana gerakan kedaulatan
pangan menunjukkan bahwa pasar memenuhi  pasokan
perusahaan, bukan kebutuhan manusia. Perusahaan
produksi pangan tidak menangani atau menghasilkan
permintaan begitu banyak, mereka malah menghasilkan
banyak kasus kelaparan. Penanganan pasar atas nama
pembangunan secara sistematis melanggar hak-hak
manusia untuk hidup berdampingan dan mengamankan
reproduksi sosial untuk mayoritas penduduk dunia, dan
praktek keberlanjutan ekologis.

Seperti yang diungkapkan di atas, gerakan kedaulatan
pangan bukan tanpa ketegangan dan kontradiksi. Apa yang
muncul sebagai kemenangan kecil dalam skema yang lebih
besar (misalnya pemukiman tanah, penguatan kotak
pembangunan’ wacana di WTO, penggabungan “Kedau-
latan pangan” menjadi perdebatan FAO, aliansi belajar
agro-ekologi, saksi kekerasan, dll) itu semua merupakan
gabungan wajah-wajah gerakan dunia, dengan agenda yang
diperuntukkan sebagai bentuk denaturalizing tatanan
neoliberal. Lebih dari sekedar itu, dia juga sebuah masalah
mengembalikan negara di pasar, sebagai prinsip yang hanya
mengatur intervensi strategis gerakan kedaulatan pangan,
tidak hanya merupakan persoalan “Pasar” sebagai sebuah
proyek perusahaan, tetapi juga mempersoalkan “negara”
karena negara terlibat dalam proyek ini. Sementara, Via
Campesina mengakui otoritas yurisdiksi dari negara, dan
juga berupaya untuk mengubah otoritas itu dengan
menantang sistem-sistem tersebut agar negara memung-
kinkan untuk “memiliki hak dan kewajiban serta ber-
daulat”, yang didefinisikan dalam kebijakan agraria,
pertanian, perikanan dan pangan dengan sedemikian rupa
untuk menjamin hak atas pangan dan ekonomi, sosial dan
budaya serta hak-hak seluruh penduduk dunia.
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Pada saat yang sama, kewajiban untuk mengamankan
kedaulatan pangan memerlukan “hukum, tradisi, adat,
sistem kepemilikan, dan lembaga, serta pengakuan wilayah
perbatasan dan budaya masyarakat”. Begitu juga tentang
reposisi kewarganegaraan, yang merupakan sarana untuk
minoritas, dan juga hak asasinya, dalam mendorong
wacana alternatif  modernitas, termasuk “re-territorializa-
tion” dari, dan, antara  negara. Gerakan kedaulatan pangan
secara mendasar menantang hubungan kelembagaan
kapitalisme neoliberal yang berkontribusi terhadap
pencabutan massa. Secara paradoks, dia sedang mere-
produksi kaum tani sebagai kekuatan sosial yang “unthink-
able” sebagai syarat untuk memunculkan sebagai subjek
sejarah dunia yang radikal.
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Pendahuluan

Dulu, Amerika Tengah tercatat memiliki gerakan-
gerakan agraria yang paling berkuasa dan sukses dan juga
memiliki tentara gerilya yang terdiri dari kaum petani dan
beberapa gerakan reforma agraria yang paling ekstensif  di
bagian barat.45 puncaknya pada tahun 1970an, sebagai
contohnya, setelah beberapa dekade terjadi konflik yang
terus-menerus, hampir seperempat petani tak bertanah serta
populasi petani miskin di Honduras mendapat keuntungan
dari reforma agraria yang dilakukan disana. Di El-salvador
sekitar 25 persen rumah tangga di pedesaan mendapatkan
lahan dari reforma agraria pada tahun 1980, yang mana

3
ORGANISASI TRANSNASIONAL DI AMERIKA TENGAH:

SEJARAH, TANTANGAN, DAN PROSPEK

Marc Edelman

45 “Amerika Tengah” dalam tujuan analisis disini secara umum akan
ditinjau untuk termasuk dalam lima negara yang membentuk Spanis
central America (Guatemala, El savador, Honduras, Nicaragua dan
Costa Rica). Organisasi dari panama dan belize dan kemudian
meksiko juga berpatrtisipasi dalam pengorganisasian petani
transnasional di wilayah sebagaimana yang dicatat disini.
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rezim Pro-US yang dimplementasikan sebagai harapan
untuk dapat menghadang transformasi yang lebih radikal
atau juga sebagai bagian pendistribusian program yang
disusul oleh perang sipil  di tahun 1992 yang berlangsung
selama 12 tahun.

Pada tahun 1980an di Nicaragua, pemerintahan
Sandinista menyelenggarakan Reforma Agraria yang lebih
luas untuk memberikan akses pada tanah yang diperkirakan
37 persen petani-petani miskin dan buruh di pedesaan
memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan. Dalam
masa jabatan pertama di bawah pemerintahan Sandinista
hampir seluruh pemohon dengan jumlah yang cukup
banyak, adalah  mantan pejuang perang sipil  yang berakhir
pada tahun 1989, yang pada akhirnya mereka menerima
tanah. Sebagaimana di Guatemala, para mantan pejuang
dan petani tak bertanah serta kaum tani miskin ini, mereka
menerima tanah di bawah kesepakatan damai pada tahun
1996.46 Amerika tengah juga menjadi salah satu zona kunci
dimana organisasi kontemporer petani transnasional
muncul. Via Campesina dikatakan sebagai organisasi petani
transnasional yang terbaik dari koalisi petani kecil sejak
awal tahun 1990an yang mempunyai sejarah yang kuat di
Amerika tengah.

Sejarah tersebut menjadi hal yang menarik di Amerika
Tengah sebagai wilayah yang memiliki pengalaman-
pengalaman dengan organisasi cross-broader yang ter-
masuk diantaranya adalah kelompok-kelompok kecil dari
para pelopor gerakan petani di berbagai wilayah disana.

46 Kerap kali pasca konflik program distribusi tanah mempunyai
orientasi pro-pasar yang kuat dan dampak demolisasi secara sosial
(Gauster and isakson 2007; De Bremond 2007). Mereka bersamaan
memproses reforma yang berlawanan secara signifikan, khususnya
di nicaraguay (Fiallos 2002, 5:Jonakin 1997; Ruben and Masset
2003); dan Honduras (ruben and funez 1993).
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Kelompok-kelompok tersebut kebanyakan muncul dari
kongres di Nicaragua dan kemudian memunculkan juga
organisasi petani-petani lainnya di Managua yang menjadi
pusat organisasi-organisasi kecil periode 1996-2004 di
Tegucigalpa, sebuah wilayah di Honduras.47 Kaum tani ini
terdiri dari sebagian besar pejuang pada waktu terjadi
perang sipil di Guatemala, El-savador dan Nicaragua.
Perang ini banyak menelan korban manusia secara tragis,
hal tersebut juga memberikan persepsi di spektrum left-right
bahwa petani miskin menjadi aktor penting dalam politik
yang dapat digunakan dan dilatih oleh perubahan sosial
yang radikal atau dinetralkan dan diatur oleh orang-orang
yang ingin menghalanginya.

Pada awal abad 20, situasinya jauh dari kondisi yang
mereka alami sekarang, dimana kaum tani adalah tokoh
protagonis politik utama dan penggerak transformasi sosial.
Di setiap negara yang memiliki persoalan pertanahan, para
petani berusaha memperjuangkannya di mulai pada tahun
1970an sampai 1990. Yang mengalami tekanan pada

47 Lihat juga kontribusi oleh Borras dalam koleksi ini. Demikian pula
CLOC (Coordnination Latinoamericana de Organizaciones del
Campo) sebuah jaringan yang keanggotaannya berlapis-lapis dengan
Via Campesina dan bekerja  sama dengannya. CLOC mempunyai
markas di Kota Guatemala selama tahun 2001-2005. Keputusan
CLOC (pada Third Congress, Agustus 2001, dimana Borras
menghadirinya)  untuk merubah kantornya ke Guatemala karena
sering ada percekcokan. Walaupun Congress diadakan di Mexico
City, bendera satu-satunya yang terpasang ada bendera Kuba.
Beberapa organisasi Mexico kecil menginisiasikan sebuah kampanye
untuk memindahkan markas CLOC ke Havana sebagai langkah
solidaritas dengan Kuba. Pendukung dari perpindahan tersebut
dikarenakan Guatemala berargumen bahwa lokasi Centra America
akan memasukkan ClOC dalam wilayah dengan sejarah yang
panjang dari perjuangan agraria dan juga akan membatasi isolasi
yang akan terjadi karena bermarkas di Kuba. Setelah perdebatan
yang sengit, mayoritas kecil delegasi memutuskan pilihan Guate-
mala City.
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pelaksanaan reforma agraria yang kemudian memberikan
kondisi yang lebih baik.

Wilayah–wilayah pedesaan telah kehilangan populasi
dan pengaruh politiknya. Ratusan petani bermigrasi ke luar
daerah. Muncul ambisi dari produsen kecil untuk berkoalisi
ke luar negri yang kemudian menjadi pioneer munculnya
organisasi transnasional pada tahun 1990an - ini juga
menjadi cara untuk memutus jalannya “reforma agraria”
neoliberal yang membuat kekacauan besar-, atau yang
semula hanya ada untuk  bertemu dalam “ruang” maya
dan bahkan organisasi  di atas “kertas” atau “dot cause”
saja.48 Konsolidasi dari rezim neoliberal yang lebih menye-
luruh di beberapa negara dibanding yang lain dilanjutkan
untuk membentuk resistansi signifikan dari masyarakat sipil
yang teroganisir. Namun khususnya di pedesaan, terjadi
pertumbuhan jumlah produsen kecil dan petani tak berta-
nah, dan mereka lebih memilih untuk “keluar” dibanding-
kan bersuara. Mereka juga menjauhkan diri dari non-pasar,

48 Fenomena dari “gerakan sosial” yang hadir dalam internet namun
terdapat masalah dasar tentang dimensi metodelogikal, politikal,
etika dan representatif  yang mana aktivis dan cendikiawan kadang-
kadang membenarkan. Lebih dari dua dekade yang lalu Tilly
(1984,311) demikian juga mengangkat masalah organisasi “fiktif ”;
baru-baru ini Anheir dan Themudo (2002, 209-10) menganalisa “dot-
cause” atau organisasi yang basisnya dari pendukung di internet
dengan konntitusi yang amat kecil. Tarrow (2005, 165) meng-
gambarkan formasi “koalisi atas kertas” ini dan lebih sinis lagi
terdapat beberapa komentator sekarang merujuk pada praktek
pembentukan organisasi “rakyat” yang palsu sebagai “astroturfing”.
Ide dari “ruang” aktifis sebagai pembeda dari “gerakan sosial”
datang dari perdebatan baru-baru ini di Brazil pada karakter dan
kemungkinan dari World Social Forums. Pada isu yang menjangkau
periode kebersamaan aktivis yang benar-benar memfasilitasi aksi
sosial radikal atau secara alternatif  hanya “faktor ide” atau “meet-
ing ground” (Whitaker 2006, 68; santos 2006, 75-6). Perdebatan ini
dibawa di beberapa hal diskusi di Via Campesina sebagai “arena
aksi” (Borras 2004 dan di koleksi ini).
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lalu mendekat pada politik untuk menyelesaikan kesulitan-
kesulitan mereka dan memilih untuk tetap hidup dari
pertanian, dan wilayah pedesaan dan inilah organisasi yang
kemudian membawa perjuangan untuk mempertahankan
kepentingan dan mata pencaharian petani.49

Bab ini mencoba untuk menghubungkan studi tentang
dinamika organisasi, yaitu para pendahulunya, formasi,
tekanan internal dan bentuk-bentuk representasi- dengan
analisis sosial ekonomi dari konteks yang mereka jalankan.
Yang bergerak melampaui studi tentang “kesempatan
politik” sebagai penghubung -diawal dan akhir- mereka
terhadap ruang politik yang ada, untuk membahas peru-
bahan struktural jangka panjang dan jangka menengah
yang berdampak pada perlawanan-perlawanan kolektif
yang mereka lakukan.50 Pada bagian awal, bab ini mengu-
raikan koalisi regional dari kelompok-kelompok campesino
yang dengan muncul dengan cepat, tapi juga mengalami
penurunan dengan cepat, yaitu Association of  Central
American Peasant Organizations for Cooperation and
Development (ASOCODE) yang pada tahun 1991-1998
mempunyai high profile yang luar biasa dalam politik
sengketa agraria. Hal tersebut dipertimbangkan dengan
berani dalam beberapa usaha untuk merekonstruksi “po-
sisi” petani di Amerika Tengah. Hal tersebut juga membawa
kita untuk menganalisa beberapa perubahan utama yang
saling berkaitan di dalam situasi ekonomi dan sosial di
Amerika Tengah yang berdampak pada sektor pedesaan
dan berdampak secara negatif pada organisasi petani baik
nasional ataupun gerakan transnational. Hal ini juga mem-
bawa kita untuk membahas kemerosotan kepentingan
pertanian dalam ekonomi negara yang memperburuk

49 Dalam gagasan dari “keluar” dan “suara” lihat Hirschman (1970).
50 Untuk kritikan dari gagasan konvensional dari “kesempatan

politikal”, lihat Bevington and Dixon (2005) dan Brockett (2005).
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situasi produsen kecil gandum dan kopi. Juga, pembahasan
ini mencakup tumbuhnya pengaruh budaya urban dan
intensifikasi mata pencaharian “pluriactive” dan rural-ur-
ban serta migrasi ke luar daerah; dan rekonfigurasi gerakan
pedesaan dari perjuangan-perjuangan secara global untuk
memperkecil tuntutan mereka di tingkat sektoral. 51 pada
bagian akhir, bab ini memunculkan pertanyaan mengenai
implikasi dari perubahan-perubahan tersebut dan implikasi
model pembangunan baru negara bagi perlawanan petani
untuk reforma agraria dan tuntutan yang berkaitan dengan
itu.

Organisasi Petani Transnasional Di Amerika Tengah

Pada periode di akhir 1980an sampai pertengahan
1990an terjadi pertumbuhan organisasi petani transna-
sional  di amerika tengah.52 Organisasi-organisasi ini
berhubungan dengan munculnya fenomena migrasi tenaga
kerja internasional  yang sudah berlangsung lama di negara-
negara Amerika Tengah, selama satu dekade pengorgani-
sasian intensif  lokal dan level nasional dilakukan dan
pengorganisasian juga dilakukan terhadap pengungsi dari
luar negara berkembang di wilayah negara kecil yang
menetap di perbatasan. Solidaritas internasional yang
menyokong perlawanan Sandinitas melawan kediktatoran
penguasa Somoza di Nicaragua juga memberikan inspirasi
untuk aktivis pedesaan dari berbagai negara, yang mana
pada bulan July 1979 mereka bertemu di acara regional
yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah Nicaragua
atau oleh organisasi Pro-Sandinista. Ketika perang sipil
diakhiri atau dihentikan pada tahun 1990an, mulailah
terbuka ruang politik untuk membicarakan lebih intensif

51 Gaete et al (2005,22) mendiskusikan dinamika ini di Kostarica.
52 Akar dari upaya-upaya ini secara detail dibahas di Edelman (1998).

Lihat juga Biekart (1999).
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nasib dari masyarakat pasca konflik. Pada waktu yang sama
harga kopi jatuh dan liberalisasi perdagangan gandum antar
wilayah mulai diberlakukan, kondisi itu ditambah dengan
beban yang ditimbulkan dari program penyerataan
struktural (SAP) di seluruh dunia yang mengkontribusi
untuk mengintensifkan tekanan ekonomi pada pertanian
di lahan kecil. Di banyak daerah  khususnya di Honduras
dan Kosta rica, organisasi petani ada di bagian depan
perlawanan nasional dalam berlawan terhadap program
penyerataan struktural yang dilakukan disana.

Kebangkitan dan kemunduran ASOCODE

Di tahun 1991 aktivis petani yang menghadiri Euro-
pean Community, yaitu sebuah program pendidikan me-
ngenai pendanaan ketahanan pangan di Panama mendi-
rikan Asocciation of  Central American Peasant Organiza-
tion for Cooperation and Development. Mulanya diawali
oleh seorang anak muda yang kharismatik dari Kosta rika
bernama Wilson Campos. ASOCODE dengan cepat
mengumpulkan legitimasi oleh rekan-rekan elite dan pem-
beri dana dari luar, sebagaimana aktivis campesino dari
negara berbeda yang dengan cepat menerima bahwa itu
adalah rekan sesama mereka dimanapun mereka berada,
asal mereka dihadapkan dengan persoalan yang sama dan
maka mereka harus berbagi keprihatinan serupa.53 Petani

53 Campos merupakan contoh figur yang disebut Tarrow dengan istilah
“akar kaum kosmopolit”. “orang-orang yang berasal dari konteks
spesifik nasional, namun yang berhubungan dengan aktivitas politik
yang berlangsung yang mengaitkan mereka dengan konflik dan
hubungan jaringan transnasional”. Para pelajar dari gerakan agraria
transnasional secara besar gagal dalam memberikan teori secara
sistematis pada tipe sosial ini untuk mengakui keberadaannya.
Pemimpin dari petani dan organisasi pertanian yang memiliki
pendidikan universitas (sebagaimana kasus dengan Campos), yang
berbicara dua bahasa atau lebih, atau yang sebaliknya upwardly
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dilihat secara luas sebagai aktor dalam politik regional,
karena hal tersebut ASOCODE selama lebih dari lima
tahun mengurus agar mereka mempunyai perwakilan
untuk menghadiri banyaknya pertemuan presidensial dan
kementrian. Mereka mengirimkan delegasi-delegasi ke
eropa dan amerika utara secara berkala. Dipublikasikan di
berbagai macam koran dan koran bulanan di spanyol dan
inggris. Mensponsori pertemuan dan program untuk aktivis
petani.54 ASOCODE juga menjadi salah satu anggota dari
“masyarakat sipil” yang bersuara di Consulative Council
di SICA, yang mana membentuk bagian dari protokol
Tegucigalpa pada tahun 1991 yang  secara sistematis me-
remajakan institusi tata regional antar nasional utama
amerika tengah sebagai tambahan untuk kesepakatan
damai yang telah disetujui di Nicaragua yang disusun di
El savador dan Guatemala.

Pembentukan ASOCODE secara jelas dapat dilihat
ketika terjadi pergantian strategi pendonor Eropa di akhir
tahun 1980 dan awal 1990, ketika pendonor multilateral,
bilateral dan beberapa NGO disarankan untuk mendukung
kegiatan di wilayah Amerika Tengah. Sebagai oposisi yang

mobile atau mengakumulasikan pokok kultural signifikan yang
menonjol dalam petani transnasional dan mengorganisir petani dari
permulaannya. Tidak semua “akar kaum kosmopolit” pemimpin
petani si amerika tengah memberikan karakteristik seperti ini (tentu
saja tidak harus), namun terutama di gerakan di awal tahun
pentingnya beberapa figur utama dan “makelar” intelektual, antara
organisasi dan lembaga donor sebagai contoh, tidak dapat
berlebihan.

54 Dua koleksi dari essai yang berisi pujian (Tangerman and Valdes
1994; Biekart and Jelsma 1994) diberikan sebagai tanggapan,
khususnya diantara lembaga pendonor asing dan kunjungan
intelektual, yang mana ASOCODE menjadi organisasi penting, kuat
dan organisasi yang bertahan lama. Beberapa pemimpin ASOCODE
menklaim  bahwa edisi koran English adalah untuk hadirin Belizean,
walaupun yang lain mengakui semula itu untuk konsumsi asing.
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berfokus di nasional dan lokal. Tidak mengherankan untuk
memberikan prioritas pada perubahan. Koalisi petani di
wilayah baru ini menarik aliran dana dari pendonor yang
kemudian mencapai puncak pertahun sebanyak 1,5 juta
US$ di tahun 1996. Dana paling banyak berasal dari
lembaga di Belanda yaitu HIVOS, ibis-Denmark, dan ca-
bang-cabang dari Oxfam serta NGO-NGO di Copenhagen
yang berinisiasi dengan Amerika Tengah (Biekart 1999,
204–6, 280). Pada tahun 1995 ASOCODE menyediakan
tunjangan perbulan sebanyak 4000 -5000 US$ untuk setiap
koalisi nasional yang berpartisipasi. Dana tersebut juga
dipakai untuk menggaji dua perwakilan yang ditugaskan
untuk bekerja di dewan koordinasi ASOCODE (Edelman
1998). ASOCODE juga menjadi markas besar dengan
ruang kantor yang luas di lingkungan kelas menengah
kebawah di Managua. ASOCODE memiliki peralatan
standar NGO dari negara berkembang seperti: komputer,
mesin foto kopi, fax, sekretaris, pembantu, supir, teknisi
yang membuat proposal proyek terus-menerus dan
“rencana strategi” dan “cooperator” dari Belanda dan
Canada.55

Di awal pertengahan 1990, ASOCODE juga berini-
siasi untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pemben-
tukan beberapa jaringan baru seperti: CICAFOC; CICA;
ICIC; CLOC; dan Via Campesina yang juga termasuk
dalam perwakilan-perwakilan dari organisasi petani di 60
negara (Desamarais 2007; Edelman 2003).56 Pada waktu

55 Evaluasi retrospeksif  internal  tahun 1999 mengindikasikan secara
jelas bahwa pada tahun 1994 Asosiasi menginstitusionalkan
fungsinya sebagai agen perusahaan. (ASOCODE 1999).

56 Anggota organisasi ASOCODE juga mengkoordinasikan kegiatan
dengan Campesino a Campesino Movement, program perpanjangan
memimpin petani yang dimulai pada awal tahun 1970 di Guate-
mala dan setelah itu menyebar ke Meksiko, dan sisanya Amerika
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terjadi kerusakan besar-besaran akibat Angin topan di
Mitch pada bulan oktober tahun 1998, ASOCODE
bersama dengan CICAFOC dan jaringan regional produsen
kecil kopi membentuk Central American Rural Coordinat-
ing Group untuk mengikuti Central America Solidarity
Coordinating Group yang lebih luas di Stockholm untuk
bertemu dengan European cooporation organization yang
akan melakukan usaha rekonstruksi. Perkembangan
jaringan dengan peningkatan jumlah yang tajam di per-
temuan se-regional dan di luar regional, banyak juga
dihadiri oleh individu yang sama. Beberapa dari aktivis
dilaporkan mendapat gaji utuh secara tetap lebih dari satu
jaringan.57

Sukses dalam memperoleh dana dan sukses dalam
pembentukan jaringan baru yang didukung oleh kalangan
aktivitas yang intens  bisa dapat membuat kesalahan yang
memiliki dampak politik dan pengaruh secara mudah.
Bagaimanapun juga proses-proses tersebut juga menekan-
kan pada ketangguhan karakter untuk membuat keputusan
di ASOCODE untuk mengurangi keadaan yang harus
dipertanggungjawabkan hingga ke komponen nasional dan
membentuk secara tetap “kebutuhan baru” yang pada
dasarnya untuk menanggapi tawaran pendonor dan ta-
waran prioritasnya. Menurut laporan internal ASOCODE
bahwa “sumber dari perusahaan sangat banyak hingga
melebihi kapasitas markas” untuk mengurusnya. “kele-
bihan dana” yang dikontribusikan sebagai dana untuk
melakukan perlawanan telah memperburuk organisasi yang

Tengah dan Kuba. Sebagai  sejarah yang memilukan di dalam
Campesino a Campesino, lihat Holt-Gimenez (2006).

57 “double dipping” ini seperti yang Riles (2001;47) laporkan diantara
jaringan masyarakat sipil wanita di pacifik. Tentu saja, analisinya
dalam poin lemah dari jaringan seperti itu, yang didiskusikan lebih
jauh di bawah, mempunyai resonansi yang besar dalam konteks
amerika tengah.
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telah ada dan utamanya adalah mendorong lembaga-
lembaga pemberi dana untuk berhenti mensupport mereka.

Di tahun 1997 dan 1998 ASOCODE memasuki pe-
riode yang dalam evaluasi internal kita karakterisasikan
sebagai “krisis dan perpecahan”. Berawal dari koran edisi
Spanyol dan Inggris tidak dipublikasi lagi. Banyak divisi-
divisi organisasi melibatkan diri dengan lebih banyak
tenaga, tetapi ASOCADE malah mengurangi kerjasama-
nya dalam pertemuan regional dan internasional. Banyak
terjadi perselisihan yang dibuktikan dengan perpecahan
kelompok, permulaannya dari kehadiran asosiasi antara
“verticalist” panama dan salvador (ortodox yang cenderung
pada leninist). Di satu sisi  ada perpecahan  yang terjadi
juga dari perwakilan dari lima negara. Kontroversi tam-
bahan membagi dewan koordinasi di garis yang berbeda,
sebagai contohnya; apakah asosiasi harus menjadi lobi
campesino regional atau berusaha untuk menyelesaikan
masalah pertanahan dengan cepat pada negara-negara
anggota?

Keberagaman dari organisasi-organisasi konstitusi
dan basis sosial mereka seperti pekerja pertanian, ma-
syarakat adat, petani independen, anggota koperasi dilihat
sebagai suatu kekuatan dan menjadi sumber polarisasi dari
perwakilan beberapa negara (khususnya, nicaragua dan
kosta rica) yang diperdebatkan dalam orientasi yang
dipersempit terhadap produsen dari pertanian skala kecil.
Perselisihan yang memburuk disamping sumber antara
markas pusat dan koalisi nasional yang berbeda juga men-
dorong beberapa organisasi penting mundur dan yang
lainnya terusir dari koalisi nasional. Terkadang ini terjadi
karena organisasi nasional melihat koalisi yang mewakilkan
mereka dalam level regional juga terlibat dalam hadirnya
ASOCODE  untuk menekankan isu-isu ke negara mereka
sendiri.
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Pada tahun 1999, asosiasi meninggalkan seluruh
upaya dalam melobi institusi internasional, regional dan
nasional. Ketika organisasi pendonor menjadi sadar dengan
kekacauan ini dan mereka menarik dukungan mereka
sehingga dukungan terhadap ASOCODE turun dengan
cepat. Beberapa lembaga mengindikasikan bahwa untuk
selanjutnya mereka akan melakukan praktek pendanaan
regional sebelumnya dan menyalurkan dukungan yang
dialokasikan kepada ASOCODE untuk organisasi nasional
bagian dari konstituennya. Seperti CONAMPRO, koalisi
yang mewakili guatemala di ASOCODE dibubarkan,
hancur akibat kurangnya pendanaan dari pendonor dan
mundur akibat kemunculan aliansi yang lebih dinamis dari
organisasi petani Guatemala (yang mana secara berani ikut
berpartisipasi).58 Markas yang mewah ASOCODE di
Managua telah menutup pintu dan menjadi sebuah contoh
dari salah satu kritikan yang menyebutnya jaringan
“marcochepaly”. Sejak maret tahun 2000 sebuah laporan
internal berkomentar di bulan april 2001, “kita tidak lagi
mempunyai sokongan dana dari lembaga koperasi atau
organisasi. Aktifitas yang berbeda dikerjakan dengan suport

58 CONAMPRO (coordinadora nacional de pequenos y medianos
productores de guatemala) yang menjadi “mesas” atau koalisi
terakhir nasional ASOCODE untuk dibentuk dan sebaliknya “me-
sas” negara lainnya, beberapa diantaranya telah hadir bertahun-
tahun. Hal ini sebenarnya membentuk keberlanjutan didirikannya
ASOCODE itu sendiri. CONIC (coordinadora nacional indigena y
campesina) dan CNOC (coordinadora nacioanl de organizaciones
campesinas) yang juga terbentuk di awal tahun 1999, dengan CONIC
yang awal mulanya menjadi bagian pembentuk CNOC. Keduanya
meneruskan untuk melakukan kegiatan bersama, yang mana mereka
lukan sebelumnya dengan CONAMPRO. CONIC cenderung lebih
menekankan pada isu masyarakat adat dan hak asasi manusia dan
CNOC dalam reforma agraria dan pembangunan pedesaan. Dalam
gerakan petani kontemporer Guatemalan, lihat Leanza dan Santa
Cruz (2006).
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yang diberikan oleh organisasi mereka. Biaya operasional
yang dibutuhkan sampai Desember 2000....diperoleh dari
penjulan peralatan-peralatan dari markas.

Di bulan April 2001, 25 delegasi (15 diantaranya
adalah perempuan) dari 5 negara bertemu di Tegucigalpa
(perwakilan dari Belize dan Guatemala diundang dan
menkonfirmasi partsipasi mereka namun tidak pernah
muncul). Agenda mereka adalah untuk mengkonsolidasi
apa yang di deskripsikan sebagai “transisi”. Dibandingkan
membuat markas yang mahal dan membentuk komite
koordinasi, ASOCODE memutuskan untuk membagi isu-
isu ke dalam kelompok yang bekerja lebih spesifik untuk
membangun komunikasi secara virtual atau bertemu
langsung pada basis tertentu. COCOCH dan anggota
koalisi Honduras, menjadi tuan rumah bagi jaringan Via
Campesina yang setuju menyediakan kantor bagi ASO-
CODE dan memulai mengerjakan makalah-makalah yang
dibutuhkan untuk mendirikan organisasi di Honduras
secara legal. Meskipun kemunduran dari asosiasi , laporan
komisi transisi menunjukkan pada aktifitas dalam jang-
kauan luas di tahun sebelumnya: “perjumpaan” regional
dalam masalah agraria dan petani tak bertanah di Hondu-
ras, Elsavador, dan Nicaraguay. Para petani wanita di
Nicaraguay bahkan sedang menyiapkan proposal untuk
masyarakat sipil  SICA di El savador, serta mereka
berpartisipasi di dalam forum-forum di Montreal, Madrid,
Bangalore dan Nairobi.

Pertemuan “transisi” di Tegucigalpa sebenarnya tidak
mengabaikan hubungan yang terjadi di rakyat tani. Brosur–
brosur ASOCODE kemudian diperbaharui, konfrensi pers
sudah dijadwalkan di akhir acara dan rencana-rencana telah
disusun untuk diumumkan sebagai struktur organisasi yang
baru di halaman web asosiasi ini. Masyarakat Panama
mendesak sisa dari delegasi untuk menegaskan kembali
kehadiran ASOCODE di Amerika Tengah yang mengambil
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keuntungan dengan menempelkan nama mereka di setiap
kop surat di seluruh dokumen di “pesan” dari organisasi-
organisasi nasional, sebagai contoh APEMEP-ASOCODE,
ADC-ASOCODE,COCOCH-ASOCODE.59

Jaringan baru dalam sebuah ruang rekonfigurasi

Di tahun 2001 muncul dua jaringan masyarakat sipil
transnasional di wilayah Amerika Tengah. Yang satu me-
nunjuk pada partisipasi petani dan yang satunya lagi hanya
diidentifikasi sebagai usaha petani. Dekade sebelumnya
kelompok elite yang paling menonjol yang mendukung
proyek pasar bebas regional adalah SICA dan usaha petani
untuk “menglobalisasi ke bawah” terjadi dalam wilayah
Amerika Tengah dan secara ekplisit melalui oposisi pada
pandangan kelompok dominan. Saat ini kegelisahan SICA
telah terganti dan ruang politik telah direkonfigur dan
sebagai hasilnya presiden Mexico Fox mengajukan Plan-
Puebla Panama, integrasi wilayah baru yang besar dan
proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Inter-American
Development Bank yang berusaha untuk menghubungkan
sengketa lahan Mexico dengan Amerika Tengah kedalam
perdagangan bebas, membangun zona lingkungan konser-
vasi yang mungkin menjadi kontradiksi.

Jaringan pertama yang baru itu adalah, Mesoa-
merican Initiative for Trade dan Intergration and Sustain-
able Development (iniciativa CID), mereka mengambil
sikap kritik dan berhati-hati dengan perjanjian dalam
diskusi mengenai Plan Puebla-Panama yang diusulkan
Trade Treaty of  Americas, The US-Central American Free
Trade Treaty dan yang kemudian disusul dengan usulan

59 Singkatan- singkatan ini merujuk pada APEMEP (asociacion de
pequenos y medianos productores de panama), ADC ( alianza
democratica campesina[el savador]), dan COCOCH (consejo
coordinador de organizaciones campesinas de honduras).
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paling terbaru yaitu ide perjanjian perdagangan bebas
antara Amerika Tengah dan Uni Eropa.60 Hal ini didukung
oleh organ-organ cabang Oxfam, Catholic Relief  Services
dan US AFL-CIO. Iniciativa CID berpendapat bahwa
mengajukan kesepakatan akan memuculkan kesempatan
dan sangat penting untuk melakukan lobi selama negosiasi
guna menakar kompensasi petani agar memberi harga pasar
rendah yang diakibatkan oleh subsidi yang diberikan
pemerintah untuk petani US. Pada awalnya, Iniciativa CID
merangkap beberapa organisasi petani yang paling penting
di wilayah ini seperti, CNOC-Guatemala, COCOCH-Hon-
duras, UPANACIONAL-Kosta Rika dan UNAG-
Nicaraguay, UNAPA, dan ATC.61 Akan tetapi di tahun
2006 organisasi—organisasi tersebut mundur atau memina-
lisir partisipasi mereka didalam jaringan, meninggalkan
kelompok kecil NGO yang berorientasi pada penelitian
untuk memperkuat kritikan pada pengusulan perjanjian
perdagangan bebas dengan uni eropa.

Jaringan baru yang kedua adalah Mesoamerican Peas-
ant Platform atau Meeting yang muncul untuk menolak
PPP. Didukung oleh bagian dari CONIC Guatemala dan

60 The Free Trade Treaty of  the Americas, secara kuat dipromosikan
oleh pemerintah US dibawah george w. Bush, pembentukannya
sebagai hasil oposisi popular dan sangsi dari beberapa pemerintah
amerika selatan, terutama Brazil. The US-Central American Free
Trade Agreement menjadi Dominican Republic-US-Central Ameri-
can Free Trade Agreement (DR-CAFTA).

61 UNAG merupakan organisasi pro-Sandinista yang mencakup
produsen besar dan menengah, dan juga beberapa petani skala kecil
dan koperasi. UNAG memegang peran utama dalam pendirian
ASOCODE dan via campesina walaupun dalam pengunduran dari
Via Campesina (lihat Borras dalam koleksi ini). UNAPA menjadi
pengganti utama bekas pejuang dari National Resistance atau
sebaliknya. ATC adalah organisasi pro-Sandinista yang mendukung
kepentingan produsen kecil dan buruh desa dan yang mana saat ini
berpartisipasi di beberapa jaringan transnasional.
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CLOC. Jaringan luas di Amerika Latin yang baru-baru ini
pindah markas ke guatemala. Pada tahun 2002 terjadi
inklusi baru di Meksiko  yang merekonfigurasi ruang politik
untuk mendorong kader mereka sebagai presiden di
ASOCODE yang hampir punah untuk mengatakan bahwa
jaringan ECM yang baru telah mempertaruhkan tempatnya
untuk melawan PPP. Rencana aksi  kelompok baru ini
memperoleh pengakuan publik sebagai Regional Coordi-
nator dari organisasi petani di Meksiko dan Amerika Te-
ngah, sebuah status yang diklaim sebelumnya oleh ASO-
CODE. Pada pertemuan ketiga jaringan di Tegucigalpa
tahun 2003 itu, akhirnya menyetujui untuk “menginstitu-
sikan” sendiri asosiasi dengan nama MOICAM. Pertemuan
di Tegucigalpa juga mengusulkan agar MOICAM menjalin
hubungan dan berjejaring dengan ASOCODE di Amerika
Tengah, sementara CLOC ber jejaring dalam level
kontinental dan Via campesina yang ada di level dunia
(ECM 2003)

Dalam kasus ASOCODE paling tidak “sudah ada”
semangat optimis untuk dilanjutkan. Dengan masih
diteruskannya kampanye dan kegiatannya di Internet dan
“kantor” yang berada menempel didalam kantor
COCOCH di Honduras. Penyimpangan dan keruntuhan
baru cukup terasa ditahun 2004 ketika “mesas” memutus-
kan untuk mundur dan mengorganisir kembali di lingkup
regional di kalangan organ Via Campesina yang ada di
Amerika Tengah.

MOICAM yang baru, mendapat partisipasi dari or-
gan Mexico dengan didukung pendanaan yang cukup besar
dari Oxam Great Britain yang sudah kebal terhadap
masalah di ASOCODE-sebuah pernyataan penutup pada
pertemuan Tegucigalpa pada tahun 2003 yang dikeluhkan
oleh mereka-;

Rencana aksi yang disetujui dalam pertemuan ini mini-
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mal sudah terpenuhi dan Liaison Commision yang kita
setujui adalah membentuk hasil pertemuan di Mangua
agar bisa berfungsi sedikit. Dengan kata lain, pertemuan
ini (acercamientos) antara petani Mesoamerican masih
tidak berubah, dia masih tetap menjadi organisasi re-
gional yang sebenarnya.

Tiga tahun kemudian, Juan Tiney, koordinator umum
dari CONIC Guatemala dan seorang pemimpin CLOC
juga secara jelas menerangkan bahwa MOICAM masih
fokus pada pertemuan aktivis regional secara periodik dan
sedikitnya telah tercapai.

Kita harus memperbaiki komunikasi. MOICAM tidak
dapat meneruskan pertemuan dengan yang lain,
menganalisa situasi yang kita telah kenal dan meren-
canakan rangkaian aktivitas yang nantinya tidak dapat
kita lakukan. Oleh karenanya kami harus mendina-
miskan komisi koordinasi yang juga untuk mendi-
namiskan MOICAM. Masyarakat adat yang juga
berpartisipasi dalam organ ini perlu menkonkretkan
posisi mereka sendiri yang mana akan membolehkan
mereka untuk mempunyai peran aktif  yang lebih banyak
di MOICAM. Kami harus membulatkan tekad kami
untuk mengaktifkan kembali partisipasi organisasi dari
Belize dan Panama untuk selanjutnya menguatkan
intergrasi organisasi dari negara lain (Tiney 2006, np).

Armando Brata, salah satu scholar-activist yang pal-
ing menonjol dalam “campesinista” tak henti-hentinya
mendukung MOICAM (Bartra 2005, n.d.).62 Dia menyoroti

62 Banyak dari pekerjaan promosional ini yang muncul dalam website
Observatorio Social del agro Mesoamericano, yang disponsori oleh
Instituto de Estudios para el Desarrolo Rural “Maya” A.C
(IEDRM), yang diarahkan oleh Bartraa. Dia juga merupakan pro-
fessor di Universidad Autonoma Metropolitana Xochimilco di
mexico city. Dalam perdebatan campesinista-descampenista dan
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sebagai contoh pada tanggal 20 november 2006 terjadi
demonstrasi yang diadakan oleh MOICAM yang diikuti
oleh lebih kurang “10000 orang” masyarakat adat, yang
bertepatan dengan penutupan pertemuan MOICAM di San
Cristobal de la Casa, Chiapas. Meskipun demikian ada
sebuah buletin yang dikirim oleh seorang koresponden dari
CECCAM—sebuah organisasi yang secara umum bersim-
pati pada kepentingan petani—yang melakukan demon-
strasi dengan 4000 orang pemrotes yang perhatian utama
mereka tidak seperti isu yang dimainkan oleh MOICAM,
namun lebih pada aksi solidaritas dengan gerakan protes
di Oaxaca yang jika dilihat pada slogan dan spanduk-
spanduk besarnya bernada mengejek pada kandidat
presiden yang menang yaitu Andres Manuel Lopez obrador
di kota meksiko yang dipercayai oleh massa ini sebagai
kemenangan karena hasil pemilihan yang curang.

Sebuah Konteks Yang Rumit

Kesulitan–kesulitan kronis yang berdampak pada
gerakan petani transnasional di Amerika Tengah dapat
dijelaskan sebagai bagian dari kelemahan internal
organisasi, yang akan dibahas di kesimpulan di akhir bab.
Hal ini juga menyangkut kasus di eksternal organisasi
petani yang mempengaruhi hingga ke banyak hal.
Kesempatan politik telah menghilangkan kepentingan
pertanian dalam perekonomian wilayah; kondisi petani
kecil, terutama petani padi dan petani kopi menjadi
memburuk; dan migrasi besar-besaran dari desa telah
merubah rumah tangga di desa, ekspetasi budaya dan
aspirasi politik yang dalam yang tidak memberi pertanda
baik untuk hasil kerja organisasi petani.

kontribusi dan kontribusi Bartra. Lihat Edelman (1999,203-7) dan
Kay (2001,377-86).
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Menurunnya posisi penting pertanian

Di seluruh negara-negara di Amerika Tengah, pen-
tingnya sektor pertanian dalam perekonomian melemah
dalam beberapa tahun ini dan disemua negara itu, pertanian
tidak mewakili bahkan seperempat dari GDP. Proporsi dari
populasi yang bekerja dalam pertanian saat ini sangat
sedikit. Bahkan dalam masyarakat agraria di guatemala dan
honduras (lihat tabel 2).63 Meskipun dorongan besar sejak
pertengahan 1980 untuk menstimulasi ekspor pertanian
non-tradisional. Proporsi dari pendapatan ekspor yang
bersal dari pertanian telah turun secara drastis dan dramatis
di seluruh dunia di setiap wilayah (lihat tabel 3).64

Tabel 1.
Pertanian dalam persentase GDP Amerika Tengah,

1995-2005 (dalam konstan dollar tahun 2000)

Sumber:Cepal (2006,87,94). “pertanian” termasuk berburu,
kehutanan dan perikanan.

63 Sebagaimana Segivia 92004,19) tunjukkan, kesenjangan diantara
proporsi GDP dari agrikultur yang mana saat ini rendah (tabel 1)
dan terkadang proporsi yang lebih tinggi dari populasi pekerja
agrikultur (tabel 2) sepertinya mencerminkan keterlibatan buruh desa
dalam non-agrikultural dan pekerjaan non-pertanian dan perbedaan
produktivitas buruh agrikultural dan aktivitas agrikultural.

64 “ekspor pertanian tradisional” biasanya merujuk pada kopi, pisang,
gula dan daging. “ ekspor agrikulutural non-tradisional” termasuk
tanaman ornamental, sayuran beku, buah segar dan umbi-umbian
untuk pasar Hispanic US. Ekspor dari pengolahan udang dan ikan
segar juga berkembang cepat, terutama di Honduras dan Nicara-
gua dan mencakup di data CEPAL dalam “ekspor agrikultur”.
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Karena pertanian udang dan penangkapan ikan untuk
tujuan ekspor telah berkembang secara luas selama periode
ini dan mencakup data sektor agrikultur, kemunduran
agrikultur tanaman yang tentu saja lebih signifikan daripada
yang diindikasikan oleh angka di tabel.

Tabel 2.
Amerika Tengah: tenaga kerja agrikultur dalam

persentase total tenaga kerja, 1990-2005

Sumber: CEPAL (2006,42).

Tabel 3.
Amerika Tengah: Ekspor agrikultural dalam

persentase total agrikultur, 1995-2005

Sumber: CEPAL (2006,162,166,171,174,218). “ekspor
agrikultural” mencakup berburu, kehutanan dan
penangkapan ikan
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Di awal tahun 1990, Salvador Arias dan Eduardo
Stein keduanya merupakan figur kunci dalam kemunculan
organisasi petani transnasional di wilayah- menjelaskan
dalam buku pentingnya yang berjudul Democracia Sin
Pobreza, disana mereka mengatakan bahwa industri
pertanian dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan di
Amerika Tengah dan bentuk baru dari kepemilikan dapat
mendemokrasikan keuntungan yang mungkin meng-
hasilkan.65 Arias yang pandangannya diikuti oleh beberapa
kontributor untuk masalah yang sama, beragumentasi
bahwa:

Satu dari sedikit pilihan yang tersisa untuk prospek positif
bagi perekonomian regional adalah membangun
industrialisasi pertanian dan sistem agro-pangan regional
yang untuk sementara di lindungi sebagai bagian
kebijakan keamanan pangan yang lebih luas. Permintaan
domestik harus menjadi elemen yang mendinamiskan
suplai disamping permintaan dari perekonomian
internasional. (Arias Peñate, 1992, 64).

Sebagai tambahan untuk kebutuhan perlindungan
bagi industri kecil, Arias menganjurkan “konstruksi hu-

65 Arias dan Stein, keduanya adalah ahli ekonomi yang berafiliasi
dengan lembaga donor European Community dan Panama City
yang berbasis Comite de Apoyo al Desarrolo Economico y Social
Centroamerica. CADESCA yang mendukung program pelatihan
keamanan pangan di akhir tahun 1980 dan awal 1990, yang diajar
secara besar oleh Arias, yang menjadi tempat pertama dimana aktivis
petani Centra American dari negara berbeda bertemu dan bertukar
pengalaman (Edelman 1998, 57-61). Arias yang melanjutkan men-
jadi anggota Political Commision of  the Frente Farabundo Marti
oara la leberacion Nacional dan sejak tahun 2003 dipilih EFLN
menjadi wakil El Salvador’s Legislative Assembly. Stein memimpin
tim observasi pemilihan Organization of  American States yang
mengkontribusi pecahnya rezim otoriter dari presiden persia Alberto
Fujimori. Dia pernah menjabat menjadi Foreign Minister (1996-
2000) dan Vice president (2004-present) di Guatemala.
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bungan produktif” antara pertanian heterogen regional dan
sektor lainnya, yang akan mengubah situasi, sehingga
“menghasilkan bentuk keimbangan keuntungan yang baru”
(Arias Peñate, 1992, 80).

Saat ini lebih sulit untuk beragumen tentang masalah
ini. Daripada model pertanian berbasis pembangunan
dengan proteksi tingkat tinggi. Perekonomian agro-eksport
tradisional regional telah melemah atau bahkan runtuh dan
pemerintah memilihnya sejak akhir tahun 1980 dan yang
disebut oleh para scholar sebagai “New Economic Model”
(atau “Pembangunan berorientasi export”) yang didasarkan
pada pembukaan ekonomi global kecuali Kosta Rika, yang
secara luas mengurangi peran negara dalam ekonomi dan
kesejahteraan sosial. Geliat industri baru, terutama tekstil
dan pabrik perakitan elektronik, ekspor pertanian non
tradisional, finansial publik, pariwisata dan pengiriman
uang dari luar telah menjadi sumber utama devisa, sebuah
target kunci untuk tataran regional dan kapital luar regional
dan pentingnya sumber dari pekerjaan dan stabilitas
makroekonomi. (Díaz Porras and Pelupessy 2004, 25;
Segovia 2004, 7–8; Robinson 2003, 156–213). Migrasi
besar-besaran, baik dari area pedesaan atau urban juga telah
menghasilkan keuntungan pada kesempatan pekerjaan
untuk makelar “coyote” (pendatang gelap) yang melaya
pengiriman dana dan barang melintasi Amerika Tengah
ke dan dari Amerika Serikat. Contoh negara yang mene-
rapkan fitur yang spesifik dalam model neoliberal dan
pencampuran aktivitas dari program yang berbeda dari
negara ke negara, adalah El-savador dan Kosta Rica, kedua
negara ini yang paling jauh jalannya untuk memilki
perekonomian non pertanian, implementasi dari Domini-
can Republic-United States–Central America Free Trade
Agreement (DR-CAFTA) yang juga didukung oleh seluruh
pemerintah regionalnya. Ini seperti mempercepat dan
memperdalam pengaplikasian model ekonomi baru ini.
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Padi dan biji kopi, yang dahulu adalah persendian sektor
pertanian kecil

Kedua kegiatan pertanian yang menurut sejarah pal-
ing terpenting pada pada cerita petani kecil di amerika
tengah, adalah petani padi dan petani kopi, keduanya telah
diterjang dengan keras selama dua dekade terakhir. Pada
kasus sebelumnya, masalah ini menunjukkan ironi yang
kejam semenjak meningkatnya permintaan terhadap ko-
moditi jagung untuk produksi ethanol di Amerika Serikat
yang ujung-ujungnya justru mengakibatkan kenaikan harga
di tahun 2006-2007yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Kenaikan harga ini terjadi dampak masalah yang
telah dimulai sejak awal tahun 1990an, sektor pertanian
kecil jagung hampir menghilang di Kostarica, El Savador,
Honduras dan Guatemala dan dikembangkan dengan
sangat signifikan  hanya di Nicaraguay. Sangat mirip de-
ngan kasus terakhir sebagai hasil kembalinya substansi
produksi oleh sektor yang populasi paling miskin.66 Ketika
dampaknya berimbas pada kenaikan harga jagung di tahun
2006, petani di Amerika Tengah masih belum menentu
nasibnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena
sektor pertanian kecil di tempatkan dengan kurang baik
(dalam hal aksesnya untuk mendapat modal, lahan,
transportasi, pelayanan dan fasilitas simpanan) sebagai alat
untuk mengambil keuntungan perekonomian.

66 Anggapan ini didukung oleh data yang menunjukkan kemunduran
terbesar sejak tahun 1980 di nicaragua yang secara besar
menggunakan pupuk, traktor per hektar di tanah yang subur dan
persentasi irigasi di lahan pertanian 9Acevedo Vogl 2003, 54-5).
Sementara pengolahan jagung dengan pemasukan rendah mungkin
menjadi strategi pertahanan hidup yang cukup memadai bagi
beberapa masyarakat miskin pedesaan. Hal ini tidak  seperti
menimbulkan kelangsungan proses akumulasi yang mungkin
meyakinkan mereka menaikkan level menjadi sejahtera.
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Selain itu di seluruh negara di Amerika Tengah,
populasinya tumbuh melebihi produksi bahan pangan dan
sementara area penanaman jagung sangat sedikit.67 Me-
ningkatnya harga jagung telah menjadi ancaman utama
bagi rumah tangga yang ada dinegara-negara itu, terutama
bagi rumah tangga petani, yang mana, para konsumer
hanya menerima keuntungan dari jagung dan secara
signifikan membeli makanan. Pembuat kebijakan dan
analisis pasar juga memperhatikan bahwa pertanian kecil
akan menjual cadangan jagung mereka untuk mendapat
keuntungan dari naiknya harga namun tidak dapat membeli
lagi biji atau jagung untuk di konsumsi sendiri oleh mereka.

Di seluruh negara-negara di Amerika Tengah, pro-
dusen padi menjadi kelompok yang paling banyak terkena
imbas dari Program Penyesuaian Struktural, peng-integ-
rasian pasar regional dan liberalisasi pada tahun 1980an
dan 1990an. Periode dua dekade itulah yang mengakibat-
kan kenaikan harga pada tahun 2006-2007, sehingga pro-
duksi padi tidak menguntungkan. Bahkan petani kecil yang
mengolah jagung untuk konsumsi rumah tangga,
sepertinya mereka akan berpikir dua kali untuk melanjut-
kan penanaman jagung, jika mereka harus mengeluarkan
uang banyak untuk membayar pemasukan manukfatur,
menyewa tenaga kerja atau mesin, sewa lahan atau
mempertimbangkan harga yang baik untuk hasil kerja
mereka. Produksi untuk rumah tangga dan menjual sur-
plus yang sedikit di pasar telah berhenti menjadi strategi
yang lebih bijaksana. Pengecualian bagi mereka yang
meminimalisir interaksi mereka dengan pasar ekonomi.

67 Ini berdasarkan data produksi pangan per kapita, produksi jagung
dan lahan panen dari data base online FAOSTAT (2008). Lihat juga
proyecto Estado de la Region-PNUD (2003,138), yang melaporkan
di area yang menanam padi di Amerika Tengah dan Panama
meningkat 4 persen antara tahun 1978 dan 2001, ketika populasi di
pedesaan meningkat 55 persen di periode yang sama.
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Meskipun petani di Amerika Tengah melekat pada
budaya penanaman jagung selama seribu tahun, namun
untuk banyak alasan, pilihan yang baik adalah hanya
membeli jagung yang mereka butuhkan, ketika harga
jagung melejit setelah tahun 2006 yang juga mengakibatkan
berkurangnya ekspor ke Amerika Tengah. Selama dua
dekade dari praktek dumping dan meliberalkan perda-
gangan intra-regional pada padi memberikan dampak yang
memperburuk mata pencaharian pertanian kecil. Ketika
DR-CAFTA sudah dimplementasikan secara utuh,
beberapa pertanian kecil memang mendapat keuntungan,
tetapi kemungkinan akan banyak yang menghadapi
kejatuhan dari kompetisi yang meningkat sebagaimana
yang terjadi di meksiko.

Keadaan petani padi dari pertanian kecil yang sudah
sulit, diperburuk selama dekade terakhir oleh elemen
lainnya yaitu “new economic model” di Amerika Tengah
atau yang lebih luas disebut sebagai globalisasi neoliberal.
Hal ini juga mencakup memprivatisasi bank pembangunan
negara, perluasan lembaga dan dewan pengurus komoditi;
pendanaan untuk penelitian sektor publik agronomic
khususnya dalam skala kecil; dan pertanian di lereng bukit
yang masih berlanjut. Pemusatan yang selalu berkembang,
dan integrasi vertikal diantara perusahaan-perusahaan
besar yang selalu menyediakan pemasukan dan mengen-
dalikan pembagian perdagangan pertanian; pengurangan
atau eliminasi dari tarif  perlindungan; dan menghilangnya
subsidi (untuk kredit, insuransi pertanian, harga pendu-
kung, pemasukan, dan bantuan teknisi) sekarang disedia-
kan oleh institusi sektor publik yang justru memperlemah
posisi petani kecil. Kondisi petani kecil ini semakin
memprihatinkan karena mereka banyak meminjam pada
lintah darat, sebagai perantara dan meningkatnya keadaan
yang tak terduga dan paksaan yang tak terlihat. Proses
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ekslusi dan pembalikan ide Reforma Agraria pada tahun
1960, 1970 dan 1980 -yang mana terjadi ketidaksukaan
pada golongan atas sebagai penghambat permainan bebas
dalam kekuatan pasar—telah menyebabkan pengurangan
lahan petani dan menghancurkan harapan mereka. Harga
yang harus dibayar dari seluruh proses yang substansi dalam
masyarakat yang tinggal di pedesaan ini adalah terjadinya
migrasi ke area pedesaan lain, atau munculnya rumah-
rumah gubuk di perkotaan dan berbagai bentuk dari semua
jenis patologi sosial yang ada (lihat dibawah)

Hingga terjadi pantulan yang dimulai pada tahun
2006—harga kopi yang dalam sejarah sudah rendah
semenjak runtuh pada tahun 1989 di International Coffee
Agreement ketika disetujui adanya penentuan quota untuk
negara pengekspor68—setelah hampir dua dekade sektor
kopi penuh dengan depresi, situasi ini diperburuk dengan
munculnya negara-negara produsen baru, terutama Viet-
nam dan Indonesia yang diiringi dengan datangnya
teknologi baru untuk pembakaran biji kopi, sehingga
memungkinkan untuk menggabungkan kualitas rendah
seperti biji robusta menjadi campuran premium, dan ini
tentu saja merugikan produsen kopi arabika berkualitas
tinggi di Amerika Tengah. Produsen kopi Amerika Tengah
di beberapa wilayah benar-benar meninggalkan lahan
mereka yang tidak lagi menguntungkan untuk panen. Yang
lainnya tetap berusaha untuk meraih sukses dengan jujur
dan untuk memenuhi permintaan pasar perdagangan kopi
yang adil.

Sedikitnya dari setengah ekpor kopi di Kostarica saat
itu berpindah ke pasar kopi “kualitas tinggi” dan masuk

68 Harga melonjak antara bulan januari 2005 dan desember 2007
menjadi 80.8 persen untuk jenis robusta, namun hanya meningkat
19.8 persen untuk “jenis kopi arabika” yang diproduksi di Amerika
Tengah (ICO 2008).
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kepasar dengan harga yang rendah. Sebagaimana yang
terjadi dengan komoditi jagung, meskipun demikian
sebenarnya masih terlalu dini untuk mengatakan apakah
memperbaiki perspektif dalam pasar kopi akan membantu
keuntungan pertanian kecil di Amerika Tengah. Mem-
butuhkan waktu yang lama untuk menjawab sinyal harga
yang baik dalam pangsa kopi daripada kasus penanaman
komoditi tahunan. Hampir dua dekade setelah terjadi
pelepasan institusi pada sektor tersebut (dan lahan per-
tanian mereka oleh produsen kopi terdahulu) menjadi
tantangan bagi mereka untuk menjadi lebih baik

Tabel 4.
Ekspor kopi Amerika Tengah dalam persentasi

total pendapatan kurs asing, 1980-2003.

Lagi pula, ketika lahan dan area penanaman kopi
telah meningkat dalam masa 15 tahun terakhir, kopi tidak
lagi menjadi prioritas politik utama bagi pemerintah
Amerika Tengah. Karena itu kontribusi kopi pada pen-
dapatan ekspor menurun dengan cepat di seluruh negara
di Amerika Tengah, terutama di Kostarica dan El Savador
yang dahulu adalah produsen terkenal di regional itu.69

Sumber: CEPAL data dikutip di Segovia (2004,14).

69 Tabel 4 berdasarkan data CEPAL di Segovia (2004) capaian jumlah
dalam periode bertahun-tahun menggambarkan tren yang luas. “to-
tal pendapatan dalam kurs asing” mencakup pengiriman uang dan
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Di luar perdebatan campesinista dan descampesinista

Di Amerika Tengah dan dimanapun juga, para cen-
dikiawan dan penentu kebijakan “modernist”, mempre-
diksikan bahwa sebagian atau secara utuh, alasan hilangnya
kaum petani dari beberapa momen penting transnasional
adalah: dengan bergantinya mekanisasi pertanian; lalu
dengan datangnya paket teknologi “Revolusi Hijau”,
pembebanan akibat program penyesuaian struktural,
liberalisasi ekonomi dan kekalahan reforma agraria yang
dipimpin negara (kadang disebut “counter-reform”); dan
yang baru-baru ini adalah dengan disepakatinya perjanjian
perdagangan bebas dan munculnya reforma agraria yang
dipimpin pasar. Dalam banyak kasus perdebatan, nasib
kaum petani menjadi pusat dalam masalah yang saling
berkaitan dalam kelangsunngan perekonomian dari lahan
mereka dan reproduksi sosial rumah tangga petani. Hal
tersebut bukan fokus yang pantas dalam diskusi seperti
analisis produksi kopi dan beras yang disebut di atas atau
migrasi dan pluri-activty yang ditunjukkan di bawah ini.
Meskipun demikian dari sudut pemahaman dari kemung-
kinan gerakan petani, dan tentunya yang antarbangsa
beberapa penambahan, yang perlu diperhitungkan adalah
lebih luasnya pertimbangan politik.

Di Amerika Tengah, pergolakan-pergolakan yang
penting terjadi di dua atau tiga dekade terakhir yang secara
drastis mengubah keseimbangan kekuatan kelas disana dan
itu berkontribusi terhadap rekomposisi kekuatan kaum elite
dan non elite di setiap negara. Meskipun demikian kaum
elite yang terikat dengan sejarah mereka, di beberapa kasus,

ekspor, sehingga proporsi yang dimunculkan dalam data seba-
gaimana diindikasi dalam tabel lebih kecil daripada jika data ekspor
kopi dalam persentasi total ekspor itu sendiri. Data CEPAL yang
menggunakan formula terakhir memberikan persentasi yang sedikit
lebih tinggi (CEPAL 2006).
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melanjutkan keterlibatannya dengan sektor agro-ekspor
yang bermacam-macam. Sebagian pergolakan itu meng-
hasilkan rasa ketidaknyamanan di area pedesaan bagi in-
vestor, terutama selama perang sipil di guatemala, el-
savador dan nicaraguay; akibat penerapan dari reforma
agraria di tahun 1980an, dua kasus terakhir ini mendorong
kebanyakan pemilik tanah untuk mundur dari pedesaan
tapi tidak dari aktivitas pertanian. Banyaknya aliran dana
yang datang, telah menjadi faktor utama dalam memun-
culkan aktivitas perbankan kaum elite yang kuat yang
didukung oleh kerabat mereka (para migran) untuk men-
transfer dana dan ikut menanam investasi di regional dan
luar regional yang mengakusisi banyak bidang finansial,
juga melebarkan institusi di bidang finansial.70

Pengintensifan orientasi ekspor di pertanian Amerika
Tengah pada tahun 1980 dan setelahnya, telah membawa
pertumbuhan pesat terhadap perusahaan-perusahaan kapi-
talis. Sektor elite yang paling berkuasa di beberapa negara
di Amerika Tengah yang pada dasarnya berorientasi dalam
industri dan finansial, tertarik dengan jenis baru—tidak
terlalu menarik bagi investor—yaitu perusahaan berukuran
sedang yang berorientasi agro-ekspor, model ini memang
sedikit memberi pemasukan, dan pemasaran pengeluaran
dari penanggung finansial. Resiko model seperti ini sangat
banyak, terbukti di seluruh wilayah, kemudian digantikan
dengan model akumulasi terpusat model agro-ekspor
tradisional (kopi,pisang, gula, daging sapi) yang berda-
sarkan pelayanan dan dalam sumber yang lebih beragam
untuk devisa negara, termasuk agro-ekspor non tradisional

70 Ketegangan ini ditimbulkan oleh orang Savador, yaitu Banco
Cussatlan yang beroperasi di El savador, Guatemala, Honduras,
Costa Rica, Panama, dan Amerika Serikat yang mana telah
mendapatkan bank di United Kingdom dan lainnya. Pada tahun
2007, Banco Cuscatlan dijadikan milik New York yang memiliki
basis kelompok di perkotaan.
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yang telah mengubah keseimbangan kekuasaan di elite
agraria dan juga memperlemah elite non agraria.

Kemungkinan untuk sektor cross-class aliansi antara
produsen beras besar dan kecil sebagai contoh telah hilang
juga semenjak semuanya kecuali produsen beras yang
terberkahi dapat pindah pada aktifitas yang lebih mengun-
tungkan dan produsen kecil beras telah hancur oleh
penurunan harga sepanjang dua dekade dan oleh peng-
hematan sektor publik. Rekomposisi dari golongan elite
juga telah mengintensifkan marginalitas politik dan
pengecualian sosial yang berdampak pada sektor miskin
kaum petani.71

Akibat pertanian mengalami kemunduran dalam
sumbangannya terhadap perekonomian regional, pusat
gravitasi ekonomi dan politik berpindah dari sektor
pedesaan, yang membuat usaha untuk melaksanakan
perjuangan disekitar perdagangan antara pertanian dan
industri atau disekitar reforma agraria dan memperbaiki
kondisi produksi semakin sulit.72 Sebagaimana area pe-

71 Istilah “pengecualian sosial” digunakan secara luas di pertengahan
1990, ketika analisis Uni Eropa dan Internasional labour Organiza-
tions mulai menyadurnya untuk merujuk apada apa yang mereka
lihat sebagai jenis baru masalah sosial dan ekonomi yang dihasilkan
oleh globalisasi (Gacitua dan Davus 2000,13). Organisasi yang
populer menggunakan bahasa serupa, terutama dalam pembentukan
jaringan trnasnasional berbasid Brazil yang menyebutnya “Cry of
the Excluded” (grito dos excluidos. Grito de los exluidos) yang saling
melengkapi dan memiliki hubungan dekat dengan CLOC. Baru-baru
ini, bebbington (2007) dan yang lainnya berargumen bahwa konsep
yang lebih analistis yang berguna adalah “kerjasama yang
merugikan”, semenjak hal ini dimunculkan bahwa masyarakat
miskin yang paling miskin sering kali secara keseluruhan bergabung,
walaupun dalam cara yang sangat tidak menguntungkan dalam
sistem ekonomi dan sosial yang dominan.

72 Dukungan dari reforma agraria negara yang diperbaharui adalah
bagian penting dalam mimbar Via Campesina dan anggota
organisasinya yang lebih jauh sulit dalam konteks yang mana
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desaan diseluruh regional telah kehilangan populasi,
mereka tidak hanya kehilangan perwakilan poltik di
institusi formal namun juga kehilangan pengaruh politik
dalam kelompok penting lobi politik dan kehilangan
perlawanan yang muncul diluar institusi tersebut, urbanisasi
cenderung mengurangi perhatian masyarakat urban dan
konsumer dengan penanganan masalah pedesaan. Kecuali
produsen kecil yang telah meraih kesuksesan dalam me-
lakukan integrasi pada model ekonomi baru, -seperti petani
sayur-sayuran musim dingin di guatemala dan Kostarica-
yang menjadi terlampau susah bagi mereka untuk bersuara.
Dan ketidakhadiran “suara” tersebut menimbulkan banyak
yang memilih “keluar”.

Tabel 5.
Amerika Tengah: persentasi dari populasi urban

dalam total populasi, 1995-2010

Sumber: CEPAL (2006,33). Definisi dari koresponden “urban”
yang digunakan di setiap negara. Data untuk tahun
2010 sebagai proyeksi.

sejumlah besar keuntungan dari reforma  pada tahun 1960an dan
setelah menyerahkan dan meninggalkan tanah mereka, kadang juga
menjualnya pada agribisnis yang besar (Ruben and Funez 1993;
Ruben and Masset 2003).

Urbanisasi, Migrasi Dan Pluriaktivitas

Di Amerika Tengah dan dimanapun juga, aktivitas
pekerja non-agrikultur dan  pengusaha hampir di semua
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tempat meningkatkan peran dalam kelangsungan hidup
pedesaan miskin. Hal ini mencerminkan indikator beru-
bahnya komposisi populasi yang aktif  di area pedesaan
secara ekonomi sebagaimana dalam level rumah tangga.73

Penggolongan strategi individu dan rumahtangga meng-
kontribusi bagi pengembangan paksaan bekerja dari semi
dan desa tak terlatih yang kadang memelihara lahan dan
atau menghubungkan masyarakat kota yang pada dasarnya
bergantung pada upah tenaga kerja yang rumit, self-em-
ployment dan melibatkan diri dalam “mikro-enterprise”,
pertanian skala kecil, pekerja tangan atau industri dan
aktifitas lain. Di beberapa area utama urban, banyaknya
jumlah penduduk kota yang berpergian secara periodik atau
musiman ke zona area pedesaan terdekat untuk bekerja di
pertanian dan agroindustri.

Di semua negara Amerika Tengah, proporsi populasi
yang hidup di area urban terus berlanjut tumbuh. Bahkan
di Guatemala dan Honduras yang negara nya berbasis
pedesaan, secara keseluruhan setengah populasinya saat
ini atau nanti akan tinggal di area urban. Perubahan demo-
grafi dan geografi telah menimbulkan implikasi yang amat
besar, tidak hanya pada komposisi sektoral perekonomian
Amerika Tengah (pelebaran sektor pelayanan “informal”
urban dan lainnya), namun juga untuk menkonfigurasi
pasar tenaga kerja dan budaya serta imaji politik.

Dewasa ini, budaya kehidupan urban, pedesaan me-
numpuk di banyak cara yang memungkinkan untuk
berbicara “urbanisasi” di tenaga kerja pedesaan dan
“ruralization” di dalam kreasi pasar tenaga kerja perkotaan.

73 Di seluruh negara Amerika tengah lebih dari 80 persen wanita desa
yang aktif  secara ekonomi pada tahun 1998 bergabung dalam
aktivitas non-agrikultural; proporsi pria ditempatkan dari 21.5
persen di honduras sampai 57.3 persen di Costa Rica (proyecto
Estado de la region- PNUD 2003,135).
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Imaginari urban dan ekspektasi konsumsi urban saat ini
telah menumbuhkan pengaruh dengan cepat di zona
pedesaan. Bahkan di area pedusunan terpencil mulai di-
kembangkan akses ke pendidikan, mengembangkan
kepercayaan pada pekerjaan diluar pertanian dan kemun-
duran kesuburan rata-rata di sejumlah keluaga tenaga kerja
yang ada dan tingginya penekanan pada mereka yang masih
bertani atau pada mereka yang bekerja dimanapun juga
untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Hal ini
menimbulkan ketegangan hubungan ikatan keluarga dan
membatasi kemungkinan dalam partisipasi di berbagai
macam cara hidup kolektif.

Penyatuan budaya urban dan rural serta ekspetasinya,
bagaimanapun juga tidak menandakan penyempitan
perbedaan standar hidup. Perbedaan antar pedesaan dan
urban dalam pendapatan, konsumsi, dan kesempatan hidup
tetap ada di banyak wilayah. Peringkat kemiskinan masih
tinggi di pedesaan, walaupun di beberapa negara (El
Savador, Guatemala, Nicaraguay) perbedaan kemiskinan
pedesaan dan urban sangat sedikit di beberapa tahun
belakang ini.

Dalam pengertian situasi Amerika Tengah, disana
mengalami situasi yang berbeda secara drastis sebagai “new
rurality” yang mana, para scholar di Eropa memuji situasi
ini. Jika area pedesaan menyediakan tenaga kerja, makanan
dan bahan-bahan mentah untuk membangun negara, maka
para scholar tersebut menyarankan dibawah “new rural-
ity” pedesaan akan mengalami peningkatan di sektor
pelayanan dan manufaktur, yang tidak lama lagi akan
membutuhkan taraf  yang sama dalam konsentrasi spasial
seperti yang terjadi dalam model perekonomian Fordist dan
itulah yang akan memberi kombinasi atau sebagai ganti
dari pertanian yang menjadi sanggahan ekonomi domestik
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keluarga petani selama ini74 (Marsden 1995). Kecuali pada
bagian di Amerika Tengah yang mengalami peningkatan
di sektor pariwisata (umumnya di Kostarica), penerapan
yang membatasi paradigma ini seharusnya jelas. Subor-
dinasi dari pertanian pada industri tetap menjadi hal
penting di luar Eropa, terutama di amerika tengah.
Kombinasi dari harapan terhadap pemusatan meng-
akibatkan pada cara hidup menyimpang yang berkisar di
soal kriminalitas (“maras” atau geng, bandar obat, dan
kriminal ‘ruralization” di perkotaan) sebagai aksi kolektif
untuk mengimprovisasi kondisi kerusakan kepribadian dan
orientasi politik.

Tabel 6.
Amerika tengah: pengiriman uang dari luar,
1995-2005 (jutaan dalam dollar US saat ini)

Patologi sosial yang sebelumnya tidak terlalu dikenal
di pedesaan seperti kekerasan geng, jual beli dan konsumsi
obat terlarang, meningkat kehadirannya di area pedesaan.
(Andrade-Eekhoff  and Silva Ávalos 2004, 72–4), alasannya
kompleks dan saling berhubungan dimulai dari deportasi
Amerika Serikat pada anggota geng di California ke asal
negara mereka untuk kepentingan mengisolasi pangkalan-

74 Untuk pandangan yan lebih kritis, lihat Rubio (2002) dan kay
(2005,11-15).

Sumber: CEPAL (2006,140). Data merujuk pada jumlah trans-
fer bersih saat ini dis eluruh dunia.
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pangkalan udara dan pelabuhan jalur perairan di daerah
pedesaan di Amerika Tengah yang digunakan sebagai
sarana pengepakan agro-ekspor obat terlarang, selain itu
tingginya pengangguran dan demobilisasi yang menimpa
pejuang perang sipil di wilayah memudahkan tersedianya
senjata dalam periode setelah konflik, kondisi ini diper-
parah oleh kurangnya program rehabilitasi yang memadai
dan terjadinya proses eksklusi sosial yang terus menerus.75

Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam analisis
ini adalah pada akhir tahun 1980an ketika ilmuwan sosial
mulai meneliti geng di Amerika Tengah atau “maras”, yang
anggotanya kebanyakan adalah anak-anak muda yang lahir
dan tumbuh di kota (Levenson 1989, 7). Selama satu
dekade, “maras” telah menyebar ke kota-kota kecil dan
desa-desa (terutama Guatemala, Elsavador dan Honduras)
dan bisnis mereka meluas hingga ke bisnis jual beli manusia
(dari utara hingga ke Meksiko dan Amerika Serikat) dan
telah membangun dimensi transnasional yang kuat se-
hingga militer Amerika Serikat dan kebijakan resmi asing
mulai melihatnya sebagai “aktor non-negara” yang berba-
haya, yang menjalankan “failed states” dan sebagai ancam-
an utama pada keamanan nasional (Arana 2005; Man-
waring 2005).

Rumah tangga di pedesaaan,  semakin tergantung ti-
dak hanya pada pekerjaan yang sifatnya off-farm namun
juga pekerjaan di luar regional dan juga pengiriman uang.
Sebuah pola yang telah ada di daerah tersebut seperti di
timur Elsavador dan di setiap negara di wilayah yang jauh

75 Penggunaan ekspor agro pembungkusan tanaman untuk mefasilitasi
penyelundupan obat adalah salah satu konsekuensi ironis yang tidak
disengaja untuk mendorong stimulasi ekspor non tradisional
agrikultural. Metode seperti itu menjadi sangat umum yang mana
lembaga US Drug Enforcement Administration melaporkannya
dengan membri istilah pada mereka yaitu “the broccoli routes” (rute
brokoli) (Fisher and Benson 2006, 27).
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dari Kostarica.76 Akhir-akhir ini, misalnya para pekerja
migran Nicaragua mencapai lebih kurang 10% dari jumlah
populasinya (Sandoval García 2002, 264–8). Pengiriman
uang dari luar ini tidak hanya mengalami peningkatan yang
ekstrim, tetapi juga mengakibatkan peningkatan yang
esensial bagi reproduksi sosial dan stabilitas makroekonomi
Amerika Tengah. Di Elsavador, Guatemala, dan Nicara-
guay, dana yang dikirim dari luar negeri saat ini setara de-
ngan setengah jumlah pendapatan ekspor (dan di guatemala
hampir mendekati tiga perempat). (lihat tabel 6 dan 7)

Migrasi memang membuat angka pengangguran
rendah, dan memberikan katup pengaman untuk
mengurangi tekanan politik dan dampaknya, dia menjadi
semacam takaran redistribusi dalam konteks program
redistribusi yang dipimpin negara telah melemah atau
menghilang. Migrasi juga memberikan penuaan dan
feminisasi dalam populasi petani yang mana tampaknya
mengacaukan ekonomi pertanian kecil, terutama di daerah
pertanian yang masih tradisional di lereng bukit dimana
tenaga kerja manual masih dibutuhkan (Morales and
Castro 2002, 117).

Tabel 7.
Amerika Tengah: pengiriman uang dari luar,

1995-2005 (dalam persentasi pendapatn total ekspor)

1995 2000 2005
Costarika 3.0 1,2 2,8
Elsavador 67,5 49.9 62,6
Guatemala 17,4 22,3 71,4
Honduras 14 30,0 58,5
Nicaraguay 22,7 43,2 54,6

76 Di departemen timur Salvadoran La Union, membuat perkiraan

Sumber: CEPAL (2006,135,140). Jumlah transfer bersih saat
ini dari seluruh dunia dalam persentasi ekspor
barang dan jasa.
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Besarnya aliran pengiriman dana ini memberikan
dampak kepada kemunculan gaya hidup foya-foya, yang
menyurutkan minat tenaga kerja dan investasi serta
mendorong gaya konsumerisme (Segovia 2004). Hal ini
pada gilirannya membawa konfigurasi ruang perekenomian
transnasional baru dalam zona-zona pengiriman uang yang
tinggi ini, batas area dimana pekerjaan dengan upah teren-
dah di pertanian dan sektor lain yang di pegang kebanyakan
oleh yang bukan warga negara, sama seperti tumbuhnya
jumlah migran Nicaraguay dan Honduras di utara Elsava-
dor atau banyanya migran Nicaraguay di Kostarica. (Mo-
rales and Castro 2002,12). Barangkali yang paling penting
untuk tujuan bab ini adalah pembahasan tentang migrasi
yang secara frekuensi menghancurkan kapasitas aksi
politik. Seperti yang terjadi di daerah barat pemerintahan
Salvador di San Antonio Pajonal yang mana Katherine
Andrade dan Claudia silva bertanya , “apa yang dimak-
sudkan dengan kewarganegaraan efektif  yang 80 persen
pemilih teregistrasi tinggal justru di Los angeles (califor-
nia)?. San Antonio pajonal mungkin menjadi kasus yang
ekstrim dari migrasi di Salvador,  namun ini memperlemah
partisipasi sipil dan komitmen politik sebagai hasil dari arus
migrasi transnasional (dan keinginan untuk migrasi) yang
meskipun ini sangat penting di komunitas lain di seluruh
wilayah.

Kesimpulan

Amerika tengah, dengan tradisi solidaritas cross-
border karena munculnya tren migrasi yang pada tahun
1990an, telah  menjadi titik pusat organisasi petani trans-
nasional yang paling dinamis. Meskipun demikian hampir

sekita 41 persen rumah tangga menerima pengiriman uang dari luar
(Hecht and Saatachi 2007,667).
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dari satu dekade setelah munculnya jaringan regional petani
pertama, prospek untuk konsolidasi organisasi petani
transnational yang kuat jauh dari yang diharapkan.77

Pemahaman dalam perubahan skenario membutuhkan
perhatian pada masalah yang saling berkaitan dari kondisi
internal politik organisasi dan cara bekerja serta lingkungan
luar mereka.

Peningkatan program di tahun 1990an, menghasilkan
teori “global” atau masyarakat sipil transnasional, yang
diletakkan dalam gagasan “jaringan” sebagai kategori
analitikal dan bentuk kelembagaan, teknologi komunikasi,
dan praktek-praktek pengetahuan. Secara tipikal, analisis
jaringan ini menghasilkan antusiasme yang besar dari
pendukung nya yang sebagian besar adalah “masyarakat
sipil global” bahkan mereka melakukan aksi menggem-
parkan dengan strategi kontra pemberontakan.78 Seperti
yang ditunjukkan Jonathan Fox (2000, 9–12, 45), selalu
ada penggunaan konseptual yang terselip antara para
scholar dan aktivis pada terminologi tentang “jaringan”,
“koalisi” dan “gerakan” (Fox 2000, 10, italics in original).
Hal ini jelas bahwa terjadinya hubungan masyarakat sipil
transnasional dapat menghasilkan jaringan, yang mana
akan menghasilkan koalisi dan menghasilkan “gerakan”.
Hal ini juga muncul dari kasus Amerika Tengah yang
didiskusikan diatas bahwa hal tersebut tidak terjadi secara
otomatis. Seperti di dalam literatur aksi kolektif  yang lebih

77 Kesulitan-kesulitan ini tidak selalu dibenarkan oleh aktivis gerakan
petani dalam diskusi strategi internal atau oleh intelektual yang
menyertai mereka (namun lihat Gaete et al. 2005); tentu saja,
sebagaimana yang diindikasikan diatas dalam poin berbeda, sering
kali ada permasalahan penyangkalan atau eufimisme sehubungan
dengan organisasional internal atau hambatan-hambatan eksternal.

78 Kedua tiang dari diskusi ini dilambangkan oleh Riechmann dan
Fernandez Buey dalam redes que dan libertad (1994), selain itu
Arquilla dan Ronfeldt dalam networks and netwars (2001).
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luas, studi tentang gerakan sosial yang gagal jelas berpe-
ngaruh terhadap teori (Edelman 1999, 2001), hanya ada
satu-satunya suara yaitu Annelise Riles dalam tulisan etno-
grafinya tour-de-force yang bercerita tentang organisasi
wanita di pasifik, pertanyaan pemberlakuan pandangan
“jaringan” sebagai organisasi yang tahan lama dan me-
naruh perhatian pada cara “jaringan”, secara frekuensi itu
menunjuk pada aktifitas jaringan mereka sendiri sebagai
takaran yang dinilai sukses. Riles terlalu jauh dalam
menyarankan bahwa “ jaringan” adalah bentuk dari
pengganti analisis dan kenyataan “kegagalannya” yang
endemik, ini tentu berdampak pada bentuk jaringan (2001,
174, 6).79 Meski mungkin tidak dapat diaplikasi di seluruh
jaringan di setiap waktu dan semua tempat (seperti yang
Riles klaim). Perspektif  terakhir ini butuh pertimbangan
ketika melakukan analisa terhadap kejatuhan ASOCODE
di Amerika Tengah pada tahun 1990 atau kesulitan yang
dihadapi oleh pendukungnya, seperti MOICAM.

Jika aktivis petani dan para pemikir yang mendam-
pingi mereka tidak mau mengakui kesalahan yang terjadi
antara “jaringan”, “koalisi”, dan “gerakan”, maka men-
diskusikan secara lebih jauh tentang NGO dan organisasi
populer pasti akan menjadi tabu. Misalnya dalam persa-
ingan memperebutkan pendanaan dari Eropa yang terjadi
di Amerika Tengah pada tahun 1990 yang di klaim sebagai
“organisasi populer” sebagai perwakilan kaum marginal,
secara historis—pengecualian pada sektor—ini menjadi
sepenuhnya penting. Mengingat adanya sejarah antagonis

79 Comaroff dan Comaroff (1999,33) juga menarik perhatian untuk
bagaimana ‘membentuk modernis Euro’ dari masyarakat sipil yang
mungkin substansinya dikosongkan.....dirubah menjadi pemujaan
yang kosong...(atau) bahan tertawaan yang berbahaya’. Pada waktu
yang sama, mereka mengakui sebagaimana riles jarang-jarang
melakukan bahwa “masyarakat sipil” walaupun demikian menjadi
penggerak bagi visi utopian untuk membuka ruang demokrasi.
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di tingkatan regional antara “organisasi populer” dan LSM,
hal ini menarik perhatian seberapa banyaknya dua bentuk
itu berkumpul, seperti dalam kasus ASOCODE. Menurut
analisa gerakan feminis di Amerika Latin, Sonia Alvarez
(1998) menyebut proses ini sebagai proses “NGO-ization”
dari organisasi populer. ASOCODE dihadapkan pada
aktifis yang suka berperang yang anti NGO kecil di re-
gional. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang mahal,
markas dan bentuk organisasi, pemimpin dan staf teknisi
menjadi mempemudah proses pengrusakan pengulangan
“LSM speak” (bahasa LSM) (sustainability, transparency,
participation, accountability dll) yang menghancurkan lam-
pooned pada aktifis hak asasi manusia argentina Gino
Lofredo parodi, “get rich in the 1990. You still don’t have
an NGO?80

Mundurnya ASOCODE memberikan beberapa
pelajaran dari asosiasinya dan koalisi. Grup seperti Via
Campesina dan CLOC sebagai contoh, mereka sangat
mengindari kepercayaan yang berlebihan pada pendanaan
perusahaan. Ongkos pemeliharaan markas yang mahal dan
cara kepemimpinan yang dikarakterkan oleh ikatan per-
sonality dan kurangnya rangkaian generasional, itulah yang
memberikan kehancuran pada ASOCODE (dan juga
kepada beberapa organisasi utama nasional di regional).
Pada waktu yang sama, ternyata itu tidak juga memberikan
pelajaran untuk membangun gerakan yang dinamis, sebagai
contohnya MOICAM. Konsep dari ini dan organisasi
lainnya sebagai “jaringan” dan “tempat” menegaskan
batasan pada efisiensi politik mereka terutama dalam level
transnasional.

Banyak potensi politik masyarakat sipil transnasional
berasal dari—seperti Keck dan Sikkink (1998, 12–13)

80 Untuk pendekatan yang kurang lucu pada persoalan yang sama,
lihat Stirrat (1996).
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katakan tentang—model “pola boomerang” dan yang lain
menyebutnya sebagai “pergeseran tempat” (van Rooy 2004,
20) atau “model lompat katak” (O’Brien et al. 2000, 61).
Pada dasarnya, gerakan yang tidak dapat mencapai tujuan
mereka dalam politik domestik, kemudian mencari sekutu
internasional untuk menekan pemerintah agar menyesu-
aikan dengan norma-norma internasional. Secara empiris,
berdasarkan model Keck dan Sikkink, dapat ditemukan
pada gerakan hak asasi manusia dan kampanye lingkungan
namun, seperti yang ditunjukkan oleh Paul Nelson (2004),
isu di wilayah lain, terutama perdagangan dan kebijakan
finansial, kurang rentan terhadap strategi “boomerang” ini,
dikarenakan oleh perdagangan dan kebijakan finansial lebih
dipusatkan ke pemerintahan negara G8 yang kuat yang
mengatakan bahwa proyek peminjaman World Bank, hak
asasi manusia atau keringanan utang bagi masyarakat
miskin sebagian besar ada di negara-negara kecil. Orga-
nisasi  perdagangan dan lembaga keuangan internasional
seperti World Bank, IMF dan WTO, tidak terpengaruh oleh
tekanan masyarakat sipil dan persuasi macam ini, mereka
justru terpengaruh oleh penekanan yang dilakukan
pemerintah nasional. Dalam bagian ini karena NGO
dipertimbangkan legitimasinya sebagai kritikus pada
kebijakan pembangunan dan kerjasama, maka kredi-
bilitasnya sebagai kritikus makro ekonomi dan kebijakan
finansial dan reformasi kelembagaan belum diakui.
Akhirnya, tanggapan masyarakat sipil untuk jenis isu ter-
akhir sering disebut untuk memperkuat  daripada “men-
boomerang” kebijakan pemerintah nasional di regional
yang beragam seperti regulasi tentang tenaga kerja, regulasi
lingkungan hidup, perlindungan pasar dan perlindungan
hak kekayaan intelektual.

Tentu saja Reforma Agraria yang dipimpin negara,
kondisi produksinya lebih baik, seperti yang diinginkan
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produsen pertanian kecil, memenuhi prinsip kedaulatan
pangan dan memenuhi tuntutan organisasi petani, seperti
perdagangan, dan keuangan, yang mereka juga kurang
setuju dengan efek “boomerang” akibat tekanan
internasional kepada pemerintah nasional. Upaya Via
Campesina dan organisasi terkait , seperti FIAN, untuk
meluaskan wacana bisa mulai memberikan dampak “boo-
merang” yang lebih besar (hal ini jelas merupakan niat
mereka). Tapi perluasan dalam wewenang “hak” yang
termasuk dalam hak-hak ekonomi dan sosial menghadapi
hambatan ketika konsep hegemoni dibatasi untuk
mempersempit pengertian tentang ekspresi individu
dan ”hak” pelaku ekonomi pasar.

Kesulitan dalam mengembangkan norma-norma
dalam hak adalah bagian dari masalah  lebih luas yang
membuat suara petani terdengar di masyarakat  di mana
ribuan orang meninggalkan pedesaan setiap hari dan di
mana kekuasaan elit dan pembuat kebijakan tidak
lagi melihat pertanian sebagai kekuatan penggerak
pembangunan ekonomi. Perubahan yang diuraikan di atas
telah menggeser keseimbangan kekuasaan dalam politik
Amerika Tengah  dari zona pedesaan menuju perkotaan,
jauh dari gerakan petani dan kelompok sektoral yang
tuntutannya bervariasi, serta jauh dari model agro-ekspor
tradisional kaum elite yang lebih condong pada kelompok
kewirausahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor non-
tradisional dan keuangan serta layanan lainnya. Migrasi
besar-besaran ke Amerika Serikat (atau, dalam kasus
Nikaragua ke Kostarica) telah mengurangi tekanan politik
yang telah dibentengi oleh sektor finansial elit dan
demobilisasi penduduk pedesaan yang dipolitisir melalui
efek pengiriman uang kepada keluarga dan keinginan
umum untuk “keluar” daripada tinggal di pedesaan dan
berjuang di desa.
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Seperti migrasi  yang berkaitan dengan tumbuhnya
‘keragaman aktivitas’ di rumah tangga pedesaan dan
peningkatan penetrasi kota ke desa, menyulitkan per-
tanyaan mengenai identitas petani dalam cara orang
melihat perjuangan mereka dan partisipasi mereka dalam
upaya kolektif  untuk melakukan perubahan. Hal pertama
untuk diakui  bahwa petani saat ini bukan petani seperti
15 tahun yang lalu. Misalnya, seorang yang bertani
selama musim hujan dan bekerja di lokasi konstruksi
perkotaan selama musim kemarau, menyewakan pickup-
nya dan menyediakan jasa mekanik pada tetangga, menjual
mainan yang diimpor dari Cina  dan CD bajakan di kota
pada akhir pekan, dan menerima telegram bulanan  seharga
50 dolar dari anak yang tinggal di New York, inilah
kecenderungan yang memperlihatkan bahwa agenda
organisasi campesino yang dulu bersejarah dan yang dulu
orang tuanya atau kakek neneknya hidup dengan cara
petani tetapi sekarang berubah. Untuk itu, harus ada usaha
organisasi petani untuk meyakinkan individu seperti ini
bahwa apakah mungkin mereka mendapatkan banyak dari
kondisi lahan dan produksi yang lebih baik dan mengatasi
kesulitan ekonominya? Tentu saja ada etika yang men-
dalam, budaya dan alasan lain untuk melakukannya. Tapi
apakah argumen ini dapat dibuat persuasif dalam kondisi
saat ini? Apakah argumen ini cenderung lebih per-
suasif ketika organisasi membuatnya menjadi sektor-sektor
(brokoli atau produsen tanaman hias, misalnya) atau ketika
itu dilakukan dalam skala nasional atau bahkan transna-
sional dan semua dilakukan dengan terbuka? 

Runtuhnya dua pilar utama pertanian kaum tani,
beras dan kopi  menunjukkan bahwa organisasi petani
harus segera mengusulkan alternatif  yang bahkan saat
mereka juga harus memperjuangankan untuk tujuan jangka
panjang seperti kedaulatan pangan yang dapat menjamin
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kelangsungan hidup dari produsen jagung kecil. Apakah
mungkin kemunculan organisasi-organisasi sektoral di
pedesaan dan penurunan koalisi para petani yang dida-
sarkan pada luas lahan melakukan sama persis dengan
dinamika ini? produsen jagung di Honduras mungkin tidak
akan pernah menjual jagung di Lowa, tapi mungkin dalam
lingkungan ekonomi makro yang berbeda (dengan jaminan 
kedaulatan pangan), setidaknya dapat menjualnya di
Tegucigalpa atau San Pedro Sula. Dalam jangka pendek
jika mereka ingin bertahan hidup, mereka membutuhkan
pilihan lain. Memang, peluang di pasar kopi sementara ini
relatif  menarik namun sepertinya itu tidak dapat menyele-
saikan masalah dari semua petani kopi. Apakah organisasi
petani memiliki sesuatu yang praktis untuk ditawarkan
kepada petani kecil yang tidak bisa lagi memproduksi
jagung atau kopi?

Di tempat lain saya berpendapat bahwa salah satu
keberhasilan yang paling menonjol dari petani transna-
sional dan pengorganisasian petani kecil adalah, ber-
hasilnya ditempatkannya kembali isu  reforma agraria pada
agenda pembangunan internasional di pertengahan hingga
akhir 1990-an (Edelman 2003, 206–7). FIAN dan Via
Campesina memainkan peran penting dalam hal
ini. Memang tidak mudah, tapi ini cukup untuk menje-
laskan argumen dan meyakinkan negara yang baru ingin
menjalan reforma agraria, seperti di Amerika Tengah,
dimana begitu banyak manfaat dari gelombang reforma
agraria sebelumnya, yang kemudian ditinggalkan lahan-
lahannya oleh petani ketika begitu banyak korporasi besar
menyingkirkan petani ini. World Bank, tentu saja, memiliki
sumber daya yang besar untuk membantu mempromosikan
pangsa perusahaan atau “komunitas yang dikelola” versi
reforma agraria.  Kredibilitas dari pengajuan tawaran bank,
bagaimanapun juga tidak hanya ditingkatkan dengan
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promosi peralatan besar dan koneksi ke pusat kekuasaan,
namun juga oleh kegagalan nyata dari begitu banyak
proyek-proyek negara yang mendukung reforma agraria.

 Dalam menyebut gelombang baru reforma agraria
yang dipimpin negara-, petani kecil dan organisasi petani
memiliki argumen tentang etika lingkungan, kekuasaan dan
argumen pembangunan. karena sejak redistribusi,
konservasi tanah dan keanekaragaman hayati menjadi hal
penting dalam mengurangi kemiskinan dan merangsang
permintaan. Tapi apakah organisasi dan para peneliti
mendukung analisis mereka yang kuat tentang apa yang
salah dengan reforma agraria sebelumnya? Paling penting,
dalam menentang pendekatan orientasi pasar Bank Dunia,
apakah mereka memiliki argumen persuasif tentang
bagaimana masalah tersebut dapat dihindari atau dimi-
nimalkan di era baru reforma agraria yang dipimpin negara
yang mereka harapkan untuk terwujud?

Beberapa organisasi petani yang ada dalam sejarah
Amerika Tengah, mereka kembali berkampanye untuk
lahan dan sumber daya yang terkait dengan keadilan
lingkungan (seperti kampanye anti-pertambangan di Gua-
temala), dan beberapa telah berpartisipasi dalam koa-
lisi yang menentang DR-CAFTA, rencana Puebla-Panama,
Pengusulan Uni Eropa dan Amerika Tengah mengenai
kesepakatan perdagangan bebas dan beberapa penentangan
lain terhadap praktek yang ingin meliberalisasi ekonomi
di regional. Di beberapa negara, aksi penggarapan tanah
oleh petani yang terorganisir menjadi sasaran penindasan
kekerasan. Berbeda dengan organisasi-organisasi petani
yang terlibat dalam perlawanan-perlawanan yang pada
umumnya merupakan kelompok yang lebih kecil yang
berkonsentrasi  pada sektor lain, product-specific atau
tuntutan lokal yang biasanya disalurkan melalui saluran
politik konvensional. Kedua jenis organisasi tersebut
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mencoba untuk kembali membuat kaum tani menjadi
tokoh protagonis dalam sejarah di kawasan itu, meskipun
dengan cara yang sangat berbeda. Meskipun prospeknya
tidak mendukung strategi untuk menghadapi banyak
kendala dan masalah yang diuraikan di atas yang harus
ada dalam agenda organisasi.
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Asal Usul Via Campesina

Saat ini kampanye global untuk reforma agraria –
Global Campaign for Agrarian Refoorm-(GCAR) oleh Via
Campesina dan aliansinya telah mendapatkan peran
penting dalam pembuatan rencana kebijakan agraria glo-
bal. Agenda Via Campesina dan tuntutan (Vía Campesina
2000a, 2000b; Vía Campesina n.d.; Rosset 2006) untuk
membentuk argument bantahan terhadap doktrin
neoliberal (see, e.g., Broad 2002; Mayo 2005) menjadi
“suara” alternatif  dari bawah (see, e.g., Appadurai 2006)
yang benar-benar mewakili populasi pedesaan di seluruh
dunia. Kenapa dan bagaimana suara ini terbentuk, bagai-
mana suara itu dikembangkan dan apa prospek dari
perlawanan terhadap globalisasi neoliberal?

Terkadang diasumsikan bahwa  munculnya kampa-
nye keadilan global kontemporer seperti CGAR ini adalah
akibat yang tidak dapat dihindari sebagai dampak
neoliberal. Sekalipun begitu banyak kebijakan neoliberal
yang tidak menimbulkan ketertarikan yang benar-benar

4
LA VIA CAMPESINA DAN KAMPANYE GLOBAL

REFORMA AGRARIA

Saturnino M. Borras Jr
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serius bagi gerakan sosial seperti yang telah sering
ditunjukkan di banyak literatur, yang memberi kesan bahwa
ada faktor lain yang ikut terlibat. Khususnya, ketika kita
berpendapat bahwa sosial ekonomi dan perubahan
kebijakan membawa globalisasi neoliberal dan perubahan
dalam kesempatannya masuk kedalam struktur politik
internasional diantara faktor-faktor yang lain, yang
memainkan peranan penting dalam menetapkan waktu dan
kerangka program dari CGAR.81

Tarrow yang menyebut proses ini sebagai “internal-
ization” mengatakan bahwa hal tersebut ditandai oleh tiga
faktor yaitu: 1. Meningkatnya keeratan horisontal antar
negara, lembaga pemerintahan dan aktor-aktor non-state;
2. Meningkatnya hubungan vertikal antar organisasi-
organisasi di level daerah, nasional, dan internasional; 3.
Terjadinya sebuah peningkatan struktur formal dan infor-
mal ditataran aktivis transnasional yang memfasilitasi
jaringan yang terdiri dari aktor-aktor non-state, negara, dan
internasional, ini adalah faktor penting dalam melihat kasus
Via Campesina. Namun ini adalah proses yang berlainan
yang membutuhkan waktu untuk menyusun, hanya dalam
beberapa waktu lalu Via Campesina telah mengambil
langkah penting dalam mengkampanyekan isu-isu tentang
tanah yang ditandai dengan munculnya “pengaturan orga-
nisasi yang mapan”, jaringan yang kokoh dan munculnya
identitas kolektif.

81 Tarrow telah menjelaskan oportinitas politik sebagai “sinyal
konsisten (namun belum tentu formal, permanen, atau nasional)
untuk aktor sosial atau politik yang mendukung atau menjatuhkan
mereka untuk memakai kesempatan internal untuk membentuk
gerakan sosial”. Ia juga mengindentifikasikan empat oportunitas
politik yang penting: akses kekuasaan, pergeseran garis, adanya
pengaruh kaum elit dan perpecahan diantara elit. Ini juga merujuk
pada penjelasannya yang lain mengenai perlunya membawa masuk
dalam gagasan “ancaman” (Tarrow 2005,240).
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Selama dua dekade terakhir, negara-bangsa di negara
berkembang yang melakukan transformasi dipengaruhi
oleh  tiga situasi yang menekan “: globalisasi, desentralisasi
(parsial) dan privatisasi. Negara tetap memainkan peran
yang sangat penting namun juga bertransformasi. Jang-
kauan, langkah dan tujuan dari tranformasi ini, termasuk
restrukstur komponen agrarianya telah diperjuangkan oleh
aktor yang berbeda. Sehingga terjadi perubahan hubungan
internasional-nasional-lokal yang membentuk perekono-
mian baik itu ancaman maupun kesempatan bagi populasi
pedesaan dunia.  Ancaman dan kesempatan yang terdahulu
telah mendorong banyak gerakan sosial pedesaan mem-
batasi lebih jauh tanggapan nya pada desentralisasi negara
dan tanggapan terhadap “internationalize” (tanggapan
pada globalisasi). Tekanan yang tampaknya berkontradiksi
(dari globalisasi dan desentralisasi) mempunyai dampak
pada negara-bangsa yang juga mempengaruhi perubahan
di gerakan sosial pedesaan. Sebagai akibatnya, orang akan
melihat kemunculan yang lebih horizontal pada gerakan
sosial pedesaan yang polisentrik, yang pada waktu yang
sama mengadakan perlawanan untuk membentuk struktur
koordinatif  yang jelas bagi integrasi vertikal yang lebih
besar yaitu munculnya gerakan kontemporer “transnational
agrarian movement” (TAMS).82

Berlawanan dengan latar belakang ini, Via Campesina
telah disusun sebagai gerakan internasional untuk petani
miskin dan petani kecil dari selatan dan utara. Yang
awalnya diinisiasi oleh gerakan petani dari Amerika

82 Dalam bab ini , kami menganggap dengan bebas Via Campesina
sebagai “gerakan transnasional”, “jaringan transnasional” dan
“koalisi transnasional”, diiringi dengan penjelasan penting dalam
kategori ini oleh Khagram et al (2002,9). Via Campesina
menunjukkan fitur-fitur dari keseluruhan kategori berdasarkan pada
kampanye tertentu atau keadaan.
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Tengah, Selatan dan Utara  dan kelompok petani Eropa.
Via campesina secara formal berdiri pada tahun 1993.
Keberadaan jaringan transnasional  oleh aktivis yang
menempatkannya pada gerakan petani dan lembaga
pendonor dana non-pemerintah di utara yang menfasilitasi
hubungan sebelumnya antara gerakan petani nasional, yang
kebanyakan telah muncul pada tahun 1980. Via campesina
saat ini mewakili lebih dari 150 bangsa dan daerah
organisasi gerakan sosial pedesaan dari 56 negara di
Amerika Latin, Karibia, Amerika Utara, Eropa (barat) ,
Asia dan Afrika.83 Sejak kemunculannya, agenda Via
Campesina adalah untuk memerangi tekanan neoliberal
dan untuk membangun sebuah kekuatan alternatif  yang
berpusar pada konsep “ketahanan pangan” (lihat Rosset
2006; IPC for Food Sovereignty 2006).84

Posisi Via Campesina dan bentuk aksi pada isu uta-
manya pada dasarnya berbeda dari tendesi yang mendo-
minasi oposisi dan pesaingnya yaitu IFAP. IFAP didirikan
pada tahun 1946 oleh asosiasi petani besar sampai
menengah yang sebagian besar dari negara berkembang,
IFAP menjadi organisaisi sektor pertanian yang telah
diklaim dan membuat perwakilan resmi di lembaga (inter)
pemerintah. Kebijakan neoliberal pada umumnya tidak
berpengaruh buruk banyak pada konstitusi paling tidak
secara finansial. Walaupun bukan jaringan yang homogen
secara ekonomi, politik di IFAP cenderung didominasi oleh
kekuasaan dan anggota politik yang konservatif  secara
ekonomi dan finansial (Desmarais 2007). Sejak tahun

83 Hal ini berfokus dalam tujuh isu: 1. Reforma agraria, 2. Sumber
keanekaragaman hayati dan genetik, 3. Ketahanan pangan dan
perdagangan, 4. Wanita, 5. Hak asasi manusia, 6. Migrasi dan buruh
desa dan 7. Kelangsungan agrikultur petani.

84 Gagasan ketahanan pangan ini juga beresonansi dengan konsep
Bello yaitu “deglobalization” (Bello 2002).
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1990an IFAP juga merekrut atau mengizinkan organisasi
dari petani miskin dari negara berkembang masuk
kedalamnya, tidak diragukan hal ini terjadi sebagai reaksi
dari munculnya Via campesina. Via campesina mempunyai
keanggotaan yang heterogen tidak hanya berdasarkan kelas,
gender dan golongan etnik yang bervariasi, namun juga
kepercayaan ideologi anggotanya juga beragam. Namun
meskipun perbedaan itu muncul dalam terminologi world
view , agenda politik dan metode kerja,  tetapi terdapat
kesamaan yang menjadi pemersatu. Masalah utama dari
hal tersebut adalah kebanyakan basis massa Via campesina
mewakili sektor di utara dan selatan, yang secara ekonomis
dan politik global selama ini dimarginalisasikan. Ini
merupakan profil yang membedakan Via campesina
dengan IFAP.

Sebagai “aktor” kelas dunia, Via Campesina telah
mendapat pengakuan sebagai suara utama untuk sektor
yang diorganisir yaitu masyarakat pedesaan yang dimar-
ginalisasikan, sehingga itu menenggelamkan hegemoni
IFAP yang sebelumnya kuat. Pada waktu yang sama
selayaknya suatu kesatuan yang mencari kesatuan, meng-
organisir dan mewakili pluraritas dari identitas dan minat,
Via Campesina membentuk dan memunculkan “arena
aksi”, dimana sebuah gerakan yang berbasis identitas dan
strategi dapat dipertentangkan dan di negosiasi (kembali)
dari waktu ke waktu. Kedua karakter ini membantu Via
Campesina menjadi intstitusi yang penting dari dan untuk
gerakan petani lokal atau nasional. Namun menjadi
kesatuan yang kompleks untuk pengamat luar dan aktor
luar untuk memahami dan menghadapinya. Diskusi pada
kedua karakter dari gerakan transnasional mirip dengan
gagasan “jaringan-sebagai-aktor” dan “jaringan-sebagai-
struktur” oleh Keck dan Sikkink. CGAR baiknya dilihat
dari sudut perspektif  gerakan nya yang berkarakter dua ini.
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Lanjutan dari bab ini terdiri dari bagian sebagai
berikut: bagian selanjutnya membahas CGAR, fokus pada
mengapa  dan bagaimana CGAR muncul menjadi sebuah
kampanye penting, lalu menganalisa dampak-dampaknya.
Bagian keempat membahas isu-isu yang menjadi per-
debatan dalam menentukan keputusan di Via Campesina
dan kemungkinan masa depan trayek dari CGAR,
kemudian baru diikuti oleh  kesimpulan.

Global Campaign For Agrarian Reform (Cgar)

Enam tahun setelah berdiri, tepatnya pada tahun
1999-2000, Via Campesina meluncurkan CGAR. Pada
waktu yang sama ketika itu terjadi serangan neoliberal
terhadap Reforma Agraria. Kebijakan menyangkut agraria
dibahas kembali dalam agenda resmi di institusi
internasional dan di banyak negara-bangsa dengan berbagai
argumentasi dan alasan. (see, e.g., Akram Lodhi et al. 2007;
Rosset et al. 2006; Bernstein 2002; Byres 2004a, 2004b;
Griffin et al. 2002; Ghimire 2001; Borras et al. 2007a).
Berangkat dari perdebatan mengenai reforma agraria klasik,
mulai muncul perhatian terhadap kebijakan pertanahan
yang didominasi oleh orientasi pro-pasar. Kampanye Via
Campesina adalah reaksi langsung pada model neoliberal,
yaitu Reforma Agraria yang dipandu oleh pasar atau
dikenal juga dengan Market-Led Agrarian Reform
(MLAR).

Dalam ekonomi mainstream, masalah kebijakan
pertanahan pada masa lalu, yang terkait dengan meng-
alokasikan (ulang) sumber daya tanah adalah peran negara,
pandangan ini menyebabkan terjadinya distorsi pasar tanah
yang menghasilkan terjadinya “insecure” hak kepemilikan
dan investasi di ekonomi pedesaan. Mereka sering
mengatakan (contohnya terjadinya pengurangan hak
kepemilikan pribadi secara jelas) sebagai “bukti” dari
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dampak “yang tidak diinginkan” dari intervensi negara
dalam pasar tanah. Dalam pandangan mereka, apa yang
dibutuhkan jelas bukan hak kemepmilikan pribadi secara
formal pada sisa tanah publik di kebanyakan negara-negara
berkembang yang masih dalam transisi perekonomian (lihat
De soto 200085, lihat juga World Bank 2003; lalu lihat juga
Nyamu-Musembi 2007 dan Cousins 2007 untuk penge-
tahuan lebih kritis dalam konteks Afrika). Serupa dengan
perpektif  neoliberal, “kegagalan” reforma agraria yang
dipimpin negara pada tanah milik pribadi disebabkan oleh
metode akusisi tanah yang menimbulkan resistensi tuan-
tuan tanah

Secara jelas, dalam hal ini tuan-tuan tanah telah
ditumbangkan oleh kebijakan, menghindari mensubsidi
pertanian mereka atau yang paling baik  mempertahankan
tanah. Mereka juga meluncurkan serangan lewat cara-cara
legal secara pelan-pelan, yang tidak dicegah banyak oleh
reforma agraria. Tidak akan ada ruang pertentangan;-
dalam catatan sejarah itu dapat dicegah-. Poinnya be-
rangkat dari perlawanan tuan tanah pada reforma agraria-
haruskah itu dilawan atau dihadapi? (lihat keterkaitan
argumen tentang the nature of  expropriation offered by
Chonchol (1970). Para ekonomis neoliberal melihat

85 Hernando de Soto adalah seorang ahli ekonomi dari persia yang
berargumen bahwa modal potensial untuk masyarakat miskin adalah
tanah, namun kebanyakan darinya adalah “modal mati”, tidak
adanya titel tanah pribadi yag dapat digunakan sebagai jaminan
dalam transaksi finansial. Dan juga, investor dan bank merasa tidak
aman untuk bertransaksi dengan masyarakat miskin. Solusi adalah
untuk menghasilkan titel tanah individu pribadi untuk sisa tanah
masyarakat pada negara berkembang. Dia telah memberi inspirasi
bagi ahli ekonomi di seluruh dunia yang baru-baru ini memimpin
“commision for the legal empowerment of  the poor (CLEP) dengan
dukungan seketariat dari UNDP yang mendukung implementasi
gagasan de Soto.
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perlawanan tuan tanah sebagai sesuatu yang harus dihin-
dari, perdebatan pada inti kepercayaan bahwa model
reforma agraria neoliberal adalah untuk pembentukan
kepemilikan tanah pribadi. Model ini berdasarkan “se-
rangan pasar bebas” sebagai mekanisme yang paling
diinginkan untuk mengalokasi (kembali) sumber daya
tanah, membayangkan sebuah proses yang memerlukan
privatisasi dan desentralisasi. Seringkali di maksudkan pada
MLAR yang membalikkan apa yang di klaim untuk
menjadi fitur utama model konventional yang “dipimpin
negara”: dari implementasi expropriationary hingga vol-
untary; dari sentralisasi-statis hingga privatisasi-desen-
tralisasi dan seterusnya (Borras 2003; Borras et al. 2007a).

Timbulnya model kebijakan tanah neoliberal yang
banyak menelan korban pada tahun 1990 tentu saja tidak
tercatat, meskipun ada upaya yang sia-sia oleh pendukung
RA untuk mengkamuflasekannya sebagai  “anti poverty
community-based” atau “negosiasi” reforma agraria, atau
mengemasnya sebagai “pemberdayaan hukum untuk
masyarakat miskin”.  Namun penting untuk di catat bahwa
tanggapan pada kebijakan ini pada tataran antar negara
utama dan aktor sosial pada arena isu reforma agraria
sudah tercampur, dan munculnya segelintir kelompok
oposisi. Diantara yang menjadi oposisi model tersebut,
adalah Via Campesina – sebagai pemimpin yang tidak perlu
diragukan- dan penyusunan CGAR secara luas dilakukan
untuk menjadi sarana utama perlawanan global mereka.

Dalam usaha kampanye ini, Via Campesina mem-
perhalus isu agararia yang digunakan pada tahap awal,
ketika membangun dan tahap konsolidasi mereka
melakukan “pendekatan berdasarkan hak asasi manusia”
pada tanah. Padahal kerangka global dari posisi Via
Campesina terhadap agraria telah muncul bertahun-tahun
sebelumnya, tepatnya pada tahun 2006 ketika deklarasi
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Food Sovereignty bersama dengan IPC86 yang menjadi versi
paling komprehensif dan sistematis dalam kelompok ini.
Selama tahun-tahun pertama CGAR, permintaan utama
adalah untuk menjatuhkan MLAR. Alhasil, posisi jaringan
muncul untuk mencangkup permintaan untuk mengadopsi
kerangka “hak asasi manusia” dan visi alternatif. Hal ini
menyarankan bahwa kampanye menginginkan untuk
menetapkan dan mengartikulasi interpretasinya dari arti
dan tujuan reforma agraria, sebagai langkah terhadap
menkonstruksi visi alternatif.

Via campesina juga tidak menginginkan untuk
“tenggelam” (terlalu dilokalisasi) atau “mengambang”
(terlalu terglobalisasi) pada usahanya, namun lebih pada
“vertikalisasi” dari aksi kolektif  dengan menghubungkan
kelompok lokal, nasional, dan internasional. Dilihat lebih
dekat, kemunculan CGAR ,mencakup proses yang tekait:
1. Penggeseran Eksternalisasi dari isu bangsa-lokal; 2.
Membentuk aliansi transnasional; 3. Membentuk target dan
kerangka bersama; 4. keterbukaan komunikasi dan tran-
sportasi yang cepat dan murah lintas negara dan 5. Mening-
katnya otonomi dan kapasitas untuk menggabungkan
bentuk dari aksi kolektif.

Eksternalisasi yang Cepat dalam isu-isu Lokal-Nasional

MLAR dijalankan di negara-negara basis Via Cam-
pesina, yang secara langsung berdampak pada organisasi
yang kemudian berpengaruh dalam jaringan. Ini sebagian
besar alasan bahwa “eksternalisasi” (penyorotan secara
vertikal pada klaim domestik atas institusi internasional
atau aktor dari luar – Tarrow 2005, 32) dari isu-isu tanah

86 International Planning Commitee. Berasal dari kelompok
masyarakat sipil yang dibentuk dalam Worls Food Summit di Roma
tahun 1996.
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lokal dan nasional yang beredar sangat cepat di Via
Campesina. Di tingkatan berbeda, MLAR dilaksanakan di
Brazil, Colombia, di negara-negara Amerika Tengah,
Filipina, Afrika Selatan dan Namibia. Negosiasi diusa-
hakan di negara lain seperti Nepal. Di semua negara-negara
ini, hanya Namimbia yang tidak ada dalam hitungan Via
Campesina, atau belum masuk hitungan. Amerika tengah
dan selatan, khususnya Brazil merupakan benteng Via
Campesina, dengan adanya MST yang berbasis di Brazil87

sebagai salah satu kelompok paling berpengaruh di gerakan
global. Ketika MLAR dikenalkan di Brazil pada tahun 1997
melalui Projecto Cedula Da Terra (PCT), Brazil dengan
cepat telah masuk dalam pengaruh MST. Memang pada
level nasional, PCT meraih kemahsyuran, sebagian
dikarenakan dukungan yang baik dari tuan tanah (Navarro
1998; Borras 2003). Pada poin ini pendukung MLAR
berada dalam kejayaan, mendapat kesuksesan di negara-
negara berbeda. Namun gerakan sosial pedesaan dan aliansi
mereka di Brazil  meyakinkan bahwa PCT tidak akan
memberikan hasil untuk reforma redistributif  dan hanya
akan merusak usaha-usaha oleh negara dan gerakan petani
tak bertanah sebelumnya  (Sauer 2003). Oposisi mereka
diperkokoh dalam National Forum for Agrarian Reform,
sebuah forum nasional untuk seluruh gerakan agraria di
Brazil, termasuk MST, CONTAG88 dan FETRAF89. Fo-
rum nasional ini menginginkan sebuah investigasi terhadap
PCT melalui World Bank Inspection Panel, namun
permintaannya ditolak dua kali karena masalah teknis. Dan
meskipun hasil MLAR meragukan, program ini tetap

87 Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (Movement of  the
Landless/ gerakan petani tak bertanah) – lihat Wright dan Wolfford
(2003).

88 Confederacao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
89 Federacao dos Trabalhadores na Agricultura Familiar.
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diteruskan dan bahkan diperluas, yang menebar ancaman
lebih nyata di mata MST dan anggota Via campesina
lainnya di Brazil dan kemudian membantu mendorong
penggeseran externalisasi isu di Brazil ke kancah interna-
sional.

Sementara, MLAR yang tidak ikut bekerja sama
dalam kesepakatan damai di beberapa negara di Amerika
Tengah dipertengahan tahun 1990. Guatemala, Honduras
dan El savador, menjadi saksi dikenalkannya program
MLAR, termasuk salah satunya yang mirip dengan model
dalam buku teks (Guatemala; Gauster and Isakson 2007)
dan juga merupakan hybrida antara negara-pasar (El Sal-
vador; De Bremond 2007). Amerika tengah merupakan
tempat kelahiran Via Campesina,90 paling tidak secara in-
formal. Dimana pada konfrensi di Managua pada tahun
1992, ide pertama yang konkrit untuk mendirikan gerakan
global didiskusikan tidak hanya oleh pemimpin petani
Amerika Tengah namun juga dari luar wilayah. Koalisi
petani Amerika Tengah, ASOCODE91 hampir mati pada
saat MLAR mendapat perhatian di negara-negara ini.
Namun wilayah tersebut masih tetap merupakan tuan
rumah untuk beberapa kelompok yang berorientasi pada
isu agraria yang secara relatif  mereka masih aktif, teror-
ganisisr dan terartikulasi di Via campesina.92 Bukan
merupakan kebetulan, dari tahun 1996 sampai 2004,
seketariat global Via Campesina berada di organisasi Hon-
duras, yaitu COCOCH93 dan dipimpin oleh direktur
COCOCH sendiri yaitu Rafael Alegria. Alegria bekerja

90 Tempat lahirnya yang resmi adalah Mons di Belgia.
91 Association of  Central American Peasant Organization for Coop-

eration and Development.
92 Untuk latar belakang terdahulu (optimistik) dalam ASOCODE, lihat

Biekart dan Jelsma (1994).
93 Honduran Coordinating Council of  Peasant Organization.
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sebagai Koordinator umum di Via campesina selama
periode ini. Sebagai tambahan, seketariat internasional
CGAR dijalankan oleh kader dari organisasi Nicaraguay,
yaitu ATC94. Hasilnya isu agraria di Amerika Tengah
dengan cepat tereksternalisasi pada tataran global dan
ditangani serius oleh aliansi.

Sementara itu, Filipina telah menjadi “pintu gerbang”
Via Campesina untuk masuk ke wilayah asia pada tahun
1993, ketika hubungan dengan “orang luar” dalam wilayah
ini terbatas hanya dilakukan oleh KMP95 di filipina, dan
KRRS96 di India. Gerakan Filipina di fasilitasi dengan
hubungan di banyak bagian di wilayah, dan KMP adalah
anggota yang berpengaruh ( paling tidak sampai sekitar
tahun 2004). Dan ketika MLAR diperkenalkan di Filipina
pada tahun 1996, dan selama negosiasi di tahun 1999 untuk
proyek rintisan, sebenarnya MLAR Filipina telah masuk
ke dalam radar Via campesina dan GCAR walaupun be-
berapa aktifis anti MLAR dipelopori bukan dari anggota
Via Campesina.

Sementara itu, di Afrika Selatan, MLAR menjadi
kerangka untuk kompromi reforma agraria pasca-apart-
heid, walaupun hal tersebut merupakan salah satu bentuk
hibrida negara-pasar (Lahiff 2007; Ntsebeza and Hall 2006;
Walker 2003). Ketidakhadiran gerakan petani nasional
(sampai tahun 2000) ditangani dengan cepat oleh usaha
reforma agraria di afrika selatan oleh aktivis danNGO, yang
paling terkenal waktu itu, namun sekarang telah mati yaitu
National Land Committee atau NLC (Mngxitama 2005).
Ketika Landless Peoples Movement (LPM) lahir di tahun
2000 dengan bantuan NLC, LPM dengan cepat menjadi
anggota Via Campesina (Greenberg 2004) dan pada waktu

94 Asociacion de trabajadores del Campo
95 Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.
96 Karnataka State Farmers’ Association.
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itu juga isu agraria di Afrika Selatan ditangani dengan cepat
oleh GCAR.

Dalam beberapa hal, eksternalisasi terjadi karena
kebutuhan: dimana perlawanan yang signifikan pada model
MLAR telah disusun oleh anggota Via Campesina yang
usaha awalnya mempengaruhi pemerintah nasional dan itu
ternyata tidak memberikan hasil yang diinginkan gerakan.
Memaksa gerakan petani untuk mengeksternalisasi
kampanye mereka dengan mengijinkan mereka untuk
kembali dalam pemerintah nasional dengan kekuatan yang
lebih besar. Pola ini yang disahkan sebagai “efek boo-
merang” yang dikemukakan oleh Keck and Sikkink (1998,
12 13).97

Sementara itu, banyak pendukung nasional di sekitar
MLAR yang di eksternalisasi dalam agenda dan kampanye
Via Campesina dan mereka memiliki fitur serupa: ke-
banyakan dari mereka termasuk dalam anggota penting Via
Campesina. Dimana Via Campesina tidak mempunyai
perwaikilan atau dimana aliansi via campesina tidak
memiliki jaringan. Isu-isu MLAR walaupun bermasalah
cenderung tidak dipilih oleh aktifis reforma agraria
transnasional. Sebagai contoh walaupun MLAR dilakukan
di Namibia (van Donge et al. 2007) atau variasi lain MLAR
di lakukan di Mesir (Bush 2007), kasusnya tidak akan
dibahas dalam GCAR karena tidak ada anggota Via
Campesina di negara-negara tersebut.

97 Ketika saluran antara negara dan aktor domestiknya dihalangi, pola
boomerang dari pengaruh karateristik jaringan transnasional dapat
terjadi: LSM domestik mengelilingi negara mereka dan secara
langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba membawa
penekanan pada negara mereka dari luar (Keck dan Sikkink 1998,
12-13) namun penjelasan Marc Edelman bahwa efek boomerang
berjalan lebih baik untuk beberapa permintaan dibanding yang lain
(lihat edelman dalam buku ini).
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Tersedianya aliansi transnasional

Aliansi dengan kelompok-kelompok dengan sumber
politik dan logistik yang relevan sangat dibutuhkan.
Gerakan petani di selatan, yang berhubungan baik dengan
NGO, lembaga donor dan para akademisi yang simpatik,
dibawah syarat dan kondisi tertentu, mereka memiliki
potensi besar sebagai aliansi. Namun aliansi tersebut tidak
dapat tumbuh begitu saja dengan munculnya isu di masa
datang, tidak menjadi masalah bagaimana mendesaknya
dalam perhatian gerakan. Bahkan jaringan formal (infor-
mal) yang ada sebelumnya diantara individu dan kelompok
biasanya juga memainkan peran penting dalam menem-
patkan dasar-dasar bagi pembangunan koalisi lintas-bangsa
dan intra-sektor/ intra- jaringan yang lebih luas. Dan ketika
tercapai, hal ini tidak akan tetap statis.

Dalam kasus Via Campesina, dua aliansi disekitar
CGAR penting. Keterlibatan pertama dari  FIAN (Food-
First Information and Action Network), sebuah jaringan
aktifis hak asasi manusia yang terdiri dari individu dan
kelompok global yang berlokasi di selatan dan utara.
Didirikan pada tahun 1980an, FIAN memfokuskan diri
dalam memperluas konvensi internasional UN dalam
bidang ekonomi, sosial, hak budaya dan khususnya “hak
untuk pangan”. Bagi FIAN “hak untuk tanah” adalah
prasyarat yang dibutuhkan sebelum “hak untuk pangan”.
Sebelum ditempa menjadi aliansi dengan Via campesina
pada tahun 1999-2000, FIAN meluncurkan kampanyenya
yang tidak berlangsung lama. Namun inisiiatif  yang lebih
awal ini tentu saja penting bagi partisipasi kelompok
nasional dan untuk dukungan secara global pada FIAN.
FIAN memerlukan kekuatan organisasi dan penyebaran
secara global dari Via campesina. pada bagian ini, anggota
Via Campesina dihadapkan secara langsung oleh MLAR
yang kekurangan “master frame” yang dapat menghu-
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bungkan kampanye mereka dalam “cerita tentang hak”
yang dengan cepat memperoleh cakupan wilayah di seluruh
dunia pada periode ini (De Feyter 2005) dan merupakan
sanggahan argumen yang paling logik untuk melawan
MLAR. Namun tidak semua pendukung hak asasi manusia
mempunyai pemahaman dengan hukum hak asasi manusia
dan metodologi nya. Setiap jaringan juga diakui sebagai
pelengkap untuk usaha lainnya dan aliansi global yang
ditempa.

Aliansi telah diatur untuk tetap menguntungkan  dan
menguatkan satu sama lain sejak saat itu, meskipun terka-
dang ada ketegangan. Sewaktu kampanye mendapatkan
momentum, aktifis didalamnya menyadari dengan cepat
bahwa pendekatan “expose dan oppose” dan “agitasi-pro-
paganda” akan cukup untuk melawan ancaman MLAR.
Kesuksesan membutuhkan argumen yang kuat yang
didukung oleh bukti dan proposisi yang lebih kuat secara
alternatif.

Perhatian mendesak selanjutnya adalah proses pem-
bingkaian dari kampanye yang bisa cepat menghasilkan
yaitu kampanye tentang “ reforma agraria berbasis keta-
hanan pangan” yang diadakan saat ini. Dalam kerangka
ini, Via Campesina menemukan aliansi yang strategis yaitu
LRAN (Land Research and Action Network), sebuah
jaringan global yang terdiri dari individu dan peneliti yang
memiliki perhatian penuh pada isu-isu agraria, politik
makanan, agroekologi, dan perdagangan. Semula, tuan
rumah jaringan ini adalah organisasi penelitian non-
pemerintah bernama Food First Policy Institute di Oak-
land, California, tetapi setelah itu dia berdiri sendiri.

Perluasan dari kerangka kampanye yang dibuat oleh
CGAR lebih mudah diakses dan menarik lebih luas
perhtian aktivis jaringan (trans) nasional yang berkerja di
ruang lingkup isu-isu pangan dan lingkungan. Pada
akhirnya, hal tersebut tidak diperhatikan lagi di akhir tahun
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1990an, lembaga donor non-pemerintah kebanyakan mem-
buka “program global” baru, di samping program negara
mereka yang telah lebih mapan, sebagai respon pada
berkembangnya kegiatan aktivis transnasional dalam men-
cari partner donor baru. Program global baru menjadi sum-
ber utama untuk TAMs seperti Via campesina dan juga
CGAR.

Pemaknaan Bersama, Target bersama

“Makna” dari tanah telah dikembangkan oleh CGAR
selama beberapa waktu bersamaan dengan promosi agresif
World Bank dengan MLAR-nya di tahun 1990an yang
memberikan konstruksi makna umum dari “tanah”. Aktivis
Via Campesina setuju bahwa “tanah adalah hal yang pen-
ting untuk mata pencaharian petani”, namun pengawasan
efektif  pada sumber agraria ini di monopoli oleh kelas-kelas
pemilik tanah dan hal penting juga adalah kebutuhan untuk
meredistribusi tanah pada petani yang tidak memiliki tanah;
dan MLAR tidak akan bisa untuk melakukannya. Dalam
kenyataanya, MLAR malah akan menghancurkan usaha
tersebut (see, e.g., Via Campesina 2000a). Hal ini meru-
pakan awal berbagi pemahaman di Via Campesina. Sejak
itu, dalam jaringan dan tanpa harus menyimpang dari
sumber filosofi yang asli, pemahaman dari makna dan
tujuan tanah (dan sebagai konsekuensi  sifat dari kampanye
global itu sendiri) telah dilanjutkan untuk dikembangkan
sebagai hasil  upaya terus-menerus untuk menghubungkan
isu tanah dengan isu ketahanan pangan yang lebih luas,
serta isu pembangunan dan lingkungan (terutama setelah
bergabungnya LRAN). Saat ini keterlibatan Via Campesina
dengan International Planning Committee untuk keda-
ulatan pangan (yang mana termasuk peternak, nelayan dan
sektor lainya yang secara umum tidak kuat di via campe-
sina) muncul untuk mengorientasikan kembali praktek-
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praktek aksi pengambilan tanah, bahkan lebih jauh.98

Akhirnya, faktor yang secara kritis penting untuk
memfasilitasi terciptanya penyebab umum dan yang me-
mungkinkan awal kemunculan CGAR ditengah-tengah
keberagaman, dan menjelaskan keberadaan sasaran target,
(atau orang yang melakukan kesalahan), tentu saja World
Bank, ketika pendonor-pendukung-penemu MLAR
memberikan target high-profile yang konkret yang meru-
pakan “kejahatan” juga secara relatif  mudah dijelaskan
pada kekuatan subjektif  yang berbeda terhadap masyarakat
luas bahwa kampanye itu diharapkan untuk dapat memiliki
kekuatan.

Cepat dan murahnya komunikasi dan transportasi lintas-
negara

Pemutusan  monopoli informasi, komunikasi dan
mobilitas oleh pemerintah nasional dan lembaga keuangan
internasional adalah perubahan yang penting dan meng-
untungkan dalam “struktur kesempatan politik” bagi aktivis
(TAM) (Keck and Sikkink 1998; Tarrow 2005; Bob 2005).
Hal ini juga disebabkan oleh kemunculan CGAR. Ketika
Via Campesina dibentuk pada tahun 1993, e-mail mulai
diperkenalkan di dunia NGO, dan kembali lagi sangat
sedikit gerakan petani yang bisa menggunakan teknologi
baru ini.99 Malahan, faksimili yang mahal dan tidak praktis

98 Keterlibatan Via Campesina yang lebih luas (dalam representasi dan
persuasi ideologi) dalam IPC Food Sovereignty yang tampaknya
merubah baik Via Campesina dan anggota IPC melalui interaksi
yang tidak selalu mulus dengan sektor pedesaan lainnya, jenis
asosiasi (IPC termasuk LSM) dan perbedaan ideologi politik (IPC
termasuk kelompok yang kurang radikal). Hal ini berdasarkan
observasi penulis sendiri dalam beberapa peristiwa penting yang
dipartisipasi oleg IPC, sebagaimana juga berdasarkan wawancara
komprehensif  semi-sturuktur dengan Antonio Onorti yang
merupakan pelaku fokus global dari IPC (Juni 2007, Berlin).

99 Dapat diingat kembali bahwa kode HTML hanya mulai didapat
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(khususnya dalam menangani dokumen elektronik dalam
jumlah besar) menjadi cara komunikasi yang mendominasi
di sesama anggota Via Campesina hingga kira-kira sampai
di akhir 1990an. Padahal waktu itu banyak muncul website
yang menyediakan layanan e-mail gratis dan bebas akses
untuk dokumen dan website yang membuka kesempatan
baru bagi kelompok petani (trans) nasional) untuk ber-
komunikasi secara cepat untuk menemukan dan membagi
informasi penting. Di tahun-tahun mendatang, skype dan
sms juga menjadi hal penting, yang secara relatif  lebih
mudah dalam arti aktivis TAMS secara mudah berhu-
bungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain melewati
rangkaian-kesatuan waktu-ruang yang diperluas.

Kemudian, ada transportasi udara dengan harga mu-
rah, yang juga telah memperluas mobilitas aktivis CGAR,
yang memungkinkan mereka bertemu satu sama lain (dan
dengan “musuh-musuh mereka) secara langsung di
pertemuan global, untuk menyaksikan kondisi bangsa-lokal
satu sama lain dan bahkan secara literal berdiri bersama
dalam solidaritas: dalam baris penjagaan atau demonstrasi
massa, atau misi pencarian-fakta hak asasi manusia disana.
Peningkatan kesempatan yang besar untuk bertemu dan
berkomunikasi secara langsung di semua tingkatan ini telah
(dan akan terus) membuat dampak mendalam dalam dina-
mika gerakan (di setiap tingkat), dan tentu saja membu-
tuhkan perhatian yang lebih fokus dari yang bisa kita beri
disini.

Salah satu dampak yang penting adalah terhapusnya
monopoli informasi yang selama ini hanya bisa diakses oleh
pemerintah, LSM yang besar dan lembaga pembangunan.

secara luas di pertengahan tahun 1990an. Sebelum adanya halaman
teks berbasis interner dan tidak ada sistem web berbasis email (saya
berterima kasih pada Marc Edelman untuk mengingatkan saya
tentang ini).
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Sebagai bukti dalam kasus Filipina, ketika World Bank
mulai bernegosiasi dengan pemerintah Filipina untuk
mengenalkan MLAR, dengan menceritakan kesuksesan
MLAR yang mengada-ada di Amerika Latin dan afrika
selatan. Keraguan aktivis Filipina, dengan menggunakan
e-mail, mereka dengan cepat menghubungi kolega di
Amerika Serikat dan Amerika Latin untuk menanyakan
pandangan alternatif. Beberapa hari kemudian, aktivis-
aktivis ini memiliki senjata yaitu dokumen-dokumen yang
menunjukan gambaran yang benar-benar berbeda dari apa
yang di klaim sebagai keberhasilan MLAR oleh World
Bank. Proses yang serupa akan terjadi berulang kali di
negara lainnya juga, dengan didapatkannya data yang
relevan oleh aktivis dan analisis alternatif  dari gerakan
dimanapun atau mengakses informasi melalui website,
memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi advokasi
mereka pada momen-momen penting.

Otonomi dan kapasitas untuk menggabungkan bentuk-
bentuk aksi bersama.

Aksi bersama dilaksanakan pada ruang politik inter-
nasional yang kadang membawa TAMs berhadapan
dengan institusi internasional, dengan beberapa dari
mereka telah memiliki pengalaman berinteraksi, dan yang
lainnya tidak. Di kasus lain, ancaman ko-optasi mem-
bayangi aktivis TAM. Hal tersebut berguna untuk mem-
bedakan antara dua konsep: “independen” dan “otonomi”.
Independen kadang dilihat sebagai salah satu pilihan dalam
hubungan absolut, satu atau dua kelompok yang mem-
biarkan diri mereka untuk dipilih institusi internasional dan
mereka yang diisolasi dari bentuk pengaruh dan campur
tangan dari luar. Sebagai pembanding, otonomi adalah
“kadar masalah yang tidak dapat dipisahkan” dan merujuk
pada jumlah pengaruh eksternal pada gerakan agraria
dalam membuat keputusan internal. Dalam gambaran ini,
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sebuah organisasi mungkin memiliki hubungan dengan
entitas lain, namun tidak masalah untuk  istilah
menggambarkan untuk hubungan tersebut (based on Fox
1993, 28).

Bagi via campesina, perjuangan untuk otonomi ada-
lah untuk menghadapi dua bidang: dengan institusi
internasional (inter) pemerintah dan NGO. Sebagaimana
di jelaskan di dokumen organisasi sebelumnya, “ kami tidak
mempunyai pilihan apakah kami berinteraksi dengan yang
lain yang berhubungan di arena kami, namun kami
mempunyai pilihan dalam bagaimana kami bekerja untuk
membuat perubahan yang kami inginkan”. Hal tersebut
menguraikan: “Via Campesina harus mempunyai otonomi
untuk menentukan ruang yang akan ditinggali sebagai
pengamanan objektif, ruang yang cukup besar untuk secara
efektif  mempengaruhi segala peristiwa”. Sementara itu
kapan dan bagaimana untuk menggunakan aksi langsung
dan mobilisasi sebagai bentuk aksi bersama dan dalam
masalah strategi politik yang lebih luas, adalah pertanyaan
sementara yang tampaknya ditujukan dan agak terbuka di
Via Campesina karena mengeinternasionalkan aksi
bersama dalam isu agraria tidaklah mudah bagi jaringan.

Pencarian taktik yang sesuai dan bentuk aksi adalah
hubungan interaksi yang tidak dapat dihindari dengan
institusi global (inter) pemerintah. Pilihan macam taktik
dan aksi apa yang akan diambil tergantung kepada dalam
bagian tipe yang bagaimana institusi global berinteraksi.
Sifat dari institusi pada umunnya tidak menjadi soal dalam
perhitungan Via Campesina. Pada umumnya, mereka lebih
condong pada sistem UN yang melekat pada  mekanisme
perwakilan “satu negara-satu pilihan”, karena sistem itu
membantu untuk menjelaskan kesulitannya namun tetap
menjalin hubungan kolaboratif dengan beberapa kelompok
seperti Food and Agriculture Organization of  the UN
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(FAO) dan International Fund for Agriculture Develop-
ment (IFAD). Namun konsistensi dengan kerangka dasar
mereka, Via Campesina kurang lebih secara otomatis
mengkonfrontasi dari sudut “expose dan oppose” terhadap
lembaga keuangan international seperti World Bank. Via
Campesina melihat institusi seperti ini sebagai penyebab
bukan solusi terhadap masalah kaum petani.

Via Campesina sedikit mahir dalam menggabungkan
beragam bentuk aksi, seperti aksi konfrontasi terhadap
TNC dan partner dalam negeri mereka, aksi-aksi ini
menggunakan bentuk aksi agresif  seperti okupasi tanah,
membongkar lahanlahan pertanian Rekayasa Genetik
(GM) dan bergerak di kota-kota besar. Pada waktu yang
sama aksi tersebut telah berkolaborasi dengan aliansi
daerah di beberapa lembaga dalam isu-isu tertentu,
bernegosiasi, berkolaborasi dan bahkan berinisiatif
bersama. Dari perspektif  ini bahwa strategi yang dianut
dalam CGAR bisa dipahami lebih baik. Strategi tersebut
telah mengambil posisi “expose dan oppose” terhadap
MLAR dan World Bank, dengan menggunakan koordinasi
dan bentuk aksi  agresif  serempak di lokal-nasional-
internasional, termasuk “agit-prop”, mempermalukan
MLAR didepan publik dan melakukan okupasi-okupasi di
tingkat lokal

Sementara itu aksi tersebut telah menimbulkan kerja
kolaboratif  dengan beberapa aliansi di IFAD dan FAO
dalam mengembangkan dokumen, konferensi dan proyek
bersama. Kedua tipe pendekatan yang luas, mempunyai
sorotan media tersendiri sebagaimana yang dilihat sebagai
saling menguatkan satu sama lain. Negosiasi dengan
lembaga lain bisa menjadi lemah tanpa ancaman yang nyata
yang Via campesina sebenarnya mengambil jalan bentuk
aksi agresif  untuk melawan mereka, yang sebaliknya aksi-
aksi yang semata-mata “terbuka dan melawan” tanpa
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bernegosiasi sebentar akan menyorot gerakan sebagai suatu
hal yang tidak masuk akal. Aksi yang diseimbangkan secara
hati-hati diperlukan dalam penggunaan bentuk aksi tersebut
dan kerjasama yang baik dengan media (for related discus-
sions, see Hertel 2006; Bob 2005), dalam dan diluar CGAR,
strategi ini relatif   dapat dilakukan oleh Via Campisena
secara efektif

Pendeknya CGAR muncul dengan besar karena lima
faktor yang berhubungan asosiasi dengan perubahan dalam
strategi kesempatan politik internasional  saat ini: peng-
geseran eksteralisasi isu nasional, munculnya aliansi dengan
sumber politik dan logistik, penempaan makna bersama
dalam kampanye dan munculnya target bersama dan
konkret dalam kampanye, munculnya komunikasi dan
transportasi lintas negara yang cepat dan murah dan
pencapaian di tingkat yang lebih besar dalam otonomi dan
kapasitas untuk mengkombinasi aksi bersama. Tanpa
adanya faktor-faktor tersebut CGAR diragukan dapat
dimunculkan, seperti penegasan dari Smith dan Johnston
(2002,8), yang berargumen bahwa “peningkatan integrasi
global memunculkan sumber potensial untuk menyatukan
gerakan politik, faktor pelengkap lainnya dibutuhkan
potensi ini untuk direalisasikan.

Dampak Awal

Beberapa tahun yang lalu, Baranyi dkk mempe-
ringatkan para pengamat reforma agraria: ‘tidak seorang
pun dapat merendahkan dampak dari Kampanye Global
untuk Reforma Agraria yang dipelopori oleh Via
Campesina yang pada akhirnya ada dalam perdebatan dan
diperhitungkan dalam kebijakan internasional (2004, 47).
Bagaimana kita berdalih untuk mendapat pandangan yang
masuk akal terhadap dampak kampanye global Via
Campesina ini? Apa yang Keck and Sikkink berikan,
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relevan dalam hal ini: “jaringan mempengaruhi politik di
tingkat yang berbeda karena aktor-aktor dalam jaringan ini
secara bersama-sama membantu untuk menegaskan area
isu, meyakinkan pembuat kebijakan dan masyarakat bahwa
masalah yang ditegaskan dapat dipecahkan, menentukan
solusi dan memonitoring pelaksanaannya’ (1998, 201). Hal
ini berarti bahwa “kita dapat berpikir, sebauh jaringan dapat
efektif  di tempat yang berbeda: 1. Dengan mengkerangkai
perdebatan dan mendapatkan masalah dalam agenda, 2.
Mendorong komitmen yang tidak bersambungan satu sama
lain dari negara dan aktor kebijakan lainnya, 3. Dengan
melakukan perubahan prosedur dalam level internasional
dan domestik, 4 Memberikan dampak pada kebijakan, 5.
Mempengaruhi perubahan sikap dalam aktor yang dituju
(1998, 201). Melihat lebih dekat pada lima dimensi kam-
panye Via Campesina ini lebih baik dilakukan sambil
mengingat pencegahan yang diberikan oleh Tarrow:
“pendukung aktivis jaringan  transnasional  telah menim-
bulkan banyak intervensi yang sukses secara instan atas
nama aktor yang terlalu lemah untuk meningkatkan klaim
mereka. Dalam dunia internasional, kita tampaknya lebih
banyak melihat intervensi seperti itu, jadi sangat penting
untuk melihatnya tanpa ilusi. Intervensi transnasional lebih
banyak gagal daripada sukses” (2005, 200)

Framing debates and getting issues on the agenda

Dampak CGAR menjadi signifikan dalam hal
menkerangkai (ulang) perdebatan dan mengangkat isu
dalam agenda. CGAR menggunakan kerangka yang
dipermudah dalam kampanye: perpektif  ekonomi yang
tidak berdimensi versus fungsi tanah yang multidimen-
sional, tanah sebagai komoditas versus tanah sebagai
sumber penghidupan rakyat, penjualan tanah secara
sukarela versus perampasan berdasarkan reforma agraria,
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klaim kesuksesan MLAR versus klaim sanggahan
kegagalan dan seterusnya. Via Campesina mengangkat isu
ini dalam konteks perdebatan global, pada waktu yang sama
anggota jaringannya sebenarnya digerakkan dalam level
komunitas ,membuat advokasi yang dilakukan cukup
berpihak pada kalangan bawah, secara empiris dia sangat
informatif  dan juga memiliki kekuatan. Saat ini isu-isu yang
diangkat oleh Via Campesina menjadi tema utama dalam
debat global pada kebijakan pertanahan. Salah satu contoh
dari dampaknya bisa dilihat dalam isi International
Confrence on Agrarian Reform and Rural Development
(ICARRD), dan proses sebelumnya , selama dan setelah
peristiwa maret 2006 (see http://www.icarrd.org ). Hal
tersebut merupakan gerakan yang berani untuk FAO, atau
bagian di FAO, dan menjado diskusi mainstream tentang
reforma agraria waktu itu ketika kebanyakan lembaga
internasional tidak mau bahkan menggunakan frasa yang
sama dalam pidato mereka: bahkan lebih berani lagi adalah
keputusan untuk membiarkan Via Campesina mempunyai
peran penting didalamnya. Bukti lainnya dapat dilihat
dalam proses  Farmers Forum  di IFAD, dimana kerangka
progresif  “reforma agraria” secara relatif   menjadi rujukan
dalam pidato resmi.

Encouraging discursive commitments from state and other
policy actors

Dampak dengan tingkat yang lebih rendah dapat
dilihat disini. Disamping komitmen resmi dari beberapa
kelompok dalam FAO dan IFAD, kampanye tidak dapat
mengumpulkan komitmen yang baik bahkan pada banyak
tingkatan yang dijanjikan oleh lembaga lain. Namun hal
ini sebagian dijelaskan oleh fakta bahwa CGAR tidak
benar-benar berhubungan dengan banyak institusi. Kam-
panye Via Campesina tidak berhubungan secara kolaboratif
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atau konfrontatif dengan lembaga bilateral. Hal ini
menimbulkan implikasi penting karena lembaga bilateral
memiliki dana lebih banyak dan signifikansinya dapat
dilihat dari tiga dimensi yang berkaitan. Pertama, lembaga-
lembaga ini mempunyai kebijakan agraria tersendiri dan
secara langsung melaksanakannya dalam setting lokal dan
nasional. Ada pluralitas dari lembaga intenasional yang
berhubungan dengan kebijakan pertanahan, tidak hanya
World Bank, FAO dan IFAD. Kedua, lembaga-lembaga
bilateral kadang menyediakan dana untuk lembaga multi-
lateral dan juga lembaga-lembaga seperti  World Bank, FAO
dan IFAD. Ketiga, banyak dari lembaga bilateral juga mem-
punyai skema pendanaan bersama dengan lembaga donor
non pemerintah yang menyediakan uang untuk gerakan
agraria (trans)nasional. Adanya kelalaian hubungan yang
signifikan dengan lembaga-lembaga ini dapat dijelaskan
sebagian oleh argumen karena rendahnya tingkat pen-
capaian dari kampanye CGAR dalam hal berusaha
berkomitmen dengan aktor-aktor ini. Akhirnya pada level
lokal-nasional, dampaknya bahkan semakin termargi-
nalnya CGAR dalam mendapatkan komitmen resmi dari
aktor negara, contohnya pemerintahan Lula yang justru
memperlebar MLAR di Brazil, sementara pemerintah
afrika selatan terjebak dengan MLAR.

Perubahan prosedur di tingkat international dan dalam
negeri

Dampak dengan tingkat yang lebih rendah itu dapat
dideteksi disini. Beberapa perubahan bisa didapat jika
gerakan Brazilian menuntut pada World Bank untuk me-
lakukan Inspection Panel dalam MLAR yang telah pergi
yang hanya tinggal arsipnya. Tingkatan yang lebih tinggi
dari transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam
mengkerangkai proses lembaga kebijakan juga diperlukan,
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pada umumnya dari World Bank dan Uni Eropa (FIAN-
Via Campesina 2004), tapi itu tidak cukup membantu.
Meskipun demikian, kampanye CGAR dapat mendorong
beberapa perubahan prosedur yang berhubungan dengan
proses di IFAD dan FAO, khususnya dalam hal memperluas
‘kesempatan’ ruang politik yang bisa diduduki oleh anggota
Via Campesina dan aliansinya. Sebagai contoh, mekanisme
interface IFAD dengan masyarakat sipil biasanya
didominasi oleh IFAP dan NGO-NGO melalui non-
konflik, umumnya mekanismenya adalah “kemitraan”
yang tidak di politisir.100 Dengan masuknya kampanye glo-
bal yang dilakukan Via Campesina ke dalam ruang seperti
ini, mengakibatkan habisnya monopoli kelompok kon-
servatif  secara politik dan mempolitisir proses  interaksi.101

Di Brazil, kita dapat menyebutnya “perubahan prosedur”
dengan kata lain versi MLAR yang terakhir (hanya tanah-
tanah yang tidak menjadi subjek untuk dirampas dan yang
masuk dalam kualifikasi untuk MLAR).

Namun dampak negatif  bagi Via Campesina di negara
ini adalah: terjadinya perubahan prosedur, menjadi alasan
pelebaran MLAR dan terlibatnya CONTAG lebih jauh
dalam partisipasinya terhadap agenda MLAR (see, e.g.,
Vianna 2003), CONTAG memutus hubungan kesatuan
sebelumnya yang mana dia berada diwilayah oposisi ter-
hadap MLAR pada Forum Nasional untuk Reforma
Agraria. Satu dampak dari ini adalah demolisasi forum
utama pada hubungan negara saat itu, seorang peneliti
menggambarkan kejadian ini sebagai istilah “momentum
dari fragmentasi yang cepat” (Sauer 2007)

100 Untuk diskusi yang lebih umum dalam isu ini, lihat Harris (2002).
101 Dalam konteks ini, ada dinamika menarik antara gerakan-gerakan

yang terlibat dalam Via Campesina, namun tidak dapat dibahas
disini. Untuk diskusi umum yang berguna dalam tema ini yang
berkaitan dengan LSM, lihat Jordan dan van Tuijl (2000).
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Mempengaruhi Kebijakan

Dampak dari kampanye Via Campesina paling ren-
dah sejauh ini adalah terhadap policy reform. Kampanye
belum dapat memaksa perpindahan kebijakan pada
lembaga yang mempromosikan MLAR dan kebijakan
pertanahan neoliberal lainnya dan tentu saja pada hake-
katnya dia belum dapat menyebabkan adopsi rencana
alternatif, baik pada level international atau nasional.
World Bank berada dalam posisi defensif, namun belum
(juga) menurunkan MLAR. Pada bagian ini harapan World
Bank terjepit untuk menghasilkan kesuksesan di Brazil dan
melanjutkan argumentasinya bahwa masalah dengan
MLAR di beberapa negara hanya masalah operasional dan
administrasi.

Sementara, ini  tantangan bagi Via campesina  untuk
tetap berhubungan dengan FAO dan IFAD karena tendensi
yang mendasari lembaga-lembaga ini terdiri dari perta-
rungan antara kekuatan anti reform dan pro redistribusi,
yang dapat menimbulkan kekacauan, posisi kontradiksi
terus menerus, termasuk isu pertanahan. Melalui kepen-
tingannya ICARRD yang merupakan salah satu dari
beberapa tempat di tatar global yang mempermasalahkan
dinamika kebijakan politik global pertanahan dan secara
relatif  lebih lemah jika di bandingkan dengan yang
dikontrol oleh pemain/pendonor yang lebih besar: World
Bank, EU dan lembaga bilateral. Namun ICARRD
merupakan prestasi politik utama bagi Via Campesina.
Apakah momentum dapat mendukung dan diterjemahkan
dalam reforma kebijakan tetap bisa dilihat.

Sayangnya kelemahan yang nyata dari aliansi di FAO
pasca-ICARRD (dalam kaitan memotong pendanaan dan
reorganisasi internal) tidak menjadi tanda yang lebih baik.
Di IFAD aliansi Via Campesina ditempatkan kebanyakan
di Divisi Kebijakan, divisi ini relatif  lemah secara politik,



GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

206

sebagian besar karena mereka tidak mengontrol  dana dan
secara langsung tidak bertemu dengan negara partner.
Dalam bagian ini, divisi operasi yang lebih berkuasa di
IFAD dimana dana utama secara langsung ditangani, di
IFAD masih kurang posisi yang berkaitan dengan reforma
agraria dan urusan tendensi pro-pasar secara luas.102

Mempengaruhi hingga terjadi perubahan prilaku para aktor
yang disasar.

Walaupun kampanye telah menkontribusi pada
terjadinya perubahan perilaku pada intstitusi yang menjadi
target, hal tersebut sebenarnya tidak perlu untuk medukung
CGAR. Sebagai contoh, World Bank mengambil isu
substantif  dan prosedur yang diangkat oleh Via campesina
secara relatif  serius. Namun di negara dimana MLAR
sedang berlangsung, perubahan tidak menjadi positif. Di
Filipina sebagai contoh MLAR, agenda telah disusun ulang
dan diterima kembali di pemerintah nasional baru. Di Bra-
zil, World Bank menempatkan dengan baik kerangka dan
petunjuk implementasi, memenangkan pemerintahan Lula
dan merekrut CONTAG dalam proyeknya.

Ketika isu transparansi dan akuntabilitas muncul,
World Bank sangat ahli dalam merekrut kelompok
masyarakat sipil yang lain untuk berpartisipasi dalam proses
MLAR, dengan cara konsultasi elektronik secara global dan
konsultasi regional yang nanti bisa menjadi petunjuk  untuk
mengklaim bukti bahwa dia telah mempromosikan

102 Sebagai contoh, Kay (2006,491) menemukan di Amerika latin dan
Karibia selama beberapa tahun IFAD secara umum mengikuti
kebijakan pasar orientasi tanah yang promosikan oleh World Bank.
Oleh sebab itu, ketika Via Campesina mampu mendapat kemajuan
dalam level global dengan aliansinya kebijakan ekpert  utama IFAD
dan seterusnya, hal tersebut mungkin memundurkan hingga ke set-
ting lokal dan nasional jika kebijakan tanah yang dilakukan oleh
program negara IFAD berkontradiksi dengan visi Via Campesina.
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‘partisipasi” “masyarakat sipil”. Proses problematika yang
diprotes oleh CGAR adalah dalam hal “tidak-transparan”
dan “manipulatif ” nya WB. Diprediksikan, perubahan
perilaku positif  yang terjadi telah dibatasi di beberapa
bagian saja seperti dalam FAO dan IFAD.

Akhirnya, disini terdapat area urgent,  dimana CGAR
tampaknya tidak dapat memberikan dampak positif
perubahan perilaku sejauh ini dalam hal memberhentikan
kekerasan di pedesaan dan pemerasan hak asasi manusia
terhadap petani yang menuntut tanah. Kampanye untuk
memberhentikan kekerasan di pedesaan telah dilaksanakan
di seluruh dunia sebagai bagian CGAR, namun sejauh ini
dampaknya terlalu sedikit dalam usaha memberhentikan
kekerasan itu. (untuk latar belakang diskusi ini, lihat, e.g.,
Via Campesina 2006; Franco 2007; De Carvalho Filho dan
Mendonc’a 2007).

Isu-isu yang Bertentangan dan Trayektori di Masa Depan

Keck and Sikkink mengingatkan kita bahwa “advo-
kasi jaringan transnasional harus juga dipahami sebagai
ruang politik, yang membedakan situasi saat aktor ber-
negosiasi secara formal atau informal, sosial, budaya, dan
politik sebagai usaha bersama. Mereka meneruskan :
‘kekuatan jaringan adalah latihan dalam jaringan itu sendiri
dan kekuatan yang mengikuti dari sumbernya..........Aktor
yang lebih kuat dalam jaringan sering menjatuhkan yang
lemah, namun karena sifat bentuk jaringan organisasi,
banyak aktor yang bertransformasi melalui partisipasi
mereka dalam jaringan (1998, 3; see also Della Porta et al.
2006, 20). Perspektif  seperti itu dilengkapi oleh penjelasan
seterusnya oleh Tarrow bahwa “aktivis transnasional sering
membagi antara kerangka global dari kampanye gerakan
transnasional dan kebutuhan lokal dari mereka yang
mengklaim sebagai perwakilan (2005, 76). Dia beragumen
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bahwa kerangka global dapat dihargai dan memberikan
klaim yang mungkin sebaliknya tetap membatasi dan picik.
Hal tersebut adalah tanda bahwa aktivis terlalu banyak
bekerja dan terisolasi bahwa ada orang yang melebihi batas
yang membagi keluhan mereka dan mendukung perkara
mereka. Dia memperhatikan bagaimanapun juga bahwa
dengan mengganti perhatian pada target yang jauh,
membawa kesulitan melepaskan aktivis dari kebutuhan
dunia nyata dari orang yang ingin mereka wakilkan (ibid.;
see also Bob 2005, 195).Tarrow menyimpulkan bahwa
“aktivisme transnasional akan terus-menerus terjadi dan
berkontradiksi, dan akan berdampak nyata dalam politik
domestik’ (2005, 219).

Hal tersebut merupakan pengingat bahwa hubungan
lokal/global-nasional, perwakilan dan akuntabilitas tidak
terlalu dipermasalahkan, meskipun beberapa aktivis TAM
mengklaim itu dipersoalkan. Tentu saja ini adalah politik
sehari-hari dari pembangunan gerakan, jika segalanya
berbicara mengenai rancangan strategi untuk menyatukan
pengalaman yang beragam. Namun walaupun mudah
dipahami, tendensi untuk menegaskan “kesatuan dalam
keberagaman” (while downplaying diversity) kadang-ka-
dang mengabaikan resiko bahwa terdapat ketegangan yang
tersembunyi yang memerlukan perhatian.

Ada tiga dimensi pada umumnya yang dipertim-
bangkan lebih jauh oleh aktivis Via Campesina: perbedaan
kelas, perbedaan ideologi dan berkembangnya jaringan
namun masih dibatasi perwakilan dari kepentingan
beragam dan identitas dari pedesaan miskin. Untuk lebih
luasnya, pembagian belahan bumi antara selatan dan utara
secukupnya ditujukan oleh Via Campesina dalam pida-
tonya mengenai potensi lebih dan perbedaan aktual melalui
solidaritas lintas-negara (lihat, e.g., Bove 2001, 96; Stedile
2002, 99–100; Desmarais 2007). Dalam hal ini perbedaan
gender juga jadi perhatian, sekalipun oleh gerakan agraria



La Via Campesina dan Kampanye Global Reforma Agraria

209

baik dilakukan dengan pelan-pelan pada level nasional dan
internasional. Pada umumnya dalam tataran internasional,
Via Campesina  tentu saja harus dilihat sebagai contoh yang
baik untuk pembentukan dengan seimbangnya perwakilan
antara wanita dan pria pada badan pembuat keputusan
yang paling kuat, yaitu International Coordinating Com-
mittee (ICC).

Perbedaan kelas

Pada dasarnya Via Campesina memang organisasi
yang heterogen. Perkiraan kasar profil kelas di Via
Campesina diungkapkan seperti berikut: (i). Petani tak
bertanah, petani penyewa, petani yang berbagi hasil dan
buruh  pedesaan yang kebanyakan di Amerika Latin dan
Asia; (ii). Petani kecil dan paruh waktu di (Barat) Eropa,
Amerika Utara, Jepang, dan Korea Selatan; (iii) Keluarga
petani di dunia Selatan, termasuk yang ada di Afrika yang
terbentuk melalui program Reforma Agraria, seperti di
Brazil dan Mexico; (iv) petani menengah kaya, tapi in hanya
di India; dan 5. Semi- proletariat bertempat di komunitas
kota dan pinggir kota di beberapa negara seperti Brazil dan
afrika selatan.103 Yang terbanyak jumlahnya, paling
bersemangat secara politik sebagai kelompok yang
berpengaruh di Via Campesina adalah dari blok Amerika
Latin, kelompok Eropa (Barat) dan beberapa gerakan di
Asia. Pengaruh ini sebagian dicerminkan atau dihasilkan
oleh distribusi  kekuatan kepemimpinan global  yang
tampaknya memperkuat pengaruh Amerika – Eropa.
Setengah dari keanggotaan ICC, 18 orang (pada tahun
2007) berasal dari Amerika Latin dan Karibia.104

103 Untuk kelompok ini, merujuk pada contoh penjelasan yang dibuat
oleh Stedile (2002).

104 Beberapa dekade terakhir yang menjadi saksi kebangkitan gerakan
sosial pedesaan di Amerika latin (sebagai contoh lihat Veltmeyer
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Keanggotaan organisasi di Afrika memang berkem-
bang, namun relatif  masih sedikit dan sangat heterogen,
kebanyakan anggotanya adalah masyarakat pinggir kota
yang tidak bertanah di Afrika Selatan sampai petani skala
kecil di Mozambik. Organisasi  di region yang paling
memperkuat orientasi organisasional dan politik terdekat
dengan partner mereka di Amerika dan Asia adalah
UNAC.105 Ada dua anggota yang giat di Afrika Barat,
bernama CNCR106 di senegal dan CNOP107 di Mali (plus
CPM108 di Madagaskar). Meskipun demikian kepergiatan
mereka tidak seperti anggota Via Campesina yang lainnya,
CNCR (dan CPM) yang bersama-sama mempertahankan
keanggotaannya dengan rival Via Campesina, IFAP.

Gerakan dari Amerika Latin dan beberapa negara asia
adalah kelompok yang paling suka mengeluarkan pendapat
dalam Via Campesina di CGAR. Di Amerika Latin,
diantara suara-suara yang paling dikenali adalah dari MST
di Brazil dan COCOCH di Honduras. Di Asia, ada gerakan
dari Filipina dan Indonesia (terutama ketika seketariat glo-
bal Via Campesina berpindah ke Indonesia pada tahun
2004) dan belakangan ini beberapa kelompok dari Asia
Selatan, walaupun kepentingan dalam hak mereka tidak
(belum) kompak dan kuat seperti blok Amerika Latin yang
solid, kemungkinan karena berbagai alasan termasuk
keberagaman  signifikan linguistik  dan perbedaan ideologi.
Meskipun demikian Via Campisena bersama gerakan

1997), termasuk gerakan masyarakat adat (Yashar 2005) dalam skala
dan tingkatan radikalisasi politik yang dilihat hanya di beberapa
tempat di asia dan afrika selama periode yang sama. Ini merupakan
catatan untuk sifat dominan di kontingen Amerika Latin di badan
kepemimpinan global Via Campesina.

105 Uniao Nacional de Camponeses atau National Peasants Union.
106 Conseil National de Concertation et de Cooperation des Ruraux.
107 Coordination National de Organization Paysannes (CNOP).
108 Coalition Paysanne de Madagaskar.
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buruh desa dan petani tak bertanah di Amerika Latin dan
Asia (dan mungkin ditambah LPM sebelum dikontrak)
adalah kekuatan utama untuk mendorong Via Campesina
menjalankan reforma agraria sebagai strategi kampanye
global.

Gabungan kekuatan dari kelompok ini sangat berpe-
ngaruh dan kuat, bahkan ketika kelompok berkuasa lainnya
di Via Campesina, dengan kata lain KRRS yang awalnya
keberatan reforma agraria menjadi pokok utama kam-
panye. KRRS di India yang basis massanya adalah petani
menengah dan kaya, secara meyakinkan menolak masalah
ini. Hal ini relevan untuk menguraikannya pada kasus
KRRS. Kelompok ini bergabung sejak tahun 1980an dalam
kampanye anti-TNC dan terakhir anti – tanaman GM
(tanaman hasil rekayasa genetik). Banyak dari kampanye
ini yang terbentuk secara dramatis dan mendapat sorotan
media (Scoones pada koleksi ini; Herring 2007).

Kampanye ini berhubungan baik dengan advokasi
kelompok di Utara yang juga melawan GM crops. KRRS
menjadi aktor yang penting dalam kampanye global anti-
GM crops dan anti- TNC di Via campesina. Hal tersebut
menjadi sangat berpengaruh dalam gerakan global dan
pada gilirannya mendapat peran menjadi “penjaga ger-
bang” di Asia Selatan. Namun, KRRS secara sadar me-
ngelak dari isu-isu yang dapat mempertajam isu kelas. M.D
Nanjundaswamy, pemimpin KRRS (yang meninggal di
awal tahun 2001) dahulu menjelaskan bahwa: “kita tidak
dapat membagi diri kita menjadi tuan tanah dan petani tak
bertanah dan merangsang perpecahan, karena perpecahan
tidak akan memberikan kekuatan tapi akan menimbulkan
beban” (Assadi 1994, 215). Oleh karena itu tidak
mengherankan bahwa KRRS beroposisi dengan petinggi
legislatif  dalam tanah pedesaan yang secara bersama
membatasi advokasi untuk kepemilikan properti industri
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kota. Lebih jauh lagi, dalam tulisannya lebih dari sepuluh
tahun yang lalu, assadi menjelaskan bahwa keduanya
(Maharashtra berbasis di Shetkari Sanghatana dan Karna-
taka di berbasis KRRS) tidak hanya mengutuk kekejaman
terhadap masyakat adat dan pemisahan dari Dalits namun
dalam beberapa kasus pelaku dari aksi tersebut menjadi
anggota mereka (1994,215)

Apa yang terjadi dalam kasus KRRS adalah adanya
perbedaan kelas yang serius antara gerakan dan dalam
gerakan yang (tidak) atau berafiliasi dengan Via Campesina.
Hal itu akan relevan jika menggunakan lensa analistis untuk
memeriksa banyaknya organisasi seperti Bharatiya Kisan
Union yang beraffiliasi (atau tidak) dengan Via Campesina,
dan akan berguna untuk mengkonsultasikan dengan
berbagai studi di bab sebelumnya yang diedit oleh Brass
(1994). Perbedaan kelas ini telah menyebabkan implikasi
mendalam untuk tuntutan kampanye yang dikerangkai dan
diwakilkan, serta dibentuk dalam gerakan. Dalam kasus
KRRS proporsi yang signifikan dari bagian yang
terorganisir dari kelas sosial pedesaan yang dieksploitasi
tidak hanya di India namun juga di Asia Selatan, secara
umum diperkecualian dari proses Via Campesina, salah
satunya karena KRRS memblokir masuknya mereka dalam
Via Campesina atau mereka menolak untuk berpartisipasi
dalam proses dimana “penjaga gerbang” adalah KRRS.109

Beberapa dari organisasi tersebut dapat masuk ke
dalam Via Campesina pada akhirnya. Ketika Nanjun-
daswamy meninggal di awal tahun 2004, 16 organisasi dari
Asia Selatan bergabung ikut masuk dalam Via Campesina
beberapa bulan setelahnya. Sampai sekarang, walaupun
begitu masih terdapat sejumlah organisasi masyarakat desa

109 Informasi mengenai ini berdasarkan sejumlah percakapan penulis
dengan pemimpin utama gerakan dalam Via Campesina dan dari
berbagai kelompok di India selama beberapa tahun.
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miskin yang tidak bertanah di India yang masih diluar Via
Campesina, sebagian karena meneruskan pengaruh KRRS
dan sebagian lagi karena komplikasi politik dan ideologi
yang muncul dan dibangun pada akhir tahun 1990an.110

Namun situasi yang telah diungkapkan tadi bukanlah
satu-satunya, situasi itu adalah hal yang umum dalam
sejarah Via Campesina. Masalah yang serius yang terjadi
dalam Via Campesina adalah UNAG111 di Nicaragua.
UNAG merupakan salah satu pendiri utama Via Campe-
sina, salah satu pilar asli dari Via Campesina, —seperti
ASOCODE di  Amerika Tengah—dan dia merupakan tuan
rumah bagi konferensi solidaritas global pada tahun 1992
di Managua yang melahirkan ide yang paling konkret
dalam pembangunan Via Campesina. UNAG dahulu
adalah anggota dari IFAP, keikutsertaan itu mencerminkan
persamaan yang dekat pada sesama jaringan petani
menengah dan kaya dan untuk mendapatkan lebih banyak
dukungan pemerintah, pada produksi dan isu perdagangan
dan fasilitas kredit via lembaga donor bilateral dan multi-
lateral.

Sebaliknya, jika diperhatikan, organisasi pelopor di
Nicaragua adalah Asosiasi Buruh Tani, ATC112, dengan isu
petani tak bertanah dan tuntutan seperti upah dan tanah.
Ketika  konflik meletus antara pendiri Via Campesina dan
sebuah NGO dari Jerman (PFS) over the nature, dan
orientasi Via Campesina (NGO ini didukung oleh yang lain,
bahwa anggota Via Campesina seharusnya bergabung

110 Masalah ini menangkap isu yang diangkat oleh sekutu dekat Via
Campesina, yang mengatakan bahwa “di India kasta petani tertinggi
bergabung dalam Via Campesina dan sekarang kasta terendah
dikeluarkan dari Via Campesina. Bagaimana memperbaiki hal ini?”
(wawancara anonimus dengan sekutu dekat di Rosset dengan
Martinez 2005,37).

111 Union Nacional de Agricultores y Ganaderos.
112 Asociacion de Trabajadores del Campo.
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dengan IFAP). UNAG malah berdampingan dengan Dutch
NGO, memilih untuk meninggalkan Via campesina dan
tetap di IFAP. Meskipun munculnya insiden ini menye-
babkan konflik “turf-related” politik intra-gerakan, yang
dilihat dari dekat sebagai masalah kelas-berdasarkan fault
line.

Pendeknya, melihat lebih dekat Via Campesina, kita
akan melihat kelas yang berbeda diantara dan dalam
gerakan nasional.113 Perbedaan kelas dari kelompok di Via
Campesina ini sebagian di klaim resmi oleh pemimpin
gerakan bahwa masalah dan penindas mereka sama, namun
pada waktu yang sama hal itu menunjukkan bahwa pene-
gasan ini hanya sebagian saja yang benar: petani kaya bisa
menjadi penindas bagi buruh tani; reforma agraria tentu
ditolak oleh petani kaya, harga tinggi untuk produksi
makanan adalah kebijakan yang baik untuk surplus pangan
bagi petani produsen, namun kabar buruk bagi rumah
tangga pedesaan yang kekurangan pangan, fasilitas kredit
dan isu perdagangan tidak mungkin menjadi isu yang gawat
bagi penghidupan buruh desa yang tidak mempunyai tanah
yang otomatis tidak memiliki surplus pertanian untuk
dijual, upah bukanlah isu menarik bagi petani menengah
dan miskin namun dia menjadi isu utama bagi buruh desa
dan seterusnya. Tentu saja, mereka semua adalah “people
of  the land”, namun mereka bersaing dalam kepentingan
kelas. Mengakui perbedaan tersebut, lebih baik daripada
mengabaikan kepentingan mereka, ini adalah langkah
penting dalam menemukan cara untuk memastikan

113 Beberapa gerakan, terutama yang besar juga membedakan kelas.
Walaupun tidak ada referensi spesifik di CNCR, usaha oleh Oya
(2007) dalam perbedaan kelas proses akumulasi pedesaan diantara
petani di Senedal secara tidak langsung memberi kesan bahwa
CNCR memiliki basis berbeda  yang sangat tinggi, dengan pengaruh
kepemimpinan oleh yang lebih kaya (juga berdasarkan diskusi per-
sonal dengan Oya).
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perwakilan yang benar-benar inklusif  dan efektif  dalam
pembuatan keputusan dan pembuatan tuntutan

Perbedaan ideologi dan politik

Sumber tekanan lain adalah ideologi politik, yang
mana tampaknya jarang diperbincangkan oleh aktivis
TAM. Via Campesina merupakan koalisi kelompok yang
luas dengan beragam orientasi ideologi termasuk: 1. Ber-
bagai jalur dari kelompok populis yang radikal, 2. Berbagai
jenis dari Marxists, 3. Kelompok radikal dengan tradisi
anarkis, 4. Pakar lingkungan radikal, dan 5. Aktivis feminis.
Banyak kelompok dan individu yang berada di suatu tempat
diantara kategori yang luas ini, meskipun yang lainnya me-
miliki orientasi yang menumpuk, contohnya kaum feminis
dan seterusnya. Yang lainnya masih belum memiliki
sumber ideologi yang jelas sama sekali atau tidak mem-
punyai  posisi ideologi yang terbentuk dengan baik.

Tingkatan perbedaan ideologi yang berbeda dari satu
kasus ke yang lain, dan keragaman orientasi ideologi
ditemukan tidak hanya antara gerakan, bandingkan sebagai
contoh kelompok BKF114 yang menganut marxists ortodoks
di Bangladesh dengan kelompok radikal SOC115 yang non
ortodoks di Andalusia, Spanyol. Keragaman juga ditemu-
kan dalam gerakan, terutama yang besar, seperti MST di
Brazil dan CNCR di Senegal. Meskipun demikian,
kepemimpinan global saat ini didominasi oleh koalisi yang
signifikan ini, dengan kaum radikal yang juga cenderung
mendominasi. Penting untuk diingat bahwa sebagian besar
gerakan nasional dalam Via Campesina adalah bagian dari
gelombang gerakan sosial yang telah bebas dari dukungan
partai politik paternalistik dan pengawasan partai politik.

114 Bangladesh Krishok Federation.
115 Sindicato Obrero del Campo.
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Ilustrasi lainnya dari Via Campesina yang juga ber-
kaitan yaitu tentang adanya tiga gerakan yang berhubungan
dengan Via Campesina, namun di cara yang berbeda, me-
nimbulkan masalah dari bagaimana hal ini mempengaruhi
istilah eksternalisasi dari isu agraria yang diusung dalam
kampanye global Via Campesina. Semua kelompok ini
mempunyai basis massa atau paling tidak klaim formal dari
basis massa di petani miskin.

Pertama adalah KMP, Maoist yang terinspirasi
organisasi petani legal yang mana posisi ideologinya pada
reforma agraria mengikuti posisi orthodoks marxis,
mengkampanyekan untuk nasionalisasi tanah, mendukung
pertanian negara, walaupun membiarkan kepemilikan
individu transnasional. KMP menyebutnya sebagai
“reforma agraria yang asli” artinya pengambil alihan tanah
tanpa kompensasi bagi pemilik tanah besar dan distribusi
tanah gratis bagi petani. KMP menolak hukum reforma
agraria negara (Comprehensive Agrarian Reform Program
atau CARP) yang pro- pemilik tanah dan anti-petani,
mereka menyebut ini sebagai “reforma agraria palsu”.
KMP merupakan salah satu pendiri organisasi Via Cam-
pesina dan perwakilan Asia di ICC selama tahun-tahun
pembentukan. Kampanye KMP adalah untuk menghalangi
CARP yang menggunakan metode agit-prop.

Kedua adalah DKMP116, kelompok yang memisahkan
diri dari KMP pada tahun 1993 karena perbedaan ideologi.
DKMP lebih banyak mengambil kaum radikal agraria
dalam hal reforma agraria, yang mendukung pergerakan
keluarga petani kecil. Meskipun demikian, karena per-
bedaan personaliti diantara pemimpinnya, DKMP gagal
untuk mengerahkan dan mengkonsolidasi kekuatannya. Di
pertengahan kedua tahun 1990an, DKMP mengalami

116 Democratic KMP.



La Via Campesina dan Kampanye Global Reforma Agraria

217

penyusutan untuk menggenggam pemimpin petani dan
mengantongi petani beras di Luzon Tengah. Dengan
beberapa kasus reforma agraria dan dukungan kecil dari
beberapa NGO, DKMP mampu untuk mempertahankan
kehadirannya yang relatif  telah lemah. Karena DKMP
melemah terus menerus, DKMP melanjutkan untuk
menavigasi parameter negara dan hukum reforma agraria,
namun menggunakan sedikit gerakan massa dan lebih
banyak berhubungan dengan NGO dan kantor pemerintah
untuk memberikan keputusan yang diinginkan untuk
beberapa klaim tanah.KMP dan DKMP masih tetap
anggota Via Campesina, walaupun di tahun-tahun ini dan
sebagian karena alasan ideologi, KMP tidak lagi berjaya
di Via Campesina (akan dibahas nanti). Sebagai hasilnya,
kita akan menemukan situasi yang ironis dimana satu
anggota organisasi dengan basis massa yang secara relatif
signifikan (KMP) telah dimarginalisasi dalam Via
Campesina, sementara anggota organisasi lainnya tanpa
basis massa yang signifikan (DKMP) menjadi arus utama
dalam gerakan global.

Kelompok ketiga adalah UNORKA117. Bongkahan
besar dari gerakan petani yang memisahkan diri dari
gerakan inspirasi Maoist di awal tahun 1990, tidak
menemukan situasi kondusif  dibawah bendera DKMP.
Tentu saja, mereka bahkan mengkelompokan kembali
dibawah naungan organisasi yang baru, UNORKA.
Diformalkan hanya pada tahun 2000, UNORKA dengan
cepat menjadi kelompok terbesar yang secara langsung
berhubungan dengan reforma agraria di Filipina dan tetap
terjadi hingga saat ini karena hampir 800 konflik agraria
terjadi di negara ini. Basis massanya kebanyakan dari petani
tidak bertanah dan buruh desa, seperti MST di Brazil,

117 National Coordination of  Autonomous Local Rural People’s Or-
ganizations.



GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

218

UNORKA menggunakan hukum reforma agraria negara
sebagai konteks institusional dalam kampanye mereka,
bernavigasi dalam parameter hukum dengan meregangkan
batasannya, mereka juga menggunakan cara agresif  dalam
strategi mobilisasi massa namun mereka agak sedikit
pragmatis.

UNORKA termasuk kategoti organisasi yang
“pemilih” dalam hal posisi ideologi pada tanah: walaupun
mengambil pendirian kaum agraria, namun juga memilki
basis signifikan antara buruh desa, jadi advokasinya tidak
secara ekslusif berorientasi pada susunan keluarga petani
kecil. UNORKA ingin bergabung dengan Via Campesina
namun KMP keberatan, karena peraturan organisasi
memperbolehkan anggota yang ada untuk menolak pe-
mohon dari negaranya sendiri. Sampai sekarang masuknya
UNORKA secara formal ke dalam jaringan masih diten-
tang. Saat ini, walaupun KMP berkeberatan, Via campisena
mulai mengundang UNORKA dalam beberapa pertemuan
sebagai pengamat. Di kampanye global, FIAN bekerja
secara dekat dengan UNORKA, sementra LRAN (melalui
fokus pada selatan global) bekerja dengan UNORKA dan
DKMP.

Apa yang terjadi pada kasus Filipina menunjukkan
bahwa bahkan ketika tidak ada perbedaan kelas yang
signifikan antar gerakan-pun, perbedaan ideologi dapat
membuat perpecahan yang penting antara mereka. Secara
ironis, adanya sedikit kesamaan antar KMP (atau DKMP)
dan MST mengenai strategi reforma tanah, dan lebih
banyak kesamaan antar MST dan UNORKA; dan tetapi
KMP dan DKMP masuk, meskipun demikian UNORKA
keluar dari Via Campesina.

Filipina bukan hanya satu-satunya contoh kasus yang
menyorot pada perpecahan ideologi antara dan dalam
gerakan. Kembali lagi ke Asia Selatan, kita dapat melihat
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saat ini bagaimana isu KRRS digunakan oleh kelompok
petani sayap kiri di India membenarkan bahwa terjadi
perpecahan formasi di gerakan yang berkompetisi di
wilayah, Asian peasant Coalition (APC). Seketariatnya saat
ini berada di KMP. Kekuatan dari jaringan APC adalah,
semua anggotanya diklaim memiliki satu garis kelas
dengannya, dalam hal mengorganisir petani miskin dan
buruh pedesaan; sebagai hasilnya, basis utamanya dapat
ditemukan diantara golongan petani yang paling miskin,
dan juga jaringan ini mempunyai potensi untuk me-
najamkan analisis kelas dan sesuai keinginan dari Via
Campesina, juga melebarkan perwakilan Via Campesina
di wilayah. Jaringan APC yang besar ini dapat memperkuat
kampanye reforma agraria di Asia, jika tidak untuk
pendirian ideologi dan politik tampaknya sangat eksklusif
dan picik. Dari sana, hubungan antara APC dan Via
Campesina menjadi menurun.118

Perbedaan lain, sifatnya tidak terlalu ideologis, namun
lebih politikal. Ketegangan antara anggota Via Campesina
di Mexico menjadi contoh yang baik, yang mana
kemunculan  UNOCRA119 terlihat seperti menjadi “penjaga
gerbang” di negara itu, mengasingkan dan membatasi ge-
rakan penting lainnya (contoh ANEC120 dan CNPA121).
Kesalahan ini sebagian terlihat dalam perbedaan di strategi
politik, contohnya yang berkenaan dengan program negara.
Contoh yang berhubungan adalah perbedaan antara MST
di Brazil dan CNCR di Senegal dalam hal yang berhubung-

118  Data dan informasi dalam hal ini berdasarkan rangkaian diskusi
informal penulis dengan pemimpin Via Campesina dan aktivis
gerakan di Asia selama beberapa tahun.

119 Union Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas
Autonomas.

120 Asociacion Nacional de Empresas Comercializadoras de produtores
del Campo.

121 Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
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an dengan negara dan institusi pembangunan internasional:
MST mengambil langkah lebih otonomi dan hubungan
konfliktual dengan institusi – institusi tersebut, termasuk
mengambil posisi anti – World Bank, sementara itu CNCR
termasuk beberapa organsisasi sponsor pemerintah, mereka
memilih untuk menggabungkan negosiasi dan konfrontasi
singkat dendan institusi ini, mencakup hubungan kola-
boratif  dengan World Bank. Ini adalah perbedaan serupa
ketika kita melihat pada keseluruhan Via Campesina dan
CNCR pada isu ini. Fondasi dari perbedaan ini tentu saja
umumnya terkait dengan sejarah sosial dan politik di negara
yang berbeda dimasing-masing wilayah kemunculan
anggota Via Campesina. Ketegangan yang muncul di Afrika
Selatan sebagian mencerminkan perbedaan itu juga,
walaupun dalam jenis yang berbeda. Poinnya adalah
perbedaan ideologi dan politik signifikan dan tidak dapat
ditangguhkan.

Representasi Politik

Dalam wawancara baru–baru ini di Socialist Regis-
ter, Stedile dari MST berbicara tentang gerakan nasional
dan aliansi lintas nasional. Dalam wawancara itu ia ber-
kata:” kami diproyeksikan sebagai bayangan yang lebih
besar dari yang sebenarnya dan kami menjadi terkenal
karenanya. Dalam kenyataannya MST sebagai pengor-
ganisir kekuatan kaum buruh di Brazil masih sangat sedikit
(2007, 195). Lebih jauhnya, dia berkata bahwa ‘gerakan
Afrika mempunyai level yang rendah dari organisasi dan
sangat miskin dan banyak yang masih berlokasi dalam
suku-suku dan level lokal. Beberapa negara mempunyai
gerakan nasional’. (2007, 214)

Keterusterangan mengenai MST yang masih mem-
batasi perwakilan dari petani tak bertanah di Brazil juga
tentang kekuatan komparatif  dari gerakan di wilayah
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berbeda, terutama Afrika yang membantu meletakkan Via
Campesina dan GCAR lebih realistis. Walaupun bang-
kitnya Via Campesina terjadi secara dramatik dan impresif
sebagai gerakan agraria utama internasional, luasnya
perwakilannya masih tetap dibatasi ketika dilihat dari
perpektif  global. Bahkan dalam daerah kekuasaan nasional
yang dipimpin oleh anggota Via Campesina, yang  meng-
organisir basisnya tetap terbatas, sebagaimana komentar
Stedile mengenai MST Brazil. Ini tidak mungkin jadi lebih
baik di negara lain dimana Via Campesina berada,
sekalipun klaim dari anggota organisasi  yang terkadang
bisa berlebihan. Sementara itu di Asia Selatan yang
merupakan daerah yang sangat luas, bahkan sampai
sekarang-pun kubu utama Via Campesina adalah Asia
Selatan (plus Korea Selatan), yang mana walaupun sig-
nifikan, tapi itu tidak membentuk terjadinya massa
teroganisir disana. Dalam bagian ini, Asia Selatan adalah
tuan rumah bagi sejumlah gerakan agresif  dari kelas buruh
desa yang berhubungan dengan perlawanan kelas, namun
banyak dari gerakan ini tidak terintergrasi secara formal
dalam Via Campesina, meskipun organisasi utama Via
Campesina disana-(KRRS)- adalah gerakan petani
menengah dan kaya yang tidak setuju dengan pembicaraan
tentang kelas sosial, eksploitasi kelas dan perjuangan kelas
serta mereka bahlan menentang Reforma Agraria.

Tidak ada gerakan agraria nasional yang signifikan
saat ini baik di Asia Tengah atau Timur Tengah yang men-
dekati orientasi politik di Via Campesina atau mempunyai
hubungan formal. Sementara itu, negara yang amat besar
dengan kelas buruh desa yang besar juga seperti Cina dan
pendahulu nya –USSR (Uni Sovyet)- juga tidak lagi berada
dalam orbit Via Campesina, oleh karena itu beberapa jenis
perlawanan petani sepertinya menghilang dalam diskusi
Via Campesina. Akhirnya di wilayah Afrika yang luas,
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hanya ada sedikit anggota (lima) di Via Campesina dan
gerakan tersebut mewakili kelas buruh desa di negaranya
dan bahkan lebih terbatas dari MST di Brazil. Pendeknya,
walau lebih signifikan daripada gerakan agraria trans-
nasional lainnya, Via Campesina secara langsung mewakili
hanya fraksi kecil dari kelas buruh desa global (paling tidak
untuk saat ini).

Membawa keragaman dalam isu agraria tidak hanya
dalam negara-negara dimana anggota Via campesina ada,
namun juga di banyak negara dimana mereka masih absen
(termasuk negara-negara besar ex- sosialis “dalam masa
transisi” ), yang tentu saja akan merumitkan “kerangka isu
global” saat ini dan proses pembuatan tuntutan dan di-
namika. Sementara, debat reforma agraria global itu sendiri
tidak selalu statis, namun juga berkembang, bahkan lebih
jauh merumitkan posisi Via Campesina, misalnya sejak
salah satu dari kebijakan utama mereka berjuang dalam
isu kebijakan pertanahan kontemporer yang melawan isu
formalisasi hak tanah dan privatisasi sisa tanah masyarakat
(see, e.g., De Soto 2000; Cousins 2007). Hal itu bukan isu
reforma agraria klasik, namun mungkin mempengaruhi
pada segmen populasi pedesaan.122 Banyak keadaan yang
mempengaruhi kampanye seperti itu justru berada dalam
wilayah dimana  kehadiran Via Campesina sangat kecil dan
bukan benar-benar absen, seperti Afrika. Ancaman dari
inisiasi fomalisasi/privatisasi  dan hubungannya dengan
kerangka kampanye CGAR ditangkap dalam apa yang
dikatakan oleh pemimpin Mozambik, Diamantino Nham-
possa dari UNAC: ‘kita telah melaksanakan dengan sek-
sama Reforma Agraria. Agar CGAR membantu kita, kita
harus fokus pada tantangan yang kita hadapi yaitu

122 Sebagai contoh, hingga 90 persen tanah agrikultural di Indonesia
secara resmi ditilik sebagai “tanah dan hutan milik negara” (lihat
sebagai contoh Peluso 1992).
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memberikan “tandingan reforma agraria” terhadap
neoliberalisme, jika (CGAR) tetap berfokus “melawan
latifundio” (perkebunan pribadi yang besar”, itu lebih
sedikit berkaitan dengan kita’. Nhampossa menambahkan,
World Bank mempromosikan gelombang baru privatisasi
tanah (di Mozambik) dan itu harus diakhiri. Kami berpikir
(CGAR) harus memperluas kekuasaannya yang juga harus
menjadi bagian dari kampanye adalah “mempertahankan
tanah”.....dan “melawan privatisasi tanah”.123

Sementara CGAR telah memulai untuk mengambil
jalan untuk “kerangka isu global” disekitar isu umum, yang
pengaruh eksternalnya belum signifikan terhadap kam-
panye lokal/nasional. Disini dijelaskan, mengapa CGAR
membuat serangan signifikan dalam isu reforma agraria
konvensional, namun sampai saat ini tidak (belum) man-
dapat hasil yang signifikan dalam kampanye anti-forma-
lisasi dan anti-privatisasi tanah masyarakat. Namun jika
“eksternalisasi” adalah kunci sebenarnya untuk mem-
bangun jaringan transnasional yang koheren dan tahan
lama (sebagaimana argumen Tarrow) maka Via Campesina
seharusnya mempeluas kehadirannya kedalam area ini
terlebih dahulu. Dalam beberapa hal, Via Campesina kini
menghadapi dilemma: haruskah memberikan waktu dan
sumber memperluas kehadirannya ditengah keterbatas-

123 Wawancara di Rosset dengan Martinez (2005, 21-22). Via Cam-
pesina sebenarnya secara resmi meluncurkan CGAR di Afrika pada
bulan januari 2007 selama Worls Social Forum di Nairobi, pada
dasarnya meminta pengganti rugi tanah dan redistribusi tanah, yang
ditargetkan di pertanian komersial kulit putih di Afrika. Namun di
negara dimana isu tersebut  secara relatif masih “hangat” (contoh
Afrika selatan, Zimbabwe, Namibia), Via Campesina hambir absen.
Wawancara penulis dengan orang dalam di Via Campesina yang
mengakui bahwa deklarasi Nairobi lebih merupakan statement
politik “agit-prop” daripada meluncurkan kampanye yang asli.
Untuk latar belakang diskusi yang lebih baik mengenai isu tanah
kontemporer di Afrika, lihat Peters (2004) dan Berry (2002).
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annya saat ini dan masuk dalam area yang ditargetkan oleh
agenda “formalisasi” neoliberal atau haruskah terus me-
lawan agenda ini tanpa basis lokal yang signifikan untuk
mendukungnya? Pada akhirnya apakah atau bagaimana
CGAR dapat mereposisi dan membuat dampak signifikan
saat ini dalam isu kebijakan agraria yang lebih luas pada
masa mendatang?, tampaknya akan tergantung pada
pembuatan dua proses politik, dengan kata lain meng-
gabungkan kerangka isu global dari atas dan inisiasi untuk
meluncurkan kampanye lokal/nasional dari bawah ter-
hadap eksternalisasi, yaitu melakukan perlawanan semesta
atau “sandwich strategy”. Ini merupakan tantangan yang
membutuhkan Via Campesina untuk berpikir kembali dan
merombak beberapa peraturan organisasinya, diantaranya
seperti pembentukan aliansi, ide mengenai bentuk
perlawanan dan aksi bersama, dan perpektif  pada tanah.
Singkatnya, hal tersebut tidak akan bijaksana dan kreatif
secara politik untuk bersikeras pada tuntutan gerakan petani
nasional untuk berhubungan dengan kelompok di banyak
kondisi dimana gerakan seperti itu tidak akan muncul
dalam waktu dekat.

Beberapa tindakan pada gerakan tampaknya mem-
bantu, seperti menempa aliansi dan pemahaman dengan
kelompok NGO lokal yang progresif. Menunggu untuk
gerakan nasional - gambaran seperti anggota nasional
“ideal” Via Campesina yang muncul dalam kondisi ini -
tampaknya mengambil waktu yang sangat panjang, jika
tidak sama sekali belum muncul124. Nico Verhagen, staff
senior Via campesina mengatakan, dalam konteks Afrika,

124 Dalam konteks ini, literatur mengenai bentuk sehari-hari perlawanan
petani dapat memberikan pandangan relevan, lihat sebagai contoh
Scott (1985), Kerkvliet (2005) dan O’Brien dan li (2006). Lihat juga
Chavez dan Franco (2007) untuk diskusi relevan mengenai
masyarakat sipil di afrika.
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jika dimplementasikan mungkin bisa membuka beberapa
langkah awal: saat ini banyak organisasi di Afrika yang
tidak mempunyai posisi politik yang jelas, namun hal
tersebut dapat berubah. Sebagai contoh, dalam kasus
ROPPA125, semakin mereka banyak berinteraksi dengan Via
Campesina, mereka semakin radikal. Strategi kami di
Afrika seharusnya membuka ruang dialogis di Via Cam-
pesina dan mengundang setiap orang kedalamnya.126

Kesimpulan

CGAR yang diluncurkan dan dipimpin oleh Via
Campesina dan dikoordinasikan dengan aliansinya telah
mencapai hasil yang signifikan secara transnasional dalam
hal meletakkan isu reforma agraria sebagai oposisi dari
MLAR dalam agenda resmi lembaga pemerintah dan
masyarakat sipil. CGAR telah membentuk ulang istilah
kebijakan saat ini dan debat politik dan dapat menkon-
struksikan visi alternatif  kebijakan pertanahan kedepan.
Meskipun demikian, CGAR tidak memperoleh hasil yang
signifikan dalam hal reforma kebijakan yang diinginkan,
secara internasional dan dalam setting nasional, maupun
menghasilkan perubahan prosedur yang signifikan atau
menyebabkan perubahan perilaku yang diinginkan diantara
aktor kunci dalam institusi pembangunan. Bagian dari
alasan mengapa CGAR berada pada puncak dan bertahan,
terutama karena proses kesusksesan dari eksternalisasi isu
dan kampanye lokal/nasional. Lebih spesifiknya, kam-
panye anti MLAR, mendapat tendensi agar dilakukan
secara cepat oleh Via Campisena karena pertimbangan
telah dijalankannya MLAR di beberapa negara dimana

125 Reseau des organizations Paysannes et de Producteirs de l’afrique
de l’Quest.

126 Wawancara di Rosset dengan Martinez (2005,30).
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terdapat anggota Via Campisena yang sudah mulai
terpengaruh oleh MLAR.

Namun CGAR juga mengungkapkan perpecahan ter-
pendam dan kelemahan-kesalahan dalam Via Campesina
yaitu basis kelas dan ideologi. Masuk dalam isu tersebut
akan menghasilkan pandangan tentang adanya perbedaan
ideologi, politik dan konsolidasi organisasi dalam Via
Campesina lebih jauh. Paul Nicholson, seorang petani dari
Basque (Spanyol) dan pemimpin utama Via Campesina di
tahun 2004, menjelaskan mengenai prinsip-prinsip gerakan
dalam membentuk aliansi akan memberikan titik pangkal
fundamental:127 aliansi diantara petani, petani pria atau
wanita, dengan buruh desa adalah aliansi fundamental
dalam pembentukan aliansi. Menganggap secara serius apa
yang Nicholson katakan untuk menerima isu kelas
diantaranya dalam gerakan.

Lebih jauh lagi, CGAR juga mengekspos kelemahan
penting Via campesina yang saat ini menyebar ke seluruh
dunia, dan juga mengekspos kapasitas aktual untuk
mewaliki minat beragam dari banyak kelompok dalam
kondisi yang berbeda. Sebuah pemahaman dari isu-isu ini
akan membantu menjelaskan mengapa tidak ada dampak
signifikan yang serupa yang dibuat oleh Via Campesina
dalam oposisinya pada formalisasi hak tanah dan kebijakan
privatisasi tanah yang ditargetkan pada tanah masyarakat
yang dilaksanakan secara besar-besaran dalam setting
nasional –lokal dimana kehadiran Via Campesina sangat
sedikit namun tidak benar-benar absen. Bagi Via Cam-
pesina, untuk dapat mereposisi kepemimpinannya dalam
isu agraria di seluruh dunia, dengan kata lain memperdalam

127 Dalam uraian press di Sao Paolo pada tanggal 11 juni 2004 dalam
acara pertemuan global IV Via Campesina di Brazil. http://
www.viacampesina.org; diakses pada tanggal 30 oktober 2007.



La Via Campesina dan Kampanye Global Reforma Agraria

227

dan memperlebar jangkauan kampanye. Pilihannya bukan
antara “kerangka isu global dari atas atau lalu menyebar-
kannya secara nasional atau lokal atau kampanye lokal/
nasional  dari bawah lalu meneksternalisasi kedalam level
internasional. Sebetulnya, mungkin pilihan yang paling
menjanjikan adalah mengadopsi “sandwich strategy” yang
secara bersama-sama mendorong kedua proses dari atas
dan dari bawah.

Penggunaan Singkatan

ANEC (Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo)

ASOCODE (Association of  Central American Peasant
Organizations for

Cooperation and Development)
ATC (Asociación de Trabajadores del Campo)
BKF (Bangladesh Krishok Federation)
CNCR (Conseil National de Concertation et de

Coopération des Ruraux)
CNOP (Coordination National de Organisations

Paysannes)
CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala)
COCOCH (Honduran Coordinating Council of  Peasant

Organizations)
CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na

Agricultura)
CPM (Coalition Paysanne de Madagaskar)
DKMP (Demokratikong Kilusang Magbubukid ng

Pilipinas)
EU (European Union)
FAO (Food and Agriculture Organization of  the United

Nations)
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FETRAF (Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar)

FIAN (Foodfirst Information and Action Network)
GCAR (global campaign for agrarian reform)
ICARRD (International Conference on Agrarian Reform

and Rural Development)
ICC (International Coordinating Committee – of  Vía

Campesina)
IFAD (International Fund for Agricultural Development)
IFAP (International Federation of  Agricultural Producers)
IPC (International Planning Committee)
KMP (Kilusang Magbubukid ng Pilipinas)
KRRS (Karnataka State Farmers’ Association)
LPM (Landless People’s Movement)
LRAN (Land Research and Action Network)
MLAR (market-led agrarian reform)
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra)
NLC (National Land Committee)
PCT (Projeto Cedula da Terra)
ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de

Producteurs de l’Afrique de l’Ouest)
SOC (Sindicato Obrero del Campo)
TAM (transnational agrarian movement)
UNAC (União Nacional de Camponeses or National Peas-

ants’ Union)
UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos)
UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones Regionales

Campesinas Autónomas)
UNORKA (National Coordination of  Autonomous Lo-

cal Rural People’s Organizations)
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Pendahuluan

Salah satu perkembangan globalisasi yang paling me-
ngejutkan di akhir abad 20 adalah menjamurnya keber-
adaan gerakan tani tak bertanah yang terkenal di seluruh
dunia. Bahkan saat pertanian skala kecil semakin berkurang
perannya di sektor ekonomi global dan perpindahan
penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan semakin
meningkat, para buruh tak bertanah dan petani-petani kecil
bergabung bersama untuk menuntut akses terhadap tanah
dan kebijakan pembangunan ekonomi baru yang memprio-
ritaskan keberlanjutan dan ketahanan pangan komunitas
lokal. Dari Brazil ke Meksiko hingga Afrika Selatan dan
Filipina, gerakan sosial akarrumput dan ornop-ornop
(organisasi nonpemerintah) yang memiliki perhatian pada
isu yang cakupannya luas ini telah mengartikulasikan upaya
mereka melalui pertemuan-pertemuan dan organisasi-
organisasi transnasional, seperti yang mudah diidentifikasi

5
‘MOBILISASI YANG LAMBAN’:

JARINGAN PETANI TRANSNASIONAL DAN ORGANISASI

AKAR RUMPUT DI BRAZIL DAN AFRIKA SELATAN

Brenda Baletti, Tamara M. Johnson
dan Wendy Wolford
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di masa kini adalah ‘Transnasional Peasant Network’
(Jaringan Tani Transnasional, selanjutnya disebut JTT)
yang mengorganisir perjuangan secara global untuk ma-
syarakat desa dan ‘hak untuk memiliki hak’ mereka
(Desmarais 2007; Edelman 1998).

Ini adalah saat bersejarah bagi aktivisme transnasional
yang lebih luas: jaringan gerakan berskala global dapat
membangkitkan gairah membara di arena akademik dan
politik karena berpotensi menghindari politik lokal maupun
nasional dengan mengatasnamakan isu-isu universal seperti
hak asasi manusia, akses terhadap tanah, konservasi
lingkungan, hak perempuan, dan lain sebagainya. Isu-isu
universal seperti itu disebarkan sebagian untuk menapis
logika universalisasi globalisasi ortodoks. Karena kami baru
menyadari dan memahami jaringan-jaringan seperti ini, di
awal pekerjaan kami banyak yang terfokus pada kemam-
puan pemberdayaan gerakan berbasis-wilayah untuk
‘meningkatkan skalanya’ (Smith 1993), terutama dengan
mengambil potensi gerakan sosial ‘transnasional’ begitu
saja. Analisa keragaman hubungan dan konteks yang
dilokalisasi berdasarkan tempat di mana jaringan trans-
nasional ini berada baru dilakukan belakangan ini (lihat
Edelman 2005a, 2005b; Featherstone 2003; Routledge et
al. 2007). Arahan analisa seperti ini penting karena jaring-
an-jaringan sosial transnasional berusaha menciptakan
sesuatu yang baru – seperti yang dikatakan David
Featherstone, mereka adalah ‘pembangkit’ politik bentuk
baru – pada saat yang bersamaan mereka juga merupakan
kompilasi hubungan dan karakteristik secara historis
(Featherstone 2003). Meskipun tampaknya sudah jelas,
menurut kami arahan analisa seperti ini menimbulkan
berbagai implikasi yang dapat diperhitungkan terhadap
studi JTT.

Dalam bab ini, kami menganalisa dinamika politik
JTT kontemporer dengan cara membandingkan dua
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gerakan: Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) Brazil dan Landless People’s Movement (LPM/
Gerakan Rakyat Tak Bertanah) Afrika Selatan. MST yang
didirikan tahun 1984 memiliki pengikut dalam negeri
terbesar dari gerakan sosial manapun dalam jaringan
transnasional, karena itulah MST ditempatkan di ujung
tombak perjuangan internasional yang lebih luas. Dalam
jangka waktu yang singkat setelah pembentukannya di
tahun 2001, LPM juga cukup banyak menarik perhatian
internasional karena potensinya dalam memobilisasi
kepedulian akarrumput terhadap pembaruan agraria di
Afrika Selatan. Kami berpendapat bahwa dalam konteks
lokal maupun transnasional dibutuhkan dalam mengana-
lisa kedua gerakan tersebut – baik MST maupun LPM tidak
akan dapat dipahami dengan baik dan jelas di luar konteks
transnasional (khususnya konteks JTT). Bagaimana kedua
gerakan ini terhubung dengan transnasionalisme juga
hanya akan dapat dipahami dengan baik dalam konteks
kondisi politik, sosial, dan ekonomi lokal di Brazil dan
Afrika Selatan secara terpisah – namun kami maju selang-
kah lebih jauh untuk membangun sebuah teori ‘mobilisasi
yang lamban’ (berdasarkan teori Alexander Gerschenkron
di tahun 1952 mengenai ‘pembangunan yang lamban’).
Teori kami tentang mobilisasi yang lamban merupakan
sebuah upaya untuk menggabungkan geografi dan sejarah
dalam studi gerakan transnasional kami. Tempat dan skala
memang penting, namun begitu juga dengan waktu: dalam
sistem dunia yang terkoneksi, apa yang dilakukan satu nega-
ra/wilayah/kelompok pada satu waktu akan mempenga-
ruhi semua hal yang terjadi selanjutnya, seringkali bahkan
secara langsung (lihat juga McMichael 1990).

Dalam sebuah jaringan transnasional, salah satu man-
faat yang paling nyata adalah pertukaran ide, pengalaman,
dan informasi (Keck dan Sikkink 1998), namun pertukaran
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ini tidak terjadi dalam satu kekosongan, melainkan terjadi
dalam konteks bersituasi historis dan bermuatan kekuasaan
dari satu sistem dunia yang tak samarata. Karena itu, dalam
perbandingan yang kami lakukan terhadap MST dan LPM,
kami berpendapat bahwa LPM adalah ‘pelaku mobilisasi
yang lamban’, dan karena itu LPM telah mengalami keun-
tungan maupun kerugian bergabung dengan JTT. Sejak
terorganisir di tahun 1984, para aktivis MST dari Brazil
membantu melatih, mendidik, dan menginspirasi para
aktivis Afrika Selatan setelah LPM terbentuk pada tahun
2001. Namun kunci keberhasilan MST ternyata tidak cocok
dan tidak berhasil diterapkan dalam konteks Afrika Selatan.
Di satu sisi, pengalaman dan saran MST membantu LPM
untuk membangun strategi dan memperoleh pengakuan;
di sisi lain, LPM mengalami kesulitan untuk menerjemah-
kan keberhasilan internasional MST yang begitu spekta-
kuler ke dalam kampanye akarrumput yang organik. Pada
akhirnya, transfer pengetahuan gerakan dari MST kepada
LPM mungkin bisa berhasil meskipun dalam jangka waktu
yang panjang untuk LPM ini.

Menurut kami keberhasilan MST di Brazil terletak
pada tiga elemen utama: pertama, MST dibangun melalui
kepemimpinan pemuda-pemudi yang merupakan anak
para petani kecil – para pemimpin ‘organik’ yang lahir dari
gerakan mereka sendiri sehingga dapat mempertahankan
satu hubungan ideologis yang kuat dalam perjuangan
mereka untuk masa depan petani kolektif; kedua, gerakan
ini bersikukuh melakukan aksi okupasi lahan secara
langsung sebagai strategi utama dalam menekan pemerin-
tah untuk mengalihkan pemilikan lahan – okupasi-okupasi
ini secara publik merupakan hal yang logis bagi gerakan
dan juga memberi kesempatan bagi anggota gerakan untuk
membangun solidaritas; ketiga, sejak kelahirannya, gerakan
ini berusaha mempertahankan otonominya dari negara
Brazil, memastikan kepemimpinannya tidak terlibat dalam
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kerjasama dengan politik ‘serampangan’ sistem pemilu
Brazil (Mainwaring 1995). Karena itulah kemudian MST
berhasil menerjemahkan kesuksesan nasional ke dalam
internasionalisme petani yang baru. Gerakan ini kemudian
menyebarkan pesannya dan memperluas basis dukung-
annya di tahun 1990.

Ketika MST telah menjadi aktor transnasional yang
berpengaruh, para aktivis gerakan berkelana ke  berbagai
tempat seperti Afrika Selatan untuk mendorong dan
memberi masukan pada para aktivis pedesaan di sana.
Sayangnya, strategi utama MST untuk mobilisasi – yaitu
okupasi tanah – menjadi bumerang dalam konteks Afrika
Selatan. Contoh yang terdekat yaitu ketegangan ras di Zim-
babwe membuat okupasi tanah secara politik memiliki daya
ledak di Afrika Selatan. Okupasi juga sulit diorganisir oleh
LPM karena gerakannya tidak mampu mengadopsi kedua
elemen kesuksesan MST lainnya: kepemimpinan yang
dibangun melalui pengalaman akarrumput serta otonomi
dari organisasi masyarakat sipil dan negara.

Kesulitan-kesulitan menerjemahkan strategi gerakan
ini tentunya bukan merupakan dampak dari mobilisasi yang
lamban dan juga tidak bertanggung jawab terhadap
kesuksesan atau kegagalan land reform di dua negara
tersebut. Argumen kami secara spesifik berkaitan dengan
mobilisasi sosial. Di sini kami berpendapat bahwa
mengorganisir secara transnasional tidak dapat dipandang
baik secara menyeluruh. Namun, para peneliti dan aktivis
gerakan perlu mencoba dan memahami di bawah kondisi-
kondisi apa saja transnasionalisme kemudian memberikan
keuntungan atau kerugian. Seperti para praktisi pem-
bangunan terdahulu yang tidak selalu memeriksa spesifikasi
konteks di mana pembangunan dilaksanakan (Ferguson
1994), kami berpendapat bahwa menerapkan pengorga-
nisasian transnasional begitu saja secara terburu-buru akan
menafikan kekhususan geografis dan historis.
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Selanjutnya dalam bab ini kami menggambarkan
konteks politik dan ekonomi distribusi tanah di Brazil dan
menggunakan wawancara yang dilakukan terhadap para
aktivis MST untuk mengkerangkakan ketiga faktor yang
paling mempengaruhi pada keberhasilan gerakan. Setelah
mengkerangkakan transformasi dan pengaruh MST, kami
kemudian menjelaskan asal muasal dan lokasi LPM dalam
perdebatan pahit mengenai restitusi dan reformasi tanah
saat kebangkitannya pada tahun 1994 yang mengakhiri
apartheid di Afrika Selatan. Kami menganalisa dua
wawancara dengan pimpinan gerakan yang kritis untuk
membangun dan memposisikan analisa kami.

Dari Para Pemukim Liar Hingga Sem Terra: Kebangkitan
MST di Tahun 90-an

Brazil merupakan salah satu negara yang distribusi
kepemilikan tanahnya paling tidak merata di dunia.
Ketidakmerataan ini merupakan warisan dari kolonisasi
dan masyarakat perkebunan Portugis yang memperkenal-
kan dan menerapkan hierarki sosial rasialis dalam kepe-
milikan tanah dan hubungan perburuhan (Schwartz 1985).
Produksi tebu mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-
tahun awal kolonial, dan pola penguasaan lahan mereflek-
sikan kecenderungan kerajaan Portugis terhadap pengu-
asaan lahan berskala besar. Namun demikian, selain
perkebunan-perkebunan, para petani berlahan sempit
diizinkan berkembang. Di awal 1800-an, para penguasa
lahan sempit melesatkan pertumbuhan penduduk dan
mengakibatkan depresi agrikultur di Brazil. Mereka
menggarap dan menempati wilayah perbatasan bagian
selatan negara. Meskipun para pemilik perkebunan men-
coba menghalangi para imigran baru memperoleh tanah
sendiri sehingga mereka harus menjadi buruh untuk
memperoleh hasil panen (Viotti da Costa 2000), sebuah
pekelas tani tumbuh dan berkembang di bagian selatan
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Brazil bersamaan dengan tumbuhnya pemukiman baru di
wilayah perbatasan (di utara dan barat tengah). Di akhir
tahun 50-an, populasi Brazil didominasi oleh masyarakat
pedesaan (75 persen), meskipun 85 persen dari populasi
itu hidup dan bekerja di lahan seluas hanya 10 persen dari
yang ada.

Ketidakmerataan kepemilikan lahan ini menimbul-
kan ketidakpuasan masyarakat pedesaan hingga kemudian
meletus pada tahun 60-an ketika mobilisasi rakyat untuk
akses atas tanah mulai menyebar di seluruh Brazil dan Latin
Amerika. Pada masa itu, para petani dan buruh tani tum-
buh semakin radikal. Mereka diorganisir oleh serikat
dagang pedesaan, berbagai faksi kelompok Komunis Bra-
zil, dan Gereja Katolik (Forman 1975; Maybury-Lewis
1994; Pereira 1997; Santos and Costa 1998). Ketika itu
banyak pemerintahan di Amerika Latin mulai mengim-
plementasikan reforma agraria (de Janvry 1981; de Janvry
et al. 2001; Grindle 1986), namun di Brazil, upaya reformasi
yang gigih mengancam elit penguasa tanah yang berkuasa.
Di tahun 1964, sebuah kup militer menjalankan peme-
rintahan otoriter yang bisa mempertahankan kekuasaan
selama 21 tahun (Hall 1990; Reis 1990). Sejak berkuasa
pemerintahan militer membangun strategi bercabang dua
untuk mengatasi keresahan masyarakat pedesaan: di satu
sisi, masyarakat pedesaan yang miskin (atau penggerak tani)
direlokasi ke daerah perbatasan kolonisasi baru, seperti
wilayah hutan hujan Amazon; sementara di sisi lain,
pertanian skala besar ditargetkan untuk modernisasi
inisiatif  pemerintah (state-led modernization) dalam upaya
meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan
Brazil pada petani kecil.

Di akhir tahun 70-an, negara otoritarian mulai
melemah. Ketika militer mulai menarik diri dari kekuasaan,
para petani tak bertanah dan buruh-buruh pedesaan mulai
membentuk pemukiman-pemukiman liar di seluruh negeri
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yang terkonsentrasi di wilayah selatan negara bagian Rio
Grande do Sul, Santa Catarina dan Paraná (Fernandes
1999). Dengan terjadinya restorasi demokrasi di Brazil pada
tahun 1985, tuntutan untuk akses atas tanah mulai merebak
di mana-mana dengan kekuatan yang diperbarui. Tuntutan
ini menjadi bagian dari ‘budaya politik nasional’ sebagian
besar karena pembentukan gerakan sosial baru seperti MST
(Gohn 1997; Novaes 1998). Para aktivis bersama MST
memobilisasi para buruh pedesaan untuk mengokupasi
perkebunan-perkebunan yang tidak produktif, dengan
menggunakan Pasal 186 Undang-Undang Dasar Brazil
sebagai alas hak terhadap properti ‘tidak produktif ’ yang
tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat umum
(lihat Branford dan Rocha 2002; Fernandes 1999; Wright
dan Wolford 2003). Selama itu, MST dapat membangun
‘daftar usulan’ yang cerdas (Tilly 1978) meliputi berbagai
pemberian ruang secara simbolis seperti properti bertanah,
bangunan pemerintah, dan jalan-jalan umum.

Di akhir tahun 90-an, kehendak politik untuk
melaksanakan reforma agraria di Brazil semakin meningkat
karena seruan nasional dan internasional terhadap dua
pembunuhan massal yang kejam. Di tahun 1995, sepuluh
pemukim liar tak bertanah dibunuh di Corumbiara,
Rondônia dan hanya setahun kemudian, 19 pemukim liar
tak bertanah dibunuh di jalan raya saat mereka berbaris
menuju ibukota negara bagian Pará. Kedua peristiwa ini –
yang kedua sempat tertangkap rekaman video – menjadi
salah satu sebab meningkatnya keterkenalan kemiskinan
di pedesaan, kekerasan, dan MST (Ondetti 2001; Pereira
2003). Di tahun 1997, presiden Cardoso membuat pemu-
kiman untuk 80.000 keluarga, hampir dua kali lipat dari
pemukiman pada tahun pertama kepresidenannya (Car-
doso 1997). Sejak 1994 hingga 1998 anggaran tahunan
untuk pelaksanaan reforma agraria berlipat lebih dari lima
kali (Seligmann 1998). Luis Inacio ‘Lula’ da Silva, yang
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memenangkan kepemimpinan eksekutif  pada tahun 2002,
berjanji melanjutkan upaya reforma agraria, meskipun
pengalaman administrasinya telah dicampur aduk (Deere
dan Medeiros 2007).

Selama pertengahan tahun 1990-an, saat MST meraih
keterkenalan secara nasional, gerakannya juga meraih
keterkenalan secara internasional. Pengaruh dan upaya
MST sebagai organisasi melesat tinggi, sebagian karena
adanya seruan internasional terhadap pembunuhan massal
yang terjadi. Setelah tahun 90-an, MST berubah dari ge-
rakan para ‘gelandangan’ dan pemukim liar yang dianggap
remeh dan termarjinalkan menjadi gerakan sosial yang ‘pal-
ing kuat dan terorganisir dengan baik sepanjang sejarah
Brazil’ (Petras 1997, 18). Saat ini gerakan tersebut memiliki
sekitar dua juta anggota (meskipun angka ini bisa diper-
debatkan dan sebagian bahkan memperkirakan jauh lebih
sedikit dari itu) yang menempati pemukiman-pemukiman
land reform yang didanai pemerintah atau tinggal di
‘tempat perkemahan’ sementara sambil menunggu resolusi
akhir dari klaim mereka terhadap tanah. Lebih dari 70.000
orang menghadiri Kongres Nasional MST Kelima pada
tahun 2007.

Dalam menginternasionalisasi perjuangan atas
tanahnya, MST memandang dirinya sebagai perwakilan
dari semua pihak yang telah dimarjinalisasi oleh proyek
kapitalisme modern global. Melalui ekspansi yang luar
biasa dari basisnya, gerakan ini menjadi aktor penting
dalam sistem gerakan nasional dunia dan berkomitmen
untuk menjadi bagian dari gerakan anti-neoliberal dan anti-
globalisasi. MST juga menjadi salah satu kelompok yang
paling aktif  dan berpengaruh dalam mengorganisir Vía
Campesina (Cara Petani), gerakan payung petani
internasional.
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Metode Kebangkitan: Kepemimpinan, Okupasi Dan
Otonomi

Ada banyak alasan bagi keberhasilan MST baik di
Brazil maupun secara internasional, namun ada tiga yang
paling utama. Pertama, MST membangun sirkuit ‘pro-
fesionalisasi’ kepemimpinan yang sangat kuat, di mana
pemimpin-pemimpin baru melakukan perjalanan keliling
negeri, belajar di pusat-pusat pembentukan MST serta
membangun ikatan-ikatan baru dengan aktivis-aktivis dan
anggota-anggota gerakan lokal; kedua, MST selalu
menekankan okupasi tanah sebagai strategi utamanya,
okupasi-okupasi ini bertindak sebagai sumber-sumber
kepemimpinan baru, solidaritas gerakan dan keberadaan
secara politis; dan ketiga, MST menjaga teguh otonominya
baik dari negara maupun dari berbagai lembaga yang
mapan, seperti Gereja Katolik atau ornop-ornop, dengan
cara membangun yang berjarak dari politik kekuasaan
resmi yang individualis dan tak dapat diandalkan.

Strategi Kesuksesan #1: Kepemimpinan

Banyak akademisi dan pengamat menghubungkan
kebangkitan MST yang demikian pesat dengan kepe-
mimpinannya yang mengabdi (Petras 1997; Wright dan
Wolford 2003). Banyak pimpinan MST yang direkrut dari
institusi yang kekiri-kirian – seperti agama yang diorganisir,
serikat dagang pedesaan atau Partai Pekerja – atau dari
okupasi tanah itu sendiri. Banyak pimpinan-pimpinan
awalnya adalah anak-anak dari petani kecil yang diper-
kenalkan pada gerakan melalui Gereja-gereja Katolik dan
Lutheran (Houtzager dan Kurtz 2000).

Begitu gerakan mulai mengorganisir okupasi, para
pemuda dan pemudi yang berpartisipasi mempelajari
tujuan dan ideologi gerakan. Mereka merupakan sebagian
dari anggota yang paling berkomitmen, dan mereka juga –
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mungkin ironisnya – adalah orang-orang yang paling kecil
kemungkinannya untuk memenangkan akses atas tanah
saat pemerintah mengalihkan properti (Rosa 2007).
Pemerintah secara legal terikat untuk memprioritaskan
keluarga daripada orang-orang dewasa atau pemuda yang
belum menikah. Karena itulah para pemuda dan pemudi
yang tidak memiliki pasangan atau anak dikirimkan dari
satu okupasi ke okupasi yang lain dan meradikalisasi
pandangan politik mereka dalam perjalanannya. Begitu
direkrut, para pimpinan MST diharapkan bisa melakukan
perjalanan ke manapun dan kapanpun demi gerakan dan
perjuangan. Mobilitas politis ini membantu gerakan untuk
memperluas keanggotaannya dari selatan ke bagian lain
negara pada pertengahan tahun 90-an.

Sejalan dengan bertumbuhnya MST, perkembangan
pimpinan-pimpinan muda seperti itu tetap menjadi prioritas
gerakan. Hal ini terlihat dalam halaman-halaman yang
dimuat koran MST sendiri, yang diterbitkan setiap bulan
sejak akhir tahun 80-an. Sebuah kolom bulanan dalam
Jornal Sem Terra (Koran Bagi Kaum Tak Bertanah) menyo-
roti akarrumput yang mengorganisir para aktivis (mili-
tantes) yang dilahirkan sendiri melalui wawancara dengan
orang-orang yang berbeda setiap bulannya dari seluruh
negeri. Semua aktivis tersebut memberi cerita yang serupa
mengenai kontak awal mereka dengan gerakan, yaitu
melalui partisipasi dalam okupasi atau demonstrasi, jatuh
cinta pada gerakan, memanjat tangga kepemimpinan
melalui pelatihan resmi oleh gerakan dan kemudian bekerja
sebagai organiser. Melalui kerja para pimpinan inilah aksi
langsung tetap menjadi strategi gerakan utama karena
meskipun gerakan ini secara strategis semakin membesar,
para pimpinan tadi masih terus bekerja secara lokal dalam
perjuangan untuk memperoleh tanah, memobilisasi rakyat
untuk melakukan okupasi, mengorganisir pemukiman-
pemukiman, serta merekrut dan melatih pimpinan-
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pimpinan baru yang kemudian pindah ke tempat-tempat
baru untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang sama.

Pada bulan Juni 2007, kami mewawancara Julia
(bukan nama sesungguhnya), seorang pimpinan MST di
negara bagian Paraíba yang merupakan contoh yang sangat
baik sebagai pimpinan MST yang mengabdi. Kami
mewawancara Julia di kantornya di João Pessoa, ibukota
negara bagiannya. Kota ini berlokasi di wilayah pantai
tropis yang lembab, dikelilingi oleh tebu dan pemukiman
yang membesar. Julia jelas terlihat sangat lelah. Dia bangun
sejak pukul 4:00 pagi untuk menangani urusan-urusan re-
gional bagi gerakan sosial transnasional, Vía Campesina.
Baru-baru ini dia ditunjuk sebagai perwakilan MST untuk
Vía Campesina di negara bagiannya. Karena baru saja
dimulai, tentunya pekerjaannya banyak sekali. Julia juga
mengkoordinasi satu kelompok donor yang sedang
berkunjung dari Itali: sembilan pemuda dan pemudi Itali,
yang mendermakan uangnya untuk MST, datang ke
Paraíba untuk melihat langsung bagaimana uang mereka
dipergunakan. Julia duduk dengan enggan untuk wawan-
cara ini, mengeluarkan rokok dan menyilangkan tangan
dengan erat di dadanya.

Julia tumbuh jauh dari João Pessoa di bagian selatan
negara bagian Santa Catarina. Dia dibesarkan di sebuah
desa kecil tanpa listrik dan tumbuh besar sambil bekerja di
pertanian keluarganya. Keluarganya tidak berada, katanya,
namun dia selalu bekerja keras dan tidak pernah bolos
sehari pun dari sekolah. Ketika sudah cukup dewasa, dia
mulai mempelajari agama dengan maksud ingin menjadi
biarawati, namun perkenalan dengan Teologi Liberasi di
gereja menginspirasinya untuk bergabung dengan aktivisme
dan dia menjadi seorang yang militan dalam Comissão
Pastoral da Terra (CPT/Komisi Tanah Pastoral), sebuah
gerakan gereja yang (selain kegiatan lainnya) bekerja
sebagai fasilitator untuk kaum tak bertanah dalam
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perjuangan mereka memperoleh tanah. Namun demikian,
dua tahun kemudian Julia meninggalkan CPT hanya
karena, menurutnya, ‘MST dilahirkan’. Julia mendengar
tentang MST melalui kerja-kerja religiusnya. Di tahun 1989
gerakan mengirimnya – bersama 19 aktivis lainnya dari
selatan (termasuk di dalamnya Jaime Amorim, seorang
pimpinan yang cukup terkenal dari negara bagian
Pernambuco, yang dibesarkan di seberang jalan rumah
Julia) – ke timurlaut untuk membantu mengembangkan
pemukiman baru di wilayah tersebut. Pada saat itu, MST
masih merupakan sebuah gerakan yang muda dan kecil.
Ini menarik bagi Julia karena, mengutip kata-katanya,
“MST ini adalah sebuah gerakan dari rakyat bukan untuk
rakyat” (meskipun Julia, seperti banyak pimpinan lain yang
terkenal, tidak memperoleh tanahnya sendiri melalui
gerakan ini). Selama tahun 90-an, Julia tinggal dan bekerja
di Bahia, Pernambuco, Maranhão, dan Paraíba, mendidik
basis akarrumput gerakan dan melatih para pimpinannya.
Bahkan setelah 18 tahun hidup di timurlaut, jauh dari
keluarganya, Julia masih bersedia pergi ke manapun
gerakan membutuhkannya. Melalui model memindahkan
para pimpinan dari satu tempat ke tempat lain untuk
mendidik dan melatih militan-militan lain ini gerakan bisa
meraih – seperti kata Julia, ‘hegemoni di seluruh Brazil’.

Merekrut dan melatih para pimpinan muda baru
adalah sebuah strategi kunci gerakan dan tanggung jawab
utama bagi banyak pimpinan. Pimpinan lain di bagian
timur laut yang diwawancara yaitu Brenda dan Wendy
menerangkan mengenai pentingnya mengalihkan tanggung
jawab kepemimpinan pada generasi yang lebih muda:
“masalahnya adalah adaptasi, jika [tidak mendapat pim-
pinan baru], kami akan menua dan pemukiman-pemukim-
an pun demikian, karena mereka akan mulai melakukan
sesuatu yang didasarkan pada kepala-kepala orang tua, kau
tahu … Idenya adalah mempersiapkan [pemuda], agar
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mereka melangkah ke depan dan mengambil tanggung
jawabnya”.

Strategi Kesuksesan #2: Okupasi Tanah

MST telah membangun serangkaian strategi untuk
mempromosikan agendanya, namun okupasi tanah terus
menjadi senjata politis utama bagi gerakan (Fernandes
2007). Okupasi adalah peristiwa yang telah direncanakan
dengan matang dan pada umumnya mengikuti naskah
standar. Para aktivis mengadakan pertemuan dan mengor-
ganisir di ‘basis’ selama berbulan-bulan sebelum memilih
wilayah yang diokupasi. Biasanya properti yang dipilih
adalah yang tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya
(menurut Undang-Undang), yaitu tidak produktif  atau
yang tidak jelas statusnya. Kemudian para aktivis memper-
siapkan anggota sebelum tiba hari yang dipilih. Mereka
memberi tahu semua partisipan agar siap saat diajak, tas
telah siap di balik pintu, siap di tempat saat bis atau van
atau truk datang. Okupasi biasanya dilakukan di malam
hari saat kecil kemungkinan terdeteksi. Begitu berada di
lahan, para aktivis mengorganisir pendirian tenda-tenda
plastik hitam kecil di mana setiap keluarga akan tinggal
hingga negosiasi dengan pemerintah (atau dengan senjata
pribadi tuan tanah) dimulai. Okupasi-okupasi seringkali
dikoordinasikan di wilayah yang lebih luas – senegara
bagian atau bahkan senegara – sebagai usaha memperkuat
tuntutan-tuntutan lokal atas tanah. Seperti yang dikatakan
salah seorang pimpinan di wilayah timur laut:

Bukan kami yang memutuskan bagaimana segala sesuatu
[dalam sebuah okupasi] berlangsung. Ada arahan-arahan
di negara bagiannya juga, lho. Misalnya, ketika kami
mengokupasi di sini [di Paraíba], kami tidak hanya
mengokupasi satu properti di sini. Ini kapasitas yang
kami miliki: kami mengokupasi di sini dan mengokupasi



Mobilisasi yang Lamban

255

properti lain di wilayah lain di negara bagian ini secara
serempak. Mereka merencanakan aksinya bersama
dengan wilayah-wilayah lain di negara bagian yang sama
sehingga tenaga kami bisa lebih kuat.

Okupasi memberi peluang bagi produksi dan repro-
duksi gerakan: di sinilah banyak (meskipun tentunya tidak
semua; lihat Wolford 2006) anggota gerakan yang
menyadari bagaimana sesungguhnya gerakan itu (Fernan-
des 2007). Mereka mungkin ikut okupasi karena didorong
teman atau organiser gereja mereka, atau karena sudah
merasa putus asa untuk berusaha melakukan hal lain agar
mereka mendapatkan lahan. Tapi sekali bergabung, orang
seringkali terjerat dalam intensitas peristiwa politis tersebut.
Para pimpinan gerakan mengadakan pertemuan secara
reguler selama okupasi agar rakyat tetap sibuk dan siap pada
kemungkinan memenangkan akses terhadap tanah. Selama
okupasi juga pimpinan-pimpinan muda direkrut. Baik
dalam wawancara maupun berdasarkan pengalaman kami,
para pimpinan memberi cerita serupa mengenai keterli-
batan awal mereka dalam gerakan melalui sebuah okupasi
yang berujung pada kemenangan orang tua mereka atas
sebidang tanah dan mereka mulai bekerja mengorganisir
basis gerakan.

Strategi Kesuksesan #3: Otonomi

Ketika MST menyelenggarakan Kongres Nasional
Pertama pada tahun 1985, terjadi diskusi mengenai apakah
gerakan ini perlu bekerja di dalam Gereja Katolik atau
bergerak sendiri. Para pimpinan yang terkemuka kemudian
teringat bahwa para organiser dari gereja sendiri berpen-
dapat mengenai kemandirian gerakan: MST perlu mem-
bangun perjuangannya sendiri, tidak terikat oleh aliansi
tradisional atau cara-cara ‘berpolitik’ kuno (Branford dan
Rocha 2002, 12). Sejalan dengan semakin kuatnya gerakan
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dan semakin solidnya demokrasi dalam negeri, semakin
banyak tarikan dari pemerintah untuk bekerja lebih dekat:
dua sosiologis pedesaan yang terkemuka beranggapan
bahwa MST kehilangan kesempatan historisnya untuk
menjalin kepentingan buruh-buruh pedesaan dengan
pemerintah negara bagian (de Souza Martins 2003; Navarro
2002). MST tetap tak bergeming pada setiap saran afiliasi
politik apapun. Seperti yang dikatakan pimpinan yang pal-
ing terkemuka gerakan ini, João Pedro Stedile, “analisis
kami terhadap gerakan petani Amerika Latin Brazil telah
mengajarkan bahwa kapanpun gerakan massa disubor-
dinasi pada satu partai, maka ia akan dilemahkan oleh
dampak perpecahan dan pertempuran faksi dalam partai
itu sendiri … Gerakan harus bebas dari arahan politik luar”
(2002, 80).

Proyek gerakan membangun hegemoni meliputi
aliansi dengan organisasi-organisasi lain seperti organisasi
religius yang berbeda, serikat dagang kota dan pedesaan,
serta politisi. Namun demikian, aliansi-aliansi ini secara
umum berfungsi sebagai hubungan bertujuan tertentu,
bukan integrasi atau bahkan afiliasi. Dukungan dari
organisasi-organisasi lain yang cukup dikenal seperti Cen-
tral Workers’ Union (CUT/Serikat Pekerja Pusat), Pasto-
ral Land Commission (CPT/Komisi Tanah Pastoral), atau
para akademisi dan politisi dari Partai Pekerja, adalah
dukungan yang biasa bagi gerakan, namun gerakan belum
pernah mengkompromikan keotonomiannya.

Komitmen MST untuk otonomi terlihat dalam klaim
yang dilakukan secara terus-menerus dan ketidaktergan-
tungannya pada masyarakat sipil dan negara. MST meng-
klaim otonomi dari negara, namun bukan berarti mereka
tidak bernegosiasi dengan negara atau hasil okupasi dan
pemukiman MST tidak bergantung pada negara untuk
sumberdayanya. Mereka menerima bantuan pangan yang
diberikan pada wilayah okupasi, tanah di dalam pemu-
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kiman, bantuan kredit untuk para pemukim, serta kekuatan
dan dukungan politik dari negara. Namun mereka
mengklaim bahwa semua itu merupakan hak bukan
bantuan atau sumbangan. Meskipun selalu bernegosiasi
dengan negara namun tidak pada posisi yang bergantung,
sehingga MST dapat mempertahankan klaim otonominya.

Julia juga membicarakan posisi gerakan terhadap
pemerintah federal. “Tiga musuh terbesar gerakan”,
katanya, “adalah eksekutif, legislatif, dan judikatif ”; de-
ngan kata lain adalah pemerintah. Dia juga mengkritik
ketidakefisienan National Institute for Colonozation and
Agrarian Reform (INCRA/Lembaga Nasional untuk Kolo-
nisasi dan Reforma Agraria), sebuah badan pemerintah
yang bertanggung jawab melaksanakan reforma agraria.
Julia berpendapat bahwa INCRA tidak kompeten dalam
mengambil alih lahan dan menyediakan asistensi pertanian
untuk para penghuni pemukiman, dia meyakini sebagian
besar penyebabnya adalah mayoritas pegawai INCRA
menentang proyek distribusi land reform.

Seorang aktivis lain di wilayah timurlaut menerang-
kan ketidakpercayaannya pada pemerintah federal dalam
kutipan berikut:

Secara hukum, INCRA bisa lebih sering datang [ke pe-
mukiman], namun kami tidak mengizinkan. Maksudnya
begini: Aku dapat mengizinkan pegawai INCRA datang
kemari dan mengatakan pada kami bahwa tetangga
sebelah ini seharusnya tinggal di pemukiman [catatan:
ini merujuk pada sengketa yang sedang berlangsung di
pemukiman]. Namun kami lah yang menentukan,
karena setelah pegawai pemerintah ini datang kemari
dan mengatakan … bahwa tetangga ini punya hak,
kemudian si pegawai kembali ke mobilnya dan pergi,
sementara kami yang tinggal di sini masih belum lepas
dari masalah … Karena itulah komunitas punya otonomi
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tertentu, sementara INCRA pergi dan melukis dan
merenda [atau apapun yang dilakukannya] (Wawancara,
Juli 2008).

Tanah Untuk Mereka yang Menggarapnya: Kasus
Afrika Selatan

Serupa dengan kasus Brazil, penguasaan atas lahan
merupakan tulang punggung kebijakan kolonial di Afrika
Selatan. Namun demikian, di Afrika Selatan kebijakan-
kebijakan pembagian lahan yang rasial terbawa masuk ke
dalam negara bagian yang merdeka dan menjadikan petani
kecil sulit berkembang. Hasilnya tuntutan kontemporer atas
tanah di Afrika Selatan kurang terorganisir untuk kembali
pada pertanian sesuai dengan hakikatnya. Konsentrasinya
lebih pada perjuangan yang lebih luas untuk kebijakan
kewarganegaraan, hak politik, reforma buruh, dan kese-
jahteraan sosial. Perbedaan pengalaman antara Brazil dan
Afrika Selatan ini membuat para aktivis LPM kesulitan
menduplikasi strategi keberhasilan MST.

Meskipun bangsa Eropa telah tinggal di bagian selatan
Afrika sejak tahun 1600-an, proses mengalienasi penduduk
asli dari lahan mereka baru dimulai dengan gigih sejak
ditemukannya berlian di Kimberley pada tahun 1867 dan
emas di tempat yang sekarang disebut Johannesburg pada
tahun 1886. Penemuan mineral kaya di Afrika Selatan ini
menarik perhatian kerajaan Inggris, sehingga tanah di
wilayah ini menjadi lebih mahal. Tiga tahun setelah
pembentukan Serikat Afrika Selatan, Undang-Undang
Tanah Penduduk Asli pada tahun 1913 dikeluarkan untuk
mengendalikan berbagai aktivitas Kulit Hitam di atas
permukaan tanah dan kepemilikan mereka atas tanah.
Undang-Undang ini membatasi area okupasi bangsa Afrika
berdasarkan hukum: kecuali dengan izin khusus, para pen-
duduk asli Afrika dipaksa untuk tinggal di penampungan-
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penampungan (Bantustans) yang terdiri atas hanya 7 persen
dari keseluruhan luas lahan. Undang-undang Tanah ini
diikuti perundang-undangan baru pada tahun 1936 yang
juga menghapus bagi hasil dan sewa tanah digantikan
dengan sewa tenaga kerja (Sihlongonyane 2005; Thwala
2006). Banyak akademisi yang menunjuk Undang-Undang
Tanah itu sebagai saat yang menentukan dalam prole-
tarianisasi petani Afrika Selatan. Proletarianisasi sangat
mempengaruhi pembangunan agrikultur kapitalis, karena
para petani yang dicabut hak miliknya seringkali menjadi
pekerja upahan di pertanian Kulit Putih atau menjadi
pekerja tambang (Ntsebeza 2007)128. Pencabutan hak milik
juga mengurangi kompetisi di antara para petani Kulit Putih
dan menciptakan sebuah kelas buruh upahan yang bekerja
di pertanian-pertanian milik Kulit Putih dan di pertam-
bangan-pertambangan. Meskipun Undang-Undang Tanah
tidak berhasil mencabut hak milik semua bangsa Afrika
atau menghentikan mereka dalam memperjuangkan tanah,
Undang-Undang ini mengakibatkan pembedaan yang lebih
jauh di mana kaum tani bangsa Afrika kemudian dima-
sukkan ke dalam satu kelas pemilikan tanah dan para petani
terusir yang pindah ke lahan-lahan tak bertuan, banyak di
antaranya yang menjadi buruh-buruh migran (Hart 2002).
Karena itulah kemudian ketidakmerataan akses atas tanah
menjadi komponen inti ekonomi politik Afrika Selatan
(Thwala 2006).

Migrasi Kulit Hitam ke wilayah perkotaan juga diatur
dan terutama dibatasi dengan ketat. The Buntu Consoli-
dation Act (Undang-Undang Konsolidasi Bantu) di tahun

128 Pada tahun 1980-an, kepadatan penduduk rata-rata untuk adalah
151 orang per kilo meter persegi, bandingkan dengan 19 orang per
kilometer persegi di seluruh Afrika Selatan. Dimana kalangan kulit
Putih Afrika Selatan telah surplus dalam perumahan, sementara
daerah kulit hitam mengalami defisit perumahan (Thwala 2006)
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1946, yang mengidentifikasi bangsa Afrika mana yang
diizinkan tinggal di wilayah perkotaan selama lebih dari
72 jam, membuat buku tamu untuk mencatat dan memo-
nitor pergerakan Afrika Selatan Kulit Hitam ke dalam kota-
kota. Pemisahan ini dipertegas di tahun 1948 saat Partai
Nasional meraih kekuasaan dan membuat Sistem Home-
land. Sistem Homeland ini terdiri dari 10 teritori yang
memisahkan penduduk Kulit Hitam sesuai dengan
kesukuannya. Harapannya teritori ini dapat berlaku sebagai
bangsa Afrika yang potensial. Native Laws Amendment
Act (Amandemen Undang-Undang Hukum Penduduk
Asli) yang baru pada tahun 1957 mengendalikan rekrutmen
dan pergerakan pekerja Kulit Hitam dengan ketat mulai
dari penampungan-penampungan di pedesaan sampai
pegawai-pegawai perkotaan di ‘Afrika Selatan Kulit Putih’.

Cousins (2006) berpendapat bahwa ‘penurunan
petani’ di Afrika Selatan memang disengaja dan merupakan
bagian tak terpisahkan dari kebijakan segregasionis dan
Apartheid yang berlangsung selama abad dua puluh.
Disengaja maupun tidak, pertanian subsisten di kalangan
rakyat pedesaan semakin jarang ditemukan sebagai sumber
kehidupan dan rakyat di penampungan semakin dipaksa
untuk bergantung pada kerja-kerja non-agrikultur. Antara
tahun 60-an hingga 80-an, situasi semakin memburuk
ketika 1,75 juta rakyat pedesaan direlokasi dan dikeluarkan
terutama dari pertanian-pertanian Kulit Putih (65 persen)
dan lahan bebas milik bangsa Afrika (35 persen). Kondisi
ini menghapus persewaan tenaga kerja dan para pemukim
liar secara efektif  (Hart 2002, 89). Meskipun 70 persen
masyarakat di pemukiman pedesaan memiliki akses atas
tanah, 50 persen lebih dari mereka hanya memiliki akses
atas tanah kurang dari satu hektar. Ini memperlemah
pertanian subsistensi dan memperkuat strategi mencari
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mata pencaharian menjadi buruh pedesaan dan per-
tambangan (Ntsebeza 2007).129

Penduduk pedesaan di Afrika Selatan saat ini masih
terus dibedakan secara ekonomi dalam kelompok-
kelompok yang dilokalisasi berdasarkan bidang-bidang
strategi mata pencaharian yang meliputi: pertanian,
migrasi, buruh pertanian, jasa pengiriman uang, pegawai
sektor formal, pensiunan, dan perusahaan-perusahaan kecil
(Cousins 2006). Karena itu, beberapa peneliti berpendapat
bahwa pertanyaan-pertanyan tentang agraria di Afrika
Selatan harus di “lepas hubungan” nya dengan pertanian
dan dihubungkan dengan berbagai tuntutan yang lebih luas
cakupannya (Hart 1996, 269; Cousins 2006). Masyarakat
tidak bisa begitu saja dikategorikan dalam pekerja atau
petani – atau bahkan kombinasi antara keduanya – namun,
seperti yang telah ditunjukkan secara umum oleh Henry
Bernstein kepada Global South, mereka dipaksa untuk
menghidupi diri ‘lintas pembagian sosial buruh yang
berbeda: perkotaan dan pedesaan, pertanian dan non-
pertanian, pekerja yang diupah dan pekerja wiraswasta’
(Bernstein 2004, 205).

Sekarang, 13 tahun setelah keruntuhan Apartheid,
pertanyaan tentang tanah di Afrika Selatan masih menjadi
masalah yang kritis. Realitas kepemilikan dan penguasaan
tanah pun masih dipengaruhi batas-batas antar ras. Pera-
turan perundangan tentang land reform masih dilihat
sebagai salah satu metode menyeimbangkan ketidakmera-
taan Apartheid, termasuk soal masyarakat yang sebelum-
nya termarjinalisasi dalam “Negara Pelangi” Afrika Sela-

129 Di tahun 80-an, kepadatan penduduk asli rata-rata 151 orang
perkilometer persegi, bandingkan dengan 19 orang perkilometer
persegi di wilayah Afrika Selatan lain. Saat Afrika Selatan Putih
surplus lahan pemukiman, wilayah Hitam mengalami defisit lahan
pemukiman (Thwala 2006).
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tan. Setelah pemilu demokratis pertama di tahun 1994,
pemerintahan Mandela mengajukan program land reform
yang terpusat pada tiga hal: restitusi (tanah dikembalikan
pada pengklaim yang dapat membuktikan bahwa
kepemilikan tanah mereka dilepas setelah diberlakukannya
Undang-Undang Tanah Penduduk Asli tahun 1913), redis-
tribusi (tanah yang dibeli pemerintah sesuai dengan nilai
pasar dan diredistribusi pada pengklaim tak bertanah), dan
keamanan menggarap (jaminan bahwa rakyat yang tinggal
di pertanian-pertanian Kulit Putih tidak akan diusir dengan
sewenang-wenang). Tujuannya adalah meredistribusikan
30 persen lahan pertanian dalam lima tahun pertama
dengan menerapkan sistem “penjual yang berniat, pembeli
yang berniat”; namun ternyata, land reform di Afrika
Selatan berjalan dengan sangat lamban, hanya 3 persen
yang berhasil didistribusikan pada tahun 2001 (Adams and
Howell 2001).

Selama masa pemerintahan Apartheid, perjuangan
atas tanah tergabung (dan ditempatkan di urutan kedua)
dalam perjuangan yang lebih luas melawan Apartheid.
Dengan demikian, “tuntutan atas tanah tidak diartikulasi-
kan di dalam dan dari perjuangan itu sendiri, namun lebih
digunakan sebagai simbol kurangnya demokrasi politik dan
rasisme dari rezim apartheid” (Greenberg 2004b, 15; Gre-
enstein 2003). Sementara mayoritas penduduk Afrika
Selatan tidak bertanah, sebagian besar di antaranya
diidentifikasikan secara politis di luar status tersebut karena
adanya resistensi yang dibangun di bawah Apartheid. Fakta
bahwa perjuangan atas tanah berada di barisan belakang
dalam perjuangan kebebasan yang lebih luas telah membuat
pengorganisasian perjuangan kaum tak bertanah di masa
pasca Apartheid menjadi sulit. Sampai tingkatan tertentu,
membangun gerakan tak bertanah akan membutuhkan
rekontekstualisasi tuntutan-tuntutan jangka panjang –



Mobilisasi yang Lamban

263

untuk partisipasi politik, akses untuk sumber daya alam,
dan sebagainya – di luar isu tanah (Greenberg 2004b).

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan tahun 2001,
Lahiff  dan Cousins mengungkapkan pendapat bahwa
pemerintah tidak memberi perhatian pada land reform
pedesaan, sebagian di antaranya disebabkan oleh ketiadaan
suara kaum akarrumput tak bertanah yang memberi
tekanan pada pemerintah untuk mengedepankan isu ini.
Namun di tahun yang sama, Gerakan Rakyat Tak Bertanah
(LPM) dibentuk untuk menentang kebijakan dan
pendekatan land reform yang dijalankan pemerintah Afrika
Selatan serta untuk memacu distribusi tanah agar menjadi
sorotan nasional dan internasional. Di tahun 2004, LPM
mencatat keanggotaan (pendefinisiannya bebas) sekitar
100.000 orang, 90 persen di antaranya berlokasi di daerah
pedesaan (Alexander 2004). Jumlah keanggotaan ini sulit
untuk diverifikasi dan mungkin tidak akurat, namun klaim
kekuatan sejumlah itu merupakan strategi yang penting bagi
LPM agar dikenal luas. Pada saat kami mulai berdiskusi
dengan para aktivis dan akademisi tentang LPM di bulan
September 2006, terdapat konsensus umum bahwa LPM
sedang mengalami penurunan, bahkan beberapa menya-
takan lebih jauh bahwa gerakan itu telah mati.

Selanjutnya, kami menganalisa kebangkitan dan ke-
munduran LPM yang terbaca melalui pengalaman dua
tokoh yang tergabung dalam gerakan sejak kelahirannya:
Mangaliso Khubeka, seorang pendiri dan organiser
nasional LPM, dan Ricardo Jacob, anggota staff  Surplus
People’s Project (SPP/Proyek Surplus Rakyat) di Cape
Town, sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan
pada tahun 1980 untuk membantu rakyat bertarung
melawan relokasi yang diprakarsai pemerintah saat itu
Afrika Selatan Kulit Hitam, dan anggota dewan penasihat
untuk pembentukan LPM. Wawancara Mangaliso
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menggambarkan pendekatan LPM terhadap tiga konsep
utama yang kami utarakan di atas sebagai kunci kesuksesan
MST: otonomi politik, okupasi tanah, dan kepemimpinan
organik. Wawancara Ricardo menggambarkan bagaimana
faktor-faktor ini dibentuk dalam konteks Afrika Selatan.
Kami mengetahui bahwa pendapat kedua tokoh ini bukan
merupakan pendapat secara umum para aktor lain yang
tergabung dalam gerakan tersebut, namun kami meyakini
bahwa wawancara-wawancara ini tidak hanya menyoroti
mentalitas para tokoh kunci dalam LPM kepengurusan
sekarang, namun kata-kata mereka juga merefleksikan jalur
yang ditempuh gerakan ini dalam sejarahnya yang pendek.

Kebangkitan Gerakan Rakyat Tak Bertanah

Kami mewawancara Mangaliso pada bulan Novem-
ber 2006 di kantor Surplus People’s Project di Cape Bagian
Barat. Dia sedang melakukan perjalanan dengan anggota
LPM lain yang berbasis di KwaZulu-Natal bersama bebe-
rapa pengunjung dari MST Brazil. Tugas mereka adalah
membangun jaringan dengan LPM di Cape Bagian Barat
sambil mencoba merekrut komunitas tak bertanah ke dalam
gerakan. Mangaliso adalah anggota pendiri LPM: dia
bergabung dengan mobilisasi kaum tak bertanah ketika
sedang bertahan melawan pengusiran dari rumahnya di
sebuah pertanian di luar wilayah Newscastle di propinsi
Kwazulu-Natal. Dia dan beberapa orang lainnya memben-
tuk komite lokal kecil yang kemudian menjadi organisasi
setingkat propinsi yang disebut Tenure Security Coordinat-
ing Committtee (TSCC/Komite Koordinasi Keamanan
Menggarap) setelah rapat dengan Association for Rural
Advancement (AFRA/Asosiasi Peningkatan Pedesaan).
Mangaliso dan anggota TSCC lainnya merasa keluhan-
keluhan mereka tidak diacuhkan oleh pemerintah lokal
maupun propinsi. Mereka merasa ada kebutuhan mem-
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bentuk sebuah organisasi “yang bisa menjadi penyuara
keinginan rakyat”.

Pada bulan Agustus tahun 2001, Afrika Selatan
menjadi tuan rumah Konferensi PBB Melawan Rasisme
dan Diskriminasi, sebuah peristiwa yang membuat perha-
tian internasional tertuju pada gerakan sosial Afrika Selatan
dan gerakan sosial secara global. Kelompok-kelompok
pemerhati khusus berdiskusi di Durban selama berminggu-
minggu yang berujung pada peristiwa tersebut. Konferensi
ini “memberi ruang dan kesempatan mobilisasi sumber
daya untuk aksi gabungan pertama secara nasional berbagai
gerakan komunitas independen baru”. Saat itulah LPM
dibentuk dari berbagai kelompok rakyat tak bertanah
(Greenberg 2004b, 18). Dalam periode ini, LPM bersama
sejumlah organisasi yang telah berdiri sebelumnya,
bergabung di bawah bendera Durban Social Forum (Fo-
rum Sosial Durban) untuk mempromosikan kampanye
“Tak Bertanah = Rasisme” dan mengemukakan keadaan
rakyat tak bertanah yang sengsara (Ntsebeza 2007).

Di tahun 2005, Mangaliso menjelaskan bahwa LPM
terdiri dari “orang-orang paling sengsara dari yang miskin,
orang-orang yang tidak memiliki tanah sendiri” (Wawan-
cara). Sebagian besar di antara mereka, seperti Mangaliso,
dulunya merupakan para pekerja pertanian Kulit Hitam
yang diusir. Dalam artikel lain (n.d.) Mangaliso mengarti-
kulasikan hasrat para anggota LPM: “mereka bertanya
pada saya, apa yang saya inginkan. Saya ingin membajak
… Kami tidak punya tanah. Kami tidak bisa melihat adanya
pembangunan yang berkelanjutan di masa depan; rakyat
kelaparan. Kami tidak punya tanah maupun pekerjaan”
(Martorell 2007). KTT Dunia untuk Pembangunan
Berkelanjutan yang diselenggarakan di Johannesburg pada
tahun 2002 memberi kesempatan bagi ornop-ornop untuk
bersama-sama membawa rakyat tak bertanah dari seluruh
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negeri untuk membentuk Majelis Rakyat Tak Bertanah.
Lima ribu delegasi dari LPM bergabung dengan 25.000
anggota dari Social Movement Indaba/Gerakan Sosial
Indaba (sebuah organisasi payung bagi gerakan sosial
Afrika Selatan yang dibentuk untuk memupuk solidaritas
di antara akarrumput yang bekerja dan berkampanye untuk
isu-isu serupa) untuk bergerak bersama menentang kebi-
jakan yang cenderung neoliberal dari pemerintah Afrika
Selatan. Komentar-komentar Mangaliso merefleksikan
sentimen yang transparan, mulai dari kekecewaan yang
umum terhadap pemerintah Afrika Selatan dan kelamban-
an land reform: “tak ada hasilnya land reform di Afrika
Selatan”, hingga kejengkelan yang tampak jelas, “orang
kulit hitam, mereka tidak punya hak di Afrika Selatan.
Mereka tidak punya hak. Hanya di atas kertas mereka
mengatakan kami memiliki hak”.

Pada tanggal 11 Juni 2007, kami mewawancara Ri-
cardo Jacobs, seorang anggota staff  Surplus People’s Project
(SPP/Proyek Rakyat Surplus). Saat ini, SPP mengadvokasi
mobilisasi pedesaan dan reforma agraria. Ricardo telah
bersama SPP selama bertahun-tahun dan juga adalah
seorang anggota National Land Committee (NLC/Komite
Tanah Nasional), instrumen organisasi dalam pendirian
LPM. Ricardo, yang mengaku aktivis dan menyatakan
bahwa bahkan setelah pembubaran NLC kemudian
mendampingi sebagai seorang dewan penasihat, mengor-
ganisir pendidikan politik untuk para pemilih dari LPM.
Ketika ditanya tentang situasi LPM saat ini, dia menjawab
bahwa karena lambannya langkah land reform, situasi
politiknya masih memungkinkan bagi berkembangnya
gerakan kaum tak bertanah dan bahwa sejak 1994 tuntutan
kaum miskin belum terpenuhi, khususnya di daerah
pedesaan. Dia menghubungkan situasi ini dengan restruk-
turisasi pertanian neoliberal dan pilihan pemerintah Afrika
Selatan untuk menjalankan Market-Led Agrarian Reform
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(MLAR/Reforma Agraria Inisiatif  Pasar) daripada
alternatif  inisiatif  rakyat (lihat Borras 2003 untuk diskusi
latar belakangnya).

LPM dalam Jaringan Internasional

Tidak berapa lama setelah pembentukan LPM pada
tahun 2001, gerakan ini mulai menjalin ikatan dengan
gerakan petani internasional seperti Vía Campesina dan
gerakan-gerakan kaum tak bertanah lain yang berhasil di
negara-negara lain seperti MST di Brazil. Tidak seperti
MST, LPM merupakan gerakan internasional sejak kela-
hirannya karena dukungan dan nasihat yang diterimanya
dari berbagai organisasi petani dan rakyat tak bertanah
internasional. Sebagai organiser nasional LPM, Mangaliso
mengunjungi Brazil lima kali sejak 2001 hingga 2006. Dia
juga melakukan kunjungan ke Meksiko dan Amerika
Serikat, memproklamasikan bahwa “di mana-mana terda-
pat masalah-masalah tanah. Sehingga kami bisa terhubung
dengan dunia sebagai LPM” (Wawancara). Secara khusus,
MST sangat berarti bagi gerakan tak bertanah Afrika
Selatan karena kemiripan struktur agraria kedua negara
itu, seperti ekonomi pertanian rangkap, konsentrasi
kepemilikan tanah berdasarkan warna kulit ras, dan keti-
dakmerataan yang sangat signifikan. Kemiripan-kemiripan
tersebut menutupi perbedaan di antara kedua tempat itu.
Misalnya saja, gerakan di Brazil didirikan oleh para petani
yang mengartikulasikan perjuangan atas tanah mereka
melalui hak atas tanah dan buruh. Di Afrika Selatan, hak
atas tanah diidentifikasi lebih baik melalui hak untuk hak
yang sejajar. Kedua gerakan ini sebenarnya memiliki tujuan
yang sama – redistribusi tanah – namun terdapat perbedaan
yang mendalam pada dasar-dasar historis ketidakmerataan
distribusi dan pembenaran filosofis terhadap distribusinya.

Menurut Mangaliso, anggota-anggota MST me-
ngunjungi Afrika Selatan setiap tahun semenjak 2003
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hingga 2006. Mereka datang untuk bertemu dengan
anggota LPM, berbagi land reform dalam konteks Brazil,
dan memberi wawasan mengenai bagaimana memperkuat
mobilisasi kaum tak bertanah. Di tahun 2005, dua aktivis
MST menghabiskan waktu 3 bulan penuh di Afrika Selatan
“untuk mengajarkan para aktivis LPM bagaimana
mobilisasi dilakukan di Brazil” (Rosa 2007, 4). Menurut
Ricardo, tujuan utama MST selama mengunjungi Afrika
Selatan adalah “untuk mendukung LPM dan berbagi
pengalaman … Sebagian tujuan perjalanan adalah untuk
menilai dan melihat kondisi gerakan serta melakukan sesi-
sesi tanya jawab sehingga [LPM] bisa maju”. Ketika
tersedia dana, LPM mengirim anggota-anggotanya ke luar
negeri bertemu dengan MST untuk mempelajari “bagai-
mana mereka melakukan kegiatannya di Brazil” (bagai-
mana bekerja dengan tanah, misalnya). Dengan menjadi
anggota Vía Campesina, Mangaliso merasa bahwa LPM
terhubung dengan sebuah gerakan global “rakyat yang
berpihak pada pertanian” dan yang bisa “berbicara dengan
satu suara” melawan ketidakadilan kapitalisme global.
Banyak akademisi Afrika Selatan yang juga merasa optimis:
“dalam organisasi-organisasi seperti inilah [Gerakan
Rakyat Tak Bertanah/LPM] negara kita jadi hidup dan di
sinilah perjuangan yang sesungguhnya untuk memperta-
hankan dan mendalami demokrasi kita” (Desai and
Pithouse 2003).

Ricardo juga memahami manfaat membentuk hu-
bungan dengan gerakan-gerakan tani di seluruh dunia.
Namun menurutnya, ketika LPM didirikan gerakan sosial
pedesaan seperti MST begitu kuat sehingga muncul upaya
untuk “membangun sebuah mitos Latin Amerika” dalam
konteks Afrika Selatan. Menurutnya, hal seperti ini adalah
kelemahan yang mendasar dalam gerakan: sementara
bangsa Brazil membangun gerakan mereka melalui sejarah
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dan pahlawan-pahlawan Brazil, filosofi dan praktek LPM
sendiri tidak mengakar dalam sejarah mobilisasi petani.

Ricardo juga mengemukakan bahwa ornop-ornop
Afrika Selatan sangat dipengaruhi oleh yang dia sebut
sebagai “para selebriti gerakan anti-globalisasi”. Dalam
membesarkan LPM, mereka mencoba menerapkan teori-
teori bangsa Barat ke dalam konteks Afrika Selatan.

Selanjutnya kami berpendapat bahwa LPM mencoba
meniru kesuksesan MST dalam memobilisasi rakyat miskin
pedesaan dengan melakukan okupasi tanah. Namun
strategi ini sulit direproduksi, baik karena konteks politik-
ekonomi yang khusus di Afrika Selatan maupun karena
LPM tidak memiliki kedua hal yang sangat krusial bagi
kesuksesan MST: kepemimpinan organik yang berasal dari
akarrumput dan otonomi politik atau keuangan.

Strategi yang Tidak Berhasil: Okupasi Tanah

Tak lama setelah pembentukannya, secara bertahap
LPM mulai membangun taktik-taktik radikal dalam
upayanya menentang pemerintah Afrika Selatan. Menurut
Amanda Alexander, seorang akademisi tamu di Centre for
Civil Society (Pusat Masyarakat Sipil) Universitas Kwa-
Zulu-Natal, para anggota LPM mula-mula mendekati
pemerintah secara birokratis, meminta bertemu dengan
para pejabat pemerintah, mengirim surat, dan berbaris
menuju kantor-kantor pemerintah. Namun, setelah selalu
mengalami frustasi karena tidak adanya respon nyata dari
pemerintah, para pimpinan gerakan mulai mengancam
akan mengokupasi tanah “sebagai salah satu metode
redistribusi lahan melalui aktivitas mandiri kaum tak
bertanah adalah [mengidentifikasi] lahan yang tidak
produktif, lahan-lahan yang tidak atau kurang dimanfaat-
kan, dan tanah milik para petani yang mengalami kekerasan
sebagai fokus awal redistribusi” (Greenberg 2004b, 2).
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Sebenarnya, dalam Landless People Chapter (Piagam
Rakyat Tak Bertanah) tahun 2001, LPM meminta redis-
tribusi “semua lahan yang tidak produktif, tidak diman-
faatkan, kosong, atau milik yang berutang”. Jika tuntutan-
tuntutan mereka tidak dipenuhi, piagam gerakan itu
menyatakan bahwa LPM akan “melaksanakan sebuah
kampanye mengokupasi tanah kosong dan tanah negara
dan kembali ke tanah kami”.

Namun di Afrika Selatan, okupasi tanah secara politik
memiliki daya ledak, karena dampak okupasi tanah secara
sosial dan ekonomi mendatangkan malapetaka di wilayah
Zimbabwe. Sejak tahun 2000, kebijakan land reform
presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, berdampak besar
pada perdebatan yang meliputi soal pendekatan Afrika
Selatan terhadap land reform. Dalam proses pemilu ke-
presidenan di bulan Februari 2000, para veteran perang
perjuangan kemerdekaan Zimbabwe yang merasa jemu
dengan kelambanan land reform di sana, memutuskan un-
tuk menangani masalah ini dengan menginvasi pertanian-
pertanian yang dimiliki para petani Kulit Putih. Ketika para
petani Kulit Putih mengajukan banding ke pemerintah,
permintaan mereka ditolak. Mugabe, yang beresiko
kehilangan kepresidenannya, mengampuni invasi tersebut,
dan akhirnya mengagungkan para veteran tersebut dengan
menyebut mereka sebagai pukulan bagi para penjajah
kolonial sebelumnya.

Aksi-aksi ini berlanjut pada penggantian para petani
komersil Kulit Putih dengan para pekerja pertanian Kulit
Hitam yang mengakibatkan krisis pangan dan kelaparan
di wilayah itu. Dalam lima tahun, Zimbabwe, yang pernah
menjadi keranjang roti negara bagian, sekarang secara
umum dikenal sebagai kotak keranjang negara bagian.
Masyarakat internasional menunjukkan perhatian pada
Afrika Selatan, agar pimpinan ekonomi dan politik negara
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bagian itu berbicara menentang aksi Mugabe dalam land
reform: namun, karena “kewajiban” politik Afrika Selatan
kepada Mugabe (berasal dari bantuan pemerintah Mugabe
yang diberikan selama perjuangan melawan Apartheid di
tahun 80-an), Mbeki tidak sungguh-sungguh mengkritik
aksi Mugabe. Keengganan Afrika Selatan dalam mengkritik
Mugabe kemudian segera berdampak pada situasi
ekonominya.

Banyak anggota LPM yang secara vokal didukung
oleh program pengambilalihan tanah Mugabe, berusaha
menggunakan situasi Zimbabwe untuk memperkuat
ancaman mereka mengokupasi lahan (Greenberhg 2004b,
30). Partai Komunis Afrika Selatan mendukung LPM, dan
menulis dalam website bahwa:

LPM menginginkan sebuah KTT Tanah yang dapat
memperluas pemikiran kami sebagai satu masyarakat
mengenai land reform. Di dalamnya meliputi berbagai
pelajaran yang terjadi di negara-negara dan benua-benua
lain. LPM khususnya, ingin menempatkan agenda
keberhasilan model okupasi lahan luar biasa yang
dilakukan MST dan organisasi-organisasi lain di Brazil
serta “klausul kewajiban sosial” dalam perundang-
undangan yang memungkinkan okupasi lahan ini terjadi
di banyak negara Amerika Latin. Pada intinya sebuah
prinsip “gunakan atau kehilangan” kepemilikan dan
akses tanah adalah sebuah klausul kewajiban sosial yang
dapat memberdayakan rakyat tak bertanah untuk
mengidentifikasi, mengokupasi, dan memanfaatkan
tanah yang saat ini tidak dimanfaatkan atau tidak
produktif. LPM juga mempertimbangkan tanah para
petani yang mengalami kekerasan dan tanah para
pemilik absentee yang tidak produktif  secara sosial, serta
meminta lahan-lahan ini disiapkan untuk redistribusi dan
dimanfaatkan oleh kaum tak bertanah. (AIDC 2004)
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Mangaliso mengutip pernyataan ini ketika dia
mengutarakan bahwa “kami ingin rakyat yang tinggal di
tanah-tanah pertanian mulai menggarap tanah itu sekarang.
[Kami tidak peduli] para petaninya mengatakan “stop
menggarap di lahan kami”. Mereka yang tidak takut
terhadap para petani itu harus mulai menggarap lahannya”
(Wawancara). LPM mencoba mempengaruhi situasi Zim-
babwe dengan mengancam akan mengokupasi lahan.
Namun strategi tersebut menjadi bumerang bagi mereka.
Sebagai respon terhadap penurunan ekonomi yang
dihubungkan dengan dukungan kepada Zimbabwe,
pemerintah Afrika Selatan yang mengkuatirkan kehilangan
kepercayaan investor luar negeri terhadap munculnya
model pengambilan lahan Zimbabwe, menangani secara
keras setiap upaya okupasi dengan menerapkan kebijakan
tanpa toleransi dan memotong strategi potensial utama
LPM. Dalam sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan
pada bulan Maret 2004, ANC mendeklarasikan: “Afrika
Selatan tidak akan mentoleransi kejahatan yang hanya
ditujukan untuk membawa rakyat ke arah yang salah dan
menciptakan kekacauan dan kerusuhan. Mereka yang
berencana untuk secara sengaja mencemooh hukum dan
mengokupasi lahan akan dikenakan kuasa hukum
sepenuhnya … Jika LPM telah melegitimasi hal-hal yang
berkaitan dengan proses restitusi tanah, dapat dan harus
berurusan dengan departemen pemerintah yang
bersangkutan” (dikutip dari Alexander 2004).

Tentu saja okupasi lahan di Afrika Selatan bukan
merupakan sesuatu yang baru. Dalam perjuangan anti-
Apartheid yang gigih, okupasi lahan dilakukan di seluruh
negeri sebagai bagian dari sebuah taktik untuk membuat
lahan tidak dapat dikuasai lawan. Seringnya okupasi-oku-
pasi ini hanya bersifat simbolis dan sementara (Mngxitama
2005, 17-18). Greenberg (2004a) menggambarkan okupasi
tanah di masa Apartheid sebagai ‘senjata kaum yang
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lemah’. Namun, dalam situasi masa kini, menurut Ricardo,
strategi okupasi tanah yang efektif  diterapkan di Brazil
ternyata secara politis tidak dapat hidup di Afrika Selatan.

Jadi sekarang kami ingin mengadopsi [strategi-strategi]
MST dan kamu dengar orang-orang mengancam akan
melakukan okupasi tanah. Orang-orang selalu membuat
pernyataan-pernyataan bodoh seperti itu di media …
Namun itu tidak akan terjadi, kamu tahu, karena tidak
ada proses politik yang dapat mengiringi [okupasi tanah].
Bahkan meskipun Undang-Undang Brazil membolehkan
‘fungsi sosial tanah’ … itu merupakan hasil dari resistensi
petani sehingga mereka membuat amandemen
perundang-undangan [1946] (Wawancara).

Akhirnya, Ricardo mengungkapkan bahwa terdapat
perbedaan pemahaman bagaimana seseorang dapat meng-
klaim tanah (secara logis) di Afrika Selatan dan Brazil.

Strategi yang Tak Berhasil: Kepemimpinan Lokal

Seperti yang diterangkan dalam bagian MST di bab
ini, kepemimpinan gerakan di Brazil digarap dengan hati-
hati di tingkat akarrumput dalam pemukiman-pemukiman.
Dalam satu pemeriksaan terhadap kepemimpinan terbaru
di MST, Marcelo Rosa menilai bahwa bagi para aktivis
MST “kehidupan adalah memperoleh pemahaman dari
pengalaman ketidakbertanahan sosial” (2007, 7). Sebalik-
nya para pimpinan LPM, menurut Rosa, menjalani
kehidupan mereka di luar atmosfir ketidakbertanahan. Para
aktivis LPM cenderung lebih tua dan telah memiliki
pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan bekerja di
dalam partai-partai politik atau ornop. Seringkali mereka
telah memiliki berbagai komitmen di luar LPM, termasuk
pekerjaan lain dan kewajiban-kewajiban terhadap keluarga
(tidak seperti MST, LPM tidak dapat memberikan
memberikan upah pada para pimpinannya untuk menjaga
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keberlangsungan hidup keluarga mereka). Asesmen
Greenberg terhadap LPM di tahun 2004 menemukan
bahwa, di atas kertas, LPM terstruktur “di bagian atas”
dengan adanya dewan nasional, dewan propinsi dan struk-
tur ranting. Sebagian besar anggota dewan tidak memiliki
jaminan akses atas tanah. Namun, di tingkat akarrumput;
LPM “sebagian besar tidak terstruktur” (Greenberg 2004b,
21). Greenberg menduga bahwa upaya yang dilakukan para
aktivis dan para pengembang untuk menciptakan “struktur
yang sangat jelas dan sempurna” bagi LPM sebagai gerakan
sosial itu kurang matang (2004b, 21).

Ricardo berpendapat bahwa tujuan-tujuan dan aksi-
aksi LPM “seharusnya mengakar pada perjuangan harian
rakyat”. Namun ini rumit karena basis gerakannya ‘ber-
umur 40 tahun ke atas’ dan kepemimpinan gerakan ini me-
nua. “Ini merupakan sebuah proses sulit yang membutuh-
kan waktu dan tenaga. Karena itu gerakan seharusnya
terfokus pada merepolitisasi pemuda Afrika Selatan.”
Ricardo sengaja membandingkan LPM dan MST: MST,
katanya, ‘secara efektif  menyelesaikan’ isu para pimpinan
muda yang enerjetik ini dengan melibatkan anak-anak
muda ke dalam gerakan pada usia yang masih muda dan
memberi mereka tanggung jawab yang besar di dalam
pemukiman-pemukiman. Dia menilai bahwa kepemim-
pinan LPM harus menjangkau jaringan nasional, lokal dan
internasional dengan memasukkan orang-orang yang dapat
mengorganisir dan mengartikulasi aspirasi anggota.
Masalah kunci LPM, menurut Ricardo, adalah bahwa
kepemimpinan dilihat sebagai bagian dari intelejensi kelas-
tengah karena para anggota staff  ornop telah demikian
mempengaruhi arah yang diambil oleh LPM. Menurut
Ricardo, bahkan pemerintah Afrika Selatan mengkritisi
gerakan kaum tak bertanah karena tidak memiliki
kepemimpinan yang terhubung kepada basis akarrumput:
‘Negara pada intinya … mengatakan … “atas nama siapa
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kamu berbicara? Mana orang-orang yang kamu wakili?”’
(Wawancara).

Strategi yang Tak Berhasil: Otonomi Politik

Mungkin perbedaan yang paling penting antara MST
dan LPM adalah kemampuan setiap gerakan untuk
mempertahankan otonominya baik dari negara maupun
elemen-elemen masyarakat sipil yang terorganisir. Di Bra-
zil, MST bersikukuh menggarap kemerdekaannya,
menggunakan berbagai sumberdaya dari pemerintah Bra-
zil dan Gereja Katolik namun tidak pernah menyerahkan
kemerdekaannya untuk dipertukarkan dengan dana.
Sedangkan di Afrika Selatan, LPM sangat bergantung pada
organisasi-organisasi masyarakat sipil sejak awal. Ketika
hubungan gerakan dengan organisasi-organisasi ini menjadi
pahit dan pendanaan menjadi lebih sulit, LPM hanya
memiliki sedikit sumberdaya sendiri untuk digunakan.

Di masa awal pasca-Apartheid, organisasi-organisasi
masyarakat sipil seperti NLC merupakan organisasi kunci
secara politis. Hubungan antara negara dan masyarakat sipil
– yang dimediasi melalui organisasi-organisasi semacam
ini – beralih dari “oposisi dan konflik” menjadi “rekanan
dan kerjasama” (Greenberg 2004a; Alexander 2004;
Greenstein 2003). Pemerintah baru mendanai ornop-ornop
untuk mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan
yang sesuai dengan visi pemerintah menuju Afrika Selatan
baru. Hubungan semacam ini seringkali membuat ornop-
ornop sulit untuk secara terbuka mengkritisi atau menen-
tang pemerintah (Alexander 2004): banyak organisasi
dipaksa memprofesionalisasi anggota-anggota staff mereka
agar secara aktif  mewujudkan proyek-proyek dan aktivitas-
aktivitas yang diprioritaskan oleh organisasi-organisasi
donor dan pemerintah (Greenberg 2004a, 25).
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Proses-proses politisasi dan profesionalisasi ini
mengasingkan organisasi-organisasi masyarakat sipil dari
konstituen yang menjadi tanggung jawab mereka dan
mengalihkan prioritas pelayanan mereka dari organisasi-
organisasi akarrumput. Misalnya, para pekerja lapangan
NLC sebagian besar adalah aktivis Kulit Hitam yang berasal
dari komunitas lokal, sementara para koordinator program
dan peneliti sebagian besar adalah Kulit Putih. Segmentasi
ras ini memperburuk ketegangan internal yang telah ada
(Mngxitama 2005).

Secara paradoks, proses-proses depolitisasi, profesi-
onalisasi dan alienasi ini memberikan ruang politik bagi
perkembangan gerakan sosial baru (Barchiesi 2004, 4).
Masa awal kepresidenan Mbeki ‘bertepatan dengan
permulaan gerakan sosial politik dan aktivisme baru yang
mengartikulasikan penolakan umum terhadap perubahan
arah ANC yang konservatif  dalam kebijakan makroe-
konomi’ (Barchiesi 2004, 23; Greenstein 2003). Namun
peningkatan gerakan sosial baru ini, dibangun di atas
warisan organisasi masyarakat sipil yang kuat. Beberapa
akademisi beranggapan bahwa gerakan-gerakan sosial
masih terlalu dekat berhubungan dengan institusi
masyarakat sipil yang memegang benang dana. Pada
akhirnya hal ini akan mendorong “perubahan bertahap
dibanding pelaksanaan aksi secara radikal” (Alexander
2004, 49-50; Mngxitama 2004).

Hubungan yang berubah antara negara, masyarakat
sipil, dan gerakan sosial ini merupakan dasar untuk
memeriksa kondisi-kondisi nasional, regional, dan
internasional serta dukungan yang mengarah pada
kebangkitan LPM. Seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, “LPM merupakan sebuah ciptaan ornop-
ornop ini dari atas sampai ke bawah, terinspirasi oleh MST,
dengan tujuan untuk mendorong respon dari keluarga-
keluarga buruh pedesaan Kulit Hitam yang diusir dari
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wilayah-wilayah pedesaan” (Sihlongonyane 2005, dikutip
dalam Rosa 2007, 4). LPM bergantung pada NLC
khususnya untuk dukungan secara finansial dan organi-
sasional. Andile Mngxitama dari NLC berpendapat hal
yang tidak diungkapkan dalam hubungan-hubungan ini
adalah gagasan bahwa “tanpa lembaga donor tidak ada
kemungkinan untuk terjadinya perjuangan” (2005, 41).
Demikian juga para intelektual kelas tengah yang bekerja
dengan gerakan melalui hubungan dari masyarakat sipil
membentuk “imej gerakan” melalui sumberdaya dan
koneksi nasional dan internasional yang mereka miliki
(Greenberg 2004b, 25).

Ricardo beranggapan bahwa NLC adalah penye-
lenggara yang secara institusi mempunyai konflik bagi
LPM. Kepemimpinan NLC tidak menyepakati bagaimana
melakukan pendekatan terbaik dengan pendirian politik
dan ekonomi yang dijalankan pemerintah setelah 1994.
Greenberg (2004b) menggambarkan konflik ini sebagai
perpecahan antara faksi antagonis dalam NLC, yaitu
mereka yang memandang redistribusi melalui okupasi
massa sebagai metode terbaik untuk memperoleh akses
terhadap tanah, dengan faksi yang mendukung kesepakatan
kritis dengan pemerintah. Andile Mngxitama (2005), yang
bekerja dengan Ricardo di NLC, menjelaskan perdebatan
dalam komite ini sebagai perjuangan antara kaum kesejah-
teraan-reformis dengan kaum aksi massa, terutama me-
ngenai isu okupasi tanah dan sikap terhadap pemerintah
baru. Ketegangan-ketegangan internal di dalam NLC ini
kemudian ditularkan pada LPM. Ricardo menghubungkan
perpecahan NLC pada benturan ide dan ideologi serta
sengketa mengenai perbedaan pendapat dan hubungan
dengan pemerintah.

Ketika faksi-faksi dalam LPM mengajukan strategi-
strategi yang semakin radikal (seperti okupasi tanah) yang
menentang pemerintah daripada bergiat di dalam kerangka



GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

278

kerja legal (birokrasi yang tak bisa dipungkiri) dengan cara
negosiasi, para anggota dan afiliasi NLC yang lebih
memilih pendekatan yang kurang radikal mulai memi-
sahkan diri dari gerakan. Karena LPM bergantung hampir
sepenuhnya pada NLC untuk dana dan manajemen
keuangan, ruang kantor, serta media dan asistensi hukum
(Alexander 2004), maka ketika NLC dibubarkan, gerakan
ini kehilangan sumber dukungan organisasi dan keuangan
utamanya. Dalam sebuah wawancara, Ricardo berpen-
dapat bahwa NLC juga bertanggung jawab dengan
membiarkan terjadinya ketergantungan secara finansial:
“Namun saya pikir sebagai ornop, kami benar-benar harus
melihat diri kami sendiri, bagaimana kami menciptakan
ketergantungan dan orientasi tertentu pada rakyat dan
komunitas, karena inilah kesulitan yang dialami [LPM]
dalam mengorganisir dan memobilisasi … Sehingga kami
harus melihat ada peran ornop di dalamnya” (Wawancara).
Ricardo beranggapan bahwa LPM harus bisa mende-
finisikan dirinya sendiri lebih baik sebagai sebuah gerakan
dengan membangun sebuah “program aksi, sebuah filosofi,
dan sebuah pandangan … yang akan menginspirasi para
petani pedesaan atau kaum tak bertanah untuk berdiri tegak
dan mulai bergerak maju dalam perjuangan [terbuka]”
dengan cara berbicara tentang realita sehari-hari kaum tak
bertanah Afrika Selatan.

Kesimpulan:
Mobilisasi Yang Lamban Dalam Dunia Transnasional

Akhirnya, apa yang kami peroleh dari perbandingan
antara MST dan LPM? Keduanya jelas-jelas merupakan
gerakan yang sangat berbeda, di luar kesamaan partisipasi
mereka dalam jaringan tani transnasional. Namun demi-
kian, hanya dengan tinjauan ke belakang, perbedaan-
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perbedaan mereka terlihat dengan jelas. Ketika LPM
didirikan tahun 2001, gerakan ini memiliki banyak
kemiripan dengan MST: LPM menarik sejarah panjang
represi agraria, dan gerakannya juga mengartikulasikan
sebuah sentimen anti-negara yang populer yang membuat
para aktivisnya memperoleh dukungan dari sejumlah besar
masyarakat pedesaan dan perkotaan Afrika Selatan. Dalam
pembentukannya, LPM segera – dan secara alami –
menjadi rekan MST. Para aktivis Brazil bersimpati pada
LPM dengan adanya sejarah panjang ketakbertanahan dan
ketakbermilikan di Brazil. Mereka mendukung kerja LPM
dengan mengirimkan aktivis-aktivisnya ke Afrika Selatan
dan sebaliknya juga menerima para pimpinan LPM yang
dikirimkan. Kelihatannya LPM memiliki kepercayaan diri
untuk menjadi bagian penting dari jaringan tani trans-
nasional bersama dengan MST. Namun hanya lima tahun
kemudian, LPM pada dasarnya dibubarkan, dan para
aktivis dan akademisi kuncinya tidak lagi dihargai sebagai
aktor potensial dalam perdebatan mengenai ketidakme-
rataan lahan dan kemiskinan di Afrika Selatan. Bagaimana
kita dapat memahami transisi seperti ini?

Kami tidak berusaha memberikan penjelasan yang
komprehensif  mengenai kegagalan LPM dalam bab ini.
Namun, kami mengeksplorasi hubungan antara LPM dan
MST dalam sebuah upaya untuk memahami lebih baik
dinamika jaringan tani transnasional – dan bagaimana
dinamika-dinamika ini membentuk arahan pada LPM.
Sebuah perbandingan secara berdampingan antara kedua
gerakan ini (pada Matrix 1) menunjukkan kunci perbedaan
yang membuat pengetahuan melalui koneksi jaringan sulit
diberikan di antara keduanya. Kesulitan ini menghadirkan
masalah yang potensial bagi politik progresif  karena trans-
fer pengetahuan dianggap sebagai salah satu manfaat utama
dari jaringan semacam itu.
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Matrix 1:
Sebuah Perbandingan Antara LPM dan MST

Kesimpulannya, terdapat tiga kunci argumentasi
dalam bab ini. Argumen kami yang paling awal dan



Mobilisasi yang Lamban

281

mendasar adalah bahwa jaringan-jaringan transnasional –
tak peduli seprogresif  atau sealternatif  apapun – tidak persis
sama. Seperti sistem dunia secara umum, jaringan-jaringan
tersebut dibuat rumit oleh ketidakmerataan dan perbedaan
kekuasaan. Pada saat yang sama, para aktor dalam jaringan
atau gerakan transnasional itu berada pada alur historis
yang cukup berbeda, tak peduli dunia menyeru “petani”,
“kaum tak bertanah” atau “pekerja” untuk solidaritas.
Argumen kedua kami adalah bahwa karena terdapat
spesifikasi historis, studi jaringan transnasional perlu
ditempatkan dalam skala yang berlapis, baik dengan cara
“diglobalkan” maupun “dilokalkan”. Di kedua tingkatan
ini, kami berpendapat bahwa moral ekonomi produksi dan
reproduksi sosial itu penting, demikian juga dengan sifat
setiap tempat di mana jaringan transnasional meraih ke
atas dan menyentuh ke bawah. Ketiga, dan yang terakhir,
menurut kami analisis transnasional kritis semacam ini
membutuhkan metode yang cukup spesifik. Studi berbagai
sejarah di masa kini pada setiap tingkatan membutuhkan
etnografi kritis (Hart 2003, 2004) yang peka terhadap sifat
intim hubungan sosial dan, seperti yang disebut oleh Philip
McMichael (1990) sebagai “perbandingan yang diga-
bungkan”, di mana kasus-kasus dibandingkan perbedaan
dan kesamaannya serta hubungan antar kasusnya. Metode-
metode tersebut mengoperasionalisasi teori Gerschenkron
tentang pembangunan yang lamban, atau dalam kasus
gerakan tani sosial, mobilisasi yang lamban. Pemahaman
terhadap mekanisme yang tepat di mana jaringan nasional
menjadi “pelaku mobilisasi cepat” versus “pelaku
mobilisasi yang lamban” membutuhkan perhatian
etnografis yang lebih banyak pada jaringan itu sendiri
daripada yang telah kami lakukan dalam penelitian kami.
Lagi-lagi, kami ingin menekankan bahwa mobilisasi yang
lamban tidak begitu saja dinilai merugi sebelum dianalisa.
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Pengaruh jaringan transnasional terhadap gerakan tertentu
selalu berada di dalam sejarah yang konkrit dan dalam
kerja-kerja yang tak terpisahkan dari sistem dunia.
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Pendahuluan

Bagian ini mengeksplorasi tentang karakter lokal dan
transnasional dari dinamika pergerakan seputar tanaman
rekayasa genetik (RG) di India, Afrika Selatan dan Brazil
selama periode sepuluh tahun hingga 2005. Ceritanya
bermula pada pertengahan tahun 1990 yaitu ketika pertama
kalinya usaha untuk mendapat persetujuan  mengenalkan
tanaman RG mulai dilakukan. Di India, bahan transgenik
dipakai dalam produksi Bt Monsanto130 yang kemudian
pertama kali diimpor pada tahun 1995 dan, padahal tahun
1989 pertama kalinya pengaturan tentang biosafety sudah
ada. Meskipun demikian, tanaman kapas Bt tidak diizinkan
untuk dikomersialkan hingga maret 2002, walaupun
beberapa tahun setelah penanaman ilegal dari “pem-

6
PERGERAKAN MELAWAN

TANAMAN REKASAYA GENETIK DI INDIA, AFRIKA

SELATAN DAN BRAZIL.

Ian Scoones

130 Kapas BT adalah produk transgenik berdasarkan sisipan dari gen
Cry1 dari bakteri bacillus thuringensis yaitu bakteri yang sebagai
daya tahan bagi serangga di hewan peliharaan, secara khusus ulat
bulu helicoverpa armigera.
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bajakan” kapas RG telah terjadi sebelumnya.131 Di Afrika
Selatan, percobaan pertama kapas RG dimulai oleh
Monsanto pada tahun 1992 di bawah rezim apartheid,
dengan perilisan kapas transgenik untuk penggunaan
komersial di tahun 1997. Pada tahun 1998 jagung kuning
juga dikomersialkan, lalu diikuti jagung putih Bt pada tahun
2000. Aksi GMO di Afrika Selatan telah berlalu di tahun
1997, namun tidak ada tindakan sampai akhir tahun 1999.
Di Brazil, hukum Biosafety dibuat pada tahun 2005 oleh
wewenang pengaturan CTNBio, yang pada tahun 1997
menerima percobaan pertama dari kacang kedelai RG
Monsanto “roundup ready” herbicide-tolerant. Kedelai RG
ini yang secara formal diterima untuk dijual pada tahun
2002, diikuti percekcokan yang panjang di pengadilan. Di
bulan maret 2005, hukum Biosafety yang baru diratifikasi
dan memberikan kekuasaan pada CTNBio untuk meng-
ijinkan penanaman.

Tanaman RG dikenalkan dalam setting agraria yang
berbeda di tiga negara. Di Brazil, kedelai RG diselundupkan
melewati perbatasan Argentina, dan digunakan secara
ekstensif  oleh produsen komersial skala besar, tanpa
membayar harga premium yang dikenalkan Monsanto pada
saingannya. Di Afrika Selatan, komersial besar serupa
menjadi pendukung kuat untuk penanaman jagung RG,
yang umumnya menjadi jalan untuk mengurangi biaya dan
subsidi untuk sektor pertanian komersial yang besar yang
secara progresif  dikurangi. Tanaman RG dihubungkan
dengan petani yang memiliki ladang kecil, terutama
komoditi kapas Bt di area Makhatini Flats di KwaZulu
Natal. Hanya di india tanaman RG menjadi tanaman
pokok petani kecil di area pertanian kapas, dimana mereka

131 Dalam salah satu review di bab ini menunjuk istilah “pembajakan”
kapas RG adalah istilah yang tidak benar dalam konteks di india
karena tidak ada perlindungan hak paten disana.
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memakainya dalam skala yang amat besar bahkan sebelum
regulasi yang resmi dikeluarkan. Ini adalah cara insentif
untuk mengurangi biaya tinggi pada pemakaian pestisida
untuk tanaman kapas, dan Monsanto sangat ingin ber-
pindah fokus dari cara tradisional mereka pada agro kimia
pada sektor pembibitan (Glover 2007). Walapun secara
pokok penanaman tanaman RG dilakukan oleh petani yang
berbeda-beda, produsen komersial skala besar kedelai dan
jagung di Brazil dan Afrika Selatan, dan petani kecil yang
menanam kapas di India dan di (pada tingkat yang lebih
rendah) Afrika Selatan, mereka mampu mendapat pe-
masukan.

Munculnya tanaman RG rupanya tidak terjadi dalam
situasi yang tenang. Dalam dekade terakhir bermunculan
banyak protes yang membabi buta yang meletus di tiga
negara ini, yang dipelopori oleh berbagai kelompok,
sorotan media yang intens dan berkembangnya perdebatan
global. Perdebatan berfokus pada keputusan komersialisasi
tanaman RG, ketakutan mengenai prospek dari gen “ter-
minator”132, di samping perhatian yang lebih luas pada hak
paten, pengaturan perusahaan dan tentu saja konsekuensi
dari hubungan perdagangan globalisasi. Dalam banyak hal,
ada kesamaan hubungan yang membingkai oposisi
terhadap proyek tanaman RG di tiga negara, namun ada
yang membedakan mereka, yaitu konteks dan pertim-
bangan lokal yang ditunjukkan di bawah ini. Di tiga negara
dalam periode ini memperlihatkan rentetan dari munculnya
kegiatan anti tanaman RG. Setiap negara memiliki hu-
bungan yang berbeda dan terkadang tidak jelas asosiasinya
dengan gerakan dan organisasi petani. Terkadang ada

132 Gen “terminator” merujuk pada Genetic Use Restriction Technolo-
gies (GURTs), dimana sisipan gen dicegah penggunaannya di
generasi berikutnya. Akibat kehebohan dari teknologi ini sehingga
belum juga dikeluarkan.
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deretan jelas dari politik dan kepentingan materi yang
kadang kurang jelas. Kunci pertanyaan yang dieksplor
dibawah ini adalah untuk menanyakan kepada siapa ke-
lompok baru anti tanaman RG ini berbicara dan kepen-
tingan apa yang mereka wakilkan? Demikian, aliansi baru
dan jaringan yang masing-masing dibuat dengan level
nasional, regional, dan global, yang membuat berbagai
tempat untuk mobilisasi dengan dimensi lokal dan global,
yang pada gilirannya menghasilkan berbagai bentuk yang
beririsan dengan mobilisasi transnasional dan lokal. Dam-
pak lokal ini masuk ke dalam jaringan aktivis global yang
dihubungkan oleh internet dan jaringan ekstensif  antara
kelompok yang diantaranya berasal dari  kelompok agraria,
lingkungan dan kampanye konsumen.

Aktivis anti RG beragumen bahwa adanya kekuatan
monopoli, pemakaian tanaman RG akan mengakibatkan
kenaikan harga dan menurunnya keragaman jenis pilihan
bibit sehingga memaksa petani yang miskin mundur dan
mengikuti cara yang sama, sehingga, perusahaan agrikultur
kapitalis lah yang mendominasi. Mereka beragumen,
menyebarnya bahan genetik RG, akan menimbulkan resiko
ini akan ditambah dengan ancaman potensial pada
biodiversity dan terhadap konsumen, yang berpotensi kena
resiko tinggi akibat makanan yang tidak aman. Pendukung
pro RG sebaliknya beragumen bahwa bibit RG akan
mengurangi biaya petani dalam skala cara normal,
membiarkan petani kaya dan miskin sama-sama meraih
untung. Dengan menghilangkan beban petani dari
pembelian pestisida, baik secara kesehatan dan keuntungan
ekonomi akan didapat. Tidak diketahui adanya resiko
kesehatan dan lingkungan, klaim mereka dan jika diken-
dalikan oleh sistem regulasi yang singkat, semuanya akan
beres dan keuntungan dari “revolusi gen” akan menjadi
kenyataan. Cara beragumen seperti ini digunakan dengan
berbagai cara di berbagai tempat, dengan penekanan pada
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elemen yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Di studi
kasus negara-negara ini, berbagai aliansi dihadapkan antara
mereka yang konsen dengan perlindungan beragam
tanaman asli di area pertanian kering, aktivis agraria konsen
untuk land reform radikal, kaum nasionalis berkepentingan
dalam melindungi ekonomi nasional-budaya dari pengaruh
luar dan pemrotes anti-globalisasi yang terhubung untuk
mengembangkan jaringan aktivis internasional.

Beberapa komentator mengacuhkan pergerakan anti
– RG sebagai semata-mata tanggapan tiruan oleh aktivis
elit, menggunakan hubungan dengan organisasi petani
sebagai cara untuk mencari dana. Namun apakah hasil
sesungguhnya lebih dari ini? Apakah ini bukan bentuk baru
dari ekspresi legitimasi politik, yang penuh dengan
kontradiksi kontemporer, namun juga sebuah kontribusi
penting untuk debat demokratis dalam konteksnya, karena
paksaan neoliberalisme yang hanya mempunyai ruang
alternatif  kecil? Bagian ini memperdebatkan tentang hal
itu dalam cara yang berbeda dan kelompok-kelompok anti
RG adalah contoh dari bentuk jaringan baru dari aktivisme
sosial, hubungan masyarakat, isu dan politik dalam cara
baru disekitar isu yang dijelaskan secara global, namun
selalu di konstruksi ulang dalam konteks lokal dan melalui
proses politik lokal. Dengan mengurutkan hubungan dari
setting tiga bangsa pada arena internasional dan dengan
memeriksa hubungan antar tiga negara, studi ini menaksir
tingkatan yang mana aktivis anti RG bertambah menjadi
jaringan transnasional yang dihasilkan oleh proses “globa-
lisasi dari bawah” dan sebaliknya memunculkan pertanyaan
mengenai proses representasi dan hubungan antara
kelompok anti-RG dan perbedaan populasi pertanian
pedesaan.

Bab ini diawali dengan pemeriksaan dari dinamika
pergerakan, menjelajahi secara komparatif  antara aktivis
transnasional dan karakter lokal. Hal ini ditempatkan pada
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pendekatan fokus utama dalam pandangan dari dekat
tentang aksi bersama (Edelman 2001, 286), sebelum
mengambil lebih jauh pengertian struktural politik yang
dalam, dan faktor sejarah yang mengkondisikan praktek
seperti itu. Di rangkaian negosiasi di tempat yang berbeda,
dalam studi ini menanyakan: isu apa yang muncul dan
tuntutan apa yang dibuat? Bagaimana bisa terbentuk dan
oleh siapa? Hubungan apa yang ada antara negosiasi di
tatar global dan lokal? Dan yang paling penting adalah,
apa yang dikatakan oleh praktek dari mobilisasi ini pada
kita mengenai karakter transnasional dari pergerakan anti
RG dalam basis sosial politik nya.

Pada setiap negara, tujuannya adalah untuk berfokus
pada peristiwa yang berlangsung lebih dari periode sepuluh
tahun sampai 2005, dan untuk membentuk analisis ini
dalam pandangan sejarah yang lebih luas. Materi yang
empiris diberikan berdasarkan wawancara semi tersusun
dengan pemain utama133, digabungkan dengan arsip analisis
dokumen, termasuk dokumen resmi pemerintah, publikasi
dari aktivis di organisasi dan artikel koran.

Dinamika Pergerakan Dalam Konteks Tiga Negara

India

Di india, perdebatan mengenai tanaman RG menarik
sorotan media nasional untuk pertama kalinya pada tahun
1998 yang menyebutnya sebagai kontroversi “termina-
tor”.134 Masuknya kapas transgenik Mosanto menimbulkan
ketakutan bahwa produknya akan termasuk dalam pela-

133 Total lebih dari 70 wawancara detail yang dilakukan sebagai bagian
dari penelitian ini di India (februari 2004), di afrika selatan (Maret
2004) dan di Brazil (di April 2004). Wawancara di India membuat
peneleitian jangka panjang antara tahun 2000 dan 2005 dalam tema
ini.

134 Sebagai contoh liha Omvedt (1998); shiva (1998)
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belan aktivis anti-RG global, terutama RAFI135 dan
GRAIN. Gen terminator yang akan menghalangi pena-
naman kembali dan membuat petani bergantung dari tahun
ke tahun pada perusahaan bibit. Ini adalah barang yang
menimbulkan emosi dan sangat  efektif  dalam menimbul-
kan ketakutan, meskipun Monsanto dengan kuat menyang-
kalnya. Ketakutan ini mengusik banyak perasaan. Bagi
beberapa kelompok, kapas Bt menjadi simbol dari
perlawanan yang lebih luas terhadap dominasi kapital
mutlinasional, bentuk tertentu dari modernisasi teknologi
dan globalisasi pada umumnya.

Di pertengahan tahun 1998, pertempuran antara
kelompok dimulai. Monsanto meluncurkan rangkaian
iklan di surat kabar, pada waktu yang sama kelompok NGO
meluncurkan kampanye “Monsanto Quit India” untuk
menggugah kesadaran publik. Walaupun sudah diketahui
luas bahwa percobaan lahan telah didirikan, detail me-
ngenai satu-satunya tempat percobaan, baru diketahui
masyarakat di bulan November 1998. KRRS (karnataka
Rayja Ryota Sangha, yang sekarang menjadi gerakan petani
Karnataka) dengan segera mengumumkan kampanye “Cre-
mate Monsanto”. Pemimpin KRRS terakhir, Professor
M.D. Nanjundaswamy memperkenalkan rangkaian slogan:
“Stop Genetic Engineering”, “No Patents on Life”, “Cre-
mate Monsanto” dan “Bury the WTO”. Dia memberi
peringatan bahwa seluruh tempat percobaan di Karnataka,
bagian India Selatan akan di bakar , dan itu mendapat
sorotan media.136 Kedutaan US meminta perlindungan
polisi untuk perusahaan US di Bangalore dan meminta

135 Sekarang dikenal sebagai ETC Group, lihat http://
www.etcgroup.org.

136 Menurut dari laporan media masa, pembakaran pertama terjadi
pada bulan November 1998 oleh petani. Aktivis dari KRRS bersama
dengan “front dari kelompok progresif ” (yang sedikit diketahui),
“front aksi”, “front Pembebasan Karnataka” dan “Organisasi Petani
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pengadilan tinggi di Karnataka untuk mengatur perlin-
dungan tempat percobaan dan properti perusahaan bibit
Mayhco. Di bulan desember, KRRS mengancam untuk
mengajukan kasus kriminal dibawah Union Seed Act di
pengadilan daerah, negara dan pemerintah pusat untuk
melawan Monsanto, dengan alasan bahwa percobaan
tersebut ilegal (Deccan Herald 1998).

Perang media berlanjut hingga ke tingkatan yang lebih
tinggi sepanjang tahun 1999 dan 2000, dengan banyaknya
kesempatan bagi media massa untuk mengeluarkan ulasan,
dan didorong oleh sejumlah workshop dan forum-forum
konsultasi.137 Monsanto masih berada dalam sorotan diikuti
usahanya untuk mengimpor plasmid untuk penelitian
tanaman transgenik di pusat penelitian mereka di Banga-
lore (Economic Times 1999; The Hindu 1999). Saat itu,
beberapa lebih berpusat pada gerakan perlawanan oleh lobi
pro RG dengan intervensi dari ilmuwan non-penduduk
india (terutama C.S. Prakash, dari universitas Tuskegee di
USA, yang beberapa kali mengunjungi India dan menulis
artikel dengan bahasan luas di media massa), pemimpin
petani lain (termasuk Sharad Josho dari Shektari Sangha-
tana dan Chengal Reddy of  the Andhra Pradesh Farmers
Association)138 dan komentator industri, termasuk kontri-
busi lagi dari Monsanto yang melaksanakan survey opini
masyarakat, yang tidak mengherankan menunjukkan
bagaimana petani mendukung bioteknologi. Tinggal sedikit
dari ilmuwan lokal india yang bersiap memasuki keributan,
seperti penerima Nobel dan pahlawan Green Revolution

tak Bertanah”, menurut perilisan media massa dari KRRS, Banga-
lore. Pembakaran juga diikuti oleh lima anggota tim dari kelompok
yang berbasis di Geneva “global people action group”

137 Sebagai contoh, TERI “stakeholder dialogues”; The National Sci-
ence Summit di Bangalaore; konsultasi nasional tanaman RG
MSSRF di Chennai.

138 Lihat Financial Express (1999,2000,2001)
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Norman Borlaug yang tidak malu memberikan opini
mereka di selembaran dalam koran Indian.

Segera setelah materi Bt diimpor, penolakan diberikan
dalam bentuk petisi ke pengadilan oleh RFSTE, dipimpin
oleh Vandana Shiva yang menentang bentuk dan konten
dari regulasi ini. Sejak itu, pengadilan terlihat meneruskan
tindakannya dengan melakukan persidangan, minat
masyarakat pada proses pengadilan cukup tinggi, mereka
mengikuti persidangan-persidangan dengan cermat. Petisi
RFSTE mencakup pemeriksaan ekstensif di  pengadilan
tinggi dan memperbanyaknya sejumlah bukti tentang itu.
Tindakan di Delhi High Court oleh Campaign Gene di
tahun 2001 mengklaim bahwa penjualan ilegal bibit RG di
Gujarat dilakukan dengan sepengetahuan pemerintah.
Petisi lebih lanjut oleh Gene Campaign beragumen untuk
hak penyingkapan informasi pada hasil percobaan dibawah
Freedom of  Information Act.

Bentuk protes langsung lainnya juga dilanjutkan,
dengan KRRS yang aktif  dengan aksi pembakaran tanaman
menjadi sorotan media, dan perdebatan penundaan lima
tahun bibit RG (Economic Times 2001), mengikuti pola
didirikannya kampanye “lepas” Eropa. Aksi protes terjadi
di berbagai tempat, termasuk aksi reguler dan demonstrasi
di markas penelitian bekas Monsanto di Indian Institute
of  Science di Bangalore. Peristiwa seperti citizen juries di
Karnataka di tahun 2000 dan Andhra Pradesh tahun 2001
juga memberikan fokus aktivis untuk melaporkan tanaman
RG dan menghubungkannya dengan masa depan agrikultur
ActionAid 2000; Pimbert and Wakeford 2002). Minat
media semakin tinggi dengan persaingan pelayanan
berbasis internet yang memberikan pandangan alternatif
pada keadaan di India.139

139 Sebagai contoh, lihat AgBioIndia (http://www.Agbioindia.org),
yang didukung oleh altivis Devinder Sharma di Delhi; lebih banyak
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Perilisan resmi dari kapas Bt di tahun 2002 menim-
bulkan banyak protes. Usaha pembakaran tanaman selama
2002 memberikan dampak kekacauan, beberapa petani
mau menerima kompensasi dari KRRS untuk pengrusakan
pada tanaman mereka, namun yang lainnya dengan tegas
menolak pemberian tersebut dan mengadu pada polisi.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemrotes lebih banyak
bisu. Ini disebabkan menurunnya kesehatan Nanjun-
daswamy, sebelum meninggalnya beliau di Ferbruari 2004.
Dengan pegangan dia pada fraksi KRRS yang dia ken-
dalikan dengan tergopoh-gopoh, kurangnya koordinasi dan
kampanye yang tidak aktif  menjadi bukti. Meskipun
demikian yang lainnya tetap aktif. Gene Campaign
contohnya mengadakan konferensi high-profile di Delhi,
yang mendebatkan pemeriksaan sistem regulasi.140 Se-
mentara itu Greenpeace dengan kantornya yang sekarang
berlokasi di Bangalore unjuk gigi dalam protes berbasis
konsumen pada outlet belanja dan menarik pemrotes pada
diskusi mengenai regulasi.

Di tahun 2003 dan 2004 pemrotes berlanjut, namun
banyak aktivis menaruh perhatian mereka pada review tiga
tahun dari hasil kapas Bt di tahun 2005. Banyak yang dita-
namkan dalam memberikan bukti alternatif  berdasarkan
survey di area kapas, yang akan mendemonstrasikan
batasan teknologi. Banyak kampanye berfokus pada NGO
juga mulai melihat kampanye anti RG sebagai pembatas
yang tidak dapat dipisahkan, dan ingin memberikan sisi
lain dari cerita itu, membangun narasi tentang alternatif
yang memungkinkan. Contohnya Karnataka Coalition

daftar internasional (termasuk bio_activists@iatp.org) dengan sudut
tanaman yang lebih skeptis dan Monsanto India (http://
www.monsantoindia.com) yang lebih banyak mengambil posisi pro-
biotek.

140 Lihat perilisan press  genecampaign.org
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against GM Crops membangun hubungan dengan berbagai
kelompok, mencakup mereka yang bertempat di gerakan
agrikultur alternatif  di india dan diluar India.141

Afrika selatan

Pada tahun 1997 dilakukan kampanye Biowatch oleh
sekumpulan kelompok kecil peneliti yang dibentuk di
Afrika Selatan yang dipimpin oleh bekas ilmuwan univer-
sitas biological scientist, Rachel Wynberg. Biowatch
memulai kampanyenya dengan mengadakan rangkaian
workshop, debat dan surat kabar yang ditugaskan untuk
berfokus pada isu seperti label dan pemisahan.142 Pada
tahun 2000 organisasi ini membuat aliansi, SAFeAGE
kemudian diluncurkan, hal ini terinspirasi dari “kampanye
bebas” European. Dipimpin oleh aktivis Cape Town, Glenn
Ashton, SafeAge menaikkan tempo aktivitasnya dengan
strategi orientasi media dengan membangkitkan kesadaran
publik pada isu RG. Publikasi artikel di koran reguler, slot
di tv dan pembicara di radio membuat RG menjadi isu
publik.143 Munculnya kelompok koalisi yang mengorganisir
sejumlah acara high-profile, menarik tokoh-tokoh anti RG
global seperti Vandana Shiva dari India dan Tewolde
Berhan Egziabher dari Ethiopia. Untuk menandingi ini,
organisasi pro RG yang didanai industri, AfricaBio
diluncurkan pada akhir tahun 1990, yang berusaha untuk
mempergunakan standar ilmiah high ground atau yang
melegitimasi pendiriannya dalam hal keahlian ilmiah.
Dalam periode ini, konfrontasi sering terjadi antara sisi
yang beroposisi pada debat RG, yang hampir selalu dengan
orang yang sama.

141 Termasuk Green Foundation, ICRA, AME dan yang lainnya.
142 Lihat http://www.biowatch.org.za.
143 Sebagai contoh, lihat Business Day (2002,2004); Mercury (2003);

Mail and guardian (2000).
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Meskipun demikian perdebatan ini hampir dido-
minasi secara eksklusif  oleh kulit putih, dan aktivis kelas
menengah yang berpendidikan yang berbasis di Cape Town,
Johannesburg atau Durban. Pada pasca era apartheid -yang
condong pada aktivis kulit putih yang menjadi bagian dari
perlawanan di berbagai cara- sebelum tahun 1994 mene-
mukan diri mereka pada posisi yang tidak mudah. kecuali
sebagian besar orang-orang baru pemerintah, mereka
berasal dari beragam NGO yang harus membentuk baru
kehadiran mereka dalam konteks afrika selatan “baru”.
Mereka memulai usaha untuk meraih konstitusi lebih luas
melalui hubungan pada organisasi lain sebagai bagian
pembangunan koalisi anti RG yang lebih kuat. Sehingga
seperti perserikatan (contoh The Food and Allied South
Africa), kelompok konsumen (the National Consumer
Forum; the safe Food Coalition), organisasi berbasis hak
asasi (the Environtmental Justice Networking Forum,
EJNF) organisasi pembangunan dan lingkungan (Environ-
ment Monitoring Group; The Wolrd Conservation Union),
kelompok keagamaan (termasuk the South African Coun-
cil of  Churches; the Pietermaritzburg Agency for Chris-
tian Awareness; the Ecumenical Service for socio-economic
transformation), kelompok perlindungan alam (Botanical
and Wildlife Societies of  South Africa) dan kelompok
penghijauan (Earthlife Africa; Earth Woman; Trees for
Africa) mereka termasuk sebagai kelompok yang
mengambil peran dalam kampanye. SAFeAGE beragumen
bahwa aliansi ini diikuti lebih dari 200.000 orang di Afrika
Selatan.

Membangun jaringan dengan pemain internasional
menjadi strategi penting. Ini juga mencakup Jaringan Dunia
Ketiga yang berpusat di Malaysia, RFSTE di India, aktivis
anti – RG yang berpusat di utara berasosiasi dengan
GRAIN, RAFI dan yang lainnya. The World Summit on
Sustainable Development yang diadakan di Johannesburg
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pada bulan september 2002 merupakan titik pertemuan
penting, dengan banyaknya diadakan workshop paralel
yang membahas isu RG, dan banyaknya para peserta dari
Afrika Selatan dari berbagai organisasi yang terlibat. Usaha
internasional ini telah mendorong kepercayaan dan
legitimasi dalam pekerjaan di negara mereka masing-
masing, yang berfokus pada peningkatan intervensi strategi
dalam proses legal yang kemudian digabungkan dengan
beberapa cara lain, sehingga meningkatkan aksi protes.
Pada agustus 2002, Biowatch melayangkan tuntutan
pengadilan pada National Departement of  Agriculture,
yang digandeng oleh Mosanto sebagai terdakwa dalam
kasus yang hak konstitusional untuk mengakses informasi
pada persetujuan dan percobaan RG. Pemeriksaan
pengadilan akhirnya dilaksanakan selama tahun 2004
dengan keputusan perihal kasus yang dilayangkan Biowatch
di bulan February 2005. Kasus serupa yang berkepanjangan
mencakup persetujuan jagung Syngenta Bt11 yang diajukan
oleh Biowatch pada tahun 2002. Kasus naik banding hanya
terdengar di tahun 2004, dengan tidaka danya banding
selama ini, kondisi Syngenta diterima begitu saja. Pada
waktu yang sama, kerja intensive dengan komite portfolio
parlementer dari Agriculture and Land Affairs and Envi-
ronment berlangsung, yang berfokus pada mengubah
rancangan undang-undang GMO Act tahun 1997. Keten-
tuan baru akhirnya diluluskan di tahun 2004, menyebabkan
respon penuh dari Biowatch.144

Sementara itu, SAFeAGE bersama dengan beberapa
kelompok aktivis lingkungan, seperti Earthlife Africa,
EJNF, Earth Women,- Ekogaia melakukan protes dengan
gaya populer yang ditujukan pada rangkaian retail,
menyorot isu yang sedang berkembang. pemboikotan

144 Lihat detail dari keseluruhan aksi di http://www.biowatch.org.za.
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konsumsi dipilih sebagai taktik protes di era apartheid- yang
difokuskan pada outlet-outlet produk RG seperti  Pick n
Pay dan Woolworths. “Trolley runs” (dimana pemrotes
memenuhi troley di supermarket dengan barang dan
permintaan yang merupakan produk RG) yang menjadi
fokus pada ulasan media lebih jauh.

Pada tahun 2005, diikuti dengan kesuksesan Biowatch
dengan tuntutannya di pengadilan, lobi kelompok pro RG
AfricaBio mengeluarkan pernyataan vituperative yang
berjudul “Thoughtless activists continue to misinform and
mislead the public”.145 Mereka mengklaim bahwa aktivis
anti RG merendahkan hak asasi manusia dan mengompori
editor surat kabar yang beritanya tidak berdasar fakta.
Pernyataan mereka mengklaim bahwa kampanye anti RG
merupakan bagian dari :

Kampanye yang terpimpin dengan baik yang dibiayai se
jumlah $70 juta setahun dari dana yayasan, kelompok
makanan organik, pemerintah Uni Eropa dan bahkan
lembaga UN dan program-programnya. Menggunakan
penundaan dan ancaman melawan import agriculture
dari negara yang menanam tanaman Biotech, kompleks
dan syarat yang mahal untuk melabel seluruh bahan-
bahan RG dan mencarinya dari bibit sampai rak toko,
bahkan kebohongan yang sama sekali palsu mengenai
keamanan bioteknologi.

Sepuluh tahun yang lalu, tanaman RG hampir
menjadi perhatian di Afrika Selatan. Pemerintah bersama
dengan industri dan kelompok kecil bawah tanah para
ilmuwan, membentuk term tentang isu ini. Saat ini hal itu
sudah berubah. Gabungan dari kasus pengadilan high pro-
file, demonstrasi yang berlangsung, tumbuhnya media dan
hubungan jangka panjang dengan legislator, birokrasi, dan

145 Lihat www.africabio.com/press/biowatch.pdf.
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ilmuwan yang melakukan pergulatan panjang, berdampak
pada terbukanya isu ini dari perdebatan sampai penelitian
yang lebih besar, bahkan berdampak pada keputusan dan
pembatasan kebijakan.

Brazil

Di Brazil banyak aktivis anti RG di tuntut di
pengadilan. Pada tahun 1997 greenpeace-Brazil memiliki
file perkara hukum tentang kegagalam melawan barang
import GMO. Pada tahun 1998, CTNBio, otoritas
pemerintah Brazil menerima lima Roundup Ready dari
macam-macam bibit kedelai untuk diatur dan dimonitor
perilisan komersial nya. Organisasi konsumen, IDEC
(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) 146 segera
menanggapi dengan menjadikannya perkara hukum ke
hakim federal untuk menolak peluncuran bibit kedelai ini.
Keputusan melawan perilisan komersial dikeluarkan pada
bulan desember 1998. Hingga tahun 1999, pemrotes me-
ningkat dengan banyaknya ulasan di media dan berusaha
untuk dapat dukungan di level negara, agar pemerintah
membentuk rintangan perluasan lebih jauh dari tanaman
RG. Di bulan maret 1999 gubernur negara Dutra of  Rio
Grande do Sul  mengeluarkan surat yang memberikan
sistem lisensi spesial bagi perusahaan RG di Brazil dan
pemerintah Rio Grande meminta Monsanto untuk
memberikan analisis dampak lingkungan secara detail
untuk dugaan dari operasinya. Monsanto kemudian sukses
mengawal keputusan untuk menolak intervensi peme-
rintah-negara didalam aktivitas penelitiannya. Namun
ucapan terimakasih diucapkannya kepada agitasi efektif
di level negara, gubernur meresponnya dengan mende-
klarasikan bahwa negara “bebas-RG”. Keputusan tersebut

146 Lihat www.idec.org.bt.
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diragukan oleh legislatif  negara pada tahun berikutnya,
namun meskipun demikian ini membuat sorotan media
semakin kencang, menaikkan tempo, dan berfokus pada
perhatian meningkatnya aksi di level negara.

Sementara itu pada level federal, terjadi peningkatan
jumlah NGO - kelompok partai politik, mencakup IDEC,
IBAMA (the Brazilian Environment ministry’s Institute for
the Environment and Renewable Natural Resources) dan
PT (Workers’ Party)- yang turut serta melakukan penga-
matan intervensi legal dalam meninjau ulang keputusan
yang dibuat oleh kementrian pertanian Brazil. Kementrian
memiliki otoritas untuk meregistrasi bermacam-macam
jenis kedelai RG tanpa dugaan dampak lingkungan secara
formal yang menjadi bahan keberatan dan argumen (agar
punya kekuatan hukum) para pemprotes. Pada bulan
agustus 1999 hakim federal mengubah keputusan semen-
tara terhadap penanaman tanaman RG pada keputusan
pengadilan resmi. Monsanto diminta untuk memenuhi
tuntutan dan meneruskan untuk melakukan hard lobby.

IDEC dan Greenpeace sementara itu memulai mem-
berikan peringatan dengan berusaha menumbuhkan
kesadaran konsumen akan bahaya RG dan melakukan aksi
boikot. Himbauan itu terutama terfokus pada konsumen
kota dan kelas menengah di pemukiman-pemukiman
perkotaan, kelompok yang cukup banyak di Brazil.
Pengaruh kuat IDEC sebagai organisasi konsumen dan
pengalaman internasional Greenpeace dengan pemogokan
konsumennya, kemudian merebut perhatian media. Pada
bulan juni 2000 mereka mengumumkan bahwa 11 produk
RG berada pada rak-rak supermarket di Brazil. Antara
tahun 2000 - 2001, greenpeace memimpin protes di super-
market-supermarket yang ada di negara tersebut (Reuters
2000b).

Tantangan import produk RG adalah taktik lain yang
dikerahkan pada saat itu. Greenpeace memberikan aduan
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pada pengadilan untuk menolak pelayaran dari San
Fransisco yang membawa dua kapal kontainer besar yang
berisi jagung RG untuk pertenakan ayam. Hal ini menyorot
berkembangnya perdagangan produk RG dan terjadi
peningkatan pendukung protes di Brazil. Pada bulan juli
2000, gerakan petani yang dipimpin oleh Landless people
movement (MST), menyerang kapal di Recige yang berisi
jagung RG dari Argentina (Reuters 2000a).

Seluruh aksi ini berdampak pada meningkatnya
frustrasi pada kekuasaan pemerintah. Seluruh kabinet
kementrian menandatangani nota tentang tanaman RG di
bulan juli 2000 dan president Cardoso mendatangani dekrit
yang memberdayakan CTNBio untuk menguasai tanaman
RG. Namun hal ini hanya akan memuncakkan determinasi
dari kelompok aktivis anti RG, dengan blokade dan
perintah melawan pengiriman yang intensif, dan dengan
kelompok jaringan yang bebas bermunculan pada
kampanye anti(bebas)-RG di Brazil (Campanha Nacional
por um Brasil livre de Transgenicos), jumlah kelompok yang
terlibat meluas. MST khususnya, melalui hubungannya
dengan gerakan petani internasional, Via Campesina,
menambah meningkatnya keterlibatan jaringan yang
mampu menggerakan petani dengan jumlah besar. World
Social Forum di Porto Alegre pada bulan januari 2000
adalah titik utama bagi pemrotes dan kemudian terus
berlanjut pada kegiatan yang terus berlangsung di tahun
2001 dan 2003 yang menarik banyak aktivis internasional
di seluruh dunia. Pada tahun 2001 lebih dari 1000 orang
yang tergabung di MST menyerbu pertanian Monsanto di
Rio Grande Sul, menghancurkan lima hektar lahan kacang
kedelai RG. Mereka bekerja sama dengan aktivis petani
dari Perancis, Jose Bove, yang lalu ditahan karena ikut
berpartisipasi. Pergerakan anti RG saat itu menjadi hit
dalam press internasional dan menarik perhatian Action-
Aid Facilitates citizen jury di Fortaleza.
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Pada tahap ini keterlibatan partisipasi pada kampanye
dari keragaman impresif organisasi dan konstitusi dan
konsumen (melalui IDEC), environmentalist (greenpeace
dan ESPLAR, Centro de Pesquisa e Assessoria), aktor
pembangunan (ActionAid Brazil dan AS-PTA, Assessoria
e Servic’os a Projetos em Agricultura Alternativa), ke-
lompok pendidikan (FASE Federac’ao dos Orgaos para
Asistencia Social e Educacional and INESC, Instituto de
Estudos Socio-Economicos) gerakan petani (MST), serta
organisasi politik (PT-partai buruh). Masing – masing
berfokus pada area pembelaan berbeda dan aksi yang
berbeda, tetapi dengan orientasi protes yang langsung ber-
fokus pada praktek demonstasi alternatif; melalui peng-
adilan dan ke media. Meskipun jaringan yang muncul dari
slogan yang sederhana seperti “RG-Free-Brazil” tetapi
mereka mampu mewujudkan “discourse coalition”
(wacana koalisi) dan mampu membuat kekacauan di
berbagai ruang berbeda.

Selama tahun 2002 banyak harapan yang diberikan
pada kesuksesan PT dalam pemilihan umum. Banyak NGO
dan kelompok aktivis dan gerakan memberikan aspirasi
mereka pada PT, termasuk apa yang banyak dipahami
sebagai komitmen untuk menolak RG di Brazil dalam
kesuksesan PT. Namun ketika Lula terpilih pada oktober
2002, sorak kegirangan merosot. Bahkan sebelum pe-
merintah baru dimulai, kementrian agrikultur Roberto
Rodrigues seorang pendukung terkenal dalam agribisnis
berbicara mengenai tanaman RG (The Guardian 2002).

Sepanjang perselisihan di pengadilan dan protes
aktivis dari tahun 1998 dan seterusnya, terjadi peningkatan
kegiatan penanaman tanaman RG di Brazil bagian selatan,
meskipun ada penolakan, pada dekrit dan keputusan.147

147 Lihat Nature (2000); Dow Jones (2001)



Pergerakan Melawan Tanaman Rekasaya Genetik

307

Aspirasi untuk bebas RG di Brazil secara substantif
menurun. Pada tahun 2003 pemerintahan Lula, menerima
kehadiran tanaman RG dalam kuantitas besar dan dihadapi
oleh dilema utama, apakah meneruskan penegakkan pada
penolakan dan menghancurkan tanaman RG, yang
menyebabkan tuntutan utama untuk kompensasi politik dia
atau membiarkan penjualan tanaman RG. Rangkaian
dekrit kepresidenan yang mengizinkan penjualan kedelai
RG, walaupun masih belum disetujui penanamannya
(Reuters 2003a), tetapi faktanya, bahwa Brazil tidak lagi
bebas RG.

Pada saat itu, medan tempur utama adalah melaku-
kan  revisi bagi hukum Biosafety. Monsanto meluncurkan
kampanye PR: dengan membuat film yang mengiklankan
proklaim keuntungan dari tanaman RG, walaupun masih
ilegal secara nominal.148 Monsanto juga frustrasi sekali,
karena kehilangan pendapatan royalti dari mengembang-
kan kedelai RG secara ilegal dan melanjutkannya ke
pengadilan dan bernegosiasi dengan produsen utama (New
York Times 2003). Poin utama melekat pada kekuasaan
CTNBio dan tempat dari penilai lingkungan independen.
Walaupun konsesi sebelumnya dimenangkan oleh lobi anti
RG dan mengakibatkan penundaan lama, pemerintah
bahkan menerima kekuasaan penuh CTNBio yang kemu-
dian mengesahkan undang-undang nya pada bulan maret
2005.

Sejak itu gelombang berganti melawan posisi anti RG.
Pertempuran ditingkat legal berakhir saat itu, CTNBio
bergerak cepat untuk menerima Bollgard Monsanto dengan
kapas Bt-nya. Pada bulan Maret 2005, Monsanto mendapat
perjanjian royalti dengan produsen kedelai Brazil dan
menyepakati usaha bersama untuk menghilangkan black

148 Lihat Reiters (2003b); Financial Times (2004).
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market dalam penjualan bibit, yang sebenarnya bertujuan
untuk memastikan dominasi pasar Monsanto, dan
kesepakatan itu berakibat terhadap tertundanya penge-
luaran varietas lokal dari organisasi penelitian agrikultur
negara, Embrapa. Pada tahun 2005, memang surat kabar
memberitakan bahwa aliansi Brazil bebas-Rg bersumpah
untuk melawannya, namun dengan industri kedelai yang
kini secara formal berkomitmen dengan RG, visi dari bebas
RG di Brazil kini  pada hakekatnya mati dan terkubur.149

Hubungan Global, Berakar Lokal

Jadi bagaimana kita dapat memahami kampanye anti
RG pada periode ini, dalam kaitannya pada konteks  me-
reka secara lokal, nasional, dan transnasional? Apakah ini
merupakan rangkaian kegagalan protes, didorong oleh
kelompok elite dan didanai oleh kepentingan yang ragu-
ragu (oleh Eropa) sebagaimana klaim mereka (Paarlberg
2000)? Atau apakah periode ini menunjukkan kemunculan
dari jenis protes dimana hubungan antara politik (dan juga
nilai dan etnik) dan pengetahuan (dan bukan hanya
prespektif  tendensi ilmuwan) yang dapat dilihat sebagai
informasi yang baru, membangun solidaritas transnasional
dan berbagi tujuan? dengan masa depan cerah tanaman
RG bagi produsen dengan lahan kecil atau kemalangan
tertentu, -tergantung pada posisi anda- apakah ini setara
dengan menjelajahi seberapa berbeda jalinan perdebatan
RG yang menghubungkan dengan minat politik agrarian
yang berbeda, atau malah sebaliknya mengugurkan bebe-
rapa informasi pada karakter kelas dalam isu RG.

Perdebatan yang menunjukkan sisi berbeda ini telah
membuat permainan besar pada posisi dan kepentingan

149 Walaupun koran GM-Free Brazil pada tanggal 20 desember 2007
(lihat http://www.aspta.org.br) merayakan bahwa tanaman RG
masih belum diterima secara ilegal hingga akhir tahun.
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dari petani sebagai korban (Shiva et al. 2000)atau terkadang
sebagai pahlawan (Herring 2005, 2007). Namun siapakah
petani-petani ini yang tampaknya menjadi pusat pada
perdebatan namun terlalu sering diam dalam diskusi diluar
keterwakilan mereka di sisi lain? Sebagaimana pada diskusi
sebelumnya, kehadiran tanaman RG kedalam konteks
agraria yang berbeda di seluruh kasus di pasar utama secara
relatif mampu membuat petani berorientasi lebih
komersial: “petani kaya” atau “petani kapitalis” seperti
klasifikasi yang digunakan oleh beberapa orang. Di
beberapa kondisi, bibit RG dicoba oleh banyak petani
berbeda, di beberapa bagian di India masih ada sedikit bibit
RG yang dipakai. Namun bibit RG jarang didapat oleh
petani miskin sebagai nafkah hidupnya. Namun lobi pro
RG berasumsi pandangan positif  dari keuntungan perta-
nian kapitalis, bahkan pada akhirnya untuk produsen mis-
kin, mereka memberi asumsi pada kenetralan teknologi dan
kebutuhan untuk berhubungan dengan pasar global.
Berbeda dengan argumentasi anti – RG yang memberikan
banyak penekanannya pada perspektif  yang meragukan
bentuk agrikultur kapitalis yang akan menyebabkan
meningkatkan ketidaksamarataan ini, petani yang tak
bertanah dan miskin bahkan semakin terpuruk dalam krisis
agraria yang telah ada. Sebagai contoh ekonomi agraria
yang sangat tidak rata di Afrika dan Brazil, topangan dari
komersial agrikultur skala besar, dihadapkan pada tuntutan
yang berlangsung pada tanah dari petani miskin dan tak
bertanah, dilihat sebagai penghinaan bagi komitmen pada
demokrasi, kebebasan dan pembangunan.

Fitur utama di ketiga negara adalah hubungan glo-
bal yang mengaitkan aktivis anti RG dan perdebatan yang
ada disekitarnya. Kampanye pada level nasional dire-
fleksikan pada debat global mengenai anti globalisasi,
ketahanan pangan, hak petani dan biodiversity, sebagai
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contoh. Dalam jaringan yang menyusun pemrotes global,
isu RG menjadi pusat keseluruhan susunan isu berbeda para
pemrotes terhadap monopolisasi kepemilikan teknologi dan
pengetahuan melalui paten dan perjanjian TRIPS; bagi
keadilan perdagangan sebagai bagian dari pembaruan (atau
abolisi) WTO; melawan pembinasaan yang dirasa muncul
dari perusahaan multinasional (dengan monsanto menjadi
target global); atau malah dia terjadi dalam hubungan untuk
memperluas fokus kampanye pada makanan, kesehatan
dan pertanian. Perjuangan melawan tanaman RG menjadi
perang dari agenda yang lebih luas, meliputi isu besar
tentang cerita kemiskinan, perdagangan dan hak asasi
manusia yang terkadang kata-kata “miskin” didefinisikan
dalam kategori “petani” sebagai pusatnya. Kerangka dari
debat global secara intens membuat frustrasi pro RG yang
melobi industri, regulasi pemerintah dan banyak ilmuwan.
Mereka merasa aktivis mengada-adakan isu, menyelisip-
kannya di protes yang luas dan juga politik, memasukkan
nilai dan sudut etnik kedalam apa yang mereka lihat sebagai
secara relatif  sebagai isu teknik yang sederhana dan sempit
mengenai tanaman RG. Apa yang penting adalah mem-
perluas kerangka kampanye nasional untuk menyorot isu
yang luas dari hak dan keadilan sosial dalam konteks
kebijakan agraria neoliberal diluar teknologi itu sendiri (cf.
Jepson 2002).

Setiap kampanye menjalankan program yang ber-
beda, memaparkan strategi dan taktik yang berbeda, dan
mencakup jaringan dan aktor yang berbeda, seluruhnya
berkaitan pada wilayah global. Sejumlah peristiwa
internasional di akhir dekade ini adalah hal penting dalam
membawa aktivis bersama-sama dan menkonsolidasi
hubungan dan jaringan di berbeda tempat. Protes anti
globalisasi yang penting pada pertemuan WTO di Seattle
pada tahun 1999 adalah moment utama kemunculan ini,
yang setelah itu diikuti oleh pertemuan WSF (World So-
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cial Forum) di Porto Alegre pada tahun 2001. Sejak itu
pertemuan WSF terus menerus dilakukan pada tahun
2002,2003 dan 2005, di Mumbai pada tahun 2004 dan
pertemuan World Summit on Sustainable Development di
Johannesburg di tahun 2002, dan juga pertemuan global
di Via Campesina serta berbagai pertemuan yang dilakukan
kelompok kampanye dan gerakan anti-globalisasi lainnya.

Protes terhadap globalisasi ini telah membuat sejum-
lah konsekuensi. Hal ini membuka gerakan rakyat pada
jaringan yang lebih luas, menghubungkan mereka melalui
internet, e-mail dan pertemuan pada forum dan lokakarya.
Hal ini menyediakan konfirmasi dan dukungan bagi posisi
yang terkadang di perjuangkan dalam cara yang tidak bebas
di negara masing-masing. Berkembangnya “bintang” anti
RG internasional memberikan kesempatan kepada aksi
protes yang rata-rata bijaksana, mengumpulkan publisitas
dan ulasan media. Namun acara tahunan WSF juga men-
jadi kesempatan tahapan pemrotes, oleh Jose Bove (dari
Perancis), Vandana Shiva (dari India), Peter Rosset (dari
USA), Percy Scheimer (dari Canada) dan banyak lainnya.

Kemungkinan tidak ada seorang pun yang dapat
menandai gerakan ini pada arena global dari yang terakhir
dilakukan professor M.D Nanjundaswamy dari KRRS In-
dia.150 Melalui hubungan dia dengan kampanye anti RG
dan tautannya dengan petani global dan gerakan anti glo-
balisasi, terutama Via Campesina, berpindah dari politikus
lokal dan pemimpin petani level negara hingga figur
internasional. Dia berpindah-pindah dalam lingkaran ak-
tivis internasional, dihormati sebagai pemimpin petani dari
“selatan”, dan menjadi penyambung suara dari kaum
miskin dan terpinggirkan.151 Dalam sebuah wawancara ia

150 Lihat kontribusinya di Brass (1995)
151 Bahkan sebelum kampanye GM, KRRS mempunyai sejarah high
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memaparkan: “tidak ada perbedaan antara isu lokal,
internasional, dan domestik saat ini. Melihatnya dalam
konteks internasional penting bagi aktivis lokal. Melihat
apa yang ter jadi di Seattle dan Prague adalah hal
signifikan.152

Dia juga hampir tak henti-hentinya menjadi sorotan
media, termasuk media internasional dengan aksinya
dalam pembakaran lahan percobaan monsanto, mem-
balasnya dan tentu saja membesarkan hati, taktik protes
dari Greenpeace, Genetic Snowball dan yang lainnya di
Eropa. Peristiwa-peristiwa tersebut juga hadir dihadapan
para pengamat dan aktivis internasional, yang kini banyak
nama yang dikenal di lingkungan anti RG di tingkat glo-
bal. Selama periode ini, perkembangan jaringan aktivis
melalui internet juga mendorong KRRS dan Nanjun-
daswamy kedalam arena internasional dan beritanya yang
dikopi ribuan di seluruh dunia.

Praktek Mobilisasi: Keterlibatan Tempat

Keterlibatan global ini bagaimanapun banyak
dipengaruhi oleh proses mobilisasi yang pada umumnya
terjadi dalam konteks nasional. Hal ini terjadi dalam
berbagai bentuk: beberapa yang seperti kita lihat, dipu-
satkan dalam formal, invited spaces dimana para aktivis
berhubungan dalam konsultasi dengan lembaga negara
dalam pembaruan regulasi; yang lainnya dilaksanakan oleh
jaringan aktivis. Di india, contohnya the set-piece “tribu-

profile, mengambil perhatian media dengan aksi langsung, antara
lain kompetisi Miss World, Kentucky Friend Chicken dan Cargill.
Pembakaran pada depot Cargill di Karnataka menghasilkan
kesepakatan baik dari penghukuman di media massa dan diantara
kelompok aktivis yang lebih luas karena sikap merusak dalam aksi
protes.

152 Wawancara oleh M.D Nanjundaswamy di Bangalore, 27 februari
2001.
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nals” yang diorganisir oleh RFSTE153 terjadi bersamaan
dengan peristiwa yang dipimpin Monsanto. Kedua belah
sisi menggunakan taktik yang sama. Sebagai contoh kon-
ferensi utama di delhi yang diorganisir oleh Gene Cam-
paign tahun 2003 diganggu oleh gerombolan petani yang
tergabung dalam kelompok pro RG. Baik di India dan Bra-
zil, percobaan dengan citizen juries juga diorganisir oleh
kampanye anti RG dan kelompok pembangunan. Peristiwa
ini memberikan kesempatan ideal bagi media dengan hasil
yang baik di media lokal dan internasional.

Walaupun banyak keterkaitan aktivis anti RG dibalik
layar informal melobi dan jaringan. Profil aktivis yang
berpendidikan, urban, dan menengah yang menunjukkan
mereka juga berhubungan yang dengan lantang mene-
riakkan kasus pada kementrian senior, Pegawai Sipil dan
yang lainnya. Sebagai contoh, aktivis india secara efektif
berkecimpung dalam pusat Departement of  Biotecnology,
kementrian lingkungan dan kehutanan dan kementerian
kesehatan dan agrikultur, kementrian agrikultur dari
pemerintah Union dan beberapa departemen pemerintah
negara. Dengan akses ke orang yang tepat, aktivis juga
mempengaruhi proses briefing dan exsposure yang hati-
hati.

Element utama dalam melobi diluar birokrasi adalah
untuk memastikan bahwa politikus yang terpilih dapat
diharapkan mendukung mereka. Jika figur utama terpilih
kembali pada posisi, mereka dapat mengajukan bahkan
dihadapan para pegawai-pegawai yang enggan. Taktik di
Brazil seperti yang didiskusikan, sangat dihubungkan
dengan pemilihan politik dan kepentingan dukungan level
negara bagi sudut anti RG. Keterlibatan yang erat pada
aktor gerakan di kampanye PT (Partai Buruh) untuk

153 Lihat http://www.vhiva.net/arhives/campaigns and business line
(2000).
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kepresidenan nasional menunjukkan bahwa aktivis
memiliki pendirian yang kuat (jika tidak dapat disebut
komitmen yang tegas) yang mana pemerintah yang
dipimpin Lula membentuk penolakan bagi tanaman RG.
Bahwa hal ini tidak terjadi seperti yang didiskusikan diatas,
malah menjadi kekecewaan yang utama, namun meskipun
demikian kasusu Brazil menghasilkan pembagian dalam
pemerintahan Lula yang telah dibuka sebagai kunci bagi
cara-cara hingga kesepakatan terjadi. Dalam penyusunan
Hukum Biosecurity, aktivis MST Brazil melakukan aksi
diam diluar parlement Brasil selama beberapa bulan,
mereka terus menerus melakukan aksinya diluar sementara
diskusi sedang berlangsung didalam parlemen. Di Afrika
Selatan, fokusnya dipengaruhi komite portfolio parlement
dalam Kementrian urusan lingkungan, kementrian per-
tanian dan pertanahan. Di Afrika Selatan, mereka mem-
berikan komitmen konstitusional untuk membuka bentuk
demokrasi, ruang ini relatif  mudah diakses; banyak warga
negara dapat memberi argumen pada komite sebagai bukti.
Namun pengaruh yang diperoleh merupakan masalah lain
yang mana membutuhkan pelobian yang cerdik. Lagi,
perbedaan politik dan personal diteliti dan dibuka, hu-
bungan personal di kapitalisasi  dan ulasan tentang bibit
dijadikan sebagai kunci argumen. Sebagai contoh NGO
yang ada di Cape Town, Evironmental Monitoring Group,
mengajak keseluruhan portfolio komite dalam karyawisata
pada proyek “agrikultur berkelanjutan” sebagai bagian dari
usaha untuk mendemonstarikan bahwa ada agrikultur al-
ternatif  yang berjalan terus di negara tersebut.

Jika proses politik cenderung menjadi pengecualian,
berubah-ubah dan terkadang mengecewakan, rute lain yang
ada di keseluruh tiga negara adalah sistem pengadilan
independen. Penyesuaian prosedur untuk regulasi yang
menurut undang-undang dan konstitusional/ hak-hak
didasarkan pada penolakan, ini menjadi bagian penting
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dalam aktivisme anti RG. Berkembangnya isu di pengadilan
bisa menjadi cara yang bahaya untuk memberatkan kesa-
daran politik dan media dari isu tersebut dan membangkit-
kan para politikus. Kemauan untuk membuat ketertarikan
masyarakat pada proses pengadilan di india, sebagai contoh
yang dapat dilihat dari banyaknya kritikan pada fungsi
demokrasi. Hal tersebut murah dan secara relatif  mudah
untuk dilakukan, pengadilan dipaksa untuk mendengarnya
(bahkan jika permohonan di tolak) -sebagai bagian dari hak
demokrasi-. Sehari di pengadilan atau bahkan satu jam
adalah kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran,
menarik perhatian media, memanggil saksi dan membe-
rikan argumen pada publik. Di india kasus seperti itu telah
dilakukan, mereka menuntut transparansi informasi pada
data percobaan bibit RG, penilaian penuh  dari pakar ling-
kungan, rangkaian percobaan regulasi dan kompensasi bagi
tanaman yang gagal.154 Di Brazil pengadilan digunakan
dengan sangat sukses, secara formal mereka menolak pena-
naman tanaman RG sampai 2005. Hal ini melibatkan
kelompok konsumen, IDEC bersama dengan Greenpeace
untuk mendebatkan bahwa tanaman RG tidak seharusnya
ditanam kecuali kalau penilaian penuh pakar lingkungan
dilakukan dengan kesesuaian dengan adanya hukum
lingkungan. Di Brazil, proses dari prosedur di tangguhkan
walaupun pada akhirnya tidak berhasil, membiarkan isu
tetap berada di publik dan pandangan politik publik.

154 Di Times of  India, Gene Campaign juga mengajukan permohonan
untuk proses pengadilan bagi kepentingan publik dengan Supreme
Court tahun 2004, yang memperdebatkan bahwa regulasi dapat
dirubah untuk memenuhi hak-hak konstitusional (lihat http://
indiat ige ther.org/2004/jan/env-gmsyspi l .h tm;ht tp ;//
www.genecampaign.org) sebagai tambahan petisi untuk Supreme
Court, meningkatnya jumlah kasus PIL telah diserahkan pada High
Court level negara.
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Menghasilkan pengetahuan dan memberikan fakta-
fakta, dilihat sebagai peran utama bagi aktivis organisasi
dan tidak hanya dalam kasus pengadilan. Hubungan antara
pembelaan dan penelitian terkadang tidak mudah, seba-
gaimana banyak aktivis membenarkannya. Anggota staff
Biowatch di Afrika Selatan dengan terang-terangan meng-
akui bahwa: “di awal tahun, data penelitian kita tidak cukup
baik. Kita tidak dapat membuat argumen”. Memang, Ini
adalah masalah sumberdaya. Sebagaimana mereka melan-
jutkan pengamatan: “monsanto bisa menghasilkan data
dalam berbagai kesempatan. Mereka bisa mendapat peneliti
univesitas dari manapun di dunia untuk datang dan be-
kerja”.155 Di India contohnya, jika mengikuti dirilisnya
secara formal kapas Bt di tahun 2002, kompetisi antara para
peneliti menjadi kuat. Secara harfiah, selusin “penelitian”
telah dilakukan, dan masing-masing memberikan hasil
berbeda (Scoones 2005a, 289–91).

Namun keseluruhan penemuan, pastinya berbeda da-
lam konteks yang spesifik. beberapa bercerita tentang ke-
efektifan berdasarkan hasilnya di akhir. Proyek yang
berfokus pada pertanian kecil masih bertahan dan malah
meningkat menjadi tempat dan kesempatan untuk pem-
buktian dan juga bagian dari keseluruhan cerita. Narasinya
memang kacau, namun juga memberikan alternatif  positif.
Di tiga negara, petani pemilik lahan adalah element utama
dalam jaringan anti RG. Membawa masyarakat, politikus,
pembuat undang-undang, dan ilmuwan ke lokasi proyek,
kadang sangat kuat memberikan dampak.

Dari semua praktek mobilisasi apakah itu lobi infor-
mal, melakukan konsultasi, kasus pengadilan atau proyek
demonstrasi tentu saja semua itu berpengaruh. Perbedaan
bagian jaringan aktivis yang luas di setiap negara men-

155 Wawancara, Cape Town, March 2004.
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cerminkan strategi yang berbeda. Namun beberapa subjek
memberikan lebih banyak perdebatan daripada strategi dan
taktik untuk aksi protes langsung. Mungkinkah itu merusak
pada penerimaan ide tersebut secara luas? Apa yang
mungkin mengucilkan usaha dalam lobi informal dan kasus
pengadilan? Apakah aksi langsung ilegal, termasuk
pengrusakkan properti dan tanaman diterima? Apakah
seharusnya pemrotes ditujukan pada media, mengem-
bangkan profil untuk aksi lain atau berakhir pada mereka
sendiri? Ada banyak pendapat dalam isu-isu ini begitu juga
aktivis dan kelompok lainnya, tidak ada yang dapat
menjawab itu dengan mudah.

Seperti yang diketahui sebelumnya di tiga negara, aksi
langsung dan protes dari jenis berbeda telah terjadi pada
moment berbeda pada dekade terakhir. Di India, KRRS
memimpin cara pengrusakan tempat percobaan kapas Bt
di awal 1998, gelombang cara protes yang serupa terjadi di
Eropa. Hal tersebut merupakan peristiwa media, bertahap,
dramatis, layak diberitakan dan memberikan kesempatan
mendapat hasil foto yang baik. Sebagaimana di Brazil,
mereka menjadi bagian dari lingkaran aktivis global yang
datang berkunjung kesana. Aktivis internasional diundang
untuk menyaksikan peristiwa dan melaporkan kembali ke
jaringan mereka. Kehadiran mereka pun memberikan
dampak terhadap sorotan media, dan membantu untuk
memastikan tindakan aparat keamanan (polisi) tidak terlalu
berlebihan. Keinginan Nanjundaswamy untuk mempub-
likasikan aksinya tentu saja terbayar. Protes KRRS antara
tahun 1998 dan 2001 berlanjut menjadi sorotan media.
Kadang mereka membuat sasaran terhadap Monsanto
Research Centre di Bangalore, kadang lahan tempat
percobaan Monsanto/Mayhco, kadang mereka beraksi di
acara utama internasional (seperti asian Seed Industry
Congress) dan kadang di lembaga legislatif. Meskipun
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media massa selalu telat menginformasikannya dan peri-
lisian media massa dilakukan dari kantor KRRS di Banga-
lore yang kecil yang kemudian diterbitkan melalui email
di seluruh dunia, aksi ini dilihat sebagai hal yang tidak
konvensional dan tidak pantas, namun tak seorang pun
dapat membantah bahwa mereka meningkatkan eskalasi
perdebatan.

Di Brazil keterlibatan MST memperlihatkan pergan-
tian dari kampanye yang konvensioanal menjadi aksi protes
langsung. Menghubungkan isu RG pada permasalahan
yang lebih luas dari reforma agraria mengijinkan invansi
tanah untuk memperluas aksi pada invansi Monsanto dan
tempat penelitian lain dan termasuk mencabut tanaman
percobaan. Sebagaimana di india, hal ini menjadi tahapan,
peristiwa yang simbolis yang mana dirancang agar menjadi
sorotan media dengan melibatkan kelompok International
yang anti RG. Mengikuti taktik yang sukses di Eropa,
Greenpeace berinisiasi melakukan protes pada supermar-
ket dan menyebarkan brosur, termasuk di kereta dorong
yang ada di supermarket tersebut. Laporan media massa
untuk setiap kejadian, membuat isu RG terus menerus ada
di koran, melanjutkan tekanan yang panjang, dan meng-
ambil pertimbangan yang legal.

Seperti yang didiskusikan diatas yang ditekankan
secara berulang, media memiliki pengaruh utama pada
kesempatan mobilisasi. Karena cara berita dibuat dan
dikelola, yang menghasilkan penjahat dan pahlawan,
mengikonisasi beberapa dan mengutuk yang lain. Meng-
artikulasikan individu utama yang mampu memberikan ba-
gian yang terdengar bagus atau keinginan menulis berita
op-ed untuk deadline yang padat adalah hal vital untuk
jurnalis. Berita harus ditulis dengan dua sisi, kelompok pro
dan anti yang saling melemparkan perlawanan, narasi
David and Goliath dari NGO lokal dan aktivis petani
bertempur melawan perusahaan multinasional global.
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Monsanto memang berada dalam posisi yang paling
efektif secara nasional, dia dapat menambahkan sensibilitas
media global untuk memudahkan berita dapat dibuat.
Dalam beberapa persitiwa, Monsanto di India dengan
mudah mengirim ulasan melalui fax pada sejumlah besar
daftar jurnalis. Hal tersebut memberikan salinan yang cepat.
Jurnalis langsung mendapatkan “sisi lain” untuk pem-
buatan berita. Seorang jurnalis yang mengulas isu RG untuk
beberapa tahun di koran nasional berkomentar, “membuat
berita mudah. Kamu mendapat fax dari Monsanto, lalu
kamu hubungi kelompok kampanye anti RG untuk sisi lain
dan kamu tinggal menulis artikel”.156 Secara kolektif  ge-
rakan anti RG juga memiliki mesin PR yang sangat efektif.
Greenpeace contohnya memberikan berita yang bagus di
China yang ditunjukkan di Science dengan perilisan dari
sponsor Greenpeace yang berasal dari universitas Nanjing
yang menunjukkan tentang fakta kapas Bt sebagaimana
dikatakan oleh pendukung anti RG yang lain. Hal ini
diperoleh dengan segera oleh aktivis di India melalui dunia
maya dalam website dan sejak itu kabar dari China itu
diberitakan dimana-mana oleh aktivis anti RG.157

Memahami Proses Mobilisasi: Dalam Konteks Aktivis
Anti RG

Dalam diskusi sejauh ini telah memberikan deskripsi
yang komparatif  dari proses dan praktek dari mobilisasi
disekitar tanaman RG di ketiga negara. Pada bagian ini,
konteks politik ekonomi yang lebih luas untuk mobilisasi
anti RG akan dibahas, memeriksa proses ini, adalah
memeriksanya dalam konteks politik dan ekonomi,

156 Wawancara, Chennai, February 2002.
157 Untuk daftar jaringan dan internasional lihat http://

n g i n . t r i p o d . c o m ; h t t p : / / w w w. g e n e. c h / ge n e t ; h t t p : / /
www.biotech_activist.iatp.org;http://www.gmwatch.org,.
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terutama transisi pada demokrasi dan adopsi pembaruan
ekonomi neoliberal dan implikasi nya terhadap konteks
agraria; rangkaian perdebatan yang lebih luas diakibatkan
oleh aktivis anti RG telah terhubung dan beraliansi dan
membentuk jaringan, termasuk posisi sosial dan politik
aktivis itu sendiri. Semua faktor tersebut bersamaan secara
fundamental membentuk kesempatan, taktik dan strategi
untuk proses mobilisasi.

Transisi Ekonomi Politik

Saat ini India, Afrika Selatan dan Brazil membang-
gakan diri mereka karena tetap kuat dalam mempertahan-
kan demokrasi. - Transisi demokrasi di Afrika Selatan pada
tahun 1994 dan di Brazil di tahun 1986- yaitu ketika
tumbangnya Rezim apartheid di Afrika Selatan dan diktator
di Brazil, adalah praktek dan pengalaman demokrasi yang
asing dan berharga. India adalah contoh yang berbeda,
setelah mendirikan demokrasi parlementer pada saat hari
kemerdekaan di tahun 1947, yang mengakhiri masa
darurat. Meskipun demikian, disamping umur demokrasi
di negara-negara ini panjang, ancaman pada demokrasi
terasa sangat kuat. Di tiga negara hal ini adalah situasi yang
tidak terhindarkan, sulit berkilah dari hal tersebut, dapat
dilihat dari artikulasi mereka selama wawancara dengan
lembaga pemerintah, aktivis NGO dan media liberal yang
memiliki kemampuan untuk memprotes, berdebat dan
mengatur adalah bagian yang penting dari transisi ke
demokrasi apakah itu di tahun 1947 (India), 1986  (Brazil)
atau 1994 (Afrika Selatan).

Untuk tingkatan berbeda, di ketiga negara mem-
punyai struktur federal (Heller 2001). India dan Brazil
adalah negara yang besar, dimana negara bagian memiliki
populasi dan ekonomi yang seimbang untuk negara dengan
ukuran medium. Politik daerah selalu menjadi bagian



Pergerakan Melawan Tanaman Rekasaya Genetik

321

penting untuk digambarkan, hubungan antara provinsi/
negara dan pusat menjadi dinamika yang penting. Faktor
kesatuan menjadi setting perlindungan konstitusioanal di
dalam rangkaian hak dan tanggungjawab yang luas dari
warga negara, darimanapun mereka berasal. Di Afrika
Selatan, konstitusi dibuat sebagai ikon suksesnya penye-
lesaian negosiasi dan dirayakan sebagai sesuatu yang pal-
ing komprehensif  dan radikal di seluruh dunia (Habib dan
Padayachee 2000). Tantangan konstitusional pada aksi
legistatif dan pemerintah adalah fitur utama pada tang-
gapan masyarakat sipil di ketiga negara. Pengadilan
independen atau paling tidak, hakim terlihat simpatik pada
argumen yang didasarkan pada alasan yang lebih luas
daripada yang disampaikan oleh pemerintah, inilah yang
terlihat sebagai pusat dari negara demokratis.

Praktek demokrasi, meskipun demikian sangat
dikondisikan oleh faktor perubahan ekonomi. Pemahaman
oleh institusi -hukum, pemerintah atau regulasi- tidak dapat
dipisahkan dari penilaian yang lebih luas tentang ekonomi
politik dibawah kondisi neoliberal. Sifat dari negara,
struktur ekonomi dan terutama kondisi agraria telah
berubah secara dramatis di ketiga negara. Dari tahun 1991,
India mulai meliberalisasi sistem ekonomi, membongkar
banyak fungsi negara setelah-kemerdekaan- yang dipimpin
oleh Nehru. Hal ini mengantar India pada bentuk politik
yang berbeda, salah satunya adalah ke bentuk ekonomi
yang berbasis pasar, apa yang terjadi pada level peme-
rintahan itu penting sebagaimana yang terjadi di pusat,
perintah dari pusa -apakah itu dalam bentuk regulasi atau
statuta- harus diimplemantasi untuk benar-benar dilaksana-
kan, dan dalam agenda neoliberal, kapasitas negara secara
bertahap mulai dibatasi. Sebagai contoh penanaman ilegal
kedelai RG yang menyebar luas (di Brazil) dan kapas RG
di India menjadikan regulasi pemerintah pusat bahan
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ejekan, yang mengakibatkan perubahan yang sangat
memalukan, undang-undang sementara dan dekrit paruh
waktu yang dibuat sendiri oleh negara pusat.

Ketika tekanan persaingan berlangsung intens di
tingkatan ekonomi global, fokus kebijakan utama bagi
seluruh pemerintah, apakah itu dalam level nasional atau
daerah adalah mendapatkan kemungkinan investasi (ke-
banyakan dari luar) sebanyak-banyaknya. mereka menga-
baikan hal-hal lain, ini terlihat dari praktek transaksi, tawar-
menawar dan pembuatan perjanjian dengan investor
(termasuk perusahaan besar RG) yang tidak terlalu
diperhatikan dalam subjek penelitian. Dalam liberalisasi,
dan globalisasi ekonomi dari sistem federal di India, Afrika
Selatan dan Brazil, kepentingan pasar kadang menggan-
tikan kepentingan rakyat kebanyakan. Dan tentu saja, saat
waktu pemilihan umum, parahnya krisis dari ekonomi
agraria tidak dihiraukan. Transisi politik dan ekonomi yang
sedang berlangsung mempengaruhi sifat dan kemungkinan
demokrasi dan protes, dengan implikasi yang besar apakah
terbuka atau tertutupnya ruang bagi taktik dan strategi
aktivis.

Di ketiga negara, kondisi agraria yang dimaksud
adalah masa transisi politik agraria dan kepentingan untuk
beraliansi. Di india ketentuan politik tentang petani tidak
lama berlaku, dengan permainan dalam pemilihan yang
diatur dalam koalisi yang kompleks dari kepentingan
diranah setting pedesaan dan kota, dengan retorika tentang
“ekonomi baru” yang mendominasi segalanya, karena
bercampurnya dengan gaya politik lama dalam area
pedesaan dan kebutuhan untuk memecah aliansi dengan
kelompok pertanian elit, tanaman RG terkadang dilihat
oleh elit bisnis dan politik sebagai pengalihan yang
berbahaya, ketika fokus pada bioteknologi sebagai motor
pertumbuhan industri menjadi narasi yang mendominasi.
Meskipun demikian, krisis yang terus-menerus dalam
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perekonomian agrikultur dan kemiskinan yang berke-
panjangan di banyak area pedesaan tetap menjadi perha-
tian, walapun dugaannya kondisi itu disebabkan oleh
keberadaan tanaman RG, tetapi tak seorang pun yang
percaya. Di Brazil dan Afrika Selatan, pengaruh terus
menerus dari kepentingan pertanian komersial dalam
kebijakan yang sedang berjalan, dan politik agraria yang
terpimpin sangat penting. Tanaman RG dilihat oleh
kelompok tersebut sebagai tanda bahaya bagi pertahanan
ekonomi mereka, disana RG dihadapkan pada tekanan
redistributif  reforma agraria, penghapusan subsidi dan
restruktur agraria. Saat ini, manuver politik yang hati-hati
dan kepentingan ekonomi dikuatkan dengan kepentingan
pertanian komersial skala besar, namun lobi anti RG
dengan koalisi kepentingan dan isu yang beragam terlihat
sebagai ancaman yang menantang, bagi kekuasaan
ekonomi dari sektor komersial skala besar.

Diberikannya pembagian konstitusi politik, putaran
pemilihan telah menjadi fokus penting bagi aktivitas
mobilisasi di ketiga negara. Di seluruh kasus pemerintahan
saat ini, hal tersebebut merupakan koalisi dengan partai
kuat yang mendominasi. Di India, pemilihan pada tahun
2004 memperlihatkan kembalinya partai Congress,
bersamaan dengan kembalinya aliansi paham kiri. Di
Afrika Selatan, African National Congress mengalami
peningkatan jumlah pemilih pada tahun 2004 dan berlanjut
untuk memimpin tiga pihak aliansi yang mengambil alih,
diikuti dengan jatuhnya apartheid pada dekade yang lalu.
Di Brazil, PT –sebagai pemimpin aliansi- mempertahankan
kekuasaannya dari tahun 2003. Sebagaimana kemunculan
perekonomian dengan ambisi global di ketiga negara,
meskipun rakyat mereka secara retorika miskin, tetapi itu
tidak mengubah terlalu  jauh pandangannya tentang pro
bisnis yang kuat dan pandangan tentang investasi. Hal
tersebut berdampak dalam beberapa kompromi yang tidak
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mudah antara retorika kaum nasionalis, sosialis, atau sedikit
di kalangan Sosial Demokrat, terutama yang berkaitan
dengan konsep ideal dan praktek di lapangan. Di ketiga
negara, pemerintah yang sedang menjabat dikritik keras
akibat terlalu banyak berkompromi dengan kekuatan modal
dalam kesibukan mereka untuk menunjukkan diri agar
investasi internasional tetap berlangsung. Sehingga di
Afrika Selatan, antara aliansi ANC, Unions (COSATU)
dan South African Communist Party terkadang terlihat ti-
dak jelas (Lodge 2003). Di Brazil, gerakan yang mendu-
kung Lula dalam permintaannya menjadi presiden menjadi
kritikan tajam oleh pengurus PT. Tekanan dari MST
contohnya, pada implementasi kebijakan reforma agraria
yang dijanjikan menjadi meningkat dari tahun 2004 sampai
2005, dengan invansi pertanian besar-besaran. Di india,
terdapat lebih banyak pandangan sinis pada proses politik.
Namun secara tidak terduga, ketika kembalinya Partai
Kongres memenangkan pemilu pada penghujung 2004
telah menimbulkan spektrum dari serangan pedesaan
terhadap kaum arogan, masyarakat kota yang rakus dan
kaum elite yang menggerakkan politik selama ini. Di ketiga
negara, juga politik neoliberalisme menjadi faktor utama
dalam membentuk strategi mobilisasi dan respon negara-
negara ini. Tanaman RG dalam hal ini dilihat sebagai
medan tempur untuk perdebatan dan setting agraria masa
mendatang, dengan perbedaan kepentingan yang mirip
antara satu dengan yang lain dan itu terjadi dalam
perdebatan politik yang intens. Usaha yang dilakukan
khususnya oleh pendukung pro RG untuk mempersempit
salah satu kegunaan teknologi dan biosafety malah
mengaburkan politik dan kepentingan yang tidak diterima
oleh koalisi anti RG yang secara terus-menerus mene-
kankan perdebatan yang lebih luas dan asosiasi yang jelas
antara posisi pro RG dan khususnya kepentingan serta
bayangan secara mutlak pertanian masa mendatang.
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Keterkaitan isu: Di Luar Perdebatan RG

Dalam diskusi tentang mobilisasi anti RG sehingga
dia mendekati puncak agenda politik, bagaimanapun juga
harus diingat bahwa tidak hanya terjadi di ketiga negara
tersebut. Mereka menaikkan pemahaman mereka pada
poin yang berbeda, menarik perhatian media dan tanggapan
beberapa politikus namun lebih dari itu, ada isu simbolis
yang terkait pada perdebatan lain. Bagi mereka yang berada
di tengah-tengah perdebatan RG hal ini mungkin membuat
frustrasi dan upaya secara berlanjut mendorong isu RG tiba
pada urutan teratas, menyoroti implikasinya yang lebih luas
dan menghubungkannya pada isu yang sedang hangat dan
menarik perhatian. Tentu seringkali mobilisasi petani di-
gerakkan oleh organisasi petani, -KRRS di Karnataka atau
MST di Brazil- mereka adalah petani yang sama dengan
yang menanam tanaman RG secara ilegal, atau mereka
yang mencoba jika mampu.

Sehingga di Brazil, MST mampu untuk menggerak-
kan petani dalam isu RG dengan mengaitkannya pada
permasalahan reforma agraria yang lebih luas. Gerakan Via
Campesina yang mana MST berhubungan dengannya,
berbicara tentang isu hak pangan, kedaulatan pangan dan
butuhnya petani untuk mandiri dalam cengkraman agro-
bisnis global.158 Bagi masyarakat desa yang terpinggirkan
di Brazil, hal ini selaras dengan yang mereka inginkan.
Bahkan ketika mereka tahu sedikit mengenai tanaman RG
dan melihat Monsanto sebagai musuh yang bersekutu
dengan negara brazil yang segan untuk ikut serta dalam
reforma agraria yang berarti, semua itu menghasilkan cerita
yang meyakinkan pada masyarakat luas.

Bahwa hubungan seperti ini mengalami kegagalan di
Afrika Selatan, boleh jadi ini masih menjadi teka-teki.

158 Lihat http://www.viacampesina.org;http://www.mstbrazil.org.
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Pencabutan populasi di pedesaan sebanding dengan
ketidaksamarataan kepemilikan tanah, disana tidak
menghasilkan gerakan serupa pada reforma agraria yang
bersemangat, mata pencaharian pedesaan dan perubahan
agraria. Lagi, jika kita harus bercermin pada inti dari isu
yang dihasilkan dalam mobilisasi. Di Afrika Selatan,
dimana gerakan politik yang menjadi partai yang me-
nguasai muncul dari area urban dan gerakan serikat, isu
pedesaan tidak menjadi prioritas. Reforma Agraria, walau-
pun penting sebagai bagian dari retorika pemerintah,
ternyata tidak menjadi prioritas kebijakan utama di ANC.
Tidak sama dengan kemunculan MST; walaupun model
Gerakan Petani Tak Bertanah itu sendiri sebagian besar
gagal untuk menghasilkan mobilisasi dalam skala apapun.
Elit politik melihat pertanian komersial skala besar
walaupun dengan pemindahan kepemilikan ilegal adalah
sebagai sektor agrikultur masa depan, dengan tanaman RG
yang banyak digambarkan. Alih-alih begitu, prioritas bagi
aktivis saat ini telah terpusat pada isu kekerasan di kota,
menanggapi virus HIV/AIDS dan kondisi buruh, sebagai
tema – tema penting yang ada dalam mobilisasi masyarakat
sipil dekade terakhir.

Dalam kampanye melawan tanaman RG di ketiga ne-
gara, juga terkait dengan masalah perhutangan dan
meningkatnya kepercayaan pada kredit dan pinjaman dari
pedagang bibit dan perusahaan bibit. Masalah ini juga
terkait dengan komersialisasi yang dinamis dalam ekonomi
pertanian, dengan terpinggirkannya petani kecil dalam unit
skala besar dan perjanjian pertanian, ini menjadi sorotan
dalam konsekuensi politik pada pengaturan kembali struk-
tur agraria. Perdebatan juga terkait dengan pengurangan
keragaman lokal dan pilihan bagi petani dan utamanya
pada aktivitas daur ulang bibit. Dan untuk debat globalisasi
yang lebih luas, WTO dan penghapusan pembatasan
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kuantitas impor dan ketakutan akan jatuhnya harga untuk
komoditas dengan meluapnya pasar lokal. Sehingga tidak
ada dari isu-isu tersebut yang tentu saja hanya mengenai
tanaman RG; mereka mempergunakan isu seperti
keragaman hibrida dan tren yang luas dalam ekonomi
agrikulutural, yang sepenuhnya bebas dari isu RG. Di Bra-
zil dan India khususnya banyak petani yang telah lama
menanam tanaman RG, walaupun kurangnya persetujuan
regulasi. Apa yang disorot oleh keterkaitan ini dan penia-
daan, bagaimanapun juga ini adalah rangkaian permasa-
lahan yang lebih luas mengenai pilihan, ketahanan dan
pilihan mata pencaharian di masa depan, dan keterkaitan
yang lebih konkrit pada perhatian masyarakat yang lebih
nyata daripada rahasia ilmiah dan perdebatan teknikal
mengenai dampak dari tanaman dan makanan RG.

Sehingga di ketiga negara, perdebatan RG telah
dikarakterisasikan oleh pembangunan strategis oleh aliansi
dan keterkaitan aktor dan organisasi yang baru, kadang
dalam bentuk koalisi yang rapuh. Kebanyakan berfokus
pada politik yang lebih luas dari pergantian isu agraria, yang
mana telah kita lihat, dia memperoleh proses politik yang
berubah-rubah. Bahkan ikut menempa para konsumen
perkotaan. Di ketiga negara, organisasi konsumer menjadi
terlibat dalam perdebatan RG, mengikuti bimbingan dari
rekan mereka di Eropa dalam membangun kesadaran
mengenai isu keamanan pangan, melalui mobilisasi bagi
pelabelan pangan dan boikot konsumen untuk menahan
produk RG yang ada di supermarket. Namun di India,
Afrika Selatan dan Brazil, kebanyakan konsumer tidak
memiliki ketertarikan atau kesadaran yang membeda-
kannya dengan pembeli di Eropa. Ada kelompok kecil
namun berpengaruh dari kelas menengah konsumer yang
mau membayar lebih untuk makanan non RG, kalangan
ini beragumen mengenai ramah lingkungan, dan sistem
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produksi lokal. Meskipun demikian bagi kebanyakan
masyarakat kota dan tentu saja pedesaan, yang sebagian
besar berasal dari kalangan konsumer dengan pendapatan
rendah, perhatian mereka adalah dengan harga komoditas
(murah atau mahal) bukan asalnya lokal atau tidak.

Lagi perhatian mengenai makanan RG terkait dengan
isu lain dalam pembahasan para aktivis. Di Afrika Selatan,
konsumer kadang mengajukan pertanyaan mengenai
kualitas nutrisi bagi penderita AIDS. Contoh lain, makanan
bayi, terjadi peningkatan pembelian ke pedagang eceran,
bahkan konsumer yang miskin tertarik  memastikan
kualitas tinggi dan tidak menanggapi resiko. Bahkan dari
kebanyakan aktivis yang bergiat di gerakan konsumer
mengakui menumbuhkan kesadaran mengenai isu ma-
kanan merupakan perjuangan yang berat; walaupun mere-
ka melakukan konsolidasi dari eceran hingga sejumlah
rentetan supermarket, yang banyak dibeli oleh masyarakat
kelas menengah, dan kalangan elit aktivis anti – RG yang
ikut melawan pelabelan di beberapa kasus penolakan.

Aliansi dan Jaringan: Meraih Legitimasi dan Kekuasaan

Membangun aliansi dan jaringan untuk mening-
katkan prioritas isu RG kemungkinan paling berhasil
dibangun di Brazil. Di Brazil, organisasi dengan tingakatan
beragam yang  besar datang bersama ketika ter jadi
kekalahan kampanye bebas RG di Brazil. Beberapa dari
organisasi ini tidak secara biasa dilihat bersamaan; malahan
masing-masing mempunyai pandangan yang sangat
berbeda dari strategi yang paling pantas dalam melawan
RG. Namun sebagian besar dari mereka mampu meng-
hindari perselisihan pada detail strategi dan taktik, yang
mana dibiarkan pada masing-masing organisasi untuk
memutuskan dan fokus untuk mempersatukan dibawah
bentuk yang sederhana. Koalisi juga membentuk
pertentangan dalam banyak hal, namun berfokus hanya
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pada area perjanjian. Hal ini juga secara wajar rapuh dan
harus dikelola dengan hati-hati. Para koordinator sadar
betul dengan ini dan mampu mengurus ketegangan secara
efektif.

Pola yang serupa juga jelas di Afrika Selatan, walau-
pun pada skala lebih kecil. Dalam pengelompokan besar
yang didentifikasikan dengan kampanye anti RG, ada yang
sangat tidak setuju dengan taktik aksi langsung, sementara
ada yang merasa pembangkangan sipil dan taktik menga-
caukan adalah cara satu-satunya untuk bertindak. Mereka
yang mampu untuk bekerja sama adalah jaringan-jaringan
yang tidak percaya hanya pada satu strategi saja, kelompok
kecil ini sebagian berpusat pada Biowatch dan SAFeAGE
hingga organisasi tingkat lebih besar, banyak diantaranya
yang tidak mempunyai aktivisme anti RG yang menjadi
fokus satu-satunya. Kebanyakan mempunyai fokus
lingkungan yang lebih luas; yang lainnya memiliki pe-
nekanan pada praktek yang terkait dengan pertanian
organik; yang mempunyai orientasi keadilan/hak; dan yang
lain terkait pada gerakan buruh atau kelompok keagamaan.

Di India susunan organisasi serupa secara luas berada
dibawah payung anti RG, namun tidak ada kampanye yang
terorganisir. Berbagai usaha datang bersamaan dan
kemudian gagal karena pandangan yang berbeda, namun
faktor personaliti lah yang menjadi penyebab. Masing-
masing dari kelompok utama anti RG selama sepuluh tahun
terakhir mempunyai pemimpin dengan kultus individu
yang kuat. Vandana Shiva yang memimpin RFSTE ke-
mungkinan adalah yang paling dipuji. Devinder Sharma
dari Forum for Biotechnology and Food Security sama-
sama berkampanye dengan efektif  dan komentator media,
namun dengan gaya yang berbeda. Suman Sahai, ketua
komite Gene Campaign berbeda juga, dengan penekan-
annya pada penelitian dan perjanjian kebijakan. Dan yang
terakhir adalah pemimpin dari fraksi KRRS M.D.
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Nanjundaswamy yang merupakan pemimpin yang tidak
konvensional dan cerdas, seorang jurnalis yang pintar dari
media terkenal.

Namun, di tempat tertentu, perlawanan itu terjadi
diluar sorotan nasional dan permainan media, ada individu
dan kelompok lain yang menjalankan di tingkat dan level
yang lebih sederhana, tanpa pembongkaran dan tanpa
(kebanyakan) politik personaliti. Dalam survei aktivis
organisasi anti RG di kota India selatan, Bangalore, saya
mengidentifikasikan lebih dari 20 organisasi dengan
pernyataan secara eksplisit pada sudut anti RG, termasuk
tentu saja KRRS. Ini adalah kelompok yang mereka bekerja
secara praktek di lapangan melalui aksi-aksi demonstrasi,
kampanye pertanian yang berkelanjutan dan organik,
keberlangsungan bibit dan biodiversity (Green Foundation,
AME Foundation, Honey Bee Network; Organic Agricul-
ture Network); ada juga mereka yang fokus pada isu
pembangunan lebih luas (termasuk NGO internasional
seperti ActionAid dan NGO lokal seperti MYARADA);
disamping itu ada juga kelompok dengan fokus hak-hak
secara eksplisit (DISC- menekankan hak pangan dan buruh;
CREAT menekankan hak konsumen dan pendidikan) dan
kelompok dengan fokus lingkungan (Greenpeace India;
Environment Support Group). Ada juga organisasi lain,
termasuk partai politik (terutama CPI(M) dan jaringan
akademis (contoh Association of  Environmental Econo-
mist).

Legitimasi dan kekuasaan dari jaringan-jaringan anti
RG ini tentu saja adalah isu utama. Hal itu memunculkan
mobilisasi yang sangat baik pada kelompok yang beragam,
membentuk koalisi di narasi-narasi sederhana seperti slo-
gan- Bebas RG-nya Brazil atau penyetopan di Afrika
Selatan atau slogan Monsanto Quit di India. Namun
bagaimana mudahnya menyingkirkan koalisi seperti itu?
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Apakah hal tersebut mempunyai kesempatan atau mem-
pengaruhi kekuatan yang lainnya?

Seperti yang didiskusikan sebelumnya, pada
hakikatnya semua aktivis terkemuka di ketiga negara
berlatar berpendidikan baik, mereka yang terkoneksi
dengan baik dalam pendanaan, kadang terkait berbagai
bantuan donor internasional (HIVOS, ActionAid, Ford
Foundation adalah diantara yang sudah disebutkan).
Mereka mempunyai pengalaman sebagai aktivis dan dalam
arena politik, di Brazil aktivis termekmuka ini memiliki
pengalaman dalam perlawanan terhadap kediktatoran pada
tahun 1970 dan 1980 dan untuk pemilihan Lula di tahun
2002-03; di India mereka memiliki pengalaman dalam
gerakan lingkungan petani dan wanita dan upaya anti
globalisasi yang lebih luas baru-baru ini; dan di Afrika
Selatan mereka berpengalaman dalam perlawanan
terhadap apartheid termasuk organisasi union dan boikot
konsumen. Beberapa telah melakukan penyusupan
kedalam proses pemilihan resmi itu sendiri. Apa yang
mereka pahami sangat detail adalah dalam bekerjanya
proses politik, dan fungsi dari birokrasi negara. Namun
apakah karakter elite dari kepemimpinan gerakan
merupakan masalah? Apakah ini sebagaimana beberapa
menyarankan, merusak legitimasi dari klaim mereka?
Untuk menjawab pertanyaan sulit ini diperlukan
peninjauan lebih dalam dari asalnya dan posisi politik
dalam konteks kelompok anti RG

Di Afrika Selatan, sejarah yang baru-baru ini
mengenai perlawanan anti Apartheid telah membentuk
banyak kelompok anti RG. Persatuan buruh tentu saja
menjadi pusat pada oposisi rezim apartheid dan kunci dari
kelompok serikat COSATU yang secara formal menjadi
bagian dari ketiga aliansi yang berpengaruh di negara.
COSATU secara abstrak memberi dampak sedikit pada
kampanye anti RG secara langsung, namun kelompok anti
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RG menegaskan komitmen kelompok union pada
penyebab bahwa mereka yang membawa banyak pengaruh.
Jaringan anti RG didominasi oleh kelompok pakar
lingkungan konvensional. Beberapa darinya hampir
konservatif  dan elite, tentu saja menurut sejarah, termasuk
kalangan botani dan wildlife; kelompok yang menunjuk
diri mereka sebagai radikal, namun dalam “deep green”,
dari pada arah “Eurocentric”, seperti EJNF yang bekerja
dalam isu lingkungan di kota kecil dan memiliki
keanggotaan beragam. Bersama-sama mereka memberikan
cerita alternatif  dalam pembangunan Afrika Selatan,
namun mereka bisa mempengaruhi peristiwa di Afrika
Selatan konteks nya sangat terbatas, memberikan partai
yang berkuasa untuk berkomitmen secara kuat pada trayek
pembangunan neoliberal yang sangat beragam.

Di Brazil, mimbar utama dalam pembangunan
jaringan anti RG masuk ke dalam daftar MST. Pada
mulanya diragukan, setelah itu dengan segera terlihat oleh
pemimpin gerakan bahwa itu merupakan keuntungan.
Meningkatnya gerakan internasional dengan website dan
kelompok pendukung di USA dan Eropa, ini merupaka
langkah mudah. Sehingga, dengan kehadiran aktivis yang
memenuhi Porto Alegre untu menghadiri festival WSF
setiap tahun, MST mampu untuk membangkitkan profil
internasional mereka (dan juga lokal) dan memimpin
hubungan dengan hall-of  fame aktivis internasional anti
RG. Bagi kelompok NGO kecil, poin yang menjadi pokok
anggota jaringan merupakan hal yang sulit. Mereka tidak
lagi dapat dikritik karena tidak mewakilkan, tidak
bertanggung jawab, NGO yang didanai dari luar , namun
terkait dengan gerakan massa dengan hubungan resmi dan
informal dengan PT (partai buruh), ini memungkinkan
pengaruh politik lebih baik dari yang mungkin sebelumnya.
Apakah argumen untuk legitimasi dan kekuasaan ini
memperjuangkan pengawasan adalah pertanyaan terbuka,
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ini adalah simbol dari kepentingan aliansi dalam isu dan
organisasi, gerakan anti RG dapat memberikan suara
alternatif, menantang kebijakan pemerintah dalam berbagai
aksi, termasuk usaha yang sedang berlangsung secara for-
mal untuk mengenalkan tanaman RG.

Sesuatu yang serupa terjadi di India. Di india sejarah
gerakan sosial menjadi signifikan, dalam perlawanan
terhadap penindasan pedesaan disekitar waktu “masa
darurat” dan keterlibatan sehari-hari dalam isu hak-hak
pada level lokal. Dan juga, simbol pentingnya gerakan
tersebut menjadi terpusat. Seperti yang sudah dibahas,
KRRS di Karnataka yang menjadi garis terdepan dalam
perlawanan anti RG di India. Namun KRRS pada dasarnya
adalah aliansi dari petani yang secara relatif  kaya dari
Karnataka yang tertarik untuk mendesak klaim mereka bagi
subsidi pertanian (khususnya listrik murah dan air untuk
irigasi) dan pengendalian harga (baik pemasukan dan
pengeluaran), dan posisi anti RG yang tidak sulit bagi
anggota (tentu saja menjadi fokus perdebatan pemecah
belah). Mereka ikut serta dalam kampanye yang lebih luas
mengenai koordinasi di India, anti-globalisasi, anti WTO
dan anti paten dari tanaman RG, sebagian besar ide ini
dari dorongan Nanjundaswamy yang karismatik dan
persuasif. Namun mengetahui pentingnya pilihan pe-
desaan, pemerintah negara harus menangani mereka secara
serius. Bahwa sejumlah besar dari petani berbalik men-
dukung demonstrasi dan aksi kemungkinan ini menjadi
bukti dari pentingnya organisasi sebagai pelobi yang efektif
dalam isu lain, daripada komitmen untuk menyingkirkan
tanaman RG sendiri. Namun di Brazil, simbol asosiasi
dengan organisasi yang berbasis petani menjadi hal penting
bagi organisasi lain yang terkait dengan jaringan anti RG.
Sebagaimana NGO kecil dengan keanggotaan yang ba-
nyak, mereka harus membuat suatu kasus dalam pembica-
raan mereka dalam hal petani dan pedesaan miskin.
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Terkadang mereka melakukan ini dengan cara sederhana,
berbicara sebagai perantara dengan pengalaman orang
tertentu dan sebagai hasil dari perjanjian lahan mereka yang
sedang berlangsung melalui proyek. Kadang hubungan
yang dibuat untuk memperluas lahan mobilisasi, singkatnya
disekitar hak pangan, yang mana dikelola untuk mengge-
rakan masyarakat dari kehidupan yang beragam. Kadang
sesuatu yang agak melampaui batas klaim membentuknya
karena hubungan pada kelompok tertentu, NGO berbicara
atas dasar kategori besar dari masyarakat (miskin, wanita,
suku, dan lain-lain).

Demikian representasi politik tetap menjadi isu kom-
plek dalam jaringan anti RG di ketiga negara. Beberapa
masalah utama timbul dari penilaian ini: apakah fakta dari
kontradiksi dan ketidakkonsisten ganda ada, dan kesetiaan
dan aliansi terkadang bersifat sementara dan dangkal,
menyembunyikan pertentangan, merusak legitimasi sudut
anti RG? Dengan membongkar kompleksitas dalam politik
gerakan anti RG, apakah ini secara otomatis menyarankan
bahwa di berbagai cara posisi pro RG adalah dengan
kegagalan, benarkah itu? Bagian kesimpulan akan bera-
gumen tentang apresiasi yang lebih menarik dari gerakan
agraria dan perlawanan di tanaman RG, yang berisi
pentingnya mengemukakan argumen beragam dan posisi
berbeda pada perdebatan terbuka dan demokratis yang
tanpa pemasukan akan pasti akan ditutup dan ditangkap
oleh ketertarikan khusus dan sempit.

Kesimpulan

Mobilisasi anti RG yang dibahas di bab ini -seperti
yang kita ketahui- lebih banyak kalahnya, dan mem-
perlihatkan rapuhnya hubungan jejaring mereka daripada
cara gerakan sosial “klasik”  yang digambarkan pada pada
bab diatas. Jaringan ini terhubung pada aktor dan
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perdebatan global yang memiliki karakter transnasional
yang berbeda, sehingga selalu di tempatkan pada perla-
wanan lokal dan proses politik. Mereka bangkit sebagai
aliansi yang selektif  dan strategis diantara kelompok yang
beragam dan berbeda diantara berbagai isu. Beberapa
memang menyingkirkan ini sebagai sesuatu yang tidak
koheren dan sangat kurang substantif, namun mereka
kadang menambahkan perspektif  alternativ terhadap masa
depan agraria pada garis standar pandangan Neoliberal,
bahkan jika terkadang sangat buruk diartikulasikan dan
menimbulkan kontradiksi. Posisi tersebut adalah hasil dari
kompleksitas koalisi yang ber-hybrid antara kepentingan
dan ide, sebagaimana didiskusikan diatas, itu tidak memberi
definisi (dari kelas) kepentingan. Dengan koneksi global
mereka dan elite, berpendidikan dan kepemimpinan di
kota, mereka dapat dilihat terlepas dari realitas pedesaan
dan perlawanan agraria. Namun resonansi dan hubungan
tentu saja ada, sebagaimana yang kita lihat dari kekuatan
tuntutan mereka, potensi kekuatan politik yang mereka
miliki, yang berada dalam hubungan isu lokal, nasional
dan global; pedesaan dan perkotaan; produsen dan kon-
sumen; elite dan kaum miskin yang tekonstruksi dan
termobilisasi.

Meskipun kritikan diberikan secara merata pada
kelompok anti RG dalam pembangunan dunia, aktivisme
seperti itu tidak dapat dibaca dengan mudah sebagaimana
yang terlihat dari persitiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika
berbagi dan tukar-menukar menjadi fitur yang penting dari
mobilisasi anti RG, upaya-upaya yang difokuskan secara
lokal dan negara telah menghadapi karakter yang sangat
berbeda. Melalui pembentukan strategi aliansi dan
menghubungkan perdebatan RG kedalam perhatian yang
lebih luas,maka mungkin untuk memasukkan isu RG ke
dalam agenda politik lokal, nasional, dan global dalam cara
yang berbeda. Maka dari itu isu GM menjadi ikon;
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mewakilkan rangkaian luas perlawanan dan fokus pada
mobilisasi di pembagian dan lokal ganda.

Namun upaya-upaya yang didiskusikan diatas mem-
bedakan pembatasan. Pertama yang diakui oleh kebanya-
kan aktivis adalah  isu representatif.  Siapakah dari
kelompok aktivis jaringan yang secara bebas berbicara?
Sementara yang lain berikut serta dalam demonstrasi
perubahan bahwa mereka adalah “wakil rakyat”; yang lain
lebih optimis. Mereka memperdebatkannya dengan
memunculkan perdebatan, membentuk “ruang yang tidak
berkesinambungan”, mereka membuka diskusi yang mana
sebaliknya akan ditutup. Mereka beragumen hal ini penting
untuk demokrasi dan juga membenarkan term mereka
sendiri. Tantangannya adalah untuk mendukung
pertimbangan di ruang yang tidak berkesinambungan,
mendapati yang lain dalam diskusi. Ketika tendensi
pembahasan politik dan ekonomi dibawah kondisi
neoliberalisme yang juga didominasi oleh perhatian dari
keterlibatan dalam pasar ekonomi global, pembukaan bagi
pertimbangan demokrasi yang luas yang kadang sempit,
membuat peran utama dari LSM dan kelompok kampanye
dalam membuat klaim nyata dari demokrasi yang gigih.

Kedua adalah dampak dari isu. Bagaimana kesukse-
san strategi aktivis ini? Apakah aktivis membuat perbedaan,
melebihi iritasi marginal sampai pada mereka yang
berkuasa? Di ketiga negara ini menjadi perdebatan secara
besar oleh kelas menengah dan perkotaan. Ini bukan isu
pemilihan, juga bukan mobilisasi massa sebenarnya,
kecuali melalui pilihan bersama dan keterkaitan isu. Alih-
alih begitu, hal ini meningkatkan keterikatan dengan
perdebatan yang lebih luas mengenai hubungan baru dari
kapitalisme kontemporer dan masyarakat; isu mengenai
ketahanan; ketidakrataan; hak; keadilan dan lainnya.
Sebuah usaha yang mungkin untuk membentuk alternatif
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narasi utama, satu pengajuan pertentangan pada tendensi
pandangan dunia mengenai neoliberalisme. Isu yang lebih
besar tidak akan diselesaikan dalam perdebatan mengenai
RG tentu saja. Bagaimanapun juga sebagaimana studi ini
memperlihatkan lambang dari perlawanan yang luas,
dengan kepentingan politik yang berkuasa yang sedang
digunakan. Di ketiga negara ada aliansi yang progresif
secara relatif  di pemerintah di pusat, semuanya menyatakan
berkomitmen pada keadilan sosial, pembangunan dan
penghapusan kemiskinan. Namun agenda ekonomi
neoliberal, butuhnya untuk menarik investasi asing dan
pengaruh politik global sangatlah kuat. Hal ini membu-
atnya kedalam perdebatan berbasis kerangka yang berbeda
dari pembangunan yang tentu saja sangat sulit.

Posisi anti RG secara pasti menghasilkan ambiguitas
dan tegangan di jaringan aktivis. Beberapa kelompok
merasa nyaris lebih nyaman berfokus pada isu lingkungan;
fokus pada masalah keamanan pangan konsumen; se-
mentara yang lain mengkerangkai perdebatan dalam hak
dan keadilan. Bagaimanapun hubungan ini berkaitan
dengan masalah yang lebih luas tentang perubahan politik
dan agraria terkadang tidak jelas. Mencakup  barisan yang
luas kadang berarti merencanakan strategi dengan teliti
dalam beberapa isu yang kuat, dengan kontradiksi dan
tegangan yang ditunda. Namun menghindari beberapa isu
yang dalam juga berarti koalisi dan aliansi yang bertiras-
tiras. Ketika petani tertarik untuk ikut serta dalam pasar
global untuk memperbaiki mata pencaharian mereka,
bagaimana ini menyelaraskan dengan posisi di ketahanan
pangan yang ditekan oleh beberaoa, sebagai contoh? Dan
ketika petani menunjukan perhatian nyata mengenai
perubahan di ekonomi desa dan kondisi agraria, mereka
kadang enggan untuk mencoba tanaman RG yang baru,
apakah itu “dipajak” atau disupplai oleh perusahaan
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multinasional. Kontradiksi ini tetap tidak terpecahkan dan
tidak ditujukan pada kelompok anti RG.

Dikatakan, secara kolektif  aktivis anti RG telah meng-
atur kadang hanya secara temporari dan pada batasan dan
selalu dengan ambiguitas yang dalam dan kontradiksi yang
terjadi, untuk mengartikulasikan rangkaian posisi yang
menunjukkan bagaimana perdebatan mengenai tanaman
RG memang benar-benar debat tentang banyaknya
rangakaian isu; mengenai masa depan pertanian dan petani
skala kecil; tentang kontrol kerjasama; hak properti;
peraturan perdagangan dan sebagainya. Sementara komen-
tator pro RG berargumen bahwa aktivis seperti itu
menyelundupkannya dalam perdebatan yang tidak seha-
rusnya menjadi bagian diskusi. Aktivis anti RG beragumen
secara keras bahwa perdebatan tersebut mengenai nilai dan
politik harus dilihat sebagai pusat, bagian dari negosiasi
baru dalam kewarganegaraan, pengetahuan dan politik di
era globalisasi.
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Pendahuluan

Sebuah jangkauan dari  gerakan sosial telah diarahkan
untuk memperjuangkan aturan tentang bioteknologi dalam
perkembangan pertanian di Amerika Selatan. Penerapan
tanaman GM (genetically modified/rekayasa genetik [RG])
oleh para pelaku pertanian besar global seperti Brasil dan
Argentina, telah menimbulkan serangkaian pertanyaan
utama tentang industrialisasi pertanian (Pengue 2005),
masalah akses dan kontrol teknologi serta pilihan yang sulit
tentang distribusi tanah dan penggunaannya secara ber-
kelanjutan. Hubungan antara bantuan dan perdagangan
juga menempatkan teknologi berada pada pusat pengem-
bangan ekonomi politik di wilayah ini. Di samping
pertentangan sekitar bioteknologi di blok Mercosur dan
negosiasi pada Free Trade Area of  America’s accord (ke-
sepakatan Perdagangan Bebas Amerika), perjanjian
perdagangan bilateral telah digunakan untuk memper-
kenalkan tanaman transgenik RG ke negara – negara yang

7
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menjadikan  pertanian sangat penting untuk sumber mata
pencaharian dari jutaan petani yang miskin (seperti petani
kentang di Peru). Sementara itu Negara – Negara yang
mengadopsi sikap yang agak kritis terhadap teknologi
seperti Bolivia telah menemukan jati diri merasakan diri
mereka tunduk kepada tekanan politik yang sangat besar
terhadap para eksportir RG seperti Amerika Serikat atas
nama lobi agribisnis mereka.

Berlawanan dengan perubahan latar belakang dalam
struktur regional dan global dari investasi dan produksi
Negara agraris. Sebuah kesatuan yang menarik dari orga-
nisasi masyarakat dan gerakan sosial telah mengembangkan
daftar susunan perlawanan ke pengawasan pertanian yang
dilakukan perusahaan(Jansen dan Vellema 2004; Glover
dan Newell 2004). Hal ini diambil dari pembentukan
perjuangan diatas legitimasi, jangkauan dan hak kepe-
milikan intelektual. Pertanyaan fundamental tentang hak
kepemilikan lahan telah meningkat yang diakibatkan oleh
pergerakan seperti Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) dan Vía Campesina, juga disebabkan oleh
kelangsungan penggunaan tanah yang mengharuskan
menggunakan pola penempatan teknologi yang masih
diragukan oleh cakupan luas kekuatan sosial yang
berhubungan dengan efek sosial dan ekologis pertanian
mono-crop (Peleaz dan Schmidt 2004). Dari sudut pem-
bangunan dan mata pencaharian pedesaan, yang meng-
hubungkan antara bioteknologi dan keamanan pangan
telah menjadi perhatian utama di tengah isu ketahanan
pangan, hal ini akan dieksplorasi di tempat lain dalam
tulisan yang lebih terperinci.

Meskipun terjadi hubungan yang sangat erat di tiap
isu dan agenda yang ada, di sini akan di fokuskan pada
pertentangan kelompok-kelompok agraria dan lingkungan
sekitar aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan
bioteknologi di Amerika Latin. Secara tidak langsung
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dalam hal ini akan berfokus pada transnasional biotek yang
terkait dengan perjuangan mereka untuk mempromosikan
bioteknologi di dalam negeri dan perjanjian perdagangan
bilateral. Fokus dalam percekcokan ini adalah isu-isu
tentang hak kekayaan intelektual (HKI), liberalisasi dan
perlindungan pertanian, serta biosafety. Mengingat sifatnya
yang tertutup dari proses yang berjalan, salah satu
tantangan utama bagi gerakan ialah bagaimana untuk
mendemokratisasi pembuatan kebijakan perdagangan
(Newell dan Tussie 2006). Di beberapa hal, ini berarti
bekerja dalam celah yang sempit  dalam partisipasi lembaga
yang ada di lingkup formal dalam proses pengambilan
keputusan terutama antar-negara. Di lain sisi, ini meru-
pakan kritik terhadap isu-isu pertanian yang dimasukkan
dalam perjanjian perdagangan utama di wilayah ini,
memang telah dilakukan upaya untuk melawan perjanjian
itu dan membuka perdebatan kebijakan perdagangan ter-
hadap pertanyaan mendasar tentang barang dan jasa yang
harus tunduk (dan yang tidak boleh dipersoalkan) kepada
perdagangan internasional dan  yang, menguntungkan dari
kebijakan yang diperkirakan akan menanggung biaya
penyesuaian yang tak terelakkan (Newell 2007).

Penelitian ini difokuskan pada dua daerah kunci
pemain dalam sektor bioteknologi, yaitu Argentina dan
Brazil, yang memiliki pengalaman yang sangat berbeda
dalam keterlibatannya dengan bioteknologi, yang
mencerminkan tingkat yang kontras akan mobilisasi ma-
syarakat sipil seputar permasalahan ini, dan perbedaan
tradisi politik pedesaan dan strategi negara terhadap
teknologi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa
yang memobilisasi dan bagaimana gerakan protes itu di
mobilisasi, dan tentang pilihan strategis yang timbul ketika
gerakan protes dengan beragam latar sejarah, basis
keanggotaan dan budaya ini melakukan aksinya . Isu-isu
akuntabilitas, representasi dan menjalankan partisipasi
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melalui analisis strategi organisasi dan pembuatan hak yang
diadopsi oleh berbagai eklektis kelompok untuk menentang
peran bioteknologi dalam tatanan produksi pertanian,
lembaga yang mengelola hubungan dan wacana-wacana
yang mempertahankannya . Secara khusus, analisis ini akan
berpusat pada respon dari mereka yang memobilisasi
keprihatinan masyarakat miskin di garis depan “Revolusi
gen” seperti yang dilakukan di daerah pedesaan Amerika
Latin.

Meskipun aktivis telah membuat kemenangan yang
penting, dengan membuka perdebatan tentang bioteknologi
terhadap  bermacam-macam suara, menentang tatanan
struktur yang telah didirikan untuk mengelola teknologi
dan membangun arena alternatif  untuk memperdebatkan
kemungkinan kerugian dan manfaatnya, ujungnya ternyata
berakhir dengan dijalankannya strategi negara, yang
menerima bioteknologi sebagai kunci daya saing global
ekonomi mereka, dengan modal elemen dimana warga
negara dan warga negara asing sangat dibatasi kesediaan
ruang untuk menentang bioteknologi. Selain itu, sementara
organisasi NGO lingkungan membuat beberapa keme-
nangan dalam memajukan pembaruan peraturan dan
menggunakan proses hukum untuk menunda adopsi
teknologi itu, gerakan sosial pedesaan, meskipun basis
sosial mereka lebih luas dan koneksi internasional yang
kuat, belum mampu untuk menggeser perdebatan tentang
bioteknologi dari bio-safety dan tanggung jawab penang-
anan untuk kepemilikan tanah, hak milik dan hubungan
yang tidak merata dari kekuasaan yang mengukung mereka.

Pertanian Bioteknologi di Amerika Latin

Meskipun klaim oleh para pendukungnya bahwa
bioteknologi pertanian memiliki potensi untuk mening-
katkan hasil di sepanjang musim kemarau dan tahan
terhadap penyakit tanaman, tetapi pengurangan penggu-
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naan pestisida, kekurangan gizi dan kelaparan (Conway
1999; Lipton 2001), telah menghasilkan suatu tingkatan
kontroversi yang belum pernah terjadi di Eropa dan bagian
Asia dan, seperti yang akan kita lihat di bawah ini, juga di
Amerika Latin. Kritik difokuskan pada keprihatinan ten-
tang akibat bio-safety (potensi hilangnya keanekaragaman
hayati dan kontaminasi varietas non-RG), dampak pada
kesehatan manusia dan tingkat kontrol kemampuan
teknologi perusahaan untuk menyediakan mata pencaha-
rian pada masyarakat miskin pedesaan (Warwick, 2000;
FoEI 2007).

Di Amerika Latin, bioteknologi pertanian modern
diadopsi dari latar belakang reformasi struktural ekonomi
yang terjadi disana dari awal tahun 1990-an. Untuk negara-
negara  di Amerika Latin, reformasi neo-liberal telah meng-
hasilkan transformasi dalam tatanan produksi agraria,
konsentrasi kepemilikan tanah dan penghapusan dukungan
kebijakan kepada petani miskin, semua ditujukan untuk
intensifikasi  produksi untuk memenuhi pasar ekspor (Kay
2002; Bellisario 2007; Thrupp 1996;  Oya 2005; Murray
2006). Penyerapan bioteknologi dengan paketnya yaitu
bibit, pupuk dan kontrak politik teknologi pertanian dan
budidaya tanaman satu jenis menduduki tempat yang
nyaman dengan organisasi yang berorientasi agribisnis, dan
pertanian besar. Agribisnis memiliki peran penting dalam
strategi akumulasi modal dari negara terbesar di wilayah
ini. Sektor agribisnis Brasil masih menyumbang lebih dari
40 persen dari total GNP.  Brasil adalah Negara eksportir
ketiga terbesar di dunia dalam hal  produk pertanian dan
setelah  itu Amerika Serikat yang merupakan produsen
kedelai terbesar (meskipun bukan  produsen terbesar kedelai
RG), sisanya, 7,5 persen berasal dari negara – negara
pengekspor lainnya. Selain itu, menurut  Departemen
Pertanian AS sendiri, Brasil memiliki sumber daya lahan
yang cukup untuk memperluas areal dan produksi kedelai
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untuk menduduki posisi utama yang selama ini diduduki
AS (Peleaz dan Schmidt 2004). Pada tahun 2006, Brasil
adalah pembudidaya ketiga terbesar  tanaman RG di dunia,
sekarang disana sedang membudidayakan 11.500.000
hektar tanaman RG. Angka ini menjelaskan mengapa ‘di
Brasil, kebijakan politik pertanian selalu di utamakan’
(Paarlberg, 2001, 68). Sementara itu Argentina, dengan 18
juta hektar lahan  budidaya RG, kini menjadi produsen
terbesar dan eksportir  tanaman RG kedua di dunia, kira –
kira sebesar 23 persen dari produksi global (James 2006).

Bagaimanapun juga yang menarik tentang posisi
Brasil, adalah bahwa hal itu berlanjut menjadi sumber
utama untuk pembuatan tepung kedelai non-biotek. Ini
menjelaskan mengapa Brasil telah menjadi sebuah situs
yang signifikan dalam politik  perebutan bioteknologi dan
cakupan sosial yang lebih luas, atau menempatkan diri
sebagaimana Paarlberg katakan ‘yang penting perluasan
tanah ‘selama’ dan ‘dalam’ pertentangan global dengan
tanaman RG ‘(2001, 67). Perusahaan  bioteknologi Brasil
mengatakan: “kami sangat berharap bahwa domino
terakhir akan jatuh ‘.159 Untuk inilah alasan penentangan
yang dilakukan oleh kelompok lingkungan hidup dan
kelompok-kelompok pedesaan terhadap pengembangan
RG, yang menurut juru bicara perusahaan itu juga, “telah
membuat sebuah situasi yang tak mengenakkan di Brasil”.
Mereka tahu kalau itu terjadi, semua akan hilang ‘. Kita
akan lihat bagaimana sebenarnya situasi saat ini digam-
barkan secara akurat. Hal ini juga menjelaskan dengan baik
mengapa perusahaan seperti Monsanto yang mewakili
skala besar melakukan penanaman tanaman RG secara il-
legal sebagai bukti permintaan petani untuk produk  mereka

159 Bob Callanan, juru bicara untuk asosiasi Kedelai Amerika, dikutip
dalam Peleaz dan Schmidt (2004, 237).
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ditengah pengiriman pesan yang jelas tentang kesia-siaan
klaim untuk menjaga Brasil bebas dari RG. Kembali pada
tahun 2001, perkiraan industri bibit adalah bahwa dari 2
juta hektar kedelai yang ditanam di Rio Grande do Sul,
antara  400.000 dan 750.000 hektar merupakan transgenik
(dikutip oleh Paarlberg 2001, 81). Bukti dalam penelitian
ini ternyata petani di Paraguay menerima bibit illegal dari
sebuah perusahaan pembibitan, inilah bentuk penetrasi
pasar yang diusulkan oleh perwakilan implement utama
yang kemudian meminta aparat keamanan perusahaan
untuk mengacaukan perlawanan terhadap teknologi dan
mengelilingi proses formal pengambilan keputusan.

Kita akan lihat bagaimana gelombang perlawanan
terhadap teknologi secara dramatis  memperlambat laju
persetujuan komersial tanaman RG, tapi bagaimanapun
sekali lagi ini telah dipercepat dengan dibuatnya perse-
tujuan hukum dan resolusi tentang biosafety yang baru-
baru ini di Brasil pada tahun 2005, sedikitnya untuk semen-
tara waktu, pertanyaan dari badan pemerintah yang mem-
punyai otoritas untuk menyetujui komersialisasi mereka.
Dalam hal ini, aktivis mungkin telah memenangkan per-
tempuran tapi kalah dalam perperangan, Sedangkan di
Argentina mungkin aktivis tidak pernah sampai ke medan
perang.

Penerapan teknologi tidak sama pelaksanaannya di
seluruh daerah. Brasil terlihat ragu-ragu untuk mengadopsi
teknologi sebagai pusat  strategi pertanian yang alasannya
dibahas di bawah ini. Argentina justru melihat potensi
teknologi adalah bagian dari strategi meningkatkan per-
tumbuhan negara dan konsolidasi untuk memperkuat
posisinya di pasar global. Tujuh jenis tanaman RG ini telah
disetujui untuk dikomersialisasikan di Argentina, semuanya
merupakan tanggapan terhadap evaluasi yang diminta oleh
perusahaan-perusahaan multinasional. Kedelai RG yang
paling luas adalah tanaman RG yang ada di Argentina
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hampir terdiri dari 90% dari 12 juta hektar yang ditanam
pada tahun 2001/2002 dan hampir setengah dari semua
produksi pertanian di Argentina pada tahun 2002/2003.
Menggaris bawahi kegiatan ekspor yang didukung secara
alami melalui model ini, pada tahun 2003, 98 % kedelai
ekspor Argentina berupa kacang, bungkil kedelai untuk
pakan ternak dan minyak kedelai, mewakili sekitar 20
persen dari total ekspor Argentina pada tahun 2004 (Galli
2005). Ini  menjelaskan bahwa Argentina peka terhadap
gangguan arus perdagangan, keikutsertaan perusahaan
dalam kasus perdagangan WTO terhadap de facto Uni
Eropa dalam penundaan tanaman RG adalah buktinya.

Lebih penting lagi, ekspor RG yang diperoleh Argen-
tina diperbarui setelah gagal dengan kucuran hutang
nasional pada bylan desember 2001 sejumalh US $ 140
milyar, yang kemudian mengakibatkan devaluasi besar.
Seorang pedagang pertanian Argentina (chief  executive
Cresud) berkomentar: ‘IMF harus bahagia bersama kami.
Tanpa agribisnis dan minyak, Argentina tidak akan me-
menuhi surplus tuntutan mereka ‘(Elsztain, dikutip dalam
Vara 2005, 8). Pemerintah memutuskan bahwa pendapatan
yang berasal dari ekspor akan membantu meningkatkan
pendapatan asing yang pada gilirannya akan membantu
orang miskin. Pendapatan yang diperoleh dari pajak yang
dikenakan atas ekspor kedelai RG, saat ini 6 % dari seluruh
pendapatan pemerintah, dan itu telah digunakan untuk
mensubsidi pasar internal (Ekonom 2006).160  Penghematan
lainnya berefek pada pengurangan penggunaan pestisida
dan semakin tingginya erosi karena pengolahan tanah  yang
kurang intensif. Meskipun ada beberapa bukti dampak

160 Pajak tersebut (pada tingkat yang berbeda) telah ada sejak tahun
1991, tapi pemerintah mengklaim pendapatan berasal dari sumber
ini digunakan untuk memerangi kemiskinan yang diperoleh sesudah
krisis keuangan pada 2001/2002.
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tersebut, laporan menunjukan bahwa sampai saat ini
laporan yang diambil dari berbagai isu yang lebih luas
kurang positif, seperti bukti meningkatnya bahan kimia
impor (seperti glifosat dari Cina), terjadinya peningkatan
penggundulan hutan terkait dengan pembukaan lahan un-
tuk produksi RG (Greenpeace 2006a), serta terjadinya
konsentrasi kepemilikan tanah dan penurunan kinerja
antara buruh menengah ke bawah dengan rantai pasokan
pertanian. Namun demikian, politik agribiotech sering
disebut sebagai “non-isu ‘di Argentina. Dengan kekuatan
penyelarasan kepentingan negara dan nasional dan modal
asing tentang nilai bioteknologi, perlawanan sekitar  akses
utama dan kepemilikan teknologi, lebih dipentingkan
daripada desirabilitas sosial dan istilah lingkungan.
Persentase pertanian ditujukan kepada biotek dan persen-
tase ekspor berbasis pertanian membuatnya sangat jelas
bahwa bahan kontribusi sektor biotek terhadap pereko-
nomian Argentina sangat besar. Memang, persetujuan
disusun disekitar sistem  potensi ekspor teknologi161.

Mobilisasi

Pada  latar belakang , telah dibahas tentang bentuk
mobilisasi yang sangat tidak merata di seluruh tingkat
nasional dan dalam hubungannya dengan arena pembuatan
kebijakan transnasional. Pertanyaan tentang siapa yang
memobilisasi merupakan sumber perselisihan di antara
para peneliti. Secara umum, sementara kampanye kelom-
pok-kelompok urban berbasis lingkungan berfokus pada isu
biosafety dan mengadopsi strategi berbasis hukum untuk

161 The DNMA (Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios)
membuat penilaian terhadap potensi ekspor tanaman yang sedang
dipertimbangkan untuk komersialisasi. Ini dikenal sebagai ‘cermin
kebijakan ‘: tidak mengkomersilkan tanaman yang belum disetujui
di kunci pasar ekspor Argentina.
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terlibat dengan rezim peraturan yang saat ini, gerakan sosial
pedesaan justru memasukkan bioteknologi ke dalam
khasanah kampanye bukan sebagai suatu teknologi unik
yang dapat menghasilkan risiko baru, politik baru dan
memerlukan bentuk-bentuk kampanye baru. Sebaliknya,
secara cepat diserap dalam prioritas kampanye yang ada,
bingkai ideologi dan cara tindakan kolektif.

Sepanjang ini, Scoones, misalnya, menarik perbedaan
antara ‘pusat kota’ -yang terdiri populasi kelas menengah
yang signifikan serta kehadiran NGO. Mereka merupakan
bagian dari masyarakat metropolitan, sirkuit elit di mana
jaringan aktivis terpusat disana- dan daerah desa pedalaman
dimana tempat wacana dimana jaringan aktivis yang
berbeda mungkin ada (2005, 3).Peleaz dan Schmidt me-
ngatakan sebaliknya, ‘itu akan menyeret kita pada kesim-
pulan yang salah, bagaimana dengan tuntutan hukum yang
dibawa oleh IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa lakukan
Consumidor) dan Greenpeace, tentang perlawanan terha-
dap lembaga-lembaga RG di Brasil baru-baru ini dan
terutama oleh organisasi-organisasi urban yang meng-
gerakkan konsumen dan lingkungan. Mereka berpendapat,
‘resistensi ini adalah hasil langsung dari sebuah gerakan
yang menantang model Revolusi Hijau dan modernisasi
pertanian pada akhir tahun 1970-an’ (2004, 239).

Penekanan inilah yang belakangan ini menimbulkan
klaim hak-hak petani dan otonomi dalam kaitannya dengan
produksi benih dan upaya yang konsekuen untuk menolak
perpanjangan hak milik atas bahan genetik bagi peru-
sahaan. Dalam prakteknya, kelompok yang berbeda, bisa
menjadi bagian dari kampanye untuk audiens yang berbeda
tergantung pada unsur perhatian yang mereka terima.
Sebagai contoh, masalah pelabelan dan larangan iklan
hanya membangun kekhawatiran kelas menengah per-
kotaan, sementara efek sosial-ekonomi, mata pencaharian
dan keprihatinan perdagangan, bergaung lebih kuat di
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kelompok-kelompok pedesaan yang terpinggirkan yang
lebih langsung terkena. Hal ini jelas bahwa beberapa kasus
wacana dan cara keterlibatan diperlukan untuk mem-
pengaruhi negara, dibandingkan dengan aktor perusahaan,
misalnya. Hal ini juga mencerminkan pilihan ideologis
tentang apakah tujuan kampanye yang dicapai melalui
keterlibatan pemerintah di ranah kelembagaan formal,
karena bertentangan dengan sikap oposisi melalui aksi
massa.

Protes yang berbeda dapat diamati dengan banyak
cara di ENGO (Environmental NGO) yang terlibat dalam
isu ekonomi dan dalam perdebatan teknis tentang tanaman
biosafety. Sampai batas tertentu, mereka menerima per-
debatan dengan wacana yang dibatasi oleh peraturan.
Seperti  catatan Scoones, di sini yang bahaya adalah “jenis
ilmu yang disebarkan dan sifat argumen yang digunakan
dalam menanggapi esensi yang dibingkai oleh posisi pro-
RG ‘(2005, 39). Penekanan yang paling banyak adalah pada
perbaikan mekanisme kontrol dan pengawasan, keahlian
deskripsi  yang mereka bawa untuk keprihatinan dan
menunjang keanggotaan mereka. Hal ini berbeda dengan
gerakan yang berusaha untuk menantang struktur produksi
dan kepemilikan yang menciptakan bioteknologi. Bahkan
di dalam negara yang berbeda. Sementara ruang masuk
lingkungan NGO cenderung banyak mengarah ke pusat
sekitar kementerian Lingkungan yang bertanggung jawab
terhadap kebijakan biosafety, Departemen Pertanian dan
Ekonomi sering menjadi sasaran gerakan pedesaan, mereka
yang bertanggung jawab untuk membuat dan melaksa-
nakan kebijakan-kebijakan yang secara langsung berdam-
pak pada mata pencaharian. Namun, ketika merumuskan
kebijakan perdagangan, agraria dan lingkungan kelompok
ini jarang memiliki hubungan yang kuat dengan departe-
men perdagangan dan keuangan, jarak pengaruh kebijakan
bertambah buruk dalam lembaga-lembaga regional seperti
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Mercosur, yang memiliki fungsi yang kuat pada hubungan
antar pemerintah.

Meskipun dengan latar belakang dan strategi yang
berbeda, situasi ini dapat meningkatkan hubungan antara
NGO dan gerakan sosial di perkotaan dan di pedesaan
untuk melayani kebutuhan masing-masing. Meskipun
perlawanan terhadap Lembaga RG secara tradisional
berasal dari masyarakat kota yang berbasis lingkungan dan
kelompok konsumen, tetapi ada juga serikat petani yang
besar, seperti gerakan petani tak bertanah (MST) dan
Konfederasi Nasional Pekerja Pertanian (CONTAG) di
Brazil, mereka juga menyatakan penentangan terhadap
RGO. CONTAG, misalnya, agenda mereka pada tahun
2002 adalah berkampanye melawan produksi dan
komersialisasi RGO, dan untuk pelabelan RGO yang telah
dikomersialisasikan. Hubungan kelompok lain telah
melayani gerakan pedesaan dan NGO. Catatan  Peleaz dan
Schmidt: “munculnya. . . gerakan yang mengarah pada
penguatan otonomi petani kecil ‘meningkatkan daya tawar
organisasi sosial di sektor pedesaan dan memberikan
legitimasi yang diperlukan bagi NGO untuk mewakili
kepentingan politik sektor pedesaan dalam Kongres-
kongres’ (2004, 242).

Via Campesina merasa berkepentingan dalam mem-
bawa MST ke dalam perjuangan melawan pertanian RG,
sehingga dapat memperluas basis perjuangan sosial dan
dengan demikian ini lebih dirasakan sebagai suatu
legitimasi. kelompok yang mewakili produsen kecil,
mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagai-
mana mereka melakukan ini secara efektif, mengatas-
namakan kredibilitas moral dan politik kepada koalisi
untuk bertindak atas nama dan membela kepentingan
produsen kecil dalam menghadapi perusahaan-perusahaan
bioteknologi multinasional. Demikian pula, kampanye
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NGO tentang “Brasil bebas RG ‘, dilihat sebagai suatu
jaringan MST yang menyediakan sarana untuk mening-
katkan kekuatan kredibilitas mereka:

Untuk kelompok kecil NGO, yang terpenting adalah
anggota jaringan inti, Mereka tidak bisa lagi dikritik
hanya  karena menjadi tidak representatif, tidak
akuntabel, NGO yang didanai oleh orang asing (yang
mereka turuti), tetapi dikaitkan dengan sebuah gerakan
massa dengan resmi dan hubungan informal kepada PT,
sehingga pengaruh politik jauh melampaui apa yang
sebelumnya bersifat positif. (Scoones 2005, 22).

Namun beberapa koalisi lebih didominasi oleh NGO,
missal kampanye ‘Brazil Bebas dari RGO’, adalah koalisi
NGO yang dibuat oleh Greenpeace, Lembaga Pertahanan
Konsumen (IDEC), Proyek  pelayanan Pertanian Alternatif
(ASPTA), ActionAid Brasil, Bantuan Sosial dan Pendi-
dikan Federasi (fase), Institut Studi Sosial-Ekonomi
(INESC) dan Penasehat serta Pusat Penelitian (ESPLAR).
Tujuan utama mereka adalah untuk meningkatkan kesa-
daran masyarakat tentang lingkungan dan risiko kesehatan
produksi dan konsumsi RG. Bagaimanapun, kesamaan
antara NGO dan gerakan terletak pada cara mereka
mengartikulasikan kritik umum terhadap perdagangan
produk RG. Proses mobilisasi di sekitar proses produksi
dan perdagangan produk-produk bioteknologi pertanian
berujung pada klaim mobilisasi yang menarik diloihat
karena dia ikut menghidupkan kritik yang lebih luas dari
model produksi agribisnis  dan perdagangan yang berlaku.
Ada perbedaan antara kelompok-kelompok ini, yaitu
tentang tingkat di mana mereka akan mendukung semua
klaim. Tetapi itu hanya sedikit, jika ada, itu tidak ke semua
elemen dan tentu tidak semuanya sama. Berikut ini adalah
tema umum saat ini dalam wacana dan pembuatan klaim
oleh aktivis.
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1. Tema kunci nya adalah kekuatan yang tidak terlihat
dalam agribisnis, dan itu paling jelas terlihat dalam kon-
sentrasi kepemilikan tanah dan penguasaan pasar. Di Brasil
saja, misalnya, Monsanto adalah perusahaan bibit asing
terbesar, mengendalikan 60 % dari pasar nasional jagung
dan 18 % kedelai.162 Monsanto membeli lima perusahaan
bibit nasional yang berbeda di Brazil, termasuk beberapa
perusahaan benih terbaik di Brasil seperti Agroceres. Hanya
dalam satu tahun, industri bibit hibrida domestik Brasil 82
% dimiliki oleh Monsanto (Paarlberg 2001, 70). Model
agribisnis menyebabkan pengkonsentrasian kekayaan
bukan mendistribusikannya, seperti pernyataan salah
seorang pemimpin MST João Pedro Stedile, dia menga-
takan sepuluh perusahaan multinasional yang beroperasi
di Brazil menerima kredit sama dengan sejumlah kredit
yang di berikan kepada lebih dari empat juta keluarga petani
kecil di Brasil (Stedile 2004). Liberalisasi perdagangan
dipandang telah mengaktifkan dan mempercepat konsen-
trasi ini. Menguatkan gema apa yang dikatakan di atas ten-
tang kesesuaian sistem yang ada pada produksi pertanian
untuk budidaya RG, aktivis di Brazil mengklaim bahwa
latifundium adalah sekutu kuat dari perusahaan biotek
multinasional (Andrioli 2006). Secara khusus, diduga
adanya hubungan antara latifundium, agribisnis dan
perusahaan transnasional seperti Cargill, Monsanto, ADM
dan Bunge, yang dilihat sebagai ‘musuh utama MST
“(Santos 2006).

2. Gambaran yang kuat kritik teori ketergantungan
yang menyoroti bahaya ekonomi global yang lebih dari

162 Dikatakan bahwa dalam hal benih RG secara khusus, Monsanto
bertanggung jawab atas 88 persen dari pasar (Igor Felipe de Santos,
multinasional MST ‘berusaha untuk mendominasi seluruh rantai
makanan’, lihat situs web Via Campesina, http://
www.viacampesina.org/main_sp.
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sekedar keterikatan pada modal swasta untuk pembangun-
an negara-negara pinggiran, ini membuat berkembanganya
tema wacana otonomi dan kedaulatan pangan di kalangan
aktivis. Untuk MST dan Via Campesina, ‘kedaulatan pa-
ngan’ telah muncul sebagai tema utama dalam kampanye
melawan agribisnis pada umumnya dan perannya dalam
pengembangan bioteknologi khususnya, ‘memproduksi,
makanan bertukar dengan mengkonsumsi makanan dan
itu terjadi dalam satu teritori’. Via Campesina mengklaim,
misalnya, rakyat hanya akan berdaulat jika dapat mengen-
dalikan produksi bibit sendiri “(Via Campesina dn b). Unsur
ini sangat berkaitan dengan perdagangan: dumping, benih
murah dan penghapusan pembatasan kuantitatif  impor
pertanian. Memang, Via Campesina mengeluarkan surat
terbuka ke Presiden Brasil Lula yang berbunyi bahwa WTO
tidak memiliki peran dalam mengatur akses terhadap hak-
hak dasar seperti makanan dan kegiatan WTO bukan untuk
sebuah rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mempro-
mosikan kedaulatan pangan dan keanekaragaman genetik
(Via Campesina nd a) .

3. Selain isu-isu umum kedaulatan dan otonomi, se-
rangkaian keprihatinan terhadap akses dan kontrol tekno-
logi tertentu  dan fitur pengetahuan juga menonjol dalam
wacana aktivis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah
suatu instrumen utama kebijakan perdagangan dalam
perjanjian perdagangan regional dan bilateral, dan ini telah
menimbulkan kecendrungan semangat baru dalam wacana.
Di Brazil ada mobilisasi  yang signifikan di sekitar RUU
Paten yang diusulkan oleh Presiden Fernando Collor,
dimana difokuskan pada isu bibit paten. Ini adalah hasil
intervensi dari kelompok ‘agro-ekologi dan NGO ling-
kungan, serta Konferensi Uskup Katolik’ (Peleaz dan
Schmidt 2004, 242). Kampanye yang berisi seruan  ‘tidak
ada hak paten dalam hidup’ sedangkan perhimpunan
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Penggunaan Forum Bebas Pengetahuan (Forum pela
Liberdade do Uso do Conhecimento), organisasi yang
menaungi  lebih dari seribu organisasi masyarakat sipil
termasuk serikat buruh, organisasi profesi, gereja,
masyarakat ilmiah, LSM dan bahkan unsur-unsur modal
nasional memanfaatkan lemahnya perlindungan atas
kekayaan intelektual ini seperti perusahaan farmasi.
perjanjian perdagangan bilateral dan juga telah menjadi
jalan untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan
intelektual dan karenanya menjadi titik fokus untuk
kampanye aktivis. Sebagai contoh, negosiasi Peru terhadap
perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat
termasuk ketentuan untuk menyinkronkan tingkat
perlindungan HKI  negara. Aktivis mengklaim bahwa ini
akan memiliki pengaruh yang sangat buruk terhadap petani
dalam penanaman bibit dan tanaman yang sekarang akan
dikenakan untuk pengontrolan yang jelas (Third World
Network 2006).

4. Kampanye tentang’ terminate terminator ‘ di Bra-
zil adalah bentuk oposisi terhadap penggunaan GURTs
(Genetic Use Restriction Technologies / Teknologi Pem-
batasan Penggunaan Genetika) pada bibit yang meng-
haruskan petani untuk membeli bibit baru setiap musim
daripada menanam kembali atau tukar menukar bibit
dengan petani lain. Isu ini berfokus pada kemungkinan
pengaruh teknologi seperti di Brazil, di mana diperkirakan
bahwa sebanyak 87 persen dari seluruh petani tidak
membeli benih (Radio Mundo Real, nd). Pada tanggal 22
Maret 2006, diumumkanlah perlawanan terhadap teknologi
terminator ini, setelah itu, 300 pekerja di pedesaan berunjuk
rasa di Curitiba menentang suspensi dari moratorium untuk
mencegah budidaya bibit terminator (Santos nd). Kepu-
tusan dari pertemuan ke-8 Konferensi Para Pihak pada
Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang
diselenggarakan di Curitiba, adalah agar moratorium
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ditegakkan pada penggunaan bibit terminator, dan moment
ini digunakan oleh Via Campesina untuk memberikan
kredibilitas dan dukungan terhadap kampanye anti RG(
Via Campesina dn c).

Perdagangan dalam bantuan pangan juga menarik
perhatian untuk melihat masalah tentang pengontrolan
makanan di tengah klaim tentang standar ganda yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan biotek besar yang
digunakan oleh negara-negara berkembang sebagai tempat
pembuangan untuk teknologi yang ditolak di tempat lain.
Clapp (2006) menunjukkan bagaimana bantuan pangan RG
telah  digunakan untuk melemahkan perlawanan. Ekuador
adalah negara berkembang pertama yang diketahui me-
nerima bantuan pangan yang mengandung RGO dalam
pengiriman kedelai dari AS dan disalurkan melalui Pro-
gram Pangan Dunia (WFP). Ia akhirnya dihancurkan
bersamaan dengan komplain dari Ekuador. Ketika bantuan
makanan jagung dikirim ke Bolivia pada tahun 2002,
meskipun ada moratorium negara atas impor tanaman RG,
isu standar ganda sekali lagi muncul kepermukaan. Trans-
genik yang membantu orang Bolivia berisikan jagung merk
starlink yang telah dimodifikasi sehingga tidak diterima di
Amerika Serikat untuk dikonsumsi manusia ( hanya sebagai
pakan ternak). Beberapa NGO menyatakan bahwa mes-
kipun fakta StarLink ditemukan dalam pasokan makanan
AS namun itu segera dihapus dari pasaran, AS tidak
berusaha untuk menghapus jagung itu dari Bolivia, ini akan
memicu tuduhan standar ganda (Clapp 2006). Penggunaan
bahan makanan di Argentina pada saat krisis pangan di
negara itu juga menghasilkan wacana sanggahan sekitar
respon perusahaan terhadap krisis RG yang  digunakan
sebagai ‘forrajeros para los pobres “(makanan untuk or-
ang miskin) atau lebih buruk lagi sebagai kesempatan untuk
mengakses lebih banyak lagi potensial konsumen untuk
produk RG (Kossoy 2003).
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5. Dampak potensial lingkungan dari bioteknologi
telah mengunci kritik elemen  aktivis lain dari isu
bioteknologi. Perdagangan lintas perbatasan pada bibit RG
ini sangat sulit untuk dimonitor, diatur sementara ancaman
tentang biosafety dan potensi kontaminasi silang tanaman
non RG sangat tinggi, seperti yang terjadi dengan jagung
RG di Meksiko (Fitting 2006). Pusat mobilisasi Lain
mengklaim terjadinya deforestasi untuk membuat jalan bagi
budidaya tanaman monokultur RG. Di Argentina,
misalnya, kelompok-kelompok seperti Grupo Reflexion
Rural dan Greenpeace telah memprotes karena terjadinya
kehancuran lingkungan akibat budidaya kedelai ini,
termasuk hilangnya kesuburan tanah dan terjadinya
deforestasi secara khusus (Benbrook 2005)163. Karena
besarnya tanah yang dibutuhkan budidaya tanaman kedelai
mono, mereka merujuk ke Argentina sebagai ‘Republica
Unida de la Soja’ (Boy 2006). Pembabatan hutan untuk
dijadikan perkebunan kedelai di Argentina telah meng-
global dan berfungsi untuk bahan kampanye, Brasil, Negara
yang berdekatan dengan nya, menemukan sendiri fokus
dari kampanye transnasional setelah belajar dari kasus
Argentina. Di Brazil, pembukaan hutan hujan Amazon
untuk budidaya kedelai telah menimbulkan protes ling-
kungan dan upaya untuk berunding dan memperoleh janji
dari perusahaan terkemuka untuk tidak membeli kedelai
yang dibudidayakan secara ilegal. Dalam halaman iklan
The Guardian secara gamblang, digambarkan oleh Green-
peace sebagai “Sebuah titik balik dalam perjuangan untuk
melindungi Amazon‘ oleh produsen makanan dan rantai
makanan cepat saji seperti McDonalds yang tidak meng-

163 Kritik posisi ini, termasuk beberapa para aktivis lingkungan,
menunjukkan bahwa bioteknologi per se bukanlah pendorong utama
mono-budidaya seperti klaim kampanye aktivis. Wawancara dengan
activist ENGO, 9 November 2006.
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gunakan kedelai yang hidup secara ilegal di Brasil, yaitu
komoditi dari perusahaan multinasional seperti Cargill,
ADM dan Bunge disebut sebagai yang bertanggung jawab
untuk membiayai kerusakan hutan akibat penanaman
kedelai (Greenpeace 2006b).

Beberapa kelompok di Amerika Latin berkeberatan
terhadap pengembangan tanaman RG. ETC (Action Group
about Erosion, Technology and Concertation)164 Meksiko
telah menyatakan keprihatinan mereka mengenai sari
tepung pohon RG yang dihasilkan.  Pergeseran hutan hujan
yang juga telah dimobilisasi seputar seruan untuk melarang
pembebasan pohon-pohon RG dalam mendukung sikap
pencegahan yang diambil oleh negosiator CBD, meng-
angkat isu di COP8 (SDA 2006). Kelompok-kelompok
seperti Rede Alerta kontra o Deserto Verde memfokuskan
diri pada akibat sosial dan ekologi tanaman mono atau
pohon perkebunan, terutama penggusuran tanah dan efek-
nya terhadap masyarakat adat Indian yang mendiami
daerah itu (RACDV nd).

Masing-masing wacana bergema dengan perdebatan
global yang lebih luas dan perdebatan di sekitar hak-hak
petani, kedaulatan pangan, perlindungan keanekaragaman
hayati dan kritik yang dikembangkan oleh gerakan anti-
globalisasi. Pembingkaian inilah yang menghubungkan per-
dagangan bioteknologi yang lebih luas dengan kampanye
anti-RG dan dengan agenda kelompok gerakan petani.
Selama negosiasi FTAA terdapat pernyataan pemerintah
secara eksplisit untuk mendukung perdagangan organisme
transgenik, ini membuat khawatir kalangan aktivis bahwa
FTAA akan menyediakan jalur pintu belakang untuk
menyebarkan penggunaan RG di daerah (Global Exchange

164 Sebelumnya Rafi (Rural Advancement Foundation International)
yang berbasis di Kanada.
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2004). Hal ini bertentangan dengan pengungkapan ke-
beratan dari negara-negara seperti Bolivia tentang tekno-
logi, dan didorong oleh kepentingan AS, Kanada dan Ar-
gentina, khususnya, untuk menemukan pasar baru bagi
produk yang ditolak di Eropa dan sebagian di Asia.
Masalah ini telah diajukan oleh kelompok campesino di
negara-negara asal tanaman utama, contohnya jagung,
yang berasal dari Meksiko, sebuah negara yang telah
mengalami kontaminasi tanaman non-RG oleh varietas
transgenik.165 transgenik ini telah dimasukkan ke dalam
ketentuan IPR yang diusulkan dalam FTAA, ini ber-
hubungan dengan ketentuan paten Amerika Utara, yang
bertujuan untuk lebih menaikkan hak masyarakat ‘komunal
dan adat (Acción Ecológica 2004).

Pengorganisasian Transnasional

Ini adalah tema yang berkaitan dengan klaim, dan
hubungannya dengan masalah yang lebih luas tentang
model integrasi pasar dalam wilayah yang berhubungan
dengan aktivitas di banyak tempat, inilah yang membentuk
kampanye bersama antara aktivis transnasional biotek
dikemudian hari. Oleh karena itu, hal ini menjadi bagian
dari penelitian, ulasan dan penilaian strategi yang diadopsi
oleh aktivis di Amerika Latin terhadap percekcokan bio-
teknologi dan promosi melalui perjanjian perdagangan di
daerah ini. Namun, memang sulit, untuk menilai dengan
tingkat keakuratan yang benar di tingkat mobilisasi
transnasional karena berkaitan dengan hubungan antara
bioteknologi dan perdagangan di Amerika Latin. Koalisi
transnasional dengan basis keanggotaan yang luas sering-
kali beroperasi secara bebas, modelnya desentralisasi,
dengan kepala organisasi yang berfungsi sebagai unit

165 Pertemuan dengan Grupo de Estudios Ambientales, Mexico City,
Agustus 2002.
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koordinasi dan koalisi publik  yang sifatnya transnasional
terutama mereka yang memiliki anggota di berbagai negara
yang menyumbang pada pendirian organisasi. Sebagai
contoh, Via Campesina memiliki staf  yang sangat kecil
yang terdiri dari seorang sekretaris eksekutif  dan beberapa
staf  pendukung yang bertugas mengirimkan bahan-bahan
kampanye dan makalah pada daftar email yang ada di ya-
hoo (Edelman 2003; Borras 2004). Demikian pula, HSA
(Hemispheric Social Alliance), menyatukan berbagai
gerakan oposisi terhadap FTAA walaupun dengan staf  dan
anggaran yang sangat kecil. Tampilan luar dari koalisi besar
secara  transnasional yang mengorganisir aktivitas terka-
dang mengukapkan realitas kantor yang kecil tapi sangat
terorganisir dengan hubungan global yang amat baik. Selain
itu, ikatan yang mempertahankan jaringan seperti ini lebih
banyak daripada hubungan non pribadi yang formal atau
kolaborasi inter-organisasional reguler (Edelman 2003).

Kita telah melihat di atas bagaimana koalisi para en-
vironmentalist dan gerakan berbasis petani telah mengisi
posisi yang cukup kuat pada masalah ini. Di bawah, saya
mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana kepedulian
tersebut berasal dari basis keanggotaan mereka atau itu
hanya merupakan strategi dalam memposisikan gerakan
mereka dengan tepat dalam kaitannya dengan fokus saat
ini dalam rangka memobilisasi. Di sini saya secara singkat
berbicara mengenai dinamika ‘kesalingterkaitan’ -seperti
yang disinggung dalam Pendahuluan- di tingkat lokal ke
global melalui regional dan kembali lagi. Sebagaimana
dengan analisis di atas, bentuk-bentuk pengorganisasian
mengangkat isu-isu representasi dan akuntabilitas dalam
ukuran yang sama.

Beberapa bukti yang menunjukkan kedua koalisi anti-
bioteknologi generik di dalam sebuah kawasan serta aliansi
yang bertujuan untuk menangani aspek-aspek tertentu itu,
misalnya, Red por una América Latina Gratis de
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Transgénicos (RALLT) yang dibentuk pada bulan Januari
1999 di sebuah lokakarya yang diadaiakn di Quito dengan
tema RGO dan biosafety. Dorongan awal berasal dari
‘kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan strategi
global terhadap pengenalan organisme transgenik dan
untuk mencegah introduksi mereka ke daerah’ (RALLT
2007; diterjemahkan). Jaringan antar Negara ini bertujuan
untuk : perlindungan masyarakat lokal dan proses nasional
yang berusaha menghindari pengenalan RGO; perlin-
dungan otonomi pemerintah dalam memutuskan apakah
akan menerima pertanian RG dan memastikan bahwa
masyarakat sipil dan kelompok-kelompok yang terkena
dampak termasuk dalam keputusan; dan, akhirnya, untuk
bekerja ke arah moratorium pelepasan dan perdagangan
RGO sampai saat ini seperti bukti lengkap keselamatan
mereka dan kesempatan publik untuk berdebat dengan cara
memberitahukan resiko dan dampak yang terkait dengan
teknologi. Keanggotaannya yang luas, termasuk organisasi
campesino, kelompok masyarakat adat dan lingkungan.
Setiap kelompok atau individu yang setuju dengan deklarasi
yang dikembangkan oleh kelompok ini tentang RGO dapat
menjadi anggota jaringan. Selain koalisi yang luas, po-
sisinya terhadap teknologi pada umumnya sama dengan
koalisi lainnya yaitu menggunakan target spesifik itu. The
Red Latinoamericana contra los de Arboles Monocultivos
menentang penggunaan pohon RG atas dasar kerusakan
lingkungan yang disebabkan olehnya, seperti yang
disebutkan di atas, dan selanjutnya adalah Forum for
Bilogical and Cultural Diversity yang dibentuk pada tahun
2001 di Chiapas, Meksiko untuk “melakukan pembelaan
terhadap obat-obatan asli dan varietas tanaman terhadap
ancaman yang ditimbulkan oleh perdagangan bebas ‘.166

166 Untuk informasi lebih lanjut pada forum itu lihat http://
www.laneta.apc.org/biodiversidad/.
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Banyak koalisi tersebut memiliki titik awal yang sama
dengan kelompok-kelompok seperti ETC (Action Group
on Erosion, Technology and Concentration), tetapi dengan
koneksi internasional yang kuat. ETI ‘terfokus pada isu-
isu HKI dan GURTs atau’ teknologi “terminator”. Mereka
secara konsisten ikut pada pertemuan internasional bio-
safety, menyelenggarakan berbagai lokakarya dan  acara
pendukung untuk isu yang mereka geluti, melobi peme-
rintah, mereka juga melakukan penelitian dan membuat
position paper untuk dibagikan kepada khalayak luas.
Sebuah organisasi yang memainkan peran serupa di
Amerika Latin adalah Interamericana Merah Agriculturas
de y Democracia (RIAD) yang menjadi sumber informasi
terbuka dan analisis bagi NGO dan organisasi petani. 167

Beberapa badan-badan regional dan internasional
yang sudah ada yang bekerja pada isu-isu pedesaan dan
berusaha untuk melindungi kepentingan petani telah
mengadopsi posisi mengenai isu bioteknologi. Misalnya,
Coordinadora Latinamericana de Organizaciones del
Campo (CLOC), terbentuk pada tahun 1994, yang terdiri
dari  perwakilan 84 organisasi dari 21 negara yang bekerja
pada agenda umum reforma agraria, kedaulatan pangan
dan hak-hak masyarakat adat. Mengingat ini berkaitan erat
dengan Via Campesina, dan keragaman keanggotaannya
yang sangat luas, hampir semua organisasi anggota Via
Campesina di Amerika Latin berpartisipasi dalam CLOC
dan banyak organisasi CLOC yang berpartisipasi dalam
Via Campesina (Edelman 2003). Dalam hal ini terlihat
mereka mendukung hubungan satu sama lain dalam
koalisi, yang pada gilirannya, memainkan peran penting
dalam membangun koalisi lainnya pada isu-isu tertentu

167 APM-Mondial memainkan peran penting dalam menciptakan
jaringan ini, dia memberikan ilustrasi lain di mana cara  jaringan
yang ada cenderung membiakkan jaringan baru.
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seperti  Forum for Biological and Cultural Diversity yang
disebutkan di atas atau IPC(International Planning Com-
mittee for Food Sovereignty). Ini merupakan  aliansi glo-
bal dengan puluhan gerakan agraria transnasional
ditambah kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya,
yang melibatkan sekitar 500 organisasi di seluruh dunia.

Ada banyak aktivis biotek yang merasa prihatin pada
dampak teknologi atau aspek-aspek tertentu yang di-
timbulkan,  yang tidak didukung oleh sebuah kegiatan yang
lebih luas dalam menolak neo-liberalisme. Untuk aktivis
anti globalisasi di sisi lain, dengan siapa Via Campesina
memiliki hubungan erat, biotek merupakan salah satu
gejala sistem ekonomi yang menguntungkan agribisnis
dengan mengorbankan petani kecil. Telah ter jadi
konvergensi beragam dan agenda kompetisi seputar kritikan
umum mengenai neo liberalisme. Menurut catatan
Edelman: ‘perdagangan, tindakan phytosanitary, hak atas
kekayaan intelektual, hewan dan kesehatan manusia,
lingkungan, hak asasi manusia, bioteknologi, kesetaraan
gender dan kedaulatan pangan, dalam kehidupan politik
sehari-hari, menjadi terikat dengan satu sama lain “(2003,
212) . Hal ini berlaku bagi kelompok seperti Via Campesina
serta koalisi yang dibentuk untuk menentang kesepakatan
perdagangan tertentu seperti HAS, disana terlihat bagai-
mana pembentuka kesepakatan alternatif  ‘Alternativas para
Las Americas: Hacia la construcción de un acuerdo de los
pueblos hemisférico’ mencerminkan keragaman dan isu
yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Hubungan yang sangat erat antara pembangunan
biotek di Amerika Latin dan evolusi perjanjian perdagang-
an yang bertujuan untuk mengamankan akses pasar untuk
teknologi telah menempatkan bioteknologi pertanian
secara tegas pada layar radar lawan integrasi regional yang
berorientasi pasar. Sebagai contoh, oposisi terhadap FTAA
kembali dibingkai menjadi sebuah perjuangan yang lebih
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luas terhadap industrialisasi global dan intensifikasi
pertanian. Jaringan yang ada ditempa untuk ikut aktif
dalam kampanye internasional melawan RGO, yang juga
memiliki resonansi sentralitas didaerah  Argentina dan
Brazil untuk perdebatan RG global. Menurut Teubal dan
Rodriguez, ‘gerakan petani telah berhasil mengartiku-
lasikan gerakan global otentik dalam beberapa tahun
terakhir “(2002, 197). Hal ini didasarkan pada oposisi untuk
mengontrol perusahaan transnasional pertanian (termasuk
hak paten dan biopiracy), perdagangan bebas hasil
pertanian (terutama dumping), penggunaan hormon dan
transgenik dan mendukung ketahanan pangan serta kese-
jahteraan pangan. Koalisi semacam ini yang melakukan
berbagai kegiatan protes telah menjadi strategi utama yang
diadopsi oleh gerakan petani, yang juga sering dibantu oleh
dukungan keuangan dari kelompok yang bersimpati di
Eropa dan Amerika Utara, mereka mendanai perjalanan
kelompok petani-petani ini untuk demonstrasi anti-FTAA
( Newell dan Tussie 2006).

Hasil dari pembangunan koalisi ini, mungkin dapat
diperdebatkan, seperti pertanyaan Edelman, apakah itu
semata-mata merupakan partisipasi petani dalam jaringan
petani yang memiliki rasa dinamis pada diri mereka sebagai
aktor politik, diberdayakan dengan pengetahuan baru, dan
dijejalkan dengan konsep-konsep solidaritas dan alat-alat
perjuangan ‘(2003, 214). Pembangunan-koalisi juga terjadi
secara horizontal antara gerakan. Di Brasil, walaupun
kampanye untuk Brasil bebas RG telah membentuk pusat
protes, jaringan telah berevolusi antara gerakan berbasis
petani seperti MST dan Via Campesina dan berbagai
kelompok berbasis lingkungan dan gerakan konsumen
termasuk Greenpeace dan ESPLAR, Centro de Pesquisa e
Assessoria, pengembangan kelompok-kelompok seperti
ActionAid dan AS-PTA (Assessoria e Servicios a Projetos
em Agricultura Alternativa), Kelompok pendidikan  seperti
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FASE (lihat di bawah) dan INESC (Instituto de Estudios
Sosial-Economicos). Dalam hal ini penting juga melihat
apa yang dilakukan oleh PT (Workers Party/Partai Buruh).
Hubungan simbolis penting juga dibangun dengan Gereja
melalui Komunitas Basic Christian Base Community (Boff
nd). Pastoral Commission od Land menghasilkan deklarasi
tentang RGO, misalnya, terdapat sebuah daftar serangkaian
keberatan sosial dan lingkungan dengan penggunaan
teknologi (PCL 2004), kelompok gereja ini juga melibatkan
diri dalam kampanye “save creole seeds” dengan men-
ciptakan komunitas bank bibit dalam menghadapi keka-
yaan intelektual oleh perusahaan multinasional (PCL nd).
Di tengah keanekaragaman seperti itu mungkin setiap
kelompok harus terus melanjutkan strategi protes yang
diajukan dan menggunakan sumber daya dimana kemung-
kinannya akan kembali dengan cepat. Catatan Scoones:
‘setiap organisasi harus mampu berfokus pada area yang
berbeda dari  ranah advokasi, beberapa melakukan aksi
langsung dan berorientasi kepada pelayangan protes,
beberapa terfokus pada alternatif  lain seperti demonstrasi
praktis; beberapa melalui pengadilan dan media’ (2005, 12).

Satu strategi aktivis yang diadopsi adalah meng-
ganggu perdagangan produksi RG melalui sarana hukum
dan aksi langsung. Pada tahun 1997 Greenpeace melayang-
kan tuntutan ke pengadilan untuk mencegah dua kapal
container yang berlayar membawa jagung RG dari Argen-
tina menuju Brasil dan industri perternakan. Langkah itu
berhasil mendorong perdebatan publik, akhirnya kapal
yang penuh dengan jagung Argentina itu tiba tetapi kembali
dan berada di lepas pantai saat keputusan dibuat mengenai
apakah komoditas transgenik akan di izinkan masuk ke
negara itu. MST juga melakukan intervensi secara fisik
untuk menghentikan impor RG ke Brasil ketika pada bulan
Juli 2000 MST memimpin sebuah kelompok petani  untuk
menyerang kapal di Recife yang berisi jagung RG impor
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dari Argentina (Scoones 2005). Sebuah tindakan hukum
juga diajukan terhadap Menteri Kehakiman dalam upaya
untuk memblokir pengiriman kedelai lebih lanjut dari AS
atas dasar bahwa tidak ada izin label di Brasil untuk
melindungi konsumen. Kontroversi ini membawanya pada
kewjiban untuk melakukan pengujian terhadap konten
impor RG dan menurut Paarlberg (2001,84), impor RG
yang signifikan dari US dan Argentina dihindari untuk
meminimkan kontroversi. Meskipun, dalam jangka pendek,
tindakan semacam itu berfungsi untuk menarik perhatian
pada perdagangan yang buruk dan diatur dengan risiko
yang terkait, isu tersebut masuk ke wilayah publik dan mau
tidakmau menarik perhaitan pemerintah untuk menang-
gapinya,  upaya pemerintah dengan berargumentasi tentang
alasan perdagangan yang menguntungkan secara ekonomis
sia-sia karena pergeseran posisi pemerintah Lula terhadap
biotek. Pada tanggal 22 Maret 2005, misalnya, CTN Bio
menyetujui impor 370.000 ton jagung RG dari Argentina
yang akan digunakan sebagai pakan ayam.

Sering kali bekerja ditengah kecerdikan aktor media
transnasional menyebabkan perlawanan nasional men-
dapat perhatian internasional dan itu berpotensi menjadi
ujung tombak suatu perubahan. Tetapi permasalahan
kemudian bagi kelompok-kelompok seperti MST adalah
bahwa aksi mereka diliput oleh media jika perjuangan
gerakan pedesaan itu dilakukan dengan strategi yang sama
digunakan berulang kali (invasi tanah). Tetapi banyak fakta
mengatakan, politik radikal yang melatari aksi-aksi itu
sering terjadi di daerah pedesaan terpencil yang membuat
mereka mungkin berada di luar jangkauan jurnalis nasional
yang berbasis di pusat perkotaan. Dan juga bagi media,
sulit mencari hal baru dalam gerakan yang melakukan
invasi tanah, sehingga jarang ada rasa simpatik terhadap
tujuan pergerakan seperti itu sehingga menyulitkan untuk
mempublikasikan tindakan-tindakan utama mereka  dalam
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media mainstream (Andrioli 2006). Sebaliknya, keberadaan
‘bintang anti-RG internasional ‘ (Scoones 2005, 15) pada
pertemuan World Social Forum (WSF) di Brasil, dalam
banyak hal berfungsi sebagai ‘intelektual organik’ dari
gerakan anti-RG yang memberi  visibilitas , pengaruh dan
bimbingan (dalam proporsi yang berbeda), dan telah
membantu untuk menarik perhatian media, sehingga
berguna untuk perjuangan nasional melawan biotek.
Ketertarikan media misalnya dinyalakan oleh keterlibatan
aktivis anti-RG yang terkenal dan juga seorang petani, José
Bove, yang ditahan karena berpartisipasi dalam invasi yang
dipimpin MST terhadap pertanian Monsanto di Rio
Grande, menghancurkan lima hektar tanaman RG (Sco-
ones 2005). Selain itu ada juga bintang yang lain yaitu
Vandana Shiva, seorang penulis dan aktivis India, Percy
Schmeiser seorang petani dari Kanada yang terlibat dalam
pengadilan dengan Monsanto, juga menyatakan  bahwa
Monsanto memang menggunakan bibit secara illegal,
tuntutannya bahwa tanamannya telah ‘terkontaminasi’ oleh
tempat percobaan tanaman RG Monsanto di lahan yang
bersebelahan dengan nnya (Glover dan Newell 2004).
Keterlibatan dalam WSF terbukti efektif  untuk gerakan
domestik yang terpusat pada perhatian masalah ini dan
membangun koalisi dengan aktivis internasional. forum
semacam itu juga memberikan kesempatan untuk menarik
perhatian agenda kelompok ‘seperti WSF pada tahun 2001
menjadi tempat untuk melahirkan World Forum on Food
Sovereignty’ didukung oleh CLOC dan Via Campesina.
Memang Edelman menyarankan, ‘riwayat partisipasi yang
tinggi dalam protes internasional dan pertemuan masya-
rakat sipil terus menjadi ciri kegiatan Via Campesina’ (2003,
206).

Penting untuk di ingat, bagaimanapun, bahwa
mobilisasi transnasional sering mendapatkan kekuatannya
dan strategi orientasi dari pengaturan nasional tertentu.
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Brasil menjabat peran sebagai episentrum dalam perju-
angan sosial yang lebih luas atas bioteknologi. situs khusus
dalam kontes global bioteknologi pertanian di masa depan
yang menjadi transnasional karena nilai simbolis yang
mereka hasilkan  dan mereka menyatakan bahwa ini akan
diproyeksikan untuk  para aktivis di tempat lain. roman-
tisme yang mengelilingi gerakan sosial di Amerika Latin
pada umumnya tentu jelas dalam kaitannya dengan MST,
khususnya di kalangan aktivis antibiotek yang berbasis di
wilayah barat untuk menangkis pernyataan bahwa mereka
menolak teknologi yang elitis dan berfungsi untuk menolak
akses ke petani miskin yang berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan lewat teknologi.

Sebagaimana telah kita lihat, kebijakan ekonomi glo-
bal di Amerika Latin dan di wilayah lain, terutama WTO,
berupaya untuk membentuk proses regional dan tran-
snasional yang disalurkan melalui negara. Banyak upaya
yang dilakukan untuk melakukan penggeseran dan melan-
jutkan posisi pemerintah nasional sebagai cara untuk
membentuk kebijakan internasional. Oleh karena itu,
mungkin ada bukti tentang apa yang disebutkan oleh
Tarrow (2005) “aktivisme transnasional yang baru” yang
menanggapi dan scaling up pada struktur kesempatan
politik yang ada dalam forum internasional dan regional,
tetapi mayoritas aktivisme yang terkait dengan  biotek terus
berlangsung di tingkat nasional, bahkan jika hal ini terkait
dengan kelompok lain dan juga sering bertentangan dengan
aktor transnasional yang beroperasi di arena domestik
(seperti TNCs). Bagi kebanyakan aktivis,target utamanya
tetap negara dan audiens utamanya adalah nasional, bah-
kan jika diungkit di tingkat internasional, ini dapat
digunakan untuk menghasilkan reformasi dalam negeri.
Hal ini sangat dimengerti oleh mereka dari gerakan pe-
desaan yang terlibat dengan masalah seperti MST, dimana
biotek dipandang sebagai manifestasi lain dari pembagian
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yang tidak adil dari tanah dan kekayaan dari produksi
pertanian, dimana negara memiliki tanggung jawab utama
untuk menanganinya. Ini merupakan Isu-isu yang berada
di luar yurisdiksi badan-badan regional dan internasional
bahkan jika keputusan yang mereka buat, terutama di
sekitar perdagangan, memiliki dampak nasional dan lokal
yang mendalam.

Kampanye Nasional di kawasan ini mungkin dikelola
melalui badan-badan pelayanan sebagai titik koordinasi dan
dengan transnasional yang berbasis representasi. Mereka
membantu untuk mengarahkan klaim mereka ke arah
gelanggang global dan regional, seperti WTO atau arena
multilateral untuk menangani masalah-masalah yang
berdampak pada kehidupan pedesaan, seperti musyawarah
CBD tentang akses dan pembagian keuntungan atau
perdebatan tentang pembatasan penggunaan teknologi
GURT. Aktivis memanfaatkan kemampuan mereka untuk
beroperasi secara bersamaan di ruang politik yang berbeda
dan melampaui batas skala. Mereka melibatkan diri,
misalnya dalam memobilisasi aliansi nasional dalam ‘ arena
transnasional’ seperti apa yang terjadi pada negosiasi
Protokol Cartagena. Dengan akses ke arena transnasional
seperti yang ada dalam platform untuk memajukan tujuan
politik nasional, misalnya, sekitar 1.500 petani yang dimo-
bilisasi oleh Via Campesina berdemonstrasi di Curitibia,
dimana MOP3 (Rapat partai) itu diadakan. Mereka
memprotes lamanya waktu (4 tahun) diperbolehkannya
ketentuan mengenai identifikasi transgenik dalam makanan
yang masuk kedalam wilayah mereka.

Meskipun dikatakan bahwa gerakan sosial global
lebih banyak jumlah bagian-bagiannya daripada klaim yang
membentuk itu sendiri, mereka memberikan batas-batas
yang tidak relevan, runtuh, dan melampaui penggabungan
ruang aktivisme, diperlukan tindakan hati-hati tentang
sejauh mana aktivisme benar-benar terlihat dalam lintas
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batas. Kasus aktivisme sekitar perdagangan dan biotek-
nologi di Amerika Latin tampaknya akan memberi
pengaruh (2005) pada ungkapan Tarrow bahwa aktivisme
yang disebut transnasional sebenarnya sering mengek-
spresikan tuntutan global yang diartikulasikan dalam
pengaturan nasional tertentu yang dimaksudkan untuk
menggeser posisi keadaan bangsa tertentu. Apa yang kita
amati tampaknya adalah kemunculan ‘titik fokus’, momen
atau ruang konvergensi politik di mana prioritas nasional
lebih  luas, kampanye penekanan dan preferensi strategis
dapat dinyatakan. Ini dapat mengambil bentuk wacana
koalisi ‘(Hajer 1995) atau menjadi narasi yang menyatukan
gerakan eklektik di wilayah yang berbeda, Alur cerita atau
perangkat lunak yang bekerja dalam situasi yang berbeda
dan oleh karena itu memungkinkan untuk terjadinya jual-
beli politik di kelompok-kelompok yang mungkin tidak
bekerja sama. Konsep ‘kedaulatan pangan’ tentu bekerja
dengan cara ini, dengan kemampuan umum untuk
melayani banyak hal (dan kadang-kadang bertentangan)
dengan kebutuhan kampanye secara bersamaan. Sedang-
kan MST, memberikan titik awal untuk menyatakan
tentang redistribusi tanah yang bagi kelompok-kelompok
pedesaan lainnya merupakan slogan untuk pertahanan
ekonomi lokal sementara, pada saat yang sama, memung-
kinkan banyak aktivis lingkungan berdebat untuk ke-
lanjutan produksi makanan secara ekologis (non RG).

Bukti apa yang dapat kita temukan dalam tingginya
level koordinasi internasional dalam NGO seperti
Greenpeace? Kelompok seperti ini dapat memainkan peran
sebagai jembatan antara kampanye di lokasi global yang
berbeda, meniru taktik yang diadopsi oleh kelompok
mereka di salah satu bagian dari dunia di wilayah lokal
lainnya. Misalnya, sudah menjadi tradisi yang kuat dalam
kelompok Greenpeace dan genetix snowball di Eropa untuk
menggunakan tindakan langsung untuk mencabut tanaman
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RG di lahan percobaan. strategi tersebut juga diadopsi di
Brasil, di mana telah terjadi invasi Monsanto dan didi-
rikannya stasiun penelitian Monsanto, dan sama dengan
aksi di Eropa, mereka mencabut tanaman percobaan itu.
Pada bulan Januari 2001, sebagai bagian dari protes anti
globalisasi yang lebih luas, lebih dari 1.000 anggota MST
menyerbu pabrik Monsanto di Rio Grande do Sul dan
mengatakan mereka akan tinggal di sana tanpa batas waktu
sebagai tindakan protes terhadap tanaman RG yang dikem-
bangkan oleh perusahaan itu. Tampaknya mungkin bahwa
kita akan melihat penekanan tinggi pada strategi tindakan
langsung dalam menghadapi pergerakan pemerintah untuk
lebih membuka pasar bagi pengembangan RG. Misalnya,
Maret 2006, Via Campesina menduduki lahan percobaan
situs perusahaan bioteknologi Syngenta dan melaporkan
penggunaan kedelai RG ‘ilegal’ dan jagung di daerah
tersebut. Pada bulan November 2006, Roberto Requião
gubernur disana menandatangani Keputusan untuk meng-
ambil alih pertanian Syngenta. Menurut Kenfield dan
Burbach (2007), “Keputusan itu merupakan kemenangan
politik besar bagi gerakan pedesaan dan lingkungan, yang
menentang kekuatan agribisnis di Brasil ‘. Jika demikian
tinggal sedikit lagi perjuangan. Pada bulan Juli 2007
Syngenta dan sekutunya berhasil menjungkirbalikkan kepu-
tusan dan Via Campesina diusir dari lokasi itu. Baru-baru
ini (Oktober 2007) pergulatan tersebut menyebabkan
kekerasan dan bahkan kematian terhadap beberapa aktivis
Via Campesina di Paraná, yang sedang melakukan pendu-
dukan bersama 150 anggota lainnya (Via Campesina 2007;
Kenfield dan Burbach 2007). Tentu hal ini berada disekitar
aktivisme transnasional biotek, meskipun dalam satu
organisasi dengan berbagai informasi yang signifikan dan
sumber daya yang bertujuan untuk menyelaraskan perju-
angan nasional dengan prioritas kampanye internasional.
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Dalam hal gerakan transnasional yang berbasis
petani, aktivisme sekitar bioteknologi di Amerika Latin
dapat ditemukan sebagai bagian dari tren, Edelman (2003)
yang menjelaskan tentang ‘globalisasi dari bawah’, di mana
petani mengembangkan agenda umum dan repertoar
sebagai protes pada masalah-masalah yang berbeda seperti
perdagangan dan isu hak asasi manusia. Hasilnya, dia
berpendapat ‘petani telah mencapai kepentingan di arena
internasional yang jarang mereka nikmati di negara mereka
sendiri” (2003, 185). Meskipun perbedaan kepentingan
materi yang ada di antara mereka, yang menyatukan petani
miskin dan buruh tak bertanah adalah kondisi nasib yang
sama yaitu sama-sama di eksploitasi, yang dapat dijelaskan
dalam istilah kelas yang melampaui batas-batas negara.
Oleh karena itu, meskipun mereka terlibat dalam gerakan
sosial pedesaan dengan identitas beragam seperti etnisitas
dan gender dalam menegaskan hak-hak mereka dan
menjelaskan pengecualian mereka, eksploitasi, bukan
kesadaran atau kesadaran umum dan inilah keunggulan
dari cara baca kelas (Burnham 2002, 117), seperti yang
terjadi dalam mobilisasi terhadap biotek akan lebih
dipahami jika dilihat dalam istilah kelas. De Ste. Croix
mengklaim bahwa ‘kelas” (berdasarkan relasinya) adalah
ekspresi sosial kolektif fakta eksploitasi, dan cara eksploitasi
terwujud di dalam suatu struktur sosial’ (1981, 43, dikutip
dari Burham 2002, 117). Masalah dalam konteks ini tidak
bisa direduksi hanya untuk mengendalikan alat-alat
produksi, karena petani yang lebih kecil memiliki sertifikat
tanah, tidak seperti buruh tak bertanah yang mereka
perkerjakan. Sebaliknya,  resistansi yang muncul adalah
hasil dari eksploitasi yang dilakukan oleh kepentingan
komersial yang lebih besar, disamping itu negara juga
menciptakan ikatan politik antara kelas petani di Amerika
Latin dan di luar.
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Sebagai contoh, tujuan perjanjian perdagangan
dengan efek yang luas pada ekonomi pedesaan berfungsi
untuk membangkitkan aksi sosial dan memberikan
ancaman umum bagi produsen - produsen kecil. Ini
tentunya kasus yang masih berkaitan dengan perjanjian
NAFTA dimana melahirkan serangkaian koalisi di antara
mereka yang disingkirkan dari pasar yang terintegrasi
dengan FTAA (Teubal dan Rodríguez 2004). RMALC
(Mexican Network Against Free Trade) merupakan salah
satu manifestasi dari hal ini, dan menjadi sumber penting
dari analisis kebijakan perdagangan untuk pergerakan
petani (Edelman 2003; Icaza 2004). Isu-isu kelompok yang
spesifik seperti En Defensa del Maíz (EDM 2002),
difokuskan pada seputaran permasalahan perdagangan
bebas dan jagung RG, dan koalisi nasional campesino
seperti El Campo Aguanta No Mas168  menarik perhatian
terhadap dampak negatif  NAFTA pada mata pencaharian
masyarakat miskin pedesaan, juga terhadap munculnya
perjanjian – perjanjian baru. Perdagangan politik juga ikut
menghubungkan ekonomi makro yang ditata ulang  dengan
‘samar samar’ tentang kebijakan masalah-masalah pem-
bangunan dalam dan luar negeri dengan cara yang baru.
Ada juga pendirian pada aktivis – aktivis di seputaran isu-
isu perdagangan dimana mereka tidak lagi menjadi titik
acuan utama bahkan lobi berlanjut diteruskan terhadap
negara. Ekspresi solidaritas, didorong melalui kerjasama
demonstrasi,  deklarasi, perjalanan panjang dan seperti apa
yang dikatakan Edelman bahwa perdagangan ‘semakin
membagi orang menjadi lebih sedikit dalam ranah nasional
dibandingkan hubungannya dalam strata kebersamaan,
masalah berbasis sosial (2003,198). Demikian juga dengan

168 Diterjemahkan sebagai: The Countryside Cannot Take Any More”.
Sebagai contoh, lihat http://www.groupocholarlavi.org/php/doc/
documentos/elcamponoaguanta.pdf.
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kelompok adat dan petani , identitas politik yang melewati
batas negara tentu suatu hal yang penting.  FTAA berfungsi
untuk meluruskan permasalahan ini di seluruh dunia dan
diwujudkan dalam pembentukan Hemispheric Social Al-
liance. 

Partisipasi 

Meskipun banyak mobilisasi -yang seperti dijabarkan
di atas- berusaha untuk memperjuangkan hubungan antara
bioteknologi dan perdagangan melalui ‘orang luar’ dengan
strategi protes dan perlawanan, beberapa kelompok telah
berusaha untuk menggunakan jalur yang tersedia pada
partisipasi kelembagaan atau ‘membentuk celah’ yang
tersedia untuk mereka pada pemerintah dan lembaga -
lembaga perdagangan regional yang berhubungan dengan
isu seputar bioteknologi. 

Tidak ada celah di sini untuk meninjau ulang jajaran
ruang yang  secara utuh tersedia untuk  mengorganisir ma-
syarakat sipil dalam ranah formal kebijakan perdagangan
di Amerika Latin yang berhubungan dengan perjanjian-
perjanjian seperti NAFTA, FTAA, Mercosur, dan dalam
hal ini  pula telah dilakukan peninjaun ulang dimana-mana
(Newell dan Tussie 2006). Cukup untuk dicatat bah-
wa partisipasi tokoh-tokoh masyarakat sipil telah ditujukan
untuk menciptakan dukungan politik masyarakat bagi
perjanjian perdagangan yang kontroversi daripada mem-
buka pengawasan masyarakat yang serius. Ini adalah ke-
sempatan bagi aktivis untuk membuat pandangan mereka
agar memahami lebih lanjut bahwa mereka dibatasi oleh
tingkat dukungan yang bersandarkan ke teknologi oleh para
penguasa seperti di Brazil dan Argentina. Dalam pikiran
institusi Mercosur, seperti SGT6 169 kelompok Kerja

169 Sub-Grupo de Trabajo.
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lingkungan, meskipun sudah diantipasi lebih awal me-
ngenai potensi risiko yang terkait dengan teknologi, Ar-
gentina memainkan peran utama dalam memveto ke-
tentuan biosafety dari draft yang diusulkan. Kerangka
Perjanjian itu disetujui pada tahun 2001 dimana tidak ada
urusan sama sekali pada isu biosafety (Hochstetler
2003). Ketika kementerian Pertanian Argentina meng-
adakan pertemuan di Mercosur tahun 2005 untuk
mendapatkan dukungan terhadap keadaan mereka dalam
melakukan pembayaran royalti  Monsanto pada tanaman
kedelai (bukan bibit), dukungan awal datang dari Brasil dan
Paraguay. Bagaimanapun, Tekanan yang sangat kuat
setelah pertemuan itu, memaksa pemerintah menarik
kembali posisi mereka dengan dasar bahwa mereka sedang
mengadakan perjanjian dengan pihak swasta dan
Monsanto.170 

Di luar ranah politik perdagangan biotek di Amerika
Selatan, beberapa pemerintah daerah juga ikut serta dalam
penandatanganan Protokol Cartagena dalam hal Bio-
safety, yang pada gilirannya membutuhkan negara untuk
menciptakan mekanisme pada partisipasi dan konsultasi
publik seputar rancangan kerangka biosafety nasional
mereka (Glover et al 2003). Oleh karena itu di tingkat
nasional, hal ini telah menimbulkan pembentukan celah
nasional yang mengundang partisipasi seputaran bio-
teknologi. Meskipun demikian, demokratisasi kebijakan
dalam hal ini sangatlah sulit, di Brazil, penjelasan singkat
CTNBIO dalam agenda pertemuan ditempatkan di situs
Web mereka sebelum pertemuan dan keputusan yang
diambil secara resmi, diinformasikan kepada pihak ber-
wenang baik lokal dan regional dan lembaga federal lainnya
seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen
Kesehatan. Keputusan juga diposting di Internet setelah

170 wawancara pada Menteri Pertanian , Argentina November 2007
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pertemuan. Namun, pertemuan diselenggarakan dengan
tertutup dan publik tidak dapat mengakses secara lengkap
laporan dalam diskusi tersebut. Pemerintah membenarkan
adanya pendekatan melalui rekomendasi  ke arah keperluan
komersial yang bersifat rahasia. Persyaratan untuk proyek
percobaan perkebunan dipublikasikan dalam jurnal resmi
pemerintah dan di Internet satu bulan lebih dulu agar warga
yang tertarik dapat menyatakan posisi mereka bahwa
mereka bersedia untuk ikut ambil bagian dalam ketetapan
ini. Meskipun begitu, kendati akses terhadap informasi
meningkat, Dewan menerima kontribusi yang sangat sedi-
kit dari masyarakat sampai saat ini. CTNBIO telah mendu-
kung kegiatan yang dipromosikan oleh Biosafety National
Association Asosiasi Biosafety Nasional (ANBIO), seperti
yang dilakukannya pertama kali pada Kongres Biosafety
di Brazil, pada September 1999. Para aktivis mengeluh,
seharusnya organisasi yang bertujuan untuk beroperasi
sebagai organisasi yang mengurus peraturan dalam hal
kesehatan publik dan isu lingkungan harus memperta-
hankan independensinya dari perusahaan yang diwakili
oleh ANBIO, keluhan ini karena acara itu mendapatkan
sokongan dari perusahaan bioteknologi termasuk peru-
sahaan bioteknologi Monsanto, Novartis, Agrevo dan
Du Pont. Akibatnya, menurut Pelaez dan Schmidt (2004,
249-50) CTNBio dihadapkan pada krisis kredibilitas yang
serius dalam masyarakat Brasil yang dikhawatirkan men-
stimulir bioteknologi menjadi menguntungkan perusahaan
multinasional.

Sifat konfliktual yang ada pada perdebatan kebijakan,
yang dijabarkan oleh Scoones dalam buku ini, dipandang
oleh beberapa sebagai hasil dari keluhan-keluhan oleh
kelompok-kelompok yang merasa mereka tidak diajak
dalam forum konsultasi publik dan terus dibiarkan keluar
dari proses pembuatan kebijakan atas masalah-masalah ini.
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Berkenaan dengan hal ini dikutip dari laporan MP Brasil 
Ronaldo Vasconcellos, tentang kegiatan CTNBIO.

Kami percaya dan dapat berharap bahwa CTNBIO
membuat prosedur yang lebih terbuka kepada
masyarakat Brasil, meruntuhkan mitos yang selama ini
ada di banyak kasus, karena ketertutupan dan kegiatan
yang dilakukan dengan prosedur yang tak transpa-
ran . Kita tahu bahwa forum para ilmuwan tidak dapat
menjadi sebuah majelis yang ternama tetapi, juga, tidak
harus ditandai oleh suasana dewa-dewa yang di klaim
masyarakat sipil. Gaya otoriter yang menandai
CTNBIO, khususnya jabatan kepresidenan yang sampai
tahun 2001, tidak  memberikan kontribusi yang efektif
bagi pengembangan kebijakan biosafety demi kepen-
tingan terbaik untuk seluruh masyarakat Brasil. (Dikutip
dari Glover et al.2003,9) 

Ronaldo Vasconcellos mengakhiri laporannya dengan
merekomendasikan ‘definisi kriteria baru bagi pemilihan
anggota CTNBIO dan tindakan lainnya untuk mening-
katkan transparansi keputusan tersebut, dan untuk mem-
bawanya lebih dekat dengan masyarakat sipil’. Sehu-
bungan dengan intensitas perlawanan masyarakat sipil
untuk pengembangan tanaman RG di Brasil, CTNBio
berusaha untuk memperluas kisaran pemangku kepen-
tingan itu untuk berkonsultasi dengan perusahaan
dalam pengambilan keputusan. Dari tahun 1999 dan sete-
rusnya, CTNBIO berusaha untuk melakukan konsultasi
secara ‘extensive’ dengan ilmuwan-ilmuwan non-biotek-
nologi di Akademi Ilmu Nasional Brasil dalam menanggapi
kritik yang memberikan kontribusi yang cukup baik
berkaitan dengan posisinya mendukung teknologi.
Kendatipun demikian, dia CTNBIO tetap terus maju
dengan gayanya dan dia lebih memilih itu daripada
mencegah “tubuhnya tergoyahkan” oleh kelompok-
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kelompok masyarakat sipil yang kritis, hingga kemudian
menggantikan IDEC di Komisi setelah adanya protes dari
kelompok kiri

Tingkat akses dan partisipasi kelompok-kelompok
masyarakat sipil juga ditegaskan menurut hubungan
mereka dengan partai-partai yang berkuasa. Aktivis melihat
adanya perbedaan di Brasil, misalnya, antara pemerintahan
Cardoso yang dalam pandangan mereka menjadikan
masalah agraria menjadi masalah kapasitas polisi -untuk
menangani kelompok pemberontak- dan di sisi lain
pemerintah Lula, yang diundang MST untuk berpartisipasi
dalam dewan kabinet, menangani masalah-masalah seperti
kelaparan dan reformasi agraria. Ini terlepas dari kritik
aktivis tentang sifat keterbatasan dari proses reformasi dan
dukungan pemerintah yang berorientasi dalam model
ekspor agribisnis (Santos 2006). 

Diskusi publik mengenai dampak potensial dari RGO
yang dinilai dibutuhkan di Brasil bahkan beberapa
perwakilan dari CTNBIO percaya bahwa keterlibatan
publik tidak diperlukan karena isu biosafety sangat
bersifat ’Teknis’.  Koalisi NGO  ‘Untuk Brasil bebas RGO’
berjuang untuk membuat penilaian dampak lingkungan
dengan wajib mengikutsertakan public. strategi  itu telah
membuka ‘kotak hitam’ dari pengambilan keputusan untuk
suara yang beranekaragam dan untuk pembenaran
percekcokan diluar masukan masyarakat, yakni bahwa sifat
teknis itu didefinisikan secara sempit bahwa  partisipasi
yang dimaksud hanya dari kalangan ahli. Levidow (1998)
yang mengacu pada “ demokrasi dari proses bioteknologi”
telah disajikan untuk membatasi debat dalam scenario yang
telah ditetapkan tentang masa depan biotek daripada terikat
lebih luas dengan keprihatinan etis dan sosial. ’Masalah
teknis’ yang dapat memperbaiki bahaya neo-liberal hanya
melahirkan analisis keuntungan dari permintaan istimewa
bagi para ahli . Seperti yang dikatakan Newell: “dengan
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bioteknologi kita melihat adanya prinsip penting dari
modernitas dan kapitalisme yang diemban untuk menutup
perjanjian demokratis yang lebih luas dengan jumlah
tertentu, di banyak rangkaian, untuk pertanyaan-pertanya-
an penentu seperti tentang hak, akses dan hak atas pangan
dan kesejahteraan mata pencaharian ‘(2006, 76). Perangkat
politik yang lazim digunakan oleh negara dan perusahaan
elit pada akhir ini adalah mengaggap masyarakat sebagai
orang bodoh, kurang informasi dan hanya dapat terlibat
dalam isu-isu ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat
‘emosional’ dasar (Wynne 2001). Efeknya adalah ‘parti-
sipasi dalam pengambilan keputusan mengenai tanaman
RG bagi kebanyakan masyarakat tidak ada, dia hanya
mengambil bentuk dari melaksanakan hak-hak konsumen
untuk membeli, atau menolak untuk membeli produk yang
telah disetujui untuk masuk pasar, meskipun upaya para
aktivis dalam demokratisasi mengharuskan pengambilan
keputusan dengan mencoba untuk melindungi hak-hak
publik terhadap informasi, dan mengekspos proses kese-
pakatan kepada publik ‘(Newell 2006, 77).

Menanggapi keterbatasan jalur formal partisipasi
publik, ActionAid Brasil, FASE ( Federacao dos Orgaos
butir e Educacional Asistencia Sosial), MST, CUT ( Con-
federation of  Labour Unions-Konfederasi Serikat Buruh),
dan Penasehat dan Pusat Riset  (ESPLAR) telah memper-
timbangkan bahwa masyarakat harus ikut melakukan
penilaian sebagai saksi, masyarakat yang dimaksud disini
adalah kaum petani skala kecil, orang yang tidak memiliki
lahan dan konsumen miskin perkotaan. Yang pertama
berlangsung di Fortaleza, ibukota negara bagian Timur
Laut Ceará, pada bulan April 2001. Yang kedua diseleng-
garakan di Belem do Para, ibukota negara bagian Ama-
zon, pada bulan September 2001. Saksi  dipilih ‘secara acak’
dari daftar yang disediakan oleh jajaran dari perwakilan
asosiasi yang berbasiskan masyarakat setempat. Ratusan
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petani berskala kecil, orang  yang tak memiliki lahan dan
konsumen miskin perkotaan ikut menghadiri acara
tersebut. Di antara pertanyaan yang harus didapatkan
jawabannya dengan mendatangkan saksi ini adalah ‘apakah
ada cukup bukti bahwa RGO tidak mengancam ling-
kungan? ‘dan’apakah proses pengujian dan penggunaan
komersial RGO dilakukan dengan demokratis, transparan
dan cukup hati-hati? “Setelah mendengar bukti dari para
saksi, jawaban untuk kedua pertanyaan dari juri adalah
‘tidak’, di kedua acara yang diselenggarakan. Sidang ber-
langsung selama dua hari. 171 Perwakilan dari ActionAid
Brasil menyimpulkan bahwa ‘orang-orang ini, selalu di
ekslusi dalam proses pembuatan kebijakan dalam isu-isu
yang justru sangat berpengaruh sangat besar pada mereka,
dari sini mereka memiliki kesempatan untuk mengakses
semua informasi dan mengambil keputusan dengan men-
jadi anggota saksi’ (Campolina 2001, 29). Proses yang sama
juga terjadi di Rio pada bulan Agustus 2002. Ini mengikuti
prosedur yang sama dengan sebelumnya, melainkan
ditargetkan pada konsumen perkotaan. Pada tahun 2004
ada penilaian masyarakat di Parana. Menurut Scoones, ‘ini
lebih dari kesatuan massa dari proses penjurian dengan
3.000 aktivis MST yang menghadirinya ‘(2005, 36).  Pada
acara itu ternyata terjadi politik buy-in dari pejabat negara,
dia memanfaatkan itu untuk pemilihan gubernur.

Di Argentina, terdapat tingkat skeptisisme yang tinggi
tentang perlunya batasan biosafety nasional dengan
ketentuan partisipasi publik. Khususnya kelompok bisnis,
ketakutan bahwa proses tersebut akan menghasilkan
keraguan dan skeptisme tentang teknologi yang mereka
mengklaim sekarang sama sekali tidak terbukti. 172Dalam

171 Untuk percobaan kebijakan yang lebih konsultatif  lihat Scoones dan
Thompson (2003) dan Pimbert dan Wakeford (2002).

172 Wawancara dengan pimpinan ArgenBio, November 2006.
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proses pengambilan keputusan formal, akses kritik NGO
pada teknologi sudah sulit, dalam banyak hal CONABIA
adalah, pusat perembukan proses persetujuan untuk
penerapan bioteknologi pertanian. Ini adalah suatu badan
yang multi-sektoral, dimana diwakili oleh swasta dan
organisasi masyarakat. Keanggotaan dan koordinasi yang
telah dimodifikasi dengan meningkatkan input dari sektor
swasta. Saat ini, CONABIA terdiri dari tiga lembaga pene-
litian publik , empat universitas, enam asosiasi sektor swas-
ta, satu perkumpulan masyarakat konsumen, empat perwa-
kilan SAGPyA (Secretary of  Agriculture, Fisheriesand
Food)-(Panitera Pertanian, Perikanan dan Makanan) dan
dua anggota dari Departemen Kesehatan, meskipun
komposisi ini  dapat berubah dari waktu ke waktu. Ke-
tegasan utama tentang siapa yang duduk di komite dipilih
dari Menteri Pertanian, walaupun anggota CONABIA
mengklaim bahwa seseorang dengan ‘pengalaman pro-
fesional’ dapat ikut serta untuk berpartisipasi. Ketika
ditanya tentang ada tidak nya konsumen atau kelompok
lingkungan, seorang pejabat mengaku telah mengundang
Greenpeace dan organisasi-organisasi konsumen untuk
berpartisipasi ‘tetapi mereka tidak memiliki usulan satupun
dengan kapasitas professional dalam ranah ini.173 Meng-
gunakan kriteria yang berdasarkan ilmu untuk menentukan
partisipasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai suatu
mekanisme untuk mengartikan ‘sah’ atau tidaknya pe-
mangku kepentingan umumnya juga berlaku untuk sistem
peraturan lainnya, tapi itu hanya berfungsi untuk kubu yang
kurang kritis terutama mereka yang tidak memandang
resiko yang berhubungan dengan teknologi (Newell
2006). Seorang mantan wakil CONABIA dari Sekretaris
pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan,

173 wawancara dengan CONABIA, November 2006
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ketika dia mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan
kritis tentang isu-isu biosafety, ternyata yang belum begitu
dipelajari, dan jumlah orang yang kritis ini sangat sedikit
jumlahnya daripada orang yang berpihak mendukung
teknologi.174

Apa yang kita amati kemudian adalah tidak adanya
celah resmi yang berfungsi sebagai arena untuk pertim-
bangan yang efektif, apalagi pembantahan bioteknologi
oleh aktivis. Dengan ini, upaya untuk membangun tempat
alternatif  untuk mengartikulasikan suara-suara ‘Pembang-
kang’ tidak bisa diadakan, meskipun ketidakmampuan
mereka untuk otoritatif  terhadap kemampuan mengambil
keputusan akan terus menjadi batasan yang serius  bagi
usaha  perubahan yang abadi.

Representasi 

Seperti catatan editor dalam buku ini: “jelas bahwa
terjadinya pergerakan global telah membuat langkah yang
mengesankan, terlebih bagi kelompok pedesaan, mereka
menjadi tidak terwakili sama sekali, namanya saja yang
berada dalam gerakan-gerakan agraria transnasional”
(Borras et al 2008). Bahkan hal ini terjadi di negara-negara
seperti Brazil, yang “konon menjadi benteng dari setiap
gerakan-gerakan”. Sebagian, ini merupakan hasil dari peran
ganda petani yang melakukan sekaligus bertindak sebagai
produser, aktivis, warga lokal dan global. Edelman meng-
artikan ini secara kongkrit: “individu-individu yang sama
yang memobilisasi untuk konferensi internasional mungkin
juga harus mengerahkan sebuah tim hukum untuk
membela kepemilikan yang diperebutkan , tindak lanjut
atas perintah kerjasama sementara dan panen di ladang
kubis sebelum hujan tiba”(2003, 214). Beberapa mungkin

174 wawancara dengan ahli ilmu tanah, November 2006
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menjadi “pedesaan selebriti” seperti Bove dan Schmeiser
dalam kasus RG. Ditekan oleh kendala waktu, prioritas dan
kurangnya pemahaman petani terhadap tekhnik pembu-
atan kebijakan perdagangan, membuat kesempatan hanya
sedikit untuk representasi langsung secara realistis. Ini pasti
meninggalkan ruang lingkup yang luar biasa untuk
pengaturan agenda otonom  bagi pimpinan koalisi berbasis
luas. 

Kebangkitan dan kejatuhan ASOCODE (Asosiasi
Organisasi Petani Amerika Tengah untuk pengembangan
dan Kerjasama) memberikan peringatan bagi koalisi
transnasional yang lainnya agar mempersiapkan sejak dari
skala regional dan internasional  sambil tetap responsif
kepada basis sosial mereka. Seperti yang Edelman cer-
minkan: “dalam kasus ASOCODE, sebuah organisasi yang
sangat terkenal, mempunyai pengaruh yang lebih besar,
ketika dihadapkan pada donor, mereka tidak lagi fokus ke
petani dan terjadilah percekcokan terus-menerus yang
kemudian menghancurkan keduanya dan membawa aso-
siasi tersebut ke titik di mana namanya saja yang eksis
tetapi itu hanya menikmati kejayaan sebelumnya yaitu
dinamika dan prestise belaka”(2003, 191). 

Sehubungan dengan keduanya, mobilisasi “massa”
atau menyebarkan pengaruh melalui saluran kelembagaan
formal, membuat isu-isu itu berbicara untuk siapa dan
tentang apa. Isu-isu semacam itu juga dapat meningkatkan
ketegangan antara kelompok masyarakat sipil  sebagaimana
kerja sama yang mereka bangun dan kemudian dihadapkan
dengan pertanyaan tentang siapa yang akan diwakilinya.
Dalam koalisi antara aktivis perdagangan di lingkungan
NAFTA, serikat buruh menyuarakan keprihatinan mereka
mengenai dasar dari perwakilan NGO yang mereka
gambarkan dengan berupa sindiran sebagai individu non-
pemerintah, sementara itu gerakan tenaga kerja juga
dituduh sebagai gerakan dengan tatanan hierarkis yang
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tertutup dalam pengambilan keputusan (Newell dan Tussie
2006). Ketika masalah pendanaan dan beragam pro-
tes budaya di mana siswa kelas menengah menyingsingkan
lengan dengan didukung kaum tani miskin sebagai
gabungannya, potensi gesekan sangat besar. Misalnya,
dalam mobilisasi sekitar NAFTA, pertanyaan yang
diajukan kelompok-kelompok kerja untuk menjamin
kesepakatan perjanjian adalah pertanyaan seputar apa-
kah dukungan mereka berguna bagi perjanjian perda-
gangan, dan apakah itu membantu melahirkan apa saja
yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan yang
diterima dari kepentingan ekonomi dengan kemungkinan
besar berasal dari  ketentuan perdagangan. 

Ada juga sebuah sisi menarik tentang kontradiksi yang
muncul dari pengadopsian sikap anti-RG dengan gerakan-
gerakan seperti MST dimana banyak dari mereka yang
jajaran anggotanya telah memakai benih RG, sekalipun
dalam kebanyakan kasus bersifat ilegal. Keanggotaan
aliansi antar bangsa seperti Vía Campesina dan partisi-
pasinya dalam forum seperti WSF, yang sering diseleng-
garakan di Porto Alegre, menyediakan akses istimewa
untuk kelompok yang ternama di Brazil seperti MST,
mendorong kepemimpinan untuk mengadopsi sikap anti-
RG, yang konsisten dengan keseluruhan strategi yang
bertujuan untuk menantang kekuatan agribisnis di Bra-
zil dan seterusnya. Tapi penolakan teknologi oleh pimpinan
gerakan dikarenakan adanya adopsi yang meluas dari
anggota-anggota pergerakan, mungkin menunjukkan tidak
adanya perselisihan internal dibalik posisi pergerakan
dalam isu tertentu. Refleksi pribadi dari seorang pengamat
yang telah lama mengamati gerakan sosial pedesaan di
Brazil seperti kutipan panjang lebar dibawah ini: 

Kami tidak punya per juangan sosial melawan
bioteknologi di Brasil sama sekali. Paling kita hanya
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bersifat “reaksi sosial” terhadap RGO. Ada  kelompok
kecil NGO yang terus memperjuangkan dengan gaya
konserfatif, dan ini bisa diterapkan di Brasil, tapi tanpa
basis sosial. Protes mereka sangat lemah tanpa
menimbulkan kehebohan apapun di media atau di
tempat lain.  Via Campesina dan MST tidak memiliki
informasi dari kelompok-kelompok sosial untuk
mendukung retorika politik dari pemimpin mereka ketika
berhadapan dengan transgenik ataupun dengan
bioteknologi pertanian. Kenyataannya adalah bahwa
ketika suatu keluarga yang tidak memiliki lahan ikut
berpartisipasi dalam berbagai aksi yang disponsori oleh
gerakan-gerakan itu, mereka bahkan membawa spanduk
yang isinya menyerang perdagangan dan sebagainya,
tetapi ketika anda berbicara kepada mereka akan ada aksi
tutup mulut tentang isu-isu ini. Perbedaan ini menun-
jukkan bahwa sasaran yang dibangun kepemimpinan
oleh sebuah kelompok kecil tidak menemukan reaksi
terhadap kelompok yang lebih rendah dalam gerakan
ini. Sebagai contoh  satu dari sekian banyak keganjilan
yang ada dalam perkembangan politik, ialah sikap anti-
transgenik dari MST dan fakta bahwa para pemukim-
an petani berada dibawah pengaruh gerakan di ladang-
ladang  produktif  yang menggunakan bibit transgenik
di ladangnya.175 

Sama halnya dengan keraguan Scoones tentang ting-
kat pemahaman politik kelompok miskin pedesaan untuk
wacana yang diartikulasikan tentang bioteknologi oleh or-
ang-orang tokoh gerakan atau pelopor gerakan NGO
pedesaan. Dia mencatat:

175 komunikasi personal, dengan pengamat dan aktivis pengembangan
pedesaan di Brazil, 12 Desember 2006.
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Sebagian besar penduduk pedesaan……tidak benar-
benar memiliki gagasan tentang apa itu tanaman RG dan
pada isu-isu lain yang digunakan untuk memobilisasi -
kekhawatiran terhadap ketidaktahuan (tanaman
penghancur, makanan olahan dll), kepentingan akan hak
paten, hilangnya keanekaragaman lokal dan sebagainya.
Memang, sangat sering para petani yang sama dimobi-
lisasi oleh gerakan petani yang terorganisir – apakah itu
KRRS di Karnataka atau MST di Brazil – mereka adalah
petani yang sama yang juga menanam tanaman RG
secara ilegal, atau mereka akan mencobanya jika mereka
bisa. (2005, 18)

Tingkatan yang lebih tinggi dari keterlibatan langsung
ini adalah dengan orang-orang yang mengklaim dirinya
mewakili kepentingan mata pencaharian yang lebih ter-
pusat. Pertanyaan  tentang reforma agraria, akses terhadap
tanah dan hak terhadap makanan memasuki tingkat
kekhawatiran yang sangat memprihatinkan bagi mereka
yang mata pencahariannya terikat dengan pengembangan
pedesaan. Hal ini mungkin dapat dibenarkan dengan
dikatakan bahwa tidak perlu untuk berkonsultasi dengan
basis keanggotaan petani miskin dan petani yang tidak
memiliki lahan tentang keinginan mereka akan memiliki
lahan. Tapi ‘wacana koalisi’ yang terbentuk seperti sem-
boyan”kedaulatan makanan” menyamarkan banyak fakta,
bahkan produsen kecil sekalipun, yang benar-benar
tergantung pada sistem ekspor pertanian dan meski-
pun mereka mungkin mendapatkan manfaat dari reforma
agraria lebih dulu, berpisahnya ekonomi lokal dari rantai
pasokan global juga mungkin bisa menjadi bencana bagi
kelangsungan hidup mereka. Dalam pengertian ini Scoones
membenarkan untuk memberi kesan bahwa biotek,
bukannya sebuah isu yang mencuat dari bawah, dengan
pangkat dan jajaran anggota yang menuntut sikap yang
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tegas dalam suatu kepemimpinan, secara strategis, ini
mewakili suatu kesempatan yang berguna bagi pergerakan
seperti MST untuk meingkatkan pamor dan mengkonso-
lidasikan posisi mereka dalam mendukung jaringan
internasional. Dia mencatat: “seiring dengan terus mening-
katnya pergerakan di dunia - dengan website dan dukungan
kelompok di AS dan Eropa. . . [Dan] kedatangan akti-
vis dengan pesawat murah ke Porto Allegre untuk perayaan
WSF setiap tahun, MST mampu meninggikan pamor
mereka di tingkat internasional (dan lokal) dan menempa
hubungan dengan ruang ketenaran aktivis anti-RG
internasional yang datang’(2005, 22).

Seperti koleksi catatan editor dalam kata pengantar
ini, hanya ada satu yang terbaik yaitu bekerja dengan
‘representai sebagian’ dimana klaim berbicara atas
dasar basis massa sosial yang dilakukan tanpa mekanisme
yang terkait dalam gerakan pembujukan, apalagi bertindak
sendirian diatas kepentingan yang mungkin meluas.
Sebagai catatan editor, ‘representasi efektif  yang berbasis
ketertarikan sosial dalam gerakan, tidak dapat diasumsikan
menjadi sesuatu yang otomatis atau permanen dan bukan
bermasalah” representasi efektif  “ secara dinamis dapat
dinegosiasikan didalam dan di antara kepemimpinan dan
bagian keanggotaan gerakan dari waktu ke waktu. “ 

Di sini kita menemukan broker politik yang dilakukan
oleh para perantara ”speaking for not with”, yang meng-
klaim legitimasi yang akan dijadikan sebagai basis sosial
mereka. Bahayanya adalah bahwa mempertahankan
koalisi, terutama ketika ada prospek pendanaan lanjutan,
akan lenyap dengan sendirinya. Dalam konteks ini, dasar
rasionil suatu organisasi, untuk melayani konstituen mar-
ginal tertentu menjadi tidak penting demi mempertahankan
pekerjaan mereka di kepaniteraan, pilihannya ada dua,
menjaga momentum kampanye atau menjamin pendanaan
untuk acara internasional selanjutnya. Memutuskan ini
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tidak butuh banyak waktu untuk menentukan apakah
pendukung setuju bahwa ini adalah prioritas untuk koalisi
atau tidak. Seperti yang dikatakan Edelman, praktek
jaringan ‘representasi - Mengajukan proposal, menyeleng-
garakan pertemuan, penerbitan newsletter atau situs web,
penyusunan “kegiatan program partai”- kadang berusaha
untuk menunjukkan efektivitas jaringan dengan mengacu
pada deskripsi diri sendiri- dan kegiatan – kegiatan yang
lebih baik dari dampak yang nyata pada konstituen yang
ditargetkan, yaitu kebijakan dan institusi (2003, 214). 
Seperti yang terjadi dengan MST di Brazil, gerakan yang
diundang untuk berpartisipasi dalam undangan adalah
institusi formal, oleh karena itu partisipasi dan represen-
tasinya jarang menjurus pada permasalahan yang disasar.
Dilema representasi ini diperkuat oleh seperti dengan apa
yang sering disebut aktivis sebagai “pemerintah bersa-
habat”176 atau gerakan-gerakan dalam kekuasaan. Seperti
halnya dengan MST, kegagalan laju reformasi melalui cara
institusional dan politik kompromi dan negosiasi sudah
jelas dan tidak diragukan, dapat menyebabkan kegagalan
dan intensifikasi dari sebuah strategi tindakan langsung,
untuk gerakan yang terkenal (Petras dan Veltmeyer 2005). 

Kemudian kita juga dapat melihat gerakan-gerakan
“massa” yang menurut dugaan orang berada dalam yang
konteks “ketidakteraturan mayoritas” yang lebih luas yang
tidak dimobilisasi atau tidak transnational. Ada juga feno-
mena minoritas yang terorganisir; kelompok vokal dengan
hubungan internasional yang baik tetapi memiliki basis
social sedikit atau pengaruh nasional yang lemah. The

176 Tema ini muncul sebagai tema utama dalap diskusi di workshop
yang kami susun dengan aktivis perdagangan dalam “Cumbre por
la intergracion de los pueblos”. KTT yang diadakan di
Cochambamba, Bolivia pada bulan Desember 2006 pada waktu yang
sama dengan pertemuan Community of  South Americas Nations.
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Argentine Grupo Reflexión Rural, Sebuah NGO pengem-
bangan pedesaan kecil , telah berhasil mengembangkan
hubungan dengan kelompok-kelompok di kawasan ini
,seperti  RALLT (Red por una América Latina Gratis de
Transgénicos) dan melakukan hubungan internasional
melalui kegiatan Forum Sosial Dunia (WSF). Penolakan
mereka tentang biotek merupakan bagian kritik yang lebih
luas terhadap dampak sosial dan lingkungan dari suatu
model yang berorientasi kepada ekspor pengembangan
agribisnis, penekanan ini seiring dengan aktivis anti-
globalisasi  yang telah bersedia untuk menawarkan pro-
gram-program pada pertemuan aktivis di Eropa dan di
tempat yang lain.177 Mengadopsi taktik cerdas media- dari
kelompok seperti Greenpeace, termasuk protes di luar kon-
ferensi perusahaan dan pameran bioteknologi pertanian,
mereka menghadirkan wartawan untuk mendapatkan foto
yang baik, tetapi menurut beberapa, tidak ada pembahasan
atau apa pun di belakang posisi pembelaan mereka ini.178 

Kesimpulan 

Mengevaluasi dampak dan makna yang lebih luas dari
intervensi politik perdagangan dan pengembangan per-
tanian yang berkaitan dengan bioteknologi di Amerika
Latin dengan kerumitan yang ada membuat ini sebagai
latihan yang utuh. Sudah jelas banyak variabel yang
menjelaskan bahwa sedikit banyak  dampak itu dirasakan
oleh kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan. Dalam
istilah klasik, dampak dari aksi bersama sangat dipengaruhi
oleh “kesempatan struktur politik ”, mobilisasi sumber daya
dan “pembingkaian isu” (McAdam et al. 2003). Tapi kita
juga telah melihat bagaimana -mobilisasi politik mikro

177 Contohnya, Adolfo Boy diundang sebagai pembicara pada kontra
–KTT Uni Eropa-Pertemuan perdagangan Amerika Latin

178 Wawancara dengan jurnalis, 15 November 2006
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menimbulkan serangkaian faktor-faktor lain yang mem-
pengaruhi dalam menentukan sejauh mana agenda aktivis
biotek membuat banyak kemajuan: pentingnya partai
politik, peran media dan dampak strategi dan budaya protes
dalam suatu tatanan politik yang beraneka ragam. 

Tentu saja ada juga berbagai dampak indikator. Seba-
gian besar tujuannya ialah, mengubah kebijakan peme-
rintahan atau kebijakan perusahaan: tuntutan untuk
penataan baru atau perbaikan kebijakan dari gerakan-
gerakan yang menentang. Contohnya, merangkum ke-
tentuan penilian akan dampak lingkungan, ketentuan
biosafety yang ketat, pembatasan penggunaan GURTs
atau pernyataan dari perusahaan bahwa mereka tidak akan
mengambil sumber kedelai dari ladang yang tandus untuk
membuat celah bagi budidaya tanaman. Untuk gerakan
lain, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran publik
mengenai teknologi dan tata cara dalam perjanjian per-
dagangan  pemerintah otonomi nasional yang kacau
dengan menerima teknologi. Masih dengan kasus yang lain,
termasuk MST dan Via Campesina, kampanye sekitar
bioteknologi adalah kepentingan sekunder terhadap
permasalahan yang sesungguhnya, yaitu pembaruan
agraria dan ekonomi yang selama ini tergantung pada
kekuatan investor agribisnis. Mencapai perubahan dalam
arena ini, kesepakatan aliansi antara pejabat Negara dan
modal (trans)nasional yang menjalankan strategi aku-
mulasi, membuat perdebatan bioteknologi tampaknya tidak
signifikan untuk dibandingkan.

Teknik pergeseran yang langsung dan dramatis dalam
kebijakan mungkin merupakan tujuan yang masih jauh,
tetapi tantangan jangka pendek adalah untuk melibatkan
masyarakat dalam perdebatan, dan tantangan media saat
ini adalah membuat pemerintah tertarik terhadap masalah
ini. Kenyataan bahwa pemerintah utama di wilayah ini
terus mendukung bioteknologi (Argentina, Brazil) atau di
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beberapa kasus bertindak oposisi atau sikap skeptis
terhadap keterbalikan itu (Peru, Bolivia) bukanlah bukti
dari suatu kegagalan pergerakan. Kekuatan, pengaruh
ekonomi dan sumber daya politik yang merupakan
penyokong bioteknologi dan potensi perjanjian liberalisasi
perdagangan jauh lebih besar daripada perlawanan
mereka. Namun, dengan memposisikan strategi yang
cermat , jaringan yang luas dan membangun suatu aliansi,
pada kesempatan yang mereka miliki, semua itu bisa
mengakali lawan-lawan mereka. Seperti catatan Peleaz dan
Schmidt dalam kaitannya dengan Brasil, misalnya, untuk
beberapa waktu walaupun semua teknis istimewa yang
ditawarkan dan pengetahuan ilmiahnya, pengalamannya
dalam mendekati regulator di negara-negara lain dan
dengan sumber finansial yang besar untuk membangun
jaringan pemasaran yang besar dan berinvestasi dalam
“tekanan ekonomi”, Monsanto tidak bisa mendapatkan
otoritas untuk merilis kedelai RG di Negara tersebut
(2004,254). 

Aktivis Biotech sangat pandai dalam menjalin
hubungan antara biotek dan isu-isu yang beresonansi
dengan khalayak publik yang beraneka ragam, dampak
teknologi pada mata pencaharian petani miskin pedesaan,
kesehatan dan masalah lingkungan hidup bagi konsumen
perkotaan. Pada suatu waktu, mereka mendapatkan
tantangan dalam medan perdebatan, memperkenalkan
bentuk alternatif  dari keahlian dan menyoroti pentingnya
nilai-nilai budaya (Fitting 2006). Mereka sudah sukses
menciptakan celah-celah informal untuk menambah
partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perdebatan
kebijakan yang selama ini selalu ditempatkan di luar ranah
musyawarah bersama para ahli. Mereka juga telah sukses
dalam menempa hubungan dengan aktivis anti-RG
internasional yang, pada gilirannya, mempunyai pengaruh
di beberapa bidang. Hal ini dapat membuat efek ‘bume-
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rang’ (Keck dan Sikkink 1998) misalnya di mana sebuah
perusahaan bioteknologi di Eropa tunduk pada pemerik-
saan yang dilakukan terhadap tindakannya di pedesaan
Brasil. 

Namun demikian, sekalipun kemenangan sementara
dalam pertempuran dengan negara (khususnya asing),
perang atas bioteknologi di Negara besar dalam suatu
wilayah dpat dimenangkan. Perusahaan biotek telah
menerima produk mereka dengan melalui proses yang
lambat dari suatu pergesekan, membangun suatu koalisi
secara teliti dan menciptakan lobi-lobi yang terpadu dalam
ranah kelembagaan dan masyarakat secara seimbang. Yang
masih menjadi pertanyaan adalah, bagaimana masa depan
liberalisasi perdagangan di daerah ini dan sejauh mana akan
maju, baik secara regional atau secara bilateral. Ini bisa
dilihat sebagai tantangan bagi aktivis untuk memastikan
bahwa keberhasilan di tingkat regional dan banyaknya
inisiatif, jika menghasilkan kesepakatan bilateral jauh lebih
baik dari pada tidak ada nya perjanjian yang diusulkan dari
daerah (Gallagher, 2008).Kasus FTA antara AS dan Peru,
seperti yang disebutkan di atas, adalah satu kasus dalam
permasalahan ini. 

Dalam hal ini Perdebatan bioteknologi dalam ranah
nasional akan terus menjadi petunjuk dan dampak yang
berbeda secara signifikan di seluruh wilayah. Di Argentina,
ada suatu wadah kecil yang disediakan untuk memper-
debatkan bioteknologi. Kesesuaian material, institusional
dan ada kekuatan diskursif  yang menghasilkan pengaruh
‘agro-hegemoni’. Hal yang serupa juga terjadi di  Uruguay
dan Paraguay. Meskipun lebih dini, kami telah melihat
meningkatnya sambutan akan teknologi di Brazil dan sikap
berkeberatan yang berkelanjutan dalam menanggapi
promosi transgenik. Ketika dihadapkan dengan oposisi,
negara menyerah kepada agribisnis. Meskipun secara
pribadi harapan yang  sangat besar dari aktivis RG ada di
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Presiden Lula karena janji yang diungkapkan sebelum
pemilihan dirinya dan keterkaitannya terhadap gerakan
oposisi, dan dengan Menteri Pertanian, Roberto Rodrigues,
dengan cepat mendukung sekutunya dalam bidang
agribisnis. Maka dalam bulan Maret 2003, ketika diha-
dapkan dengan keputusan tentang apakah mengeluarkan
kebijakan pelarangan  RG dan pengrusakan tanaman
panenan yang terjadi tahun 2002-03 atau mengizinkan
penjualannya, akhirnya pemerintah mengizinkan pema-
saran tanaman RG, dimana banyak aktivis yang kecewa. 
Keputusan Presiden lebih lanjut kembali mengizinkan
penjualan kedelai RG dari 2003 - 04, meskipun tetap tidak
mendapat pengesahan untuk penanaman (Scoones
2005). Hukum tentang Biosafety yang disetujui oleh Senat
pada tahun 2005 telah membuka jalan terhadap konsolidasi
akan posisi Brasil sebagai pemimpin global dalam bidang
bioteknologi,mengikuti jalur yang telah dijalankan oleh
negara tetangganya Argentina.

Ketergantungan negera ini terhadap agribisnis
merupakan tantangan politik. Salah satu pengamat berkata
kepada saya: “itu akan sulit untuk menciptakan oposisi
politik terhadap agribisnis atau problematis teknologi
pertanian modern saat ini ketika surplus keuangan ekspor
Brasil terbentuk terutama dari ekspor biji-bijian, sebagian
besar dihasilkan dari agribisnis179 Dalam korespondensi
informan lebih lanjut mencatat: “terutama jika kita berpikir
dalam istilah transgenik untuk produksi pertanian,
nampaknya pertempuran telah dimenangkan oleh kepen-
tingan komersial. Alasannya bukanlah politik tapi praktis.
Produksi biji-bijian transgenik, terutama kedelai, sekarang
tersebar diseluruh Brazil dan saya tidak dapat melihat
bagaimana mencegah penggunaannya lebih lanjut.

179 Komunikasi pribadi, dengan pengamat dan aktivis desa
pengembangan di Brazil , 12 Desember 2006
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Beberapa pegawai pemerintahan masih berbicara tentang
pembatasan dan sebagainya, tapi ini hanya retorika
untuk publik karena tidak ada regulasi untuk membatasi
itu180

Sebuah artikel yang muncul di halaman opini surat
kabar Folha de Sao Paulo mendukung alasan ini, disana
ditunjukkan skala penanaman tanaman ilegal seperti
kedelai dan kapas dan ketidakmasukakalan yang sesung-
guhnya dalam mengatur hal itu secara efektif, yang
menghasilkan “kelumpuhan institusional”.181 Mungkin
perdebatan terhadap biotek telah dimenangkan. Sudah
pasti kita harus menyadari bahwa kekuatan dipegang oleh
orang-orang yang mendukung teknologi, yang mendukung
integrasi perdagangan regional sehingga berbaur dan
memastikan perlindungan seluruh Amerika Latin, yang
mana mencakup beberapa lobi-lobi paling berpengaruh
dalam ekonomi politik global kontemporer dari sektor
agribisnis. Ada banyak tekanan yang dibawa untuk
dibebankan kepada pemerintah di seluruh wilayah yang
mendapatkan bioteknologi pertanian, melalui ancaman
perdagangan atau penerimaan paksa terhadap bantuan
pangan RG seperti dalam kasus Bolivia dan Ekuador,
penerapan perjanjian perdagangan bilateral merupakan
sinkronisasi dari sistem peraturan yang berkaitan dengan
bioteknologi seperti dalam kasus perjanjian antara Peru dan
Amerika Serikat atau tindakan secara resmi yang dilakukan
oleh Monsanto terhadap mantan sekutunya Argentina,
negara-negara di wilayah ini bergerak dalam konteks
“otonomi yang terbatas” (Newell2006). Banyak peme-
rintah, tampaknya, percaya bahwa mereka tidak mampu
untuk membicarakan masa depan teknologi. Tantangan

180 Komunikasi pribadi, dengan pengamat dan aktivis desa
pengembangan di Brazil , 12 Desember 2006

181 ‘Barreira transgênica’, Folha de São Paulo 24/12/06.



GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

400

bagi aktivis adalah menunjukkan dengan jelas bahwa
mereka tidak dapat  dan tidak mampu untuk memper-
debatkan teknologi, dan ketidakmampuannya untuk
mengubah sistem produksi pertanian yang bergantung pada
banyak daerah dengan penduduk termiskin.
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Pendahuluan

Di dalam bab ini dibahas lintasan dan strategi ‘baru’
pergerakan agraria yang perlu dipahami dalam hubung-
annya dengan gerakan lingkungan serta posisi dan
hubungan kekuasaan dari kedua  tipe pergerakan tersebut
dalam perkiraan pergeseran politik ekonomi. Kami
memfokuskan pada persamaan dan perbedaan antar
pergerakan di Indonesia dan bagaimana perubahannya
terjadi di bawah perubahan dan transformasi politik
ekonomi sejak tahun 1970 ketika “gerakan lingkungan
modern” dimulai. Indonesia merupakan kasus yang
menarik untuk mencerminkan  kecenderungan yang lebih
luas, karena membantu menunjukkan bahwa pergeseran
aliansi dan konflik tidak berasal dari kekuatan transnasional
sendiri. Sebaliknya, kami menyarankan bahwa mereka juga
tergantung pada keadaan asal-usul politik ekonomi dan
sejarah masing-masing gerakan, pada jenis tanah yang

8
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diperebutkan, pada politik yang memiliki akses ke lahan
tersebut dan munculnya apa yang Hajer (1993, 1995) sebut
sebagai ‘Wacana koalisi’, yang mendominasi ruang ter-
pisah. Selain melihat wacana sebagai ruang terpisah dalam
bidang praktek dan institusi, kami juga memeriksa
hubungan dari praktek-praktek terpisah dari kelembagaan
pemerintah dan non-pemerintah, transnasional, nasional
dan organisasi akar rumput yang terlibat dalam perjuangan
gerakan agraria dan gerakan lingkungan di Indonesia

Pergeseran koalisi ini meliputi pergeseran yang terjadi
di gerakan agraria dan lingkungan, serta organisasi ma-
syarakat adat dengan kepentingan yang mungkin berhu-
bungan dengan salah satu ataupun keduannya, ini mem-
bantu kami untuk lebih mengerti apa yang dimaksudkan
dalam tesis Christodolou (1990, 112) bahwa “reforma
agraria adalah turunan dari konflik agraria”. Secara khusus,
kami berpendapat bahwa bentuk koalisi didalam konteks
konflik agraria khususnya mempunyai efek yang lama,
bahkan ketika kelompok-kelompok gerakan bergerak maju
dan mengikuti yang baru, disana banyak lintasan yang
terpisah. Efek berbeda dari beragam konflik yang berbeda
sangat jelas di Indonesia, di mana sejumlah konflik agraria
menghasilkan bermacam koalisi yang berbeda dan
membantu menghasilkan peluang politik baru di masa-
masa berikutnya. Konflik Agraria di tahun 1960-an,
misalnya, tidak mengarah langsung ke reforma agraria
(Husken and White 1989; Farid 2005).

Suatu hal yang penting di sini adalah bagaimana
agraria didefinisikan. Ini penting terutama dalam
memahami kebangkitan kembali gerakan agraria di Indo-
nesia saat ini, Penguasa yang ditargetkan adalah “institusi
pengelolaan lingkungan”- Departemen Kehutanan.
Pengambilalihan jutaan hektar tanah oleh negara dengan
menciptakan hutan nasional menempatkan hak kehutanan
berada dijantung sebagian besar perjuangan agraria di In-
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donesia, meskipun ini mengambil bentuk berbeda di
berbagai negara (lihat misalnya, Bachriadi dan Lucas 2001;
Li 2007). Dalam bab ini, kami menyertakan konflik
lingkungan atas akses ke dan kontrol atas hutan dan
kampanye anti-bendungan dalam penggunaan istilah
konflik agraria, karena hal itu terkait isu-isu hak dan peng-
gunaan sumber agraria berupa tanah. Pertentangan ini
mengambil tempat lebih luas didalam hal pendefinisian
“lingkungan agrarian” (Sivaramakrishnan dan Agrawal
2003), sebuah istilah yang mengakui bahwa situs tersebut
tidak selalu dipisahkan menjadi wacana terpisah dan do-
main dari “Kehutanan” dan “pertanian”.

Gerakan agraria di Indonesia dan hubungan trans-
nasional mereka sangat disebabkan karena politik tertentu
dan momen sejarah dimana mereka muncul dalam bentuk-
bentuk yang berbeda. Tekanan besar repeasantization182

melalui pendudukan tanah dan pembentukan  organisasi
pedesaan baru telah terjadi setelah lebih dari 30 tahun
terjadinya depolitisasi dan kekerasan terstruktur sejak
pembantaian besar-besaran ditahun 1965-1966 (Cribb 1990)
dan, pengambilalihan tanah secara sistematik oleh badan-
badan negara di Indonesia dan kroni-kroni mereka di sektor
(Fauzi 1999; Farid 2005). Gerakan agraria yang baru,
secara simultan muncul bersamaan dengan upaya-upaya
dan usaha desentralisasi serta kerja-kerja penguatan
masyarakat sipil (Robison dan Hadiz; Hadiz 2004a, 2004b).
Kekhasan ini membuat gerakan agraria Indonesia menjadi
unik dan penting untuk dipahami karena mereka dibatasi
dalam kemampuan mereka untuk terhubung dengan

182 “petani” di sini merujuk kepada para petani kecil dan pemilik tanah
yang tidak memiliki lahan di luar area yang diduduki. Kata, ‘Petani’
di Indonesia diterjemahkan baik “peasant” atau “farmer”. Aktivis
agraria di1990-an secara eksplisit memilih untuk diterjemahkan
menjadi “petani” dalam bahasa Inggris untuk konotasinya yang lebih
radikal.
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jaringan transnasional sampai akhir 1990-an. Di bawah
kondisi represif  rezim “Orde Baru’-nama dari rezim
Soeharto yang dikenal selama 32 tahun (1966 -98)-, aktor-
aktor gerakan lingkungan dan agraria Indonesia kerap
harus berada dalam kondisi terpaksa untuk memperta-
hankan bentuk solidaritas, meski mempunyai beberapa
perbedaan ideologi.

Kasus Indonesia juga menunjukkan bahwa kekuasaan
negara tetap penting, meskipun dalam bentuk dan cara
kelembagaan yang baru, dalam transisi dari pembangunan
oleh negara (termasuk tapi tidak otoritarian) menuju
pembangunan ekonomi politik yang didominasi oleh
kebijakan neoliberal (lihat juga, Borras 2004). Memang,
itu melibatkan aktor negara dan lembaga dalam berbagai
koalisi yang terbentuk antara gerakan lingkungan dan
agraria yang juga ditentukan oleh kemampuan mereka
untuk mendapatkan tanah - zona spasial – akibat pengaruh
lokal,  aktor dan lembaga nasional dan internasional.

Bahwa kekuasaan negara tetap penting di bawah
perubahan rezim global tampak jelas didalam pencapaian
gerakan lingkungan, itu terjadi secara perlahan tapi pasti,
di bawah Rezim Suharto. Persimpangan kekuasaan negara
dan sejarah wacana koalisi juga tercermin dalam banyak
kenginan kelompok keadilan lingkungan untuk bekerja
dalam batas hukum kehutanan di KBPSDA-CBNRM
[Community-Based Natural Resource Management]) dan
proyek-proyek sosial kehutanan. Di sini, “akses pada lahan
hutan lebih kepada “hak pribadi atau komunal” bukan
hutan dilihat sebagai pencapaian keadilan, meskipun ini
tidak cukup untuk proses radikalisasi aktivis reforma agraria
yang menuntut hak penuh atas tanah, termasuk peng-
ambilalihan tanah saat ini di bawah yurisdiksi formal
institusi-institusi kehutanan negara.183 Mengingat strategi

183 Mia Siscawati, komunikasi personal, 2006.
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para aktivis lingkungan sebelumnya, sejak Reformasi
beberapa kelompok gerakan agraria telah mulai bekerja
dengan pemerintah, mencoba membentuk koalisi dengan
kabupaten yang bersimpati dan anggota parlemen nasional
dan BPN. Ini merupakan hal yang tidak mungkin sebelum-
nya, dimana organisasi petani didiskriminalisai dan ditekan
setelah kebangkitan kampanye anti-kiri dan kekerasan
agraria yang membawa Suharto berkuasa pada 1966.

Hal yang juga mempengaruhi sejarah agraria Indo-
nesia dan gerakan lingkungan serta kondisi saling mengun-
tungkan mereka adalah cara masing-masing membentuk
hubungan dengan gerakan Masyarakat Adat yang baru
lahir. Seperti gerakan lingkungan, faktor pendorong utama
gerakan ini berasal dari kegiatan internasional dan meraih
imajinasi aktivis Indonesia pada pertengahan tahun 1990-
setelah PBB menyatakan Tahun 1993 sebagai “The Year
of  The World’s Indegenious People”.184 Namun, gerakan
ini harus dipahami bukan hanya sebagai artefak dari politik
pergerakan transnasional, tetapi juga sebagai alasan berse-
jarah dari seperangkat lembaga yang berpartsipasi,
berpraktik dan mendorong pembuat kebijakan agar
menemukan cara untuk mengekspresikan posisi politik
mereka melalui artikulasi dengan wacana transnasional dan
nasional (Li 2000, 2001; Moniaga 2007). Hal ini telah
secara bergantian diklaim oleh pembela keadilan lingkung-
an dan agraria.

Kebangkitan kembali gerakan agraria saat ini
menunjukkan dampak dari ketegangan sejarah dan
kemunculan hal yang baru. Sebagai akibat merosotnya
kekuasaan negara, dan dengan itu beberapa dari penca-
paian seperti konservasi, desentralisasi, demokratisasi dan
meningkatnya hegemoni kebijakan dan praktek neoliberal

184 Diperpanjang hingga satu dekade.
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telah menghasilkan perpecahan baru dalam gerakan
lingkungan. Hal ini tercermin dalam aliansi baru antara
konservasi dan modal besar dan perubahan dalam aliansi
antara keadilan organisasi lingkungan dan reforma agraria.
Sementara ketika perubahan koalisi di lapangan, sebuah
inisiatif  baru reforma agrari yang dipimpin negara di-
luncurkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),
Departemen Kehutanan (Dephut) dan Presiden Indone-
sia, yang sekali lagi membuat kontestasi tentang reforma
agraria mulai dibicarakan secara kritis.

Gerakan agraria kontemporer bertujuan untuk meng-
ubah kebijakan negara dan pelaksanaannya (Webster 2004,
2; Moyo dan Yeros 2005). Gerakan dan serikat petani yang
dibentuk oleh praktek dan kebijakan negara dan berbagai
bentuk formasi dari akumulasi formasi itu, maupun oleh
pergerakan-pergerakan lain di bidang politik, membantu
mereka untuk menciptakan gerakan(Buechler 2000, 78;
McKeon et al;. 2004 McMichael 2005). Dimensi Transna-
sional dari kampanye dan pembelaan, pertukaran pengeta-
huan dan komunikasi, dan tipe baru serta tujuan tindakan
kolektif  telah menghasilkan ruang baru politik dan budaya
secara nasional dan transnasional (Routledge 2004;
Edelman 2005; lihat juga Keck dan Sikkink 1998). Sangat
penting untuk dipahami, saat ini gerakan lingkungan,
banyak dari mereka yang beroperasi di wilayah yang pernah
dianggap sebagai ‘wilayah Agraria’. Sementara beberapa
pekerjaan telah dimulai dalam hubungan ini, sebuah urusan
besar menanti untuk dibongkar (Edelman 1999; Franco dan
Borras 2005, 2006; Kowalchuk 2005).

Pembentukan dan Jejak Gerakan Lingkungan dan Agraria
dalam Politik Indonesia.

Di Indonesia, banyak aktivis lingkungan permulaan
mendukung keadilan lingkungan dan bekerja di akar
rumput (Tsing 1999; Lowe 2006), menciptakan suatu situasi
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dimana aliansi bisa dibuat dengan kelompok-kelompok
yang berjuang dalam bentuk lain dari keadilan agraria.
Pada bagian ini, kita membahas konteks ekonomi politik
pada masa awal tentang agraria, keadilan lingkungan,
masyarakat adat, konservasi dan gerakan agraria yang
kembali muncul dan berubah di Indonesia, dari tahun 1945
ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya
sebagai koloni di Hindia Timur, menjadi Orde Baru (1966-
1998). Praktik dan strategi dari pembangunan serta otorisasi
negara mempengaruhi munculnya ruang untuk manuver
dan pendekatan strategis oleh organisasi dan aktivis baik
lingkungan maupun agraria. Pentingnya perkembangan
kehutanan nasional dan konservasi internasional, secara
radikal mengubah politik agraria selama periode ini.
Perubahan bidang politik juga mempengaruhi hubungan
pergerakan dengan yang lainnya.

Organisasi Agraria bukanlah hal yang baru untuk
sejarah Indonesia. BTI (Barisan Tani Indonesia atau Indo-
nesia Peasant Front) telah ada dibentuk pada tahun 1945.
Organisasi ini merupakan yang pertama dari beberapa
organisasi petani yang beroperasi di seluruh nusantara, dan
memiliki basis kuat di Jawa, Sumatera dan Bali. Pada tahun
1950-an dan 1960-an, organisasi petani ini berhubungan
erat dengan partai politik185. Partai Komunis Indonesia dan
BTI, adalah organisasi legal saat itu, dan dia menjadi
pendukung paling aktif  dalam program reforma agraria
Negara yang bergerak setelah berlakunya UUPA tahun
1960. Mereka memobilisasi masyarakat pedesaan untuk
melakukan “tindakan sepihak” dengan menduduki tanah-

185 BTI (Barisan Tani Indonesia) berafiliasi dengan Indonesia Partai
Komunis (PKI), Pertani (Persatuan Tani Nasional Indonesia) dengan
Partai Nasionalis (PNI), dan PERTANU (Persatuan Tani Nadhatul
Ulama) dengan salah satu Partai Islam (Nadhatul Ulama) (Pelzer
1982).
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tanah milik swasta besar dan menuntut redistribusi (McVey
1965; Lyon 1970;Mortimer 1972). Pada tahun 1965, ketika
militer dipimpin oleh Jenderal Suharto, dia merebut
kekuasaan dengan kekerasan,  semua pihak kiri dan partai
yang berhaluan kiri, asosiasi dan organisasi didiskrimi-
nalisasi dan dilarang. Ratusan ribu petani dan petani yang
diduga menjadi pendukung PKI dan afiliasinya, termasuk
BTI, dibunuh (Mortimer 1972; Cribb 1990).

Kekerasan tersebut merupakan saat-saat kritis dari
akumulasi sederhana yang didukung semua tahap lebih
lanjut dari perkembangan kapitalis dan bentuk-bentuk
negara, perusahaan dan kumpulan akumulasi swasta di
Indonesia (Farid 2005). Selain itu, pembantaian tersebut
menjadikan gerakan sosial pedesaan dan agenda reforma
agraria tinggal sejarah; mereka benar-benar berhenti dari
beroperasi dalam bentuk yang ada sebelumnya. Transfor-
masi Agraria selama Orde Baru umumnya berupa penca-
butan hak milik tanah dalam skala-besar oleh lembaga
pemerintah pusat dan kapitalis korporasi atau kroninya
(Aditjondro 1993; Fauzi 1999).

Dulu, pada waktu pemerintahan presiden pertama
Indonesia, Sukarno, sebenarnya Undang-Undang Pokok
Agraria Tahun 1960 dibuat untuk menyingkirkan hukum
pluralisme hak pengusaan atas tanah berdasarkan pada
kategori ras atau adat dan mendirikan hukum tunggal tanah
yang mewakili sebuah bentuk “klasik” dari undang-undang
agraria pada saat itu. Hal itu mempromosikan tanah-tanah
milik swasta berdasarkan kualitas dan lokasi tanah (dengan
tingkatan yang berbeda untuk lahan sawah irigasi dan lahan
kering atau dataran tinggi), tetapi setelah kekerasan agraria
besar-besaran dan  Soeharto naik berkuasa, hukum prinsip-
prinsip reforma agraria tersebut sebagian besar diabaikan,
meskipun diatas kertas tetap disebut-sebut.

Berbagai program agraria pro-kapitalis mulai dilak-
sanakan, termasuk program “revolusi hijau” pada produksi
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padi dan jagung, eksploitasi pertambangan dan eksploitasi
hutan, serta usaha perkebunan besar oleh perusahaan
swasta dan Negara (Fauzi 1999; Husken dan White 1989).
Semua program ini terikat dengan sumber modal global
dan didukung oleh militer-birokrasi-otoriterisasi negara
yang dijalankan oleh rezim Suharto. Dibeberapa kasus, se-
perti kehutanan dan sektor pertambangan, Indonesia mulai
masuk dalam pembangunan kapitalisme Negara (Mortimer
1973; Robison 1986; Barr 1997). Negara yang kuat harus
diciptakan untuk menjamin stabilitas politik dan agar tetap
memegang kontrol penuh pengendalian.

Di daerah dataran tinggi di Jawa dan pada hal yang
lebih luas, hutan yang banyak di “Pulau Luar” seperti
Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan, Institusi Kehutanan
dan Industri perkebunan dari Perusahaan dan Negara
memusatkan kekuatan eksploitasinya (Barr 1997). Kebi-
jakan “Sektoral” atau undang-undang manajemen sumber
daya alam  tentang kehutanan, pertambangan dan pembe-
basan tanah untuk proyek-proyek pembangunan yang
diundangkan di bawah Orde Baru pada tahun 1967 secara
radikal memusatkan manajemen sumber daya dan me-
lampirkan pentingnya sistem dari lahan untuk hutan
cadangan dan industri pertanian, untuk dikelola oleh
badan-badan pemerintah di bawah berbagai pengaturan
keuangan. Selain itu, undang-undang sumber daya alam
ini tidak mengakui UU Pokok Agraria sebagai salah satu
prinsip hukum yang mendahuluinya, Sebagai gantinya
semua itu dikembalikan ke sebuah klausul di dalam
konstitusi nasional dimana Negara memiliki kedaulatan
atas “wilayah nasional dan seluruh tanah dan sumber daya
didalamnya” (Moniaga 1997; Zerner 1992). Undang-
undang ini meliputi sekitar 70 persen dari tanah negara
sebagai “hutan politik” nasional (zona hutan selamanya
dan dipelihara oleh penjaga hutan negara yang profesional)
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dan memperkuat hukum kehutanan untuk Jawa dan
Madura, yang telah ada sejak masa kolonial.  UU
Kehutanan no. 5/1967 secara khusus merupakan usaha
untuk membangun agar agraria dan lingkungan hutan
secara legal, kelembagaan menjadi ruang terpisah secara
konseptual (Peluso dan Vandergeest 2001). Di dalam dan
luar Jawa, lembaga manajemen sumber daya berbasis
negara ini memiliki tingkatan dan wilayah hukum teritorial
sendiri yang tidak bergabung dengan teritori dan otoritas
administrasi sipil dan terpisah dari daerah perkotaan dan
pertanian di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN)
(Peluso 1992; Afiff  et al. 2005). Undang-undang ini
mengiringi dan memfasilitasi perubahan kritis yang
mengubah politik perekonomian Indonesia, struktur dan
persepsi pedesaan, serta konteks politik ekologi di mana
gerakan agraria selanjutnya akan terus berlangsung
(Robison 1986; Barber et al. 1995; Dauvergne 1994). 

Di bawah Orde Baru, kelembagaan dan kendali
hukum kontrol disertai oleh ‘de-politisasi “, terutama
terhadap penduduk pedesaan (Mortimer 1972;Mas’oed
1983; Robison 1986). Organisasi petani independen dipaksa
bergabung dengan organisasi pengganti yaitu HKTI
(Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), sebuah organisasi
yang dikelola oleh militer atau pejabat pemerintah dan
secara resmi berafiliasi dengan Golkar, partai negara yang
berkuasa (Hikam 1995). Hukuman kekerasan dan
penahanan dijatuhkan pada siapapun yang menolak untuk
bergabung dengan organisasi ini.

Sampai tahun 1980-an, Orde Baru berhasil mem-
pertahankan kekuasaan yang sangat besar dan kontrol yang
kuat dimana protes pedesaan hampir tidak didengar. Koalisi
aktivis dari pedesaan dan perkotaan-NGO, mahasiswa dan
para pemimpin lokal - mulai memberontak dari ceng-
kraman negara di awal 1990-an (Lucas dan Warren 2000,
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2003; Aspinall 2004). Banyak pekerjaan awal mereka harus
dilakukan bawah tanah dan melibatkan konfigurasi antara
mahasiswa dan aktivis lainnya (Ganie-Rochman 2002).
Para mahasiswa membahas potensi dan strategi untuk
gerakan agraria dan bekerja dengan penduduk desa dataran
tinggi di Jawa dan Sumatra serta masyarakat adat, yang
telah dipaksa menyerahkan tanah mereka untuk militer,
lembaga negara lainnya atau perusahaan besar.

Cahaya dalam Kegelapan Zaman Orde Baru itu adalah
Keadilan Lingkungan

Karakter akarrumput dari gerakan lingkungan di awal
1980-an Indonesia hari ini bisa digambarkan sebagai
gerakan keadilan lingkungan (Lowe 2003;Tsing 2005).
Selama Orde Baru, di mana setiap oposisi politik terhadap
negara tidak bisa ditolerir, pembelaan dan hukum ling-
kungan  tampak - dan terbukti – menjadi arena yang aman
bagi para aktivis yang bersangkutan bekerja baik untuk
membantu masyarakat lokal dan memajukan agenda
lingkungan.

Mungkin karena kapitalisme negara di bawah Suharto
telah mengatur prioritas pembangunan terfokus pada
proyek-ekstraktif  skala besar dan mengubah distribusi sum-
ber daya agraria, tidaklah mengherankan bahwa penggiat
lingkungan akarrumput terlibat dalam perjuangan agraria.
Kepedulian lingkungan oleh aktivis akar rumput ini disu-
arakan secara serempak oleh lembaga lingkungan hidup
transnasional dan para advokat lingkungan dan penasihat
kebijakan, mereka bekerja dengan dan melalui lembaga
negara untuk membuat kebijakan negara dan praktek
pembangunan yang lebih berorientasi lingkungan secara
berkelanjutan. Pendekatan multi-skala ini menjadi sangat
penting bagi keberhasilan gemilang wacana lingkungan di
Indonesia dan kendala lingkungan yang dihadapi nanti.
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Dalam wacana transnasional, perlindungan ling-
kungan adalah sebuah urusan besar dari keberagaman yang
membayanginya di bawah permukaan. Sebagai contoh,
penjaga  hutan profesional mengklaim pengalaman di
bidang konservasi nya telah dilakukan sejak pembentukan
perlindungan hutan era kolonial, sedangkan ahli ekologi
dan aktivis lingkungan lainnya mengkritik penjaga hutan
karena terlalu berorientasi produksi. Pada akhir 1980-an,
kritikus penggiat lingkungan hidup telah mendapat
dukungan berarti di tingkat nasional dan internasional.
NGO yang bergerak di bidang konservasi internasional
dengan agenda penyelamatan mulai mendirikan kantor-
kantor di Indonesia. Pendukung lain dari keadilan ling-
kungan adalah yang tertarik untuk melakukan pembelaan
terhadap praktek penggusuran orang-orang dari tanah
mereka yang terjadi ketika politik hutan dilindungi dan
diperkuat dengan isu pengamanan cadangan alam yang
didukung internasional (Djuweng 1997).186

Kekuatan isu Lingkungan dan konservasi di domain
hukum dan kebijakan di Indonesia tumbuh sebagai bagian
dari sebuah reaksi terhadap pertumbuhan cepat dan
kemudian hancur oleh industri sumber daya alam yang
berlindung dibelakang kebijakan modernisasi, dan
sejumlah besar keuntungan negara, perusahaan dan indi-
vidu dihasilkan dengan mengorbankan lingkungan. Namun
pendukung konservasi sering sepakat dengan penjaga hutan
pemerintah dalam menyalahkan deforestasi pada perla-
dangan berpindah dan masyarakat yang bergantung pada

186 Pada saat itu, paradigma dominan dalam ilmu ekologi cenderung
tidak menyertakan manusia dalam mereka analisis suksesi hutan
kecuali sebagai ‘gangguan’ - bertanggung jawab untuk meng-
hancurkan hutan daripada menciptakannya – sebuah pandangan
yang terus berlanjut di antara ahli ekologi sampai saat ini. Untuk
iterasi terbaru argumen ini dalam bahasa Inggris, lihat Terborgh
(1999).
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hutan, mereka bertentangan dengan agenda kelompok
keadilan lingkungan. Pada saat yang sama, meskipun
banyak dari kepentingan konservasi besar ini mungkin tidak
setuju dengan pembela keadilan sebagai solusi yang tepat
untuk masalah lingkungan hidup, namun mereka mem-
bantu membuat pemerintah sadar tentang masalah ling-
kungan, mereka juga membantu membentuk lembaga dan
menyediakan dana untuk menangani masalah ini di jalur
legal formal pada saat yang sama dengan pembela keadilan
lingkungan yang bekerja di lapangan. Sebagai contoh,
seperti yang kita lihat di bawah ini, rezim Suharto mem-
bentuk Kementerian Lingkungan Hidup di samping
Departemen Kehutanan, dan dengan demikian berkon-
tribusi pada penciptaan penggandaan konteks untuk agenda
lingkungan. Tetapi  anggaran lembaga dan kekuasaan
ideologis terdahulu dalam negara hampir tidak cocok untuk
apa yang pengelola kehutanan sebut ‘Departemen
keemasan’ mereka (Peluso 1992). Dengan demikian, ber-
bagai aliansi dan perbedaan menandai gerakan lingkungan
ini dari awal, bahkan ketika common ground dianggap
kebijakan politis.

Kesamaan dari cerita awal orientasi akarrumput dan
nasional atau lembaga-lembaga lingkungan hidup inter-
nasional digambarkan oleh kisah WALHI (Wahana Ling-
kungan Hidup Indonesia ). Lembaga ini dibentuk pada
1980 dan secara eksplisit asal-usul dan inspirasinya berawal
pada pertemuan Stockholm untuk Sustainable Develop-
ment pada tahun 1972, sebuah pertemuan yang juga banyak
menginspirasi organisasi lingkungan dan konservasi besar
lainnya.

WALHI didirikan saat kekuasaan kehutanan di In-
donesia berada di puncak, ketika hutan (kayu) dan ekstraksi
minyak dan perdagangan dicatat sebagai bagian terbesar
penyumbang GDP Indonesia (Robison 1986). Kehutanan
diangkat statusnya menjadi Departemen pada tahun 1983,
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dengan yurisdiksi atas ratusan juta hektar tanah nasional.
Ratusan konsesi kayu dialokasikan di seluruh negeri – di
Kalimantan sendiri saja lebih dari 500 (Barr 1997). Dengan
bantuan teknis dan pinjaman dari FAO (Food and Agri-
culture Organization) dan Bank Dunia, pengelola hutan
telah menyatakan, mengalokasikan dan memetakan hutan
nasional, membagi mereka ke dalam hutan produksi dan
hutan lindung, serta cadangan alam dan cadangan hutan
konservasi (untuk persiapan konversi ke industri pertanian
atau pengembangan proyek pembangunan).

Mengingat kekuatan kelembagaan Departemen
Kehutanan dan kekuatan otorisasi pemerintahan, WALHI
tidak bisa bertahan tanpa dukungan dari dalam pemerintah.
Menanggapi tekanan internasional, tetapi dalam cara-cara
yang tidak dimaksudkan untuk mengganggu pendapatan
luar biasa dari sektor kehutanan, Soeharto menciptakan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dipimpin oleh Dr
Emil Salim. Kementrian Lingkungan Hidup memiliki
anggaran sedikit dan kekuasaan nyata yang kecil di dalam
negara. Namun, kementrian yang dipimpin oleh Salim
menyediakan tempat yang aman bagi aktivis keadilan
lingkungan – posisinya sendiri yang termarjinalkan di
pemerintahan menciptakan dasar untuk membentuk aliansi
dengan para pendukung keadilan ini. Pada saat yang sama,
KLH mengembangkan hubungan dengan pengacara
lingkungan internasional dan penasihat hukum  - yang juga
terpinggirkan oleh pengembangan skala besar kepentingan
global yang dominan di pimpinan negara. Dalam beberapa
hal, kemudian, KLH menjadi lembaga pemersatu  bagi
kelompok keadilan dan komponen hijau yang jauh dari
gerakan lingkungan. Ketika pemerintah Orde Baru mulai
menafsirkan kritik-kritik kebijakan dan praktek pengem-
bangan mereka sebagai subversif, diskusi-diskusi diarahkan
dilakukan melalui media publik dimana hak-hak petani
atau akses terhadap tanah yang hilang untuk perusahaan-
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perusahaan ekstraktif  bisa dibahas. Lebih lanjut, konteks
politik membuatnya penting bagi mereka untuk memiliki
hubungan dengan badan pemerintah.

Jadi, strategi aktor transnasional dan kendala praktis
NGO yang bekerja dalam waktu pemerintahan otoriter
Soeharto, sebenarnya membantu menempa hubungan
antara pendukung lingkungan internasional, pendukung
lingkungan pemerintah dan non-pemerintah - baik mereka
yang berada pada jalur keadilan lingkungan dan mereka
yang lebih konsen pada kebijakan konservasi. Koneksi yang
dekat antara aktivis gerakan lingkungan yang bekerja di
bidang hukum tingkat nasional dan lokal dikuatkan melalui
koneksi advokasi keadilan dengan YLBHI (Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), yang juga bekerja
di berbagai skala, bekerjasama dengan NGO dan aktivis
mahasiswa serta kelompok bantuan hukum transnasional.
Momen yang sangat jelas dari hubungan mereka terjadi
pada tahun 1989 ketika anggota dari YLBHI menjadi
kepala presidium WALHI. Di berbagai hal, YLBHI
didukung oleh NOVIB (LSM donor dari Belanda) dan
CIDA (Bantuan Kanada).

Sebuah momen yang menentukan terjadi cukup dini
dalam kolaborasi ini, sesuatu yang kemudian menjelaskan
perbedaan dalam gerakan lingkungan dan peluang untuk
aliansi antara keadilan lingkungan dan aktivis agraria.
Momen ‘ikonik’ ini didasari saat maraknya mobilisasi ak-
tivis menentang proyek Kedung Ombo, sebuah proyek ben-
dungan bantuan World Bank di Jawa Tengah. Berlangsung
lebih dari lima tahun, dan akhirnya gagal, -seperti
Kampanye anti bendungan Narmada di India-(Baviskar
1995), mobilisasi ini bertujuan untuk mencegah peneng-
gelaman sepetak besar pedesaan di Jawa Tengah, gerakan
itu penting untuk melihat bagaimana menggerakkan aktivis
yang berbeda latar, sekaligus menunjukkan persamaan dan
potensi aliansi di masa mendatang. Untuk kelompok
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lingkungan hidup di dalam dan di luar Indonesia, Kedung
Ombo merupakan bagian dari kampanye global ‘Anti-
Bendungan-Besar’. Untuk aktivis agraria, kampanye ini
adalah kesempatan untuk membantu para petani di Jawa
yang digusur dari tanah mereka tanpa kompensasi yang
adil (Rumansara 1998). Dan sebagai pengembangannya,
kaum tani yang digusur ini dipaksa ikut dalam proyek
transmigrasi keluar dari Jawa, para petani ini secara tidak
sengaja membangun hubungan dengan masayarakat adat
disana yang dipaksa juga untuk berpindah dari tanahnya
karena akan diperuntukkan bagi petani gusuran dari jawa.

Kampanye ini mendapat perhatian nasional lebih
besar ketika YLBHI dan NGO anggota INGII lainnya187

mengirimkan aide memoire, surat kepada kepala Bank
Dunia, untuk memprotes proyek yang melanggar hak asasi
manusia di desa ini. Internasionalisasi kasus ini, seperti
yang Keck dan Sikkink (1998) sebut sebagai ‘efek boomer-
ang’, betul-betul menjadi bumerang dalam beberapa cara.
Moment ini mengurangi toleransi Soeharto terhadap
aktivisme NGO; ia mengatakan bahwa kampanye itu
menghina dan anti-nasional. Hal ini memaksa Menteri
Lingkungan Hidup Emil Salim, yang selama ini menjadi
sekutu dan pelabuhan yang aman bagi NGO lingkungan,
untuk menyatakan bahwa perwakilan NGO Indonesia di
INGI sudah terlalu jauh, mencampuri ‘Politik’ dan tujuan
lingkungan. Salim  menyatakan bahwa aspek-aspek politik

187 INGI (Inter-NGO Conference on Inter-Governmental Group In-
donesia (IGGI) Matters) dibentuk  tahun 1985 oleh YLBHI dan
NOVIB (de Nederlands Organisatie voor Internationale Bijstand),
keduanya baik aktor transnasional dan lokal memberikan masukan
kepada konferensi pemerintah-pemerintah donor yang memberikan
bantuan untuk Indonesia. WALHI adalah anggota INGI.
Kemudian, IGGI diubah menjadi CGI (Consultative Group on In-
donesia) dan INGI menjadi INFID (International NGO Forum on
Indonesia Development).
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dari kasus-kasus lingkungan hidup adalah masalah peme-
rintah, bukan dalam lingkup NGO lingkungan.

Secara politik, gerakan pada waktu itu menghadapi
masa kritis, dibawanya isu itu kedalam keterbukaan fakta
bahwa itu adalah ‘masalah lingkungan’ ternyata tidak
seramah kalau itu dibawa ke isu yang sifatnya tidak politis,
sebagaimana organisasi keadilan lingkungan telah tun-
jukkan. Memang, Kedung Ombo adalah contoh dari
artikulasi lingkungan dan wacana agraria di Jawa (Adi-
tjondro 2003), ini adalah sebuah peristiwa yang menghu-
bungkan beberapa kejadian. Namun , kegagalam kampanye
untuk menghentikan bendungan sebagian karena kekerasan
dalam sejarah agraria Jawa menyisakan sebuah hambatan
untuk kegiatan gerakan berbasis hak agraria selama  tahun
1980-an dan awal 1990-an. Selanjutnya, sejarah ini
memaksa tingkat dan cara di mana beberapa aktivis
keadilan lingkungan  bersedia untuk melanjutkannya.

Di Luar Jawa, khususnya di Sumatra, Sulawesi dan
Kalimantan, dimana masih ada ruang untuk manuver, yaitu
di provinsi-provinsi dengan hutan yang rata-rata dua pertiga
hingga tiga perempat dari keseluruhan wilayah berada di
bawah juridiksi Departemen Kehutanan. Pada daerah ini
pendukung keadilan lingkungan cenderung bersekutu de-
ngan kelompok-kelompok lokal yang akhirnya menyebut
diri mereka sebagai Masyarakat Adat (Li 2000). Asal-usul
dan identitas dari kelompok-kelompok ini, dan organisasi
nasional yang dibentuk di akhir 1990-an, melihat dirinya
sendiri baik sebagai organisasi gerakan agraria maupun
organisasi keadilan lingkungan.

Di Indonesia, Organisasi Masyarakat Adat ini per-
tama kali terdiri dari masyarakat yang telah terusir dari
tanah mereka oleh proyek-proyek pembangunan skala besar
yang terkait dengan kehutanan, perkebunan, transmigrasi,
bendungan atau pariwisata berskala besar. Pengalaman
pengambilalihan tanah mereka itu menempatkan mereka
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pada perlawanan terhadap pengembangan dan wacana
lingkungan negara dan perluasan konservasi hijau dunia.
Mereka berbeda dari aktivis agraria dan petani di Jawa dan
Bali dan sebagian Sumatera yang ingin merebut kembali
tanah yang hilang yang disebabkan pengambilalihan oleh
pemerintah dan perusahaan yang jarang berbicara tentang
lingkungan hidup.188

Masyarakat Adat telah menjadi peserta penting dalam
awal perjuangan keadilan lingkungan, sebagian dikarena-
kan mereka biasanya mewakili sebagai pemilik adat yang
ramah lingkungan. Ini bermanfaat dalam beberapa hal,
namun tidak dalam hal lainnya: definisi organisasi nasional
mereka adalah AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusan-
tara) memutuskan bahwa untuk Masyarakat Adat secara
jelas didasarkan pada definisi antropologi dari ‘suku’,
dengan segala pembawaan positif  dan negatif  yang terkait
dengan label tersebut (Tsing 1999; Li 2001). Mereka, bagai-
manapun juga, merupakan pertanda masa depan: NGO
yang bekerja dengan mereka berusaha melegitimasi klaim
teritorial mereka dengan mengaitkan praktik agraria
mereka pada tujuan lingkungan yang keberlanjutan.

Selain itu, sejarah mereka cukup berbeda dengan
petani yang terlibat dalam perjuangan agraria selama tahun
1950-an dan 1960-an di Jawa, Bali dan sebagian di Suma-
tera seperti yang disebutkan di atas. Pada saat itu, kelompok

188 Lihat, misalnya, Fidro dan Fauzi (1998) yang menganalisis 29 kasus
sengketa tanah di bawah Orde Baru dan membuat  saran yang praktis
dan strategis saran untuk memajukan gerakan agraria  baru lahir
(masih bawahytanah). Tidak ada dalam tulisan-tulisan ini yang
menyarankan sebuah sensitivitas untuk potensi strategis dalam
wacana lingkungan wacana, kecuali makalah oleh Aditjondro, yang
berpendapat bahwa ekonomi kemasyrakatan sebaiknya adalah
‘diversifikasi tanaman/polikultur’ yang lebih ramah lingkungan
daripada perkebunan monokultur yang dipaksakan. Saat itu hal  ini
belum menjadi ide pemersatu untuk kelompok pendukung agraria.
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yang mengidentifikasikan diri sebagai Masyarakat Adat
sebagian besar tinggal di luar Jawa, di daerah yang hingga
sampai tahun 1940-an sebagian besar masih di  bawah
pemerintahan tidak langsung kolonial. Etnis Jawa, Sunda
dan Bali tidaklah benar-benar dianggap ‘suku’ sebagaimana
karakteristik Masyarakat Adat yang disepakati oleh pejabat
kolonial dan pengamat, ilmuwan sosial dan NGO Indone-
sia.189 Memang ketentuan pluralisme hukum kolonial telah
mengakui ‘teritori adat’ dari kelompok-kelompok tersebut
sebagai tempat di mana mereka diberikan kekuasaan atas
kepemilikan tanah, diantara fungsi-fungsi pemerintahan
lainnya. Bagi orang-orang pribumi di daerah hutan di In-
donesia, Undang-undang yang paling mengancam  adalah
Undang-undang Kehutanan (Ruwiastuti 2000). Undang-
undang ini mendefinisikan ‘kepemilikan hutan-agro’ atau
‘area dilindungi’ mereka sebagai tanah ‘kosong’ dan
‘ditinggalkan’, dan juga mengkriminalisasi sistem budaya
pertanian perladangan berpindah mereka.

Kembali ke dasar masalah aktifitas agraria...

Setelah kampanye Kedung Ombo, aktivis agraria dan
aktivis keadilan lingkungan bekerja lebih erat dengan
YLBHI untuk membantu penduduk desa dalam sengketa
hak tanah di Jawa dan sebagian Sumatra (Aspinal 2004).
Meskipun masih sangat nyata risiko untuk dituduh sebagai
pendukung ‘komunis’ dan lebih buruk lagi ditangkap bagi
para aktivis yang mengorganisir protes untuk menarik
perhatian pada perjuangan tanah milik para petani. Tidak
seperti WALHI, para aktivis pada awal 1990-an mem-
bingkai dukungan mereka dalam hal hak-hak masyarakat
adat (keadilan lingkungan) dan mengkritisi undang-undang

189 Ini kemudian berubah, ketika orang Bali, Baduy dan kelompok lain
bergabung AMAN dan memperluas dasar nasional dan definisi kerja
masyarakat adat di Indonesia.
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kehutanan dan pertambangan, sedangkan YLBHI dan
mahasiswa serta aktivis agraria memfokuskan kritik mereka
pada tidak dilaksanakannya (atau kegagalan pelaksanaan
dari)  Undang-undang No. 5 1960 (UUPA). Beberapa
aktivis lingkungan diundang ke Bandung untuk mengambil
bagian dalam diskusi yang kemudian menjadi dasar dari
berdirinya KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria (wawan-
cara penulis 2007).

UUPA adalah ikon nasional, dia memformalkan
maksud kaum nasionalis untuk melepaskan politik
pembedaan ala kolonial  yang berdasarkan ras dan etnis -
diwujudkan dalam hukum pluralisme kolonial- dengan
membentuk hukum pertanahan nasional yang bersatu.
Suatu komponen penting dari hukum itu adalah dia-
dakannya reforma agraria nasional. Pemerintahan Suharto,
bagaimanapun, melaksanakan hukum secara selektif,
menginginkan sesuatu yang mendukung hak-hak negara
untuk mendapatkan tanah untuk proyek-proyek pemba-
ngunan “atas dasar kepentingan nasional”. Sedangkan
bagian-bagian yang membahas fungsi-fungsi sosial tanah
untuk mata pencaharian dan reforma agraria diabaikan.
YLBHI dan aliansi mahasiswa, membingkai gerakan dan
kegiatan mobilisasi mereka pada sekitaran reforma agraria
ini, mereka menganjurkan pemerintah untuk melaksanakan
UUPA lebih komprehensif. Meskipun mereka –YLBHI-
bekerja pada pendekatan multi-skala, sebagaimana yang
dilakukan oleh aktivis lingkungan, para aktivis reforma
agraria di Jawa dan Sumatra kekurangan keterikatan secara
nasional dan pendanaan internasional yang luas yang
tersedia bagi kelompok gerakan lingkungan. Mereka juga
masih sensitif  secara politis karena harus bergerak lebih
halus.

Beberapa kunci, perbedaan sejarah dan perbedaan
geografis membagi jenis reforma pada dua jenis gerakan
agraria yaitu reforma agaria berbasis masyarakat adat dan
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reforma agraria berbasis petani  - cara mereka terlibat
menganut gerakan dan wacana lingkungan, nasional
maupun internasional. Aktivis mahasiswa yang bekerja di
Jawa, Bali dan sebagian Sumatera, di mana ketegangan
kelas pedesaan telah lama menjadi masalah, cenderung
untuk memisahkan agenda reforma agraria dari agenda
lingkungan, meskipun pada waktu (seperti di Kedung
Ombo) mereka terlihat cocok untuk bergabung dengan
aktivis lingkungan. Mereka harus bergerak diluar penga-
matan publik,  sampai akhir dari Rezim Soeharto - ketika
ia dipaksa mundur pada tahun 1998 saat krisis ekonomi.
Pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an, Jenis
organisasi ‘Masyarakat Adat’ ditandai erat dengan merajut
rangkaian gerakan agraria di luar Jawa dan Bali, yang mana
sebagian besar mereka memiliki hubungan ke masalah
keadilan lingkungan dan aktif lebih  terbuka.

Beberapa aktivis dan pemimpin bergerak dengan mu-
dahnya di antara kelompok kerja lingkungan hidup, ma-
syarakat adat dan isu-isu reforma agraria. Pada dasarnya,
hal ini difasilitasi oleh kelompok yang tidak puas  dengan
kebijakan rezim Soeharto yang  mengambil alih tanah
secara besar-besaran dan penggalian sumber daya bagi
pendapatan negara atau swasta. Mereka menemukan dasar
bersama dalam mobilisasi melawan prinsip dari dualisme
hukum: Hukum Kehutanan dan bagian dari Undang-
Undang Pokok Agraria yang memungkinkan pengambil-
alihan tanah negara. Kedua hukum ini adalah produk dari
tahun 1960-an, tapi keluar dari bingkai ideologi yang
berbeda yang telah menggerakkan dua rezim nasional
pertama. Selama itu, efek kumulatif  mereka telah meng-
hilangkan atau mengabaikan hak komunal dan adat lainnya
karena mendukung swasta barat dan hak milik negara
(Djuweng dan Moniaga 1994; Heruputri 1997).
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Reformasi dan Neoliberalisme: Ledakan, Radikalisasi,
Rutinisasi dan Fragmentasi Pergerakan

Pembebasan dari penindasan meledak tepat dengan
jatuhnya Suharto pada tahun 1998; perubahan utama
datang dengan Reformasi. Segera setelah itu Soeharto
lengser, puluhan petani, orang-orang tak bertanah dan
petani pemilik tanah kecil menduduki hutan negara dan
lahan perkebunan. Mereka menebang karet, kakao, jati,
pinus dan banyak spesies ditebang di hutan hujan. Pada
tanah-tanah perkebunan dan hutan negara, mereka me-
nanam singkong, padi, pisang, durian dan kelapa sawit
milik sendiri. Pada awal September 2000, Direktur Jenderal
Departemen Kehutanan dan perkebunan memperkirakan
sekitar 118.830 hektar lahan perkebunan nasional telah di-
ambilalih, bersama dengan 48.051 hektar lahan perkebunan
swasta (Kuswahyono 2003; di Fauzi 2003). Untuk pertama
kalinya dalam 35 tahun, organisasi petani terbentuk,
memperdebatkan politik pertanahan, menemukan sekutu
di dalam dan di luar pemerintahan, dan meletakkan dasar
bagi suatu lintasan baru dalam mobilisasi untuk berjalannya
reforma agraria (Lucas dan Warren 2003).

Kelompok reforma Agraria tidak lagi harus bekerja
secara sembunyi-sembunyi, tapi lamanya masa penindasan
dengan kekerasan telah mempengaruhi bentuk ekspresi
para oposisi. Tidak sampai beberapa tahun setelah “re-
formasi” Indonesia, kebijakan neoliberal membuat kema-
juan yang luar biasa dengan dicetuskannya desentralisasi
kekuasaan Negara, ada sejumlah besar petani dan petani
kecil yang bersedia secara terbuka bergabung dengan
organisasi agraria. Namun mobilisator dari akademisi dan
aktivis membingkai pergerakan ini secara berbeda, petani
yang dimobilisasi adalah mereka yang telah melihat
demonstrasi, protes dan tuntutan sebagaimana mirip
dengan orang-orang yang telah ditekan dengan keras pada
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tahun 1965. Lebih-lebih, saat ini, pemilik tanah terbesar
yang harus mereka tentang adalah negara itu sendiri:
Kekuatan Departemen Kehutanan yang kini mengendali-
kan sekitar dua-pertiga dari tanah negara. Pada saat yang
sama, di bawah payung desentralisasi, tingkat pemerintah
kabupaten - anggota parlemen, bupati  dan lembaga biro-
krasi kabupaten sektoral - telah mendapatkan kewenangan
dan kekuasaan  administrasi yang lebih. Beberapa dari
mereka bersedia untuk mendukung organisasi-agraria yang
baru berseru untuk reforma agraria.

Secara kritis, walaupun demikian, kebangkitan kem-
bali gerakan-gerakan agraria ini sudah masuk kedalam
konteks politik yang telah dibentuk kembali oleh agenda
dan gerakan lingkungan yang mulai mempengaruhi alokasi
dan pengelolaan lahan Indonesia di tahun 1980-an. Inves-
tasi besar-besaran di pengolahan hutan Indonesia setelah
tahun 1970 diparalel beberapa tahun kemudian oleh
meningkatnya aktivitas gerakan lingkungan internasional.
Sementara gerakan ini tidak benar-benar mengambil bentuk
organisasi di Indonesia sampai awal 1980-an, dampaknya
sudah dirasakan ketika FAO mengadakan Kongres Kehu-
tanan tahunan di Indonesia pada tahun 1978 dengan tema,
“Forest for People”. Pertemuan ini meramalkan masa de-
pan perjuangan, sebagaimana bentuk-bentuk baru kekuatan
teritorial lingkungan sedang dibayangkan dan direalisasikan
melalui pekerjaan para pengelola kehutanan profesional
dan ilmuwan ekologi lainnya, serta oleh NGO keadilan
lingkungan yang mulai berkembang. Pada saat gerakan pro-
masyarakat miskin agraria muncul kembali ke publik di
Indonesia pada akhir 1990-an, wacana lingkungan hidup
telah mengubah bidang politik lokal dan nasional, serta
arena hukum dan kebijakan internasional, aktivisme dan
otoritas moral. Perubahan ini penting untuk membentuk
strategi, posisi dan artikulasi  gerakan agraria dan ling-
kungan setelah pergantian abad ke dua puluh satu. Pada
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saat yang sama, beberapa kesamaan mereka mulai terkikis.
Pada tahun 2004, Via Campesina, bisa dikatakan

sebagai organisasi petani transnasional yang paling
berpengaruh di dunia, dia mendirikan kantor globalnya ke
Indonesia, memindahkan Sekretariat Operasional
Internasionalnya dari Honduras. Selama dekade terakhir,
Via Campesina, adalah kumpulan aktivis dan kritikus yang
vokal terhadap kebijakan agraria dan pertanian neoliberal,
organ ini telah menkonsolidasi jaringan organisasi
transnasional petani dari Asia, Amerika dan Eropa,
mengkoordinasi protes global dan berkampanye untuk visi
spesifik “reforma agraria dan kedaulatan pangan”
(Desmarais 2002; Edelman 2003; Rosset 2006). Ketika
mereka pindah ke Indonesia, mereka mengumumkan
bahwa Henry Saragih, Direktur Federasi Serikat Petani
Indonesia (FSPI), salah satu serikat petani di Indonesia
yang berlingkup nasional, akan menjadi sebagai Ko-
ordinator Internasional yang baru.

Organisasi petani terbesar di Jawa, Serikat Petani
Pasundan /Jawa Barat- (SPP) yang merupakan anggota
FSPI pada waktu itu  dan memiliki sekitar 30.000 anggota,
yang sebagian besar tak memiliki tanah atau sangat
miskin190 (Wargadipura 2005, 19) secara resmi didirikan
pada tahun 2000 (namun diorganisasi secara sembunyi
pada pertengahan 1990-an), 52 organisasi tani lokal (OTL)
SPP pada tahun 2005 berlokasi di area konflik agraria di
tiga kabupaten di Jawa Barat dan menduduki lebih dari
15.000 hektar perkebunan negara dan lahan hutan di
dataran tinggi Jawa Barat. Mereka adalah salah satu serikat
petani yang bergerak melawan  pengelola lahan negara yang
mengendalikan Perusahaan Kehutanan Negara dan

190 Meskipun analisis kelas secara sistematis dari keanggotaan SPP
belum dilakukan, pemimin organisasi dan koneksi afiliasi LSM
membuat pernyataan ini.
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Perusahaan Perkebunan Negara. Operasi SPP menggam-
barkan bentuk baru organisasi pergerakan agraria, karena
dia bekerja tidak hanya melalui pendudukan tanah lansung
dan bentuk lain tindakan kolektif, tapi juga dengan
negosiasi para pemimpinnya dengan politisi, pejabat di
lembaga manajemen tanah pemerintah, dan anggota
parlemen distrik dan pemimpin nasional. SPP dan NGO
terkait (terutama Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA
dan, baru-baru ini, KARSA-Lingkar Pembaruan Agraria
Dan Pedesaan), juga telah bekerja sama dengan NGO yang
bekerja untuk hak asasi manusia (YLBHI) dan konservasi
(WALHI, LATIN-Lembaga Alam Tropika Indonesia).
KPA dibentuk pada tahun 1995 selama periode bawah
tanah dari kegiatan aktivis agraria. Meskipun secara teknis
dia merupakan  sebuah NGO, beberapa anggota KPA juga
merupakan pemimpin organisasi petani.

SPP dan keanggotaannya mempraktekkan ide yang
dibawa kepada mereka oleh akademisi pro-reformasi,
Gunawan Wiradi (1997), menggagasi tentang “pengaruh
reforma agraria” (Powelson dan Bursa 1990). Kemampuan
mereka untuk menempati, memegang dan mengubah
penggunaan dan penutup vegetatif  dari wilayah yang didu-
duki adalah penting, walaupun daerah tersebut tampaknya
relatif kecil untuk jutaan hektar lahan hutan dan perke-
bunan di Jawa Barat. Pendudukan tersebut merupakan hal
yang paling berarti untuk  mereka selama tiga perempat
dekade. Di bawah  pemerintahan Soeharto, pemilik tanah
akan dipaksa keluar atau lebih buruk lagi. Memang,
Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan Negara telah
mempekerjakan ratusan preman untuk mengusir petani
dari wilayah yang diduduki, tapi akhirnya gagal untuk
mengusir mereka.

Baru-baru ini, kelompok reforma agraria telah ber-
kampanye untuk mendapatkan partisipasi dalam pengam-
bilan keputusan pemerintah. Dalam wilayah kerja mereka
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di Jawa Barat, SPP melobi pemerintah daerah dan DPRD
untuk membuat komite untuk menyelesaikan konflik
agraria, terutama di wilayah yang penting yang saat ini
dialokasikan ke Perusahaan Kehutaan dan Perkebunan
Negara, yang mencakup 44% dari seluruh Kabupaten
Garut (Fauzi 2003).191 SPP juga membentuk asosiasi kepala
desa dan parlemen di distrik-distrik dan memenangkan
sekitar 10% dari pemilihan kepala desa di wilayah kerja
mereka pada tahun 2006.

Kita harus melangkah mundur sedikit dan memeriksa
transformasi ekonomi-politik utama  yang telah membuat
kegiatan-kegiatan institusi baru ini menjadi mungkin:
pendudukan tanah, kebangkitan kembali bentuk-bentuk
kriminalisasi organisasi dan “negosiasi’ antar kelompok
gerakan dengan pejabat pemerintah. Pendek kata,
“Reformasi”, versi Indonesia dan “people power” versi “
Filipina”, merepsentasikan perubahan konteks politik.
Reformasi adalah istilah Indonesia untuk transformasi
ekonomi politik Indonesia, menyebabkan perubahan
radikal dalam konteks, program, strategi, posisi dan aliansi
antara organisasi agraria dan lingkungan. Penerus Suharto
pada tahun 1998 dengan segera mengeluarkan Keputusan
Presiden untuk mendesentralisasikan banyak fungsi
pemerintah pada kabupaten, khususnya fungsi anggaran
dan pengelolaan sumber daya (Reso Sudarmo 2005).
Sebuah anomali penting yang mempengaruhi perkiraan
distribusi ulang tanah negara dan cara-cara kelompok
akarrumput dan NGO yang harus bergerak kemudian.
Lembaga pemerintah pusat sektoral, yang terpenting
Departemen Kehutanan,192 menahan yurisdiksi atas lahan

191 Cf.Wargadiputra (2005, 2), yang menyatakan bahwa 50 persen dari
kabupaten ini adalah hutan negara atau tanah perkebunan.

92 Dan lembaga-lembaga regional, termasuk Perusahaan Kehutanan
Negara di Jawa.
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tersebut, meskipun mereka dituntut oleh ketentuan
desentralisasi untuk bernegosiasi dengan pemerintah
daerah atas pengelolaan sumber daya di atas permukaan
tanah (McCarthy 2000, 2006).

Termasuk kedalam ruang politik ini adalah kesem-
patan dan kendala dimana organisasi kaum petani dan
pendukung konsorsium NGO muncul dan memulai
kegiatan mereka. Setelah jatuhnya Orde Baru, dengan
diberlakukannya desentralisasi selama dua tahun, aktivis
agraria, NGO dan kelompok mahasiswa membantu
mengorganisir petani yang terampas di luar kota besar di
Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Su-
rabaya) dan sebagian dari Sumatera (Medan). Mereka
mendirikan “komite-komite aksi” dan merekayasa protes
publik dan berdialog dengan pejabat pemerintah dan
anggota parlemen. AMAN – Asosiasi Masyarakat Adat
Nasional - resmi didirikan pada tahun 1999 di pertemuan
nasional di Jakarta. Sebelum Reformasi, sebagian besar
delegasi berasal dari luar Jawa, namun pada pertemuan ini
hadir juga wakil dari Jawa dan Bali.

Peluang baru yang ditawarkan oleh desentralisasi dan
pembentukan lebih banyak kebebasan sipil diperburuk oleh
suatu sumber yang mendasari perbedaan pedesaan dalam
masyarakat sipil dan pemerintah reformasi. Bagaimana
hubungan ini – dan dalam bentuk apa hubungannya?-
seperti apa reforma agraria diterapkan untuk tanah hutan
negara. Sebuah pembagian yang bisa dilihat sebagai
kepentingan lingkungan dan agraria, tapi, sebagaimana
yang kami tunjukkan di bawah ini, aliansi dan konflik tidak
berada tepat di atas hal tersebut

Pengaruh Gerakan Lingkungan dan Agraria  Transnasional

FSPI dan KPA secara teknis dikategorikan sebagai
jenis organisasi gerakan agraria yang berbeda, meskipun
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dalam praktiknya mereka memiliki beberapa kesamaan,
karena keduanya dipimpin oleh aktivis, bukan petani.
Ketika pertama kali terbentuk pada pertengahan tahun
1990-an sampai akhir 2007, FSPI adalah sebuah federasi
organisasi petani yang dipimpin oleh aktivis berbasis di
Sumatera yang terkait dengan sebauh NGO bernama Ya-
yasan Sintesa (Yayasan Sintesa, YS). KPA adalah konsor-
sium akarrumput NGO Indonesia yang berbasis di Jawa
Barat, organisasi dan aktivis petani, dan terdaftar di Indo-
nesia sebagai sebuah NGO. Pemimpim pendirian keduanya
mulai  bekerja sebagai aktivis selama perjuangan di era-
Soeharto, bekerja masing-masing secara sembunyi didaerah
asli mereka di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Perbedaan
yang muncul sejak awal selalu berdasar pada perebutan
tempat terbaik dalam organisasi tingkat nasional, penda-
naan dan sumber-sumber persaingan lainnya (Lucas dan
Warren 2003; Afiff  2004).

Mereka banyak mendukung kebijakan dan tindakan
Via Campesina, dan sebagai anggota afiliasi utama Via
Campesina di Indonesia, FSPI, hingga pertemuan nasional
pada tahun 2007, SPP selalu bersekutu lebih dekat dengan
KPA. KPA, sebagaimana sebuah NGO, tidak bisa menjadi
anggota FSPI ataupun Via Campesina. Mungkin karena
alasan itu, KPA mendirikan koneksi dengan International
Land Coalition (ILC), yang juga merupakan semacam
konsorsium beragam jenis organisasi dan mewakili ideologi
lebih beragam diantara anggotanya daripada Via Campe-
sina. Sebagai contoh, ILC memiliki pendekatan yang tidak
terlalu konfrontatif dengan Bank Dunia dan kebijakan
pertanahannya yang berorientasi pasar - walaupun Bank
Dunia adalah anggota organisasi.

Namun, sebagaimana Borras (2004) tunjukkan, posisi
politik dari dan hubungan aktual  antara organisasi dan
individu di ILC dan VC adalah hal membingungkan dan
bervariasi, seperti beberapa kelompok adalah anggota dari
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keduanya. SPP, misalnya, adalah anggota dari ILC dan
merupakan anggota VC melalui keanggotaannya di FSPI
sampai akhir tahun 2007 ketika SPP mengundurkan diri
(lihat di bawah). NGO seperti KPA jauh lebih bersimpati
pada kepedulian dan ideologi daripada ILC dan begitu juga
banyak anggota kelompok lainnya, tetapi dilarang menjadi
keanggotaan formal dalam VC karena status mereka adalah
NGO. Ini semua bahkan lebih kompleks sebagaimana
ketegangan kritis antara Via Campesina (VC) dan ILC di
arena global (Edelman 2003; Borras 2004) yang telah
tercermin dapat menciptakan ketegangan baru - nyata atau
diwakili seperti – antara beberapa sekutu mereka di Indo-
nesia dan berbagai anggota kelompok daerah.

Belajar dari pelarangan keanggotaan NGO di per-
temuan internasional Via Campesina di Meksiko pada
tahun 1996, yang mengejutkan para aktivis Indonesia. Para
pemimpin KPA (NGO), SPP (organisasi tani) dan YS
(NGO) semua melihat diri mereka sebagai sama-sama
berkomitmen untuk reforma agraria radikal dan aktivis
Indonesia ini telah banyak terlibat dengan organisasi-
organisasi petani. Selanjutnya,  pada tahun 1999 mereka
setuju untuk membentuk secara eksklusif FSPI sebagai
organisasi petani, tetapi dengan aktivis non-petani -Henry
Saragih dari Yayasan Sintesa - sebagai sekjen pertama.
Beberapa aktivis mengingatkan pemahaman bahwa, ketika
organisasi dan keanggotaannya berakhir, seorang petani
kecil akan benar-benar mengambil alih kepemimpinan.
Ketika FSPI menjadi tempat kesekretaritan VC interna-
sional, itu juga menjadi pintu gerbang internasional utama
dalam kegiatan gerakan agraria Indonesia. Pada saat yang
sama, agenda nasional organisasi ini sekarang lebih diten-
tukan oleh prioritas kampanye internasional dibandingkan
oleh orang-orang anggota organisasi dari Indonesia.
Pimpinan KPA dan SPP, sebaliknya, sementara menyadari
perkembangan internasional dan bercermin pada pe-
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ngalaman dan ide dari MST dan gerakan agraria inter-
nasional lainnya, cenderung lebih fokus ke Indonesia,
secara eksplisit melihat ke dalam dengan tuntutan dan
kebutuhan dari anggota mereka di Jawa Barat dan di
daerah-daerah Indonesia lainnya. Sampai akhir 2007, SPP
tetap menjadi anggota penting dari FSPI, mengirimkan tiga
perempat dari 10.000 petani yang berbaris di bawah bendera
FSPI ke demonstrasi untuk reforma agraria Juni 2007 di
Bandung (http://fspi.or.id/en/content/view/120/1).

Pada pertemuan terakhir mereka tahun di 2007, kepe-
mimpinan FSPI mengubah syarat-syarat anggota di FSPI,
membuatnya lebih individual daripada sebuah unit ke-
anggotaan dari suatu organisasi petani. Ini mengecewakan
beberapa organisasi anggota, sehingga mengubah secara
signifikan karakter federasi organisasi. SPP dan beberapa
organisasi petani lainnya menolak untuk membubarkan
organisasi mereka sendiri untuk menjadi bagian atau
anggota perseorangan dari FSPI, dan seteah itu mereka
mengundurkan diri dari FSPI. Henry Saragih kembali
diangkat menjadi direktur, menyebabkan ketidakpuasan
lebih lanjut di beberapa kalangan karena dia belum
mengundurkan diri untuk membiarkan petani yang benar-
benar petani untuk memimpin organisasi.193

Ketegangan antara kelompok-kelompok atau pemim-
pin mereka juga telah diperburuk oleh kampanye dan
koneksi dengan isu-isu dan kelompok-kelompok lingkung-
an hidup. Secara khusus, perbedaan intensif  atas berbagai
hal menggerakakan langkah untuk mengintegrasikan
diskusi-diskusi tentang reforma agraria seperti dibahas
dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan reklamasi lahan
hutan dan tambang dibawah lingkup Departemen Ke-

193 Meskipun pernyataan dari seorang wartawan dalam sebuah artikel
baru FSPI di The Guardian, Henry Saragih tidak memulai sebagai
‘seorang petani kecil’.
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hutanan dan Pertambangan. Bagaimana ketegangan ini
telah dimainkan di atas  sebagai alasan dapat dilihat melalui
dua kunci legislatif  dan inisiatif  kebijakan yang mengge-
rakkan forum ini di periode awal reformasi dan baru-baru
ini (2005-07). Inisiatif  ini adalah Ketetapan MPR no. IX/
2001 (selanjutnya disebut TAP MPR IX/2001) dan inisiatif
reforma agraria yang diumumkan bersama-sama oleh
Presiden, Menteri Kehutanan dan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) pada bulan September 2006. Selain itu,
berbagai gagasan berbeda dari tujuan akhir untuk reformasi
telah memisahkan kelompok-kelompok dan individu, yang
ditunjukkan oleh perdebatan atas hutan kemasyarakatan
atau CBNRM. Perdebatan ini menunjukkan perubahan
agraria (sekali lagi) dan konteks politik di dalamnya dimana
organisasi beroperasi.

Perdebatan TAP MPR IX/2001

Pada akhir tahun 2000 dan 2001, telah jelas bahwa
tidak hanya reformasi yang akan mengubah negara Indo-
nesia, tetapi bahwa juga inisiatif  gerakan lingkungan,
selama periode Soeharto, penataan ulang lembaga negara,
termasuk hukum, dan normalisasi rezim baru dalam
melakukan kontrol teritorial. Gerakan Lingkungan – disini
juga ikut gerakan agraria dan konservasi hutan, yang juga
mempengaruhi pola-pola kontrol dan akses tanah sebagian
besar- merupakan arena  yang berbeda antara negara dan
masyarakat sipil ,namun operasi dari komponen yang
terjalin (konservasi ‘besar’ dan keadilan lingkungan). Ini
adalah sebuah konteks - konteks - di mana gerakan agraria
harus bernegosiasi dan berjuang.

KPA telah lama menjadi salah satu kelompok agraria
yang bersedia bekerjasama dengan NGO keadilan
lingkungan di itngkat nasional dan daerah, sebagian karena
beberapa kelompok keadilan lingkungan (misalnya, LATIN
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dan WALHI) kadang-kadang menyediakan dana untuk
KPA dan SPP untuk membiayai okupasi dan protes
(wawancara penulis 2007). Pada tahun 2001 mereka
mendirikan sebuah Kelompok Kerja Pembaruan Agraria
dan Manajemen Sumber Daya Alam. Bagi kalangan aktivis
agraria dan kelompok keadilan lingkungan, hal ini
merupakan untuk pertama kalinya mewakili isu dua
kelompok yang berbeda di forum publik untuk bersama-
sama menyusun strategi dan mempengaruhi kebijakan
nasional dan undang-undang, walaupun dalam cara yang
masih terbatas oleh sifat keadaan dan kekuataan dan
perbedaan mereka sendiri (Rosser et al. 2005, 67).

Kolaborasi aktivis Agraria-lingkungan ini terjadi di
proses mendorong TAP MPR IX/2001, juga penting untuk
melihat partisipasi AMAN, organisasi masyarakat adat
nasional, yang mengklaim dan diklaim sebagai organisasi
agraria maupun organisasi keadilan lingkungan, ini
memungkinkan nya untuk fokus pada isu-isu kepemilikan
di konflik lingkungan, meskipun kata “kepemilikan” tidak
digunakan secara konsisten. Sebaliknya, malah dimak-
sudkan pada keduanya adalah “penguasaan tanah” atau
“kepemilikan sumber daya”, yang belakangan belum tentu
bermakna hak atas tanah secara resmi. Pada saat yang
sama, simpati akademisi dan pembuat kebijakan berusaha
untuk mengintegrasikan agro-ekologi dan sosial struktural,
dimensi dari dua pendekatan untuk reformasi. Mereka
memulai reforma agraria sebagai satu strategi untuk
menghubungkan ketidakadilan struktural agraris dengan
krisis ekologi, dan menunjukkan bagaimana pemecahan
pertama bisa membantu memperbaiki yang kedua
(misalnya Sangkoyo 2000; Kartodihardjo 2002). Dikatakan
juga bahwa agenda reforma agraria seharusnya tidak hanya
merestrukturisasi akses dan kontrol tanah  atau mengubah
tata guna lahan, sistem produksi dan konsumsi untuk
menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan penduduk
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miskin, tetapi juga untuk memastikan integritas ekosistem
dan meningkatkan produktivitas (Fauzi dan Zakaria 2001,
2002).

Banyak ide-ide sudah digabungkan baik secara glo-
bal dan lokal (Indonesia) serta dalam wacana masyarakat,
dan bagian dari strategi komunitas berbasis pengelolaan
sumber daya alam (CBNRM) (Arupa et al). 2003. Di sini,
mereka dikemas kembali oleh aktivis agraria sebagai bagian
dari mereka sendiri dan agenda agraria-lingkungan secara
umum. Menariknya, apa yang dimulai sebagai ideologi
berbasis komunitas dimaksudkan untuk merebut kendali
atas ketatnya kontrol sumber daya hutan oleh pemerintah
pusat segera direpresentasikan pada tingkat internasional
sebagai strategi neoliberal untuk mengurangi besarnya
campur tangan  pemerintah (McCarthy 2005; cf. Belsky
2008) maupun strategi mobilisasi/pengorganisasian untuk
reforma agraria

Pertentangan  lainnya dalam merepresentasikan isu-
isu “reformasi” dicirikan pada perdebatan TAP MPR IX/
2001. Antara beberapa  kelompok reforma agraria
(terutama KPA) dan kelompok keadilan lingkungan,
didalam kepentingan untuk menghasilkan  TAP MPR IX/
2001 itu dianggap oleh kelompok-kelompok reforma
agraria lainnya sebagai sebuah penyerahan kepada meka-
nisme neoliberalisme. Kepemimpinan FSPI, misalnya,
berpendapat resolusi parlemen dapat digunakan oleh
kekuatan pro-pasar untuk mengubah – atau membatalkan
- prinsip reforma agraria  yang ada di UUPA 60.194 Pada
situs FSPI, untuk contohnya, dinyatakan bahwa TAP MPR
IX/2001 telah digunakan sebagai dasar berbagai draf
hukum (RUU) yang jelas menentang dan mengurangi

194 Lihat Lucas dan Warren (2003) untuk melaborasi lebih luas
perdebatan ini.



GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

442

semangat UU No 5/1960 dan UUD 1945 Pasal 33.
Undang-undang ini juga mengungkapkan kelemahan
dalam hukum pertanian di Indonesia yang telah meng-
hasilkan struktur agraria yang tidak adil dan meningkatkan
proses liberalisasi sumber daya alam. Situs ini juga
menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara
terdahulu (BUMN di Indonesia) telah diambil alih atau
diperkuat oleh perusahaan transnasional, untuk lebih
lengkap lihat di situs via campisena dengan alamat (http:/
/ v i a c a m p e s i n a . o r g / m a i n _ e n / i m a ge s / s t o r i e s /
lvcbooksonwto.pdf).

Pandangan ini bagaimanapun juga, mengubah mak-
sud dari aliansi agraria dan pendukung keadilan
lingkungan. Bagi mereka, penerbitan TAP MPR No IX/
2001 adalah arti simbolis yang besar dan strategis.
Pemimpin lokal SPP menggunakan keputusan tersebut
sebagai cara untuk membenarkan pendudukan tanah dan
sebagai alat tawar-menawar dengan pusat dan BPN di
daerah (Afiff et al). 2005. Disadari atau tidak dalam per-
janjian permasalahan perundang-undangan sumber daya
alam di era Suharto, diperkuat dimasa reformasi dengan
revisi UU Kehutanan direvisi (41/1999) dan keputusan
presiden berikutnya (KepPress 34/2003), KPA, SPP dan
pendukung resolusi lainnya telah menggunakan TAP MPR
IX/2001 untuk membawa isu-isu reforma agraria kembali
ke meja perundingan dengan pemerintah. Keputusan ini
jelas menyatakan dukungan bagi UUPA. Meskipun
anggota organisasi dari FSPI memiliki pandangan yang
berbeda terhadap potongan-potongan baru ini dari
peraturan tersebut, seperti Keppres 34/2003. SPP melihat
Keputusan Presiden ini sebagai legitimasi parlemen
kabupaten dan keterlibatan administrasi didalam reforma
agraria, menempatkan resolusi konflik lebih dekat dengan
sumber (Lucas dan Warren 2003, 35-6; Afiff  et al. 2005,
5). FSPI, SPP dan KPA yang sama mendukung reforma
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agraria dan UUPA, para petani melihat TAP MPR IX/
2001 lebih bermanfaat bagi konservasi besar (dark green)
dan korporasi lingkungan daripada isu-isu keadilan
lingkungan. Bagi KPA dan SPP, keadilan lingkungan sering
mencari solusi yang sama dengan inisiatif  reforma agraria.

Kelompok lingkungan hidup juga tidak terpikat
dengan TAP MPR IX/2001, karena aliansi agraria dan apa
yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap wilayah yang
baru-baru ini mereka peroleh. Prospek mendistribusikan
seluruh bidang lahan hutan pada petani miskin atau
masyarakat adat dan petani di Jawa, atau lainnya dimana-
pun, adalah kalimat yang di beberapa kelompok lingkungan
dengan aliran moderat atau konservatif  tidak dapat
diterima. Pada perdebatan saat ini, anggapan beberapa
lembaga pemerintahan Indonesia menganggap aktivis
agraria sebagai tuan tanah. Langkah ini mengubah keten-
tuan dalam  reforma agraria dan dalam beberapa hal yang
membedakan perjuangan di Indonesia dari negara-negara
lain.195 Ini juga membenturkan aktivis agraria paling radikal
terhadap aktivis yang lebih moderat dan NGO lingkungan
hijau. Beberapa yang terakhir ini tidak bersedia untuk
mempertimbangkan implikasi dari sejarah terbaru dari
pengambilalihan hutan negara (1967) dalam membentuk
‘hutan nasional’, suatu proses yang juga melibatkan peng-
ambil alihan pengelolaan adat atau kepemilikan tanah
(Peluso dan Vandergeest 2001). TAP MPR IX/2001 dengan
demikian berjalan melalui beberapa kolaborasi, sama
sebagaimana dia telah menlahirkan sisi baru.

Perdebatan tentang TAP MPR IX/2001 juga me-
nerangi kenyataan bahwa tantangan besar nasional telah
beralih dari kriminalisasi gerakan masyarakat sipil menjadi
apakah dan bagaimana aktivis akan bekerja dengan atau

195 Tapi lihat Borras (2006), misalnya, yang berbicara reformasi agraria
di lahan hutan di Filipina.
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di dalam negara. Negara Indonesia sendiri membuat peru-
bahan radikal dalam struktur, praktik dan kebijakan. Bagi
aktivis agraria radikal dan moderat, bekerja didalam pe-
merintahan merupakan konsep yang sama sekali baru,
sedikitnya butuh untuk memikirkan tentang diterima atau
tidak – jika sama sekali -  rencana ini untuk dilakukan.

Namun pemerintah masih harus menangani masalah
desentralisasi yang telah menciptakan sebuah kontradiksi
besar: pejabat tingkat kabupaten banyak yang sekarang
bertanggung jawab atas pembuatan keputusan sendiri
mengenai hal-hal yang mereka tidak tau cara menyele-
saikannya karena pada waktu orde baru mereka hanya tau
diperintahkan untuk mengurusnya sehingga tidak selalu
tahu bagaimana membuat keputusan tersebut. Dengan
demikian beberapa kelompok aktivis, termasuk KPA, me-
ngembangkan program pelatihan untuk anggota parlemen
di tahun-tahun awal Reformasi. Melalui lokakarya dan sesi-
sesi pelatihan, mereka membahas implikasi hukum baru,
dan kemungkinan skenario yang berbeda untuk reforma
agraria. Dalam banyak diskusi-diskusi ini, pengelola
kehutanan tingkat kabupaten dilibatkan. Memang, dibu-
tuhkan sebuah  kesadaran yang konstan dimana integritas
ekologi dan kelestarian lingkungan akan diusulkan. Bahkan
para agarianis yang berorientasi  pada hak asasi yang pal-
ing radikal harus belajar membicarakan ini jika strategi
mereka ingin mengubah hukum dan kebijakan lembaga
pengelolaan pertanahan pemerintah.

Pengaruh dari Wacana Lingkungan.

Aktivis lingkungan selalu melihat bagian utama dari
gerakan mereka sebagai operasi yang legal di mata hukum
- mencari wilayah di mana mereka dapat mendesakkan
kontrol atau mempengaruhi kontrol negara - di samping
bekerja pada akar rumput. Seperti ditunjukkan di atas, dari
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waktu ke waktu, mereka berhasil: bahkan di bawah
kekuasaan otoriter di Indonesia, wacana lingkungan telah
berhasil memperoleh alas hukum. Manfaat konservasi dari
hutan negara dan strategi akumulasi berbasis sumber daya
alam (Perusahaan dan negara) dilakukan dengan menen-
tang kapasitas badan-badan sumber daya alam seperti
Departemen Kehutanan untuk mengelola kelangsungan
sumberdaya agraria berupa tanah.196 Pengukuhan taman
nasional baru, kawasan konservasi dan cagar alam adalah
bukti fisik dari kekuasaan penggiat lingkungan: mereka
bahkan mengubah ketentuan kehutanan, memperluas
jumlah hutan yang disediakan untuk kawasan lindung atau
konservasi lebih dari produksi skala besar atau pem-
bangunan.

Peningkatan daya konservasi mengubah dan telah
diubah oleh konteks politik ekonomi. Di sisi pelestarian
kelompok hijau, dasar teritorial dari konservasi dianggap
sebagai ancaman oleh  desentralisasi dan reforma agraria -
baik melalui pendudukan tanah langsung atau melalui
kebijakan pemerintah (McCarthy 2006; Resosudarmo
2005). Jika pengelolaan hutan dan kawasan konservasi
didesentralisasikan, siapa yang akan bertanggung jawab
untuk mendanai dan menegakkan cagar alam dan kawasan
lindung pada tahun-tahun suksesnya konservasi  pada
mobilisasi transnasional, nasional dan tingkat local? (Jepson
dan Whittaker 2002) Dan Jika Menteri Kehutanan dan
Perusahaan Kehutanan Negara dianggap sebagai pengelola
lahan yang haram di politik lahan hutan, hutan konservasi
yang dibangun selama Orde Baru bisa jadi dipertanyakan
sebagaimana yang terjadi pada kasus Dongi-Dongi di
Sulawesi (Adiwibowo 2005; Li 2007). Perkembangan baru

196 Pada  aliansi ‘alami’ antara kapitalisme dan konservasi, lihat Smith
(1984).
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ini memaksa gerakan agraria yang moderat untuk fleksible
terhadap kelompok keadilan lingkungan untuk bergerak
melawan area ekslusif  dari “kelestarian alam” (Lowe 2003;
Afiff  dan Lowe 2008; Stedile 2002). Mungkin untuk alasan
ini, beberapa kelompok lingkungan membuat beberapa
kesepakatan dengan modal besar, yang menunjukkan era
neoliberal terpaksa mengikuti aliansi konservasi yang
dibuat kelompok konservasi internasional dengan militer
dan pemerintahan otoriter di masa pembangunan (Peluso
1993; Chapin 2004).

Kelompok keadilan lingkungan juga telah meme-
nangkan beberapa “pertempuran” selama Orde Baru, salah
satunya berhasilnya dimasukkan konsep kehutanan sosial.
Komunitas kehutanan dalam kelompok keadilan lingkung-
an telah lama mengejar tujuan mereka untuk meningkatkan
akses petani di hutan lahan milik pemerintah sebagai bagian
dari perjuangan yang lebih luas pada masa reformasi. Pada
tahun-tahun awal milenium baru, mereka mempunyai
beberapa  prestasi yang kecil namun sangat simbolik. Con-
tohnya, Menteri Kehutanan secara resmi mengakui bebe-
rapa komunitas kehutanan otonom di Sumatera dan
Kalimantan (D’Andrea 2003; Li 2007). Di Jawa, Perusa-
haan Kehutanan Negara memperluas akses penduduk desa
ke hutan melalui bentuk kerjasama pengelolaan hutan
bersama di area ‘Kehutanan Sosial’ Pulau Jawa, sebagian
dalam rangka menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh
pendudukan hutan dan penebangan massal yang terjadi
pada tahun-tahun awal Reformasi.

Konsolidasi kontrol Pemerintah Indonesia begitu
banyak atas wilayah nasional hutan negara yang mewa-
jibkan kelompok gerakan agraria membuat perjanjian
secara eksplisit dengan program dan peduli terhadap
komunitas/sosial kehutanan. Sebagaimana aktivis reforma
agraria di akhir 1990an memfokuskan perhatian mereka
pada daerah dataran tinggi, pekerjaan mereka akhirnya tak
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terhindarkan menjadi bertumpang-tindih dan kadang-
kadang bertentangan dengan aktivis Pengelolaan hutan
berbasis komunitas.

Di Jawa, di mana lahan sudah padat dan hutan politik
telah memainkan banyak peran dalam sejarah penggunaan
lahan pulau itu dan khususnya selama Orde Baru, aktivis
pengelolaan hutan berbasis komunitas tidak selalu ber-
sikeras pada perpajakan lahan dari hutan197. Langkah
pertama adalah berusaha untuk meningkatkan akses petani
ke tanah dan sumber   daya hutan.

Namun, permasalahan rakyat dan kehutanan sosial,
dalam pandangan beberapa aktivis agraria, adalah hak ke-
pemilikan sumber daya dan akses bukannya kontrol mutlak
atau otonomi masyarakat, lebih dari itu, mereka beker-
jasama dengan Perusahaan Kehutanan Negara atau
Menteri Keuangan. Untuk gambaran hak yang lebih rumit,
banyak aktivis agraria yang berharap untuk lebih banyak
alternatif  kepemilikan komunal untuk muncul secara
organik atau diusahakan. kepemilikan pribadi mempunyai
resiko dijual, sedikit pelajaran untuk banyak orang setelah
sukses dan menganggap kegagalan dari kampanye di Sagara
(Fauzi 2003; Lukmanudin 2001).198 Dengan cara ini dan

197 Di Jawa, bentuk yang diterapkankan dalam Perusahaan Kehutanan
Negara disebut Kehutanan Sosial. Aktivis mengemukakan
kehutanan masyarakat sebagai bentuk alternatif, yang tidak akan
melibatkan intervensi atau kekuasaan pembuat keputusan oleh
negara, suatu keadaan yang diakui masyarakat hutan sebagai di luar
Kawasan Hutan atau wilayah hutan negara.

198  Desa Sagara telah dimobilisasi oleh SPP dan KPA untuk menduduki
tanah juga diklaim oleh Perusahaan Kehutanan Negara. Kasus
ituberakhir dengan kekalahan Perusahaan Kehutanan Negara, ketika
Menteri Agraria Nasional dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
mententukan bahwa tanah negara yang bersangkutan dapat
digolongkan kepada reformasi tanah (Keputusan No. 35VI/1997).
Namun, tiga tahun setelah permukiman, sebagian besar dari 580
hektar tanah yang didistribusikan  telah dijual, hal ini
mengecewakan aktivis agraria.
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lainnya, lebih baik bekerja sama dengan pemerintah dalam
program kehutanan sosial dan “memenangkan” kepemi-
likan swasta menjadi inti utama pertikaian.

Beberapa masyarakat sekitar hutan dan aktivis re-
forma agraria berupaya berhubungan dan berkolaborasi,
sehingga dapat untuk melihat pekerjaan mereka dari per-
spektif  baru. Untuk KPA, misalnya, masyarakat kehutanan
merepsentasikan koneksi akses dukungan dan jaringan ke
sumber daya baru. Koneksi juga memberikan kesempatan
untuk aktivis reforma agraria untuk meradikalisasi masya-
rakat kehutanan sebagai bentuk lain dari keadilan ling-
kungan. Untuk tujuan ini, WALHI dan NGO lingkungan
seperti ARUPA (Aliansi Relawan untuk Penyelamatan
Alam) memimpin kampanye di Jawa untuk membubarkan
Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)- yang sebe-
narnya adalah untuk mengumumkan kebangkrutan
perusahaan pemerintah ini pada tahun 2002. Meskipun
pada akhirnya Perusahaan Kehutanan Negara dipertahan-
kan dengan dukungan dari Menteri Keuangan, namun
tekanan oleh para aktivis, akademisi dan beberapa yayasan
/penyandang dana memaksa Perusahaan Kehutanan Ne-
gara untuk secara dramatis meningkatkan hak-hak akses
masyarakat terhadap tanah negara berupa hutan ini serta
meningkatkan jumlah wilayah dan pohon di bawah pro-
gram kehutanan sosial - namun tidak untuk mendistri-
busikan atau mereklasifikasi lahan hutan negara (Simon
1993,1994; Awang 2004). Sementara hal ini dikritik oleh
aktivis reforma agraria, aktivis keadilan lingkungan mem-
bela ini sebagai “akses” pendekatan, dan melihatnya
sebagai celah potensial pada sulitnya pengelolaan untuk
lahan hutan. Keuntungan tambahan pada akses petani akan
sulit untuk ditolak setelah Perusahaan Kehutanan Negara
atau Menteri Keuangan telah mengakui mereka (wawan-
cara penulis dilihat 2007). Dalam kenyataannya  skenario
inilah yang terjadi.
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Hal ini tidak begitu mengejutkan, bahwa kemudian,
setelah Reformasi, beberapa kelompok gerakan agraria
telah bersepakat untuk merangkul sikap ramah lingkungan
sebagai komponen eksplisit dari strategi politik mereka.
Beberapa pemimpin gerakan agraria mengambil sebuah
halaman dari buku lingkungan, menyebarkan pendekatan
multi-skala ini untuk mendapat legitimasi, wilayah dan
otoritas moral dalam berbagai “arena pertandingan”,
termasuk hukum negara dan kebijakan (Afiff  et al 2005).
Faktanya bahwa kegagalan untuk berkomitmen untuk
memastikan keberlanjutan lingkungan bisa menjadi dasar
untuk penolakan akses terhadap tanah - terutama di daerah
yang diklasifikasikan sebagai hutan atau daerah konservasi.

Memang, perjanjian antara gerakan keadilan ling-
kungan dan alliansi akademis internasional sudah terfokus
pada kesalahpahaman dan misrepsentasi dari keberlang-
sungan praktek dan klaim agroforestry masyarakat adat
oleh pengelola hutan dan yang lainnya.199 Sama seperti
pendukung keadilan lingkungan yang telah menyadari
kebutuhan untuk mener jemahkan praktek-praktek
tradisional Masyarakat Adat kedalam ide tentang mana-
jemen sumber daya yang berkelanjutan, pendukung KPA
juga segera bergerak ke arah itu. Potensi okupasi tanah
harus dilihat sebagai pengelolaan berkelanjutan dari
lingkungan dataran tinggi yang rapuh, membuat jalur agar
pimpinan SPP dan KPA mengubah pandangannya tentang
okupasi tanah menjadi praktek yang mendukung agro-
kehutanan.  Pemimpin SPP mencela ‘agro kehutanan
tradisional’ di dataran tinggi yang dikontrol PERHUTANI
dan terkait dengan itu adalah sistem monokultur di pegu-
nungan oleh Kementrian Kehutanan yang menyebabkan

199 Ini juga merupakan literatu besar, termasuk didalam bahasa Inggris,
di Indonesia, sebagian besar dari karya seumur hidup Michael Dove
(lihat misalnya, Dove 1983, 1985, 1996, dan banyak lainnya).
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bencana alam seperti erosi dan tanah longsor pada lahan
hutan Pulau Jawa ( wawancara penulis 2007).

Di luar Jawa, melalui AMAN dan kelompoknya,
masyarakat adat sendiri terus bekerja sama dengan gerakan
keadilan lingkungan. Mereka menginginkan pengakuan
hukum dari ‘wilayah leluhur’ yang berarti pengakuan secara
formal. Salah satu kemungkinan untuk ini adalah
memeperkenalkan kembali pluralisme hukum ke sistem
hukum Indonesia, langkah ini didukung sebagian oleh
beberapa aktivis nasional, lokal dan internasional dan
bahkan oleh penyandang dana. Tapi langkah ini dapat
memberikan jarak hubungannya dengan kalangan aktivis
reformia agraria karena beberapa ‘sistem hak adat’
termasuk beberapa anggota AMAN didominasi oleh ‘elit
feodal’  yang ditentang kalangan aktivis reforma agraria
dan aktivis nasionalis dalam pergerakan anti kolonial, dan
gerakan anti-feodal dari tahun 1940-an dan 1950-an.
Sebagian besar aktivis kontemporer tidak bersedia untuk
memfasilitasi elit-elit yang  sekarang ini mengklaim ‘hak-
hak adat’ melalui inklusi di inisiatif  reforma agraria atau
aliansi strategis. Mereka ingin,  mempertahankan hubung-
an untuk kelompok anggota AMAN dengan lebih demo-
kratis, komunal atau koneksi egaliter.

Debat mengenai Inisiatif  Pemerintah mengenai Reforma
Agraria saat ini. 

Perbedaan antara prinsip-prinsip fundamental yang
mendasari organisasi-agraria dan bagaimana mereka
bekerja (atau tidak) dengan pemerintah disorot lebih lanjut
ketika bulan September 2006, Presiden RI secara resmi
mengumumkan bahwa reforma agraria akan dilaksanakan
di Indonesia setelah absen lebih dari 40 tahun, dengan
meredistribusikan 8,15 juta hektar tanah negara di bawah
yurisdiksi Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan
Nasional (Republika Online 28 September 2006). Segera
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setelah itu, pemimpin FSPI berkampanye tentang bahaya
“reforma agraria palsu” ini karena skema yang ditawarkan
diterapkan tanpa transformasi politik-ekonomi yang kokoh
(FSPI 2006).

KPA, disisi lain, dan beberapa organisasi petani lain,
berpendapat bahwa meskipun struktur ekonomi politik
tidak akan berubah secara radikal, rencana tersebut bisa
digunakan untuk memfasilitasi legalisasi ratusan ribu klaim
pada lahan yang diduduki oleh petani dan kelompok adat
(KPA 2006). Kebingungan yang ditimbulkan oleh posisi di
antara kedua pendukung reforma agraria ini (KPA dan
FSPI) ini terlihat pada diskusi permasalahan tanah negara,
pemimpin SPP, yang menjadi anggota dari FSPI dan KPA,
terlibat dalam diskusi formal dan informal dengan aktor
pemerintah tentang pelaksanaan inisiatif  baru tersebut.

Inisiatif  reforma agraria dapat menjadi indikator
bahwa sekarang giliran gerakan agraria dan para pemimpin
mereka untuk mengubah konteks politik-ekonomi. Selain
itu, konteks pada tahun 2007 ini -baik neoliberal maupun
desentralisasi periode pasca-Soeharto- secara signifikan
berbeda dari saat baru lahirnya gerakan bawah tanah yang
pertama kali dimulai pada akhir 1980-an dan awal 1990-
an. Pemerintahan terpusat ala Orde Baru adalah campuran
dari beragam, desentralisasi kabupaten, masing-masing
berhubungan dengan pergeseran dan politik yang tidak
menentu dalam lingkungan agraris yang berbeda-beda
dengan perbedaan lembaga dan sejarah pengelolaan tanah.
Dephut masih berpegang teguh pada klaim mereka
terhadap lahan hutan. Taman nasional sebagaimana hutan
produksi terlihat baik untuk menginspirasi para penuntut
reforma agraria, tetapi tidak di mata konservasionis
konservatif  dan beberapa pendukung keadilan lingkungan.
Meskipun ini merupakan bentuk-bentuk oposisi yang kuat,
tapi pembaruan  tetap dijalankan.
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Bagaimana semua ini akan diselesaikan tidak sepe-
nuhnya jelas, sebagaimana area proyek percontohan untuk
inisiatif  reformasi agraria nasional yang dipilih pada akhir
2007. Posisi publik  dan agitasi yang dilakukan oleh aktivis
dan tindakan oleh pendukung reformasi dan para peng-
kritiknya akan terus berlanjut. Seperti kolaborasi dan
reforma agraria lainnya, cerita nyatanya belum di publikasi.

Yang jelas adalah bahwa akan ada beberapa aliansi
antara pendukung keadilan lingkungan nasional dan daerah
dan aktivis reforma agraria, seperti terjadinya peningkatan
dalam kampanye transnasional. Perang terhadap Teknologi
Transgenik dan dukungan dari pertanian organik interna-
sional yang menjadi contoh aliansi paling jelas (Stedile
2002, 103; Borras 2004; Biekart dan Wood 2001). Pada
konferensi Perubahan Iklim 2007 di Bali dan pada website
mereka, FSPI telah mendukung pertanian berkelanjutan,
upaya pertanian organik, kampanye anti-Transgenik dan
inisatif   yang didukung secara global oleh Via Campesina.
Di Bali, FSPI / Via Campesina mengatakan kepada masya-
rakat internasional bahwa ‘peternakan keluarga kecil
membuat bumi lebih sejuk’. Sekali lagi, ini adalah hal
menarik bahwa pemimpin FSPI cenderung menggunakan
forum-forum yang berorientasi internasional untuk
membuat klaim seperti itu, mencari legitimasi dari luar,
sementara organisasi gerakan agraria nasional lainnya
seperti KPA menempatkan mayoritas inisiatif  strategis
mereka pada perdebatan, lembaga dan aktor nasional dan
daerah.

Kesimpulan

Reformasi, desentralisasi dan kebangkitan gerakan
reforma agraria di Indonesia dimulai pada saat yang sama
dengan protes global terkenal terhadap WTO yang terjadi
di Seattle, menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari
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gerakan transnasional pada umunya. Namun, Biekert dan
Wood telah menunjukkan bahwa, Protes global telah ada
sebelum terjadinya ‘Perjuangan Seattle’. Yang baru adalah
hubungan yang berkembang antara kampanye yang berlatar
beragam(2002, 1).

Bab ini telah menunjukkan bahwa kampanye yang
dibentuk di bawah rezim yang berbeda dan meng-
artikulasikan dalam hubungan berbeda, dengan efek pada
satu sama lain timbul dari sumber transnasional, nasional
dan daerah. Dalam berbagai cara yang masih perlu
dieksplorasi lebih dalam, garis antara gerakan lingkungan
dan keadilan agraria sering kabur oleh sejarah secara khusus
dan umum, mereka menentang pengambilalihan oleh
negara. Hal ini sebagian telah tersembunyi dari pandangan
kebanyakan, bahwa strategi gerakan lingkungan dan agraria
menunjukkan perbedaan itu lebih daripada sekedar
artikulasi dan konvergensi. Menggunakan Indonesia
sebagai contoh misalnya, kita ditunjukkan bagaimana
retorika, strategi, aliansi dan praktek lainnya dari gerakan
lingkungan dan agraria bervariasi di bawah neoliberalisme
dan Reformasi, serta di bawah pemerintahan otoriter
sebelumnya, yang dipimpin rezim pembangunan. Hasil dan
konfigurasi  kekuatan telah berubah dari waktu ke waktu.

Bagi para pengamat Indonesia, seringnya terjadi
konflik agraria dan lingkungan di percaturan politik Indo-
nesia, mengakibatkan ter jadinya mobilisasi massa
pendukung agraria, okupasi tanah, oposisi publik terhadap
kebijakan pemerintah dan tindakan penting lainnya sejak
tahun 1998 dan itu merupakan sebuah revolusi. Dengan
demikian, gerakan agraria saat ini dipaksa untuk datang
dan berdamai dengan teritorial dan usaha pemerintahan
dari gerakan lingkungan terdahulu. Demikian pula, sesuatu
yang tak terduga, sebagaimana agenda reforma agraria
telah mendapatkan alasan, paling tidak dalam arti simbolis
atau moral, aktivis lingkungan sekarang dipaksa untuk
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memperhitungkan kampanye, tuntutan dan klaim mereka
sendiri. Aliansi awal dengan kelompok keadilan agraria di
Indonesia membagi gerakan lingkungan Indonesia antara
kelompok lingkungan yang relatif  memaksa dengan yang
berorientasi  keadilan. Banyak kelompok gerakan agraria,
yang bagaimanapun, telah menemukan alasan yang sama
dengan pendukung keadilan lingkungan.

Meskipun mereka mempunyai euforia bersama ketika
Reformasi menggantikan kekuasaan otoriter, organisasi
yang membangkitkan kembali gerakan agraria di Indone-
sia tidaklah bersatu dalam perjuangan mereka saat ini. Di
antara alasan-alasan lain untuk berpisah adalah perbedaan
karakteristik serta perbedaan asosiasi politik dengan
kelompok transnasional dari masing-masing kelompok
gerakan agraria dan organisasi lingkungan, kelompok
nasional atau daerah telah dihasilkan baik di bawah masa
pembangunan maupun masa Reformasi.

Sebagaimana bidang politik yang telah berubah,
aliansi dengan pemerintah dan lembaga transnasional juga
berubah, kadang bertemu kadang berpisah, keprihatinan
aktivis yang sebelumnya terpinggirkan telah menjadi
normalisasi dalam praktek dan ideologi negara dan
pembangunan – bagi aktivis gerakan lingkungan dan
gerakan agraria-. Aktivitas dan aksi aktivis lingkungan dan
agraria telah mengakibatkan perubahan perundangan,
kelembagaan, dan kontrol territorial dan pengelolaan
pertanahan nasional. Dibawah rezim politik-ekonomi yang
berbeda, didalam momen sejarah yang berbeda, terbuka
kesempatan politik bagi kelompok gerakan lingkungan dan
agraria untuk dibentuk tidak hanya oleh agenda in-
ternasional dan nasional tetapi juga oleh pengorganisasian
akar rumput yang kuat, dan kelompok-kelompok
pergerakan merasakan kebutuhan dan kapasitas untuk
beraliansi dengan yang lainnya, dengan pemain trans-
nasional dan pemerintah dan pemilik modal. Hal-hal rumit
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yang lebih lanjut, logika apa yang mungkin disebut sebagai
akar rumput nasional termasuk migran yang berkeliling
untuk mencari pekerjaan di industri berbasis sumber daya
atau tanah yang mereka anggap sebagai “kosong” - tidak
selalu bekerjasama dengan baik dengan dengan logika dari
akarrumput lokal (Li 2007). Dengan demikian, kemitraan
di dan di dalam gerakan dan secara transnational belum
konsisten.

Yang menarik adalah bahwa mereka semua telah
belajar untuk berbicara tentang kelangsungan lingkungan,
yang mana telah menjadi semakin penting untuk dilakukan.
Okupasi Tanah harus memunculkan pengelolaan yang
berkelanjutan dalam rangka mewujudkan landasan moral
yang tinggi dan menciptakan dasar bagi reforma agraria.
Namun dalam keadaan seperti saat ini, reforma agraria
yang harus peka lingkungan dilihat sebagai pra-konfigurasi
oleh gerakan lingkungan, baik konservatif  maupun radikal.
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Pendahuluan

Tatanan baru perusahaan pangan transnasional
dipastikan memotong rantai pasokan petani dari pasar
lokal. Petani yang terbiasa untuk menjual secara lokal, re-
gional atau nasional tidak bisa terus begitu seperti se-
belumnya. Beberapa petani, pengolah, distributor dan
pengecer masuk ke dalam kontrak produksi dalam rantai
pasokan transnasional; sementara yang lain terpinggirkan;
tidak dapat mengandalkan stabilitas walaupun supermar-
ket membawa petani dari seluruh dunia ke dalam per-
saingan untuk kontrak - bahkan untuk memasok pelanggan
di dekatnya. Petani kecil di utara telah bergabung melalui
berbagai strategi pemasaran langsung: “pasar petani”,
Community Shared Agricultur, skema box dan sejenisnya

200 Ini adalah frasa Slow Food yang digunakan oleh Fonte (2006).
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LOKAL UNTUK KONSUMEN JAUH”200
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yang menjamur tapi masih diperhitungkan untuk pangsa
pasar yang sangat kecil. Di selatan, supermarket dengan
cepat menjamur, sehingga sulit untuk melacak perubahan
yang terjadi, putusnya petani dari pembeli makanan. Di
Amerika Latin, Reardon dan Berdegué (2002, 371)
melaporkan bahwa dalam dekade 1990 sampai 2000,
saham supermarket dari pembelian eceran di Amerika
Latin naik 10-20 % menjadi 50-60 %. Sementara banyak
muncul resistensi, memeriksa ini sebagai tanggapan kreatif
dalam merespon kondisi baru ini sangat penting dilakukan.
Sementara beberapa muncul dalam bentuk kerjasama gaya
lama (Reardon dan Berdegué 2002, 382), yaitu pendekatan
kewirausahaan yang inovatif  oleh kelompok-kelompok
terorganisir dalam sistem makanan yang ingin kembali ke
pertanian dan konsumsi makanan secara sosial dan ekologi.

Regional Project ini menggambarkan inovasi abad
kesembilan belas Eropa tentang terroir201 dan sekarang
mendapatkan bentuknya dalam kelembagaan seperti Geo-
graphical Indication di World Trade Center. Sementara
yang sebelumnya terkadang implicit yang membuat jelas
bahwa proyek-proyek alternatif  menghadapi tantangan
yang sama seperti negara besar, dengan berbagai jenis
sumber daya. Untuk menghindari marginalisasi, pemasok
lokal varietas tanaman dan pangan ternak serta makanan
tradisional harus meningkatkan kualitas, menarik kon-
sumen dan pasar yang jauh (Fonte 2006). Ini tantangan
untuk negara dan mereka yang mencari alternatif-alternatif
baru, karena itu dia harus memberi tahu kualitas, dan
memberi tahu asal-usul makanan. Praktek lama seperti

201 terroir mengacu kepada “kombinasi faktor alam (tanah, air, lereng,
ketinggian di atas permukaan laut, vegetasi, iklim mikro) dan man-
usia (tradisi dan praktek budidaya) yang memberikan karakter yang
unik untuk setiap daerah pertanian kecil dan makanan yang tum-
buh , mengangkat, membuat, dan dimasak disana (Petrini 2001, 8).
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merek dagang, , segel persetujuan dan sertifikasi menjadi
penting bagi segala jenis rantai pasokan. Ini menjadi arena
pertentangan, penggandaan, kebingungan, dan karenanya
membuka peluang bagi strategi kreatif.

Dalam bab ini kita akan mengkaji eksperimen lokal
dalam melekatkan pasar pertanian dalam ekosistem lokal
dalam konteks global. Dalam melakukannya, kita
mengambil sudut tertentu pada proyek “ketahanan
pangan”. Kebanyakan penelitian tentang gerakan-gerakan
sosial transnasional yang telah dipahami berfokus pada
perlawanan terhadap perpindahan dari  petani yang tersisa
sejak tahun 1980-an (Bernstein 2006; Araghi 2000; cf
Pietrykowski 2004).202 Bab ini akan berfokus pada
“tindakan konkrit dan proyek yang dapat dilaksanakan” (
Petrini 2001, 110) untuk melindungi makanan dan
agrikultur di bawah ancaman kepunahan sebagaimana
rantai pasokan Agrifood yang bergabung dan meming-
girkan yang lain. Mereka telah masuk di bawah tenda besar
visioner ketahanan pangan, proyek-proyek ini berusaha

202 Resistensi berasal dari berbagai arah - petani terpinggirkan, petani
terperangkap dan tertindas dengan hubungan kontrak baru, dan
bahkan dari populasi pedesaan secara besar-besaran digantikan oleh
apa Araghi (2000) sebut batas global kaum tani. Dan belum dibatasi
ke Selatan. Kemunculnya Via Campesina luar biasa hanya dalam
waktu satu dekade dan mungkin setengah dekade (Patel 2007;
Edelman 2003; McMichael 2007; Desmarais 2007), misalnya,
mengungkapkan solidaritas yang luar biasa di kalangan petani kecil
di Utara, yang bersedia untuk mengidentifikasi sebagai ‘masyarakat
tanah’, dengan petani yang jauh lebih kecil, pekerja di pedesaan
dan masyarakat adat di Selatan. Hebatnya, solidaritas Utara-Selatan
sangat berbeda dengan konflik antara negara Utara dan Selatan
dalam organisasi internasional. Hal ini menarik bahwa konflik
antara negara bagian Utara dan Selatan di WTO berkontribusi
terhadap terjadinya kebuntuan dalam peraturan antar negara, yang
mengundang swasta dengan peraturan Agrifood, seperti yang akan
kita lihat, tetapi juga membuka ruang untuk politik pasar kreatif
dari bawah.
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untuk membuat atau membentuk hubungan pasar. Karena
mereka tidak bisa tetap menjadi “local”, sebagai kunci
untuk kelangsungan hidup mereka - dan potensi transfor-
matif - terletak pada koordinasi dan fasilitasi transnasional.
Proyek-proyek yang kami jelaskan berbagi dengan ‘fair
trade’ dan kontradiksi yang melekat pada inisiatif  terkait ‘.
. . antara gerakan dan prioritas pasar ‘(Raynolds dan
Murray 2007, 223), tetapi koordinasi global pada isu eko-
logis dan budaya yang melekat pada sistem Agrifood meng-
geser penekanan dari mobilisasi politik untuk membangun
lembaga alternatif.

Argumen dibagi ke dalam empat bagian. Pertama,
kami menunjukkan tentang dua proyek untuk hubungan
Agrifood global yang muncul, keduanya perlu semacam
sertifikasi. Dari atas, Modal Agrifood yang dipimpin oleh
supermarket, dicontohkan oleh konsorsium GLOBAL
GAP yang secara aktif  menciptakan fleksiblitas, ini dapat
dilacak dari rantai pasokannya yang berdasarkan standar
norma kualitas.203 Ini mungkin sebuah hal instan dari
pergeseran yang lebih luas terhadap ‘kapitalisme hijau
“(Friedmann 2005).

 Dari bawah, teori Slow Food mengkoordinasikan
penyusunan organisasi regional yang berkembang dengan
semangat bereksperimen dengan proses produksi, pe-
ngetahuan, inovasi dan pemasaran, semua atas nama
kualitas, yang bersama-sama mengantisipasi konstelasi
alternatif  ‘rantai pasokan’ yang tertanam di wilayah budaya
dan alam yang beragam. Kedua, kami memberikan satu
contoh dari Selatan (Michoacán, Meksiko) tentang
bagaimana dua proyek yang berinteraksi dengan masalah
agraria. Ketiga, kami melaporkan tentang proyek inovatif
di Utara (Ontario, Kanada), yang telah rusak melalui

203 Ini mungkin sebuah hal instan dari pergeseran yang lebih luas
terhadap ‘kapitalisme hijau “(Friedmann 2005).
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beberapa batasan untuk meningkatkan pasar untuk lokal,
kelangsungan petani melalui persyaratan kelembagaan
“Agrifood” raksasa yang membeli produksi mereka.
Keempat, kami menjelaskan tentang beberapa percobaan
di seluruh dunia yang terhubung dalam jaringan global akan
mengubah pertanian dan makanan di skala dunia. Kami
mengadopsi strategi unkonventional, oleh karena itu,
menempatkan teori pada akhir bab ini, berharap untuk
memandu pembaca dengan metode induktif  yang kami
terapkan dalam tulisan ini. Untuk mengantisipasi, kami
menunjukkan sebuah pendekatan baru dari konsep Polanyi
tentang “embeddedness”, menghubungkannya ke yang
disebut Wright (mendatang) yang memperbarui konsepsi
Marxis  mengenai transformasi sosial.

Sertifikasi Aturan, Tapi Milik Siapa?

Politik “kualitas” ini mengubah konflik dan negosiasi
dalam sistem Agrifood. Sebuah perkembangan literatur
mengeksplorasi bagaimana “proses audit makanan berim-
plikasi pada kebijakan pemerintahan neo-liberal yang
berkaitan dengan pertanian dan makanan” (Campbell dan
LeHeron 2007, 133). Audit dan sertifikasi kualitas memiliki
garis silsilah yang menarik, dalam hal ini dibatasi hanya
dalam sistem pangan. Merek Kosher di New York pada
pergantian abad kedua puluh (Glaswirt 1974, dirangkum
dalam Campbell dan LeHeron 2007, 136-38) menemukan
hubungan paralel yang menarik dalam penciptaan ser-
tifikasi halal di Amerika Utara.204 Sertifikasi organik sangat

204 Label mencerminkan aturan khusus bagi Muslim diasporik,
misalnya, penerimaan dari mesin (selain tangan) penyembelihan
telah dibuat oleh Masyarakat Islam Amerika Utara (lihat http://
www.isna.net). aturan mereka mungkin ditantang oleh kelompok
lain, tapi kami belum dapat menemukan referensi di situs Web lain,
misalnya, Canadian Council of  Muslim Theologians.
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ditentang seiring dengan meningkatnya industri organik
(Campbell dan LeHeron 2007; Lyons 2007; Guthman
2004). Munculnya rantai pasokan global membawa kasus-
kasus kecil ke pusat, yang melibatkan budaya politik yang
rumit dari audit makanan, yang membawa pemain penting
dan berkuasa seperti supermarket dan perusahaan produsen
dalam negosiasi dengan kepentingan masyarakat umum
yang memiliki kemampuan untuk tidak mengakui dan
mengakui nilai-nilai budaya dalam makanan ‘(Campbell
dan LeHeron 2007, 147).

Sebagaimana peraturan yang dikeluarkan pemerintah
pada makanan yang berasal dari lembaga swasta, ‘lintas
hibridisasi standar publik-swasta’ berguguran semua, tapi
dalam skala kecil, ada juga yang tetap bisa berjalan (Barling
dan Lang 2005, 41). Tanpa mengurangi ketidakseimbangan
kekuasaan antara perusahaan di satu sisi, dan konsumen,
masyarakat dan petani di sisi lain, intinya adalah bahwa
konflik dan negosiasi terjadi pada kedua ujung rantai
pasokan, menghubungkan produsen dan konsumen ke
dalam sistem swasta yang bisa diaudit yang peraturannya
sulit untuk distabilkan.

Dua fenomena peraturan baru yang dimainkan antara
lembaga-lembaga standarisasi dan beragam lembaga
sertifikasi adalah kebijakan tentang: ‘Third Party Certifi-
cation’ (TPC) dan “tracebility”. TPC muncul dari dua
perubahan, di samping liberalisasi perdagangan: (1)
devolusi peraturan pemerintah tentang makanan, misalnya,
pemerintah Inggris mengganti audit dokumen pengecer dari
hanya cek dokumen ke inspeksi di tempat (Marsden et al
2000a). Kebijakan ini membuka jalan bagi lembaga non-
pemerintah untuk membentuk lembaga ‘audit’, dan (2)
Gerakan sosial yang mempelopori produk pertanian
khusus, seperti organik dan perdagangan yang adil, yang
memerlukan label organisasi agar konsumen mengetahui
kualitas produk mereka. Dengan demikian, standar baru,
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seperti standar organik United States Departement of  Ag-
riculture, dilaksanakan melalui sertifikasi pihak ketiga yang
disahkan oleh pemerintah. Ini membuka jalan bagi
pemerintahan di dunia Selatan untuk melakukan ‘bench-
mark’ pada standar public untuk pemerintah (Codex
Alimentarius) dan untuk standar yang ditetapkan oleh
modal swasta, terutama ketika diatur ke dalam konsorsium.

Traceability adalah tujuan dari TPC: untuk memung-
kinkan negara dan (kadang) konsumen untuk mengetahui
kualitas dan asal-usul makanan. Gagasan dan teknik ini
dirintis oleh produsen kecil untuk menunjukkan perbedaan
produk mereka dalam memastikan kualitas. Sebuah
warisan dari abad terakhir yaitu Denomination of  origin
(DOC), untuk anggur dan produk  di daerah lain di Eropa.
Ide ini bertransformasi melalui perdagangan baru dan
hukum hak kekayaan intelektual, dan sekarang diabadikan
dalam kesepakatan pertanian dalam sidang WTO sebagai
Geographical Indication (GI). Namun juga, seperti yang
akan kita lihat, dasar untuk traceability global yang
didasarkan pada karakteristik produk tertentu pada ekologi
dan budaya. Baru-baru ini, gerakan organik menciptakan
berbagai organisasi sertifikasi dan label untuk membedakan
dan menjamin produk mereka sesuai dengan berbagai
kriteria badan sertifikasi.

Aturan Sertifikasi  dan lembaga sertifikasi telah ber-
kembang, melemahkan tujuan untuk menginformasikan
dan melindungi konsumen dan produsen. Pemerintah
berperan banyak pada masalah ini : mereka memfasilitasi
sistem traceability205 dan “Standarisasi” peraturan peme-
rintah untuk standar pribadi. Uni Eropa meningkatkan

205 Sebagai contoh, di Ontario, lihat http://www.ontraceagrifood.com.
deconstructionist  bisa menulis panjang lebar tentang hubungan baru
antara pemerintah dan swasta, yang pergi jauh lebih dalam daripada
kemitraan.
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penelitian yang berpotensi bisa meletakkan dasar bagi
peraturan antar-pemerintah melalui GI di WTO, ber-
dasarkan ‘model pertanian Eropa “.206 Namun, drama
utama adalah terjadinya pertarungan antara modal swasta
dan gerakan sosial (Busch et al 2005).207

Standar yang distandarkan: keseragaman varietas dari
mana saja dan dimana-mana.

Supermarket berkembang dan mendominasi sektor
Agrifood pada tahun 1990-an dan mereka mengepung
pasar. Pada saat itu terjadi juga ledakan perdagangan buah-
buahan segar, sayuran dan ikan di pasar dunia, yang dimu-
lai sebagai akibat langsung dari debat politik tahun 1980-
an. ‘Program Penyesuaian struktural’ yang diberlakukan
oleh Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF)
pada pemerintah yang berhutang salah satu point nya
adalah harus menaikkan ekspor disertakan dalam setiap
cara yang memungkinkan. Banyak pemerintah di dunia
selatan mengembangkan lahan dan mendorong tenaga

206 Uni Eropa Para sponsor proyek SINER GI untuk ‘memaksimalkan
kontribusi GI sebagai driver untuk pembangunan pedesaan dan
kepercayaan konsumen. Hal ini diarahkan kepada anggota baru dan
calon, tetapi juga untuk mendukung legitimasi mereka dalam rangka
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) negosiasi (lihat http://
www.origin-food.org/2005/base.php?cat=20 ).

207 Menghadapi keputusan perdagangan yang tidak menguntungkan
dalam perselisihan tentang keamanan pangan dan kualitas
peraturan, pada saat ketika moratorium terhadap tanaman
transgenik diizinkan untuk berakhir, Uni Eropa mengumumkan
maksud untuk meminta traceability. Apakah ini adalah sebuah
‘pengekangan terhadap perdagangan’ sebagai pemerintah lainnya
berpendapat, kebuntuan di WTO itu berarti permainan pindah ke
supermarket. Seperti ketakutan akan keselamatan dari industri
makanan, termasuk ternak dan tanaman monocultural lapangan,
datang untuk memengaruhi supermarket dari pelanggan, mereka
bergerak cepat untuk mengimplementasikan teknologi untuk
pelacakan dan audit di sepanjang rantai pasokan.
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kerja pada ekspor ‘tanaman non-tradisional’ (bandingkan
dengan produksi massa tanaman tropis “tradisional” , se-
perti pisang, kopi dan tebu, yang didirikan pada abad
sebelumnya). Sebagai hasilnya promosi ekspor hadir untuk
membentuk ‘ketahanan pangan’ dalam tujuan hirarki
nasional (Friedmann 2004). buah-buahan segar, sayuran
dan ikan menjadi bidang baru akumulasi global. Perjanjian
perdagangan pada 1990-an memanfaatkan supermarket
yang sudah membuka saluran antara konsumen dan
produsen buah-buahan, sayuran dan ikan.

Supermarket menciptakan jaringan yang sangat
terkendali dari  kontraktor dan subkontraktor di seluruh
dunia (Burch dan Lawrence 2007). Mereka bisa dike-
ndalikan sehingga menciptakan ‘rantai pasokan trans-
nasional’. Tanaman non-tradisional yang merupakan
sebagian besar dari rantai pasokan transnasional sekarang
dibedakan dari tanaman yang diproduksi secara massal dan
yang tidak, seperti jagung dan kedelai, yang anehnya (dan
tidak secara teoritis) kemudian disebut 208 “komoditas” .
Kedelai adalah bahan utama yang membentuk berbagai
macam makanan olahan (Pollan 2006), tetapi kedelai juga
akan dibedakan, dikendalikan dan dipantau berdasarkan
kriteria yang ditetapkan dan norma-norma, atas nama
‘pelestarian identitas’.

Di sisi permintaan, pendapatan menjadi lebih tidak
merata di semua negara dimulai pada tahun 1980-an, yang
membuka jalan bagi pasar makanan “berkualitas”. Dif-
ferensiasi makanan ke dalam sistem kaya dan miskin pal-

208 Ini sebagian berasal dari kebutuhan untuk memisahkan tanaman
rekayasa genetika, terutama untuk pasar Eropa. Namun,
penggunaan biji-bijian sebagai bahan baku untuk diproses kompleks
banyak barang jadi, termasuk plastik, cat dan sekarang bahan bakar,
yang membutuhkan varietas semakin spesifik. Pada keganjilan dari
penggunaan ini, lihat Bernstein dan Campling (2006a).
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ing jelas dicontohkan oleh pertumbuhan yang cepat dari
dua jenis baru dari supermarket, yaitu Whole Foods dan
Wal-Mart (Friedmann 2005). Supermarket lain memper-
kenalkan ‘merek mereka sendiri’ terhadap barang yang
mereka beli dari produsen tak bermerek (Burch dan
Lawrence 2007). Pengertian kualitas didefinisikan sebagai
makanan segar (dan baru disiapkan), termasuk pengenalan
produk eksotis dan musiman, yang dijual dengan harga
lebih tinggi daripada “makanan tahan lama” dari peru-
sahaan manufaktur, yang mendominasi produk ini adalah
jagung dan bahan kedelai, 2 jenis ini ditata ulang untuk
menciptakan berbagai  bentuk seperti saripati, tekstur, rasa
dan protein, dan sekarang anehnya disebut ‘komoditas’
yang berbeda dengan makanan ‘berkualitas’ atau ‘niche’.
Selandia Baru adalah pelopor dalam pergeseran produk-
produk “niche”. Yang pertama untuk menghilangkan
perlindungan pertanian dari petaninya (sesuatu yang masih
dipertahankan dalam negara-negara ekspor “kaya” seperti
Amerika Serikat dan Uni Eropa). Pemerintahan Selandia
Baru meluncurkan sebuah pergeseran ekspor dari ‘komo-
ditas’ (susu dan daging) ke “produk-produk berkualitas”
kesuksesan awal untuk mempromosikan buah yang hampir
tidak dikenal di Barat, yaitu’ kiwi ‘, diikuti dengan anggur
dan sejenisnya. ikan segar dan ekspor makanan laut
menjadi penting, seperti juga agrikultur dan perikanan
intensif  untuk memasok permintaan internasional.
Pendapatan menjadi lebih tidak merata di seluruh dunia,
kelompok besar dari hak istimewa di daerah selatan mem-
berikan kesempatan investasi baru bagi masuknya super-
market, yang kemudian memperluas operasi ritel mereka
ke titik di mana supermarket menjual produk segar di dunia
selatan lebih besar secara daripada kuantitas yang mereka
ekspor ke Negara-negara di utara. Perbedaan antara ekspor
berkualitas tinggi dan produk pertanian kualitas rendah
dalam negeri berkurang, supermarket semakin tertarik pada
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penggabungan standar domestik dan standar ekspor
(Reardon et al 2005, 47-56).

Rantai pasokan transnasional ini mengubah hubung-
an antara Perusahaan Agrifood dan konsumen. Dalam
konteks di mana antar-negara membatasi ruang lingkup
bagi pemerintah untuk merespon tuntutan masyarakat
terhadap kualitas makanan, supermarket berada di garis
depan untuk menjamin keselamatan dan kualitas. Seperti
rantai Agrifood yang menjadi komoditas, yang dalam
bahasa analisis rantai komoditas disebut ‘buyers-driven’-
pembeli adalah raja (Gereffi dan Korzeniewicz 1994; Busch
dan Bain 2004), masalah kepercayaan (Callon et al 2002;.
Wilkinson 2005) diatasi langsung di supermarket terhadap
ketakutan akan keamanan pangan pada 1990-an yang
diperburuk oleh kekhawatiran konsumen dan kekhawatiran
warga tentang bahaya makanan hasil tanaman rekayasa
genetik. Pertanyaan yang sifatnya Ethical (diekspresikan
melalui fair trade) seperti lingkungan dan masalah-masalah
kesehatan (misalnya, organik) muncul ke permukaan. Su-
permarket mulai mengundang pelanggan mereka - baik dari
Utara dan Selatan – agar percaya dengan otoritas mereka
untuk menentukan jaminan keamanan dan kualitas (Dixon
2007). Beberapa melakukan strategi ini melalui label
mereka sendiri, seperti di Kanada, raksasa Loblaw yang
disebut sebagai ‘President’s memulai barisan rantai super-
market dengan slogan “segar dan berbudaya”. Untuk
makanan segar dan minimal makanan olahan, yang kurang
bisa dibedakan oleh merek-merek supermarket, kontrol
kualitas harus dibentuk di seluruh jaringan kontraktor dan
subkontraktor yang mencakup seluruh dunia. Relasi
kuasanya mengalami perubahan dari kantor perusahaan
pertanian di seluruh dunia, supermarket berpindah ke
mengantisipasi dan memenuhi tuntutan konsumen (Barling
dan Lang 2005, 43).
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Standarisasi yang diterapkan di kelembagaan peme-
rintah gagal menjaga rantai pasokan Agrifood transnasional
(Busch dan Bain 2004; Barling dan Lang 2005). Standa-
risasi, hari ini seperti di masa lalu, membawa keseragaman
produk dan memfasilitasi pengiriman dan menggunakan
berbagai budaya, geografi dan praktek manusia (Tanaka
dan Busch 2003, 30, 32). Basis genetik alpukat saat ini,
seperti pisang pada abad yang lalu, mulai menyempit.
Perbedaan dari masa lalu adalah bahwa tidak ada negara
bangsa dan budaya pangan mendominasi, seperti tujuan
impor Britania (dan lebih luas Eropa) pada abad kesembilan
belas. Dengan kebutuhan standar antar-pemerintah, dan
jalan buntu antara kekuasaan pemerintah- tentang apa yang
mereka harus lakukan,209 supermarket lah yang diperlukan
untuk menemukan cara-cara sendiri untuk mengendalikan
konsumen yang jaraknya jauh.

Hal ini menyebabkan meningkatnya upaya untuk
pengawasan aktivitas di lokasi yang jauh melalui standar-
disasi produk dan proses (Konefal et al 2007, 295).
Perubahan-perubahan jaringan sangat dikendalikan oleh
subkontraktor yang menjangkau seluruh dunia dan perlu
dipantau apakah mereka patuh terhadap protocol yang
semakin spesifik dan seragam. Dan dalam konteks saat ini
kualitas menjadi hal yang di pertentangkan - dari rekayasa
genetik hingga pestisida - penekanan ke sistem pertanian
diperdalam, dengan memperhatikan berbagai kriteria yang
lebih luas yang berhubungan dengan produksi dan hasilnya.
Prosedur teknis untuk menciptakan praktik standar oleh

209 Kemungkinan untuk standar antar-pemerintah diperkenalkan pada
tahun 1995 dengan otorisasi dari Codex Alimentarius Commission
sebagai wasit pembatasan diizinkan pada perdagangan, oleh Agree-
ment on Agriculture of  the World Trade Organization. Ini terdiri
dari ‘Sanitary dan Phyto-Sanitary (SPS) tindakan, salah satu dari
beberapa diizinkan “Technical Barriers to Trade”(TBT).
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produsen dalam beberapa lokasi yang jaraknya jauh
merupakan tantangan berat.

“Peraturan pasar dari rangkaian suplai Agrifood”
(Konefal et al 2007,. 284) bukanlah pekerjaan mudah untuk
dilakukan.210 Hal ini membutuhkan koordinasi perusahaan
Agrifood dengan pasar utama, yang berbeda secara kualitas
(UE vs AS dalam daging, mengenai standar organik). Hal
ini juga memerlukan hubungan baru untuk kebijakan antar-
pemerintah (McMichael dan Friedmann 2007). Ini berada
di luar cakupan bab ini, tetapi kami mencatat mereka
sebagai konteks untuk lembaga swasta awal dan paling
komprehensif untuk merancang dan mengimplementa-
sikan teknologi audit ke pertanian dan ekosistem di seluruh
dunia, yang berbasis di Eropa.

Pada tahun 1997, Euro Retailer Producer Working
Group Good Agricultural (EUREPGAP) - konsorsium
pengecer swasta, layanan makanan, perusahaan manu-
faktur dan industri Agrifood lainnya, didirikan untuk
mengembangkan standar untuk memfasilitasi produk dari
berbagai macam daerah. Tujuannya adalah untuk men-
ciptakan sebuah standar umum dari buah,ikan dan bunga,
sebagai layanan pada semua anggotanya. Supermarket akan
menggunakan merek mereka sendiri, EUREPGAP hany
berfungsi sebagai organisasi intra-industri. Dengan kon-
sentrasi penuh sektor ritel di Eropa (Harvey 2007), sejumlah
kecil rangkaian ritel mengikuti semua standar tunggal dan
mendominasi pasar antar benua. Hal ini dengan cepat
melatih ‘auditor’ untuk memantau praktek pertanian di
seluruh dunia, untuk memenuhi syarat pembelian dan

210 Peraturan Swasta oleh modal Agrifood tampaknya akan muncul
sebagai proyek dalam konteks disintegrasi rezim makanan dari 1947-
1973, namun bentuknya hanya secara bertahap muncul dari kedua
reorganisasi kapitalis dan politik antar-negara (Friedmann 1993,
2005).
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penjualan di pasar Eropa. Standar EUREPGAP bertemu
atau melebihi standar Uni Eropa, mereka bisa menjamin
‘mutu’ di pasar lainnya juga. Petani seluruh dunia diundang
untuk berinvestasi dalam praktek, baik agronomi dan
dokumenter, untuk memenuhi standar yang lebih tinggi
dengan harapan menerima harga yang lebih tinggi.

EUREPGAP baru-baru ini dilahirkan kembali seba-
gai GLOBALGAP (GG), dan dengan itu memperdalam
penekanan pada teknis keseragaman standar. Pada tahun
2004, di situs EUREPGAP menyatakan:

Dalam menanggapi permintaan konsumen, pengecer
dan pemasok global, mereka telah menciptakan dan me-
nerapkan serangkaian sektor standar sertifikasi pertanian
tertentu. Tujuannya adalah untuk menjamin integritas,
transparansi dan harmonisasi standar pertanian global.
Ini termasuk persyaratan untuk keamanan makanan
yang dihasilkan yang memperhatikan isu-isu dari pekerja
kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, isu ling-
kungan dan hewan. (Eurep, dikutip dalam Friedmann
2005, 255).

Pada tahun 2007, GG adalah ‘badan sektor swasta
yang menetapkan standar sukarela untuk sertifikasi produk
pertanian di seluruh dunia. . . terutama dirancang untuk
meyakinkan konsumen.211 GG telah menciptakan sebuah
sistem untuk melembagakan standar transnasional yang
mengatur visi ‘Good Agricultural practices’. Tujuannya
adalah untuk menetapkan SATU standarisasi . . dengan
aplikasi produk yang berbeda mampu diterapkan untuk
seluruh pertanian global. GG mengesahkan produk dari
input pertanian tapi tidak ditingkat petaninya, tetapi hanya
sebagai “label bisnis”. GG ‘terdiri dari serangkaian
dokumen normatif. . . Peraturan umum,. . . Control Points

211 lihat website GLOBALGAP (http://www.globalgap.org).
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dan Pemenuhan Kriteria, yang digunakan oleh badan
independen dan sertifikasi terakreditasi [TPC]  di lebih dari
80 negara. Untuk mengatasi masalah beberapa skema
sertifikasi, masing-masing membutuhkan audit, GG men-
dorong “skema jaminan pertanian pada tingkat nasional
atau regional” untuk “benchmark” sehingga mereka dapat
diakui oleh GG.212 Dengan demikian, pemerintah Meksiko,
yang mengacu pada peraturan nasional untuk label
Meksiko Calidad suprema dapat mengajukan ke GG,
sehingga dapat akreditasi produk dan diakui oleh GG.
Proses pelabelan GLOBALGAP  dapat dibandingkanan
dengan sistem penyaringan, yang memenuhi syarat dan
keselarasan standar yang berbeda di seluruh dunia. Pem-
bandingan dilakukan dengan baik dari “review anggota”
dan “penilaian saksi  independen”.213

Beragam Standar?  Sertifikasi makanan , Sertifikasi tingkat
Wilayah

Kemajuan GLOBALGAP menemukan kesamaan
dengan cita-cita global dan inovasi organisasi nasional,
yaitu proyek luar biasa  yang dipelopori oleh Slow Food
untuk “meningkatkan kualitas” dari tanaman spesifik
secara regional, ternak dan makanan siap saji, dan untuk
membantu dalam membuat agar manfaat makanan tersebut
diketahui pelanggan yang dekat maupun pelanggan yang
jauh. Setiap skema sertifikasi menghadapi masalah
kompleks dan perubahan politik untuk mendefinisikan
‘kualitas’ dan asal-usul serta jaminan proses produksi
(Campbell dan LeHeron 2007). Namun Slow Food

212 Lihat What is GLOBALGAP (http://www.globalgap.org/cms/
front_content.php?idcat=2).

213 Lihat GLOBALGAP - Benchmarking (http://www.globalgap.org/
cms/front_content.php?idart = 44 & idcat = 29 & lang = 1 & client
= 1).
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menantang standardisasi itu sendiri secara eksplisit akan
menimbulkan pertentangan  yang akan terjadi di skala glo-
bal. Untuk melakukannya, dibutuhkan proyek ambisius
untuk menggantikan ‘fetisisme ganda’ di mana ‘pengeta-
huan’ juga ‘dijual’ di samping komoditi itu sendiri
(Freidberg 2003, dikutip dalam Bernstein dan Campling
2006b, 430). “Pengetahuan” ini disampaikan pada label
supermarket yang telah berevolusi menjadi bentuk literal
yang disebut ‘supermarket pastoral’, yang memberikan
kesan yang sangat berbeda dari apa yang penyidik temukan
di lokasi produksi aktual (Pollan 2006). Slow Food
memenuhi syarat tidak hanya dalam produk atau komoditi
saja, namun konteks budaya dan ekologi.

Kawasan dunia didefinisikan sebagai bioregions
budaya yang unik, layak diapresiasi, didukung, dan mem-
butuhkan bantuan timbal balik dalam rangka mengem-
balikan kehilangan keanekaragaman hayati dan budaya,
yang dilihat sebagai ancaman terkait dengan kelangsungan
hidup manusia. Hasil produksi dari banyak kawasan ini
menjadi komoditas untuk bertahan hidup, tetapi upaya ini
tidak hanya untuk meningkatkan karakteristik mereka,
tetapi untuk menjamin keunikan tanaman yang kadang
hanya bisa ditanam di kawasan tertentu saja. Presidium214

produk ini dijual pada jarak jauh yaitu untuk ekspor dalam
term internasional, namun berbeda dengan tanaman ekspor
klasik seperti kopi, asal-usulnya terletak pada agronomi dan
budaya makanan lokal, dan yang terakhir merupakan objek
regulation.215

214 Presidia adalah ‘kerja tangan’ The Ark of  Taste dari Slow Food
Foundation for Biodiversity (lihat catatan kaki 19). Presidia adalah
proyek-proyek kecil yang membantu kelompok produsen tradisionil
untuk ‘membangun kualitas dan keaslian standar untuk produk
mereka. . . menstabilkan teknik produksi, untuk menetapkan standar.

215 Apakah ini dapat berhasil, ia menghindari beberapa masalah yang
dianalisis oleh Bernstein dan Campling (2006b).
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Proyek ini didasarkan pada pengalaman berbeda di
supermarket-supermarket Eropa yang melahirkan GG,
terroir dan Controlled Denomination of  origin (DOC). Hal
ini berangkat dari model DOC dalam dua cara. Pertama,
tidak membekukan teknik produksi. Slow Food tumbuh
dari eksperimen awal Carlo Petrini dan rekan-rekannya
untuk ‘membangun. . . wilayah ‘di wilayah Langhe, Italia,
di mana kota Bra, markas Slow Food terletak.216 ini
termasuk usaha membawa produsen anggur, restoran dan
wartawan bersama-sama untuk merencanakan pembaruan
komersial berdasarkan kualitas makanan. Rencana tersebut
dilaksanakan melalui katalog produk, sejarah lisan individu
dan situs produksi, seperti kebun anggur dan gudang,
menekankan kekhasan masing-masing dalam kekhasan
daerah, dan -paling inovatif- pendidikan petani, vintners,
dan lain-lain berdasarkan kombinasi pengetahuan formal,
misalnya, dari peternak hewan, dan pengetahuan praktis
petani, pekerja tangan dan juru masak.

Kedua, kawasan ini, yang berkembang di Italia dan
kemudian merembet ke belahan dunia lain, jarang sesuai
dengan yurisdiksi politik yang ada di Negara tersebut.
“Setiap produk tunggal memiliki batas dan bentuk ruang
sendiri, dan mereka secara bersamaan membentuk sebuah
mosaik geografis dengan beberapa persimpangan ‘(Petrini
2001, 40). DOC (dan di Perancis, Appellation d’Origine
Controllée) telah yakini oleh negara-negara nasional
sebagai bagian dari warisan proteksionis abad kesembilan

216 Asal dari gerakan Slow Food di Italia pada akhir 1970-an.
Sekelompok muda radikal yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran produk lokal, menarik perhatian apresiasi makanan dan
anggur - budaya menghubungkan dan keahlian memasak untuk
masalah tanah dan tenaga kerja, produksi dan konsumsi. Arcigola,
pendahulu Slow Food didirikan di Bra, Italia pada 1986. gerakan
International Slow Food diresmikan pada tahun 1989 dengan
penandatanganan Manifesto Slow Food (Petrini 2001).
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belas. Kekayaan intelektual telah menjadi kompleks ketika
denominasi diklaim oleh mereka yang di luar negeri, mi-
salnya, melalui varietas transplantasi tanaman. Untuk
alasan ini, dan bagi orang lain ini adalah usaha memben-
dung perselisihan yang masih belum terselesaikan di WTO,
Uni Eropa mempromosikan pelaksanaan Geographical
Indications  (GI), yang juga tampaknya bagi pemerintah
dan produsen di negara-negara lain, ini cukup menjanjikan.
Meskipun demikian apa pun yang terjadi dengan GI, Pre-
sidia dan penjamin mereka dalam Slow Food Foundation
for biodiversity, yang bekerja secara berbeda, setidaknya
sejauh ini, belajar dari keberhasilan keju Reggiano
Parmigiano - yang pada 1980-an datang untuk dijual
dengan harga tinggi di seluruh dunia justru karena bisa
menjamin protokol produksi dari jenis sapi hingga padang
rumput untuk mempercepat proses menciptakan cara-cara
membentuk jaminan kualitas untuk produk tertentu dan
membangun jaringan apresiasi pelanggan, baik lokal dan
maupun konsumen yang jauh.

Dalam pandangan ini, varietas tanaman khas daerah
dan perkembangbiakkan ternak, serta makanan tradisional,
hanya bisa bertahan hidup dengan mencari pelanggan.
Menghargai dan memberi pengetahuan pada pelanggan
pada gilirannya, tidak hanya memerlukan “sifat pen-
didikan” –sesuatu yang dilakukan Slow Food sebelum
memperhatikan tanaman, ternak dan keragaman makanan
di skala dunia-. Ini juga membutuhkan definisi kualitas,
distribusi kepada pelanggan dan jaminan untuk mem-
pertahankan standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini pada
gilirannya mengharuskan petani dan pekerja yang mem-
buat makanan olahan dihargai lewat penghargaan sosial
dan uang, dan didorong untuk berinovasi. Semua persya-
ratan-persyaratan ini ditujukan dalam Manifesto Ark217

217  The Ark of  Taste merupakan proyek dari Slow Food Foundation
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pada tahun 1997, dan dibentuk melalui Presidium,
organisasi diciptakan dan dikoordinir oleh Slow Food
Foundation for Biodiversity (SFBD) yang didirikan pada
tahun 1999.

Sejak tahun 2003, Presidia diciptakan atas inisiatif
kelompok-kelompok lokal (tidak hanya produsen) untuk
menentukan kriteria untuk produk-produk berkualitas yang
spesifik ‘dengan potensi komersial “(Petrini 2001, 92).
Setiap Presidia membuatkan standar kualitas sebuah
produk tertentu, baik berbagai tanaman atau hewan, atau
produk artisanal yang terbuat dari bahan-bahan itu, atau
keduanya; membuat standar kualitas bagi sebuah
kombinasi spesifik agar dapat mendatangkan orang-orang
yang dapat memproduksi, dan menggunakan teknik-teknik
yang spesifik. Berbeda dengan GLOBALGAP, Presidia
harus memberikan cara menaikkan kualitas pada sebuah
produk yang unik seperti mendorong inovasi produsen lokal
(dalam parameter dinegosiasikan), mendorong mereka agar
berbagi pengetahuan sesama mereka melalui pertemuan-
pertemuan internasional Presidia (misalnya, oleh para
pembuat keju kambing di daerah yang berbeda), dan
membedah konsep di luar ‘terroir’ untuk memasukkan
tanaman dan makanan yang diperkenalkan kepada
ekosistem baru (misalnya, keju yang belum dipasteurisasi
di Amerika Serikat, yang termasuk ke Presidium tunggal).

Tentu saja, pasar tidak mudah dibatasi, sehingga
SFBD bekerja dengan ketegangan dalam “rangkaian
pendek pasokan makanan”. Fitur standarisasi kualitas yang
kedua adalah berapa banyak pengetahuan tentang produk
yang tertanam di dalamnya bukan jarak geografis atau

for Biodiversity ke dalam katalog ‘Forgotten flavours’ - spesies,
keturunan dan praktek artisanal untuk membantu menyelamatkan
mereka dari kepunahan (lihat http:// www.slowfoodfoundation-
.com/eng/arca/ lista.lasso).
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jumlah hubungan dalam rantai pasokan (Marsden et al
2000b). Dengan menekankan pengetahuan, mencari cara
untuk memasukkan produk daerah tertentu, dan menjamin
bahwa standar kualitas telah diikuti, SFBD melakukan
beberapa telaah tentang standardisasi yang ditemukan
dalam pengiriman barang dari tanaman “organik” jarak
jauh (Guthman 2004; Raynolds 2004) . Fonte berpendapat
bahwa “yang sebenarnya penting dalam sistem Agrifood
lokal adalah penguatan jaringan makanan dalam konteks
teritorial. . . Wilayah (kedekatan geografis) atau yang bisa
mempereratnya, seperti kedekatan sejarah, yaitu meman-
tapkan nilai-nilai bersama, norma-norma, peraturan dan
dalam kegiatan ekonomi yang terkoordinasi (sosio-
ekonomi dekat) (2006, 3) .

Untuk tujuan ini, SFBD membuka diri untuk me-
nerima tawaran dari kelompok berbasis territorial, se-
muanya bisa mengajukan, tidak terbatas kepada produsen
saja, untuk menciptakan sebuah Presidia agar tanaman
jenis tertentu, varietas ternak dan makanan tradisional tidak
mengalami kepunahan. The Ark of  Taste menjadi data-
base untuk catalog makanan berisiko di seluruh dunia.
Presidia membantu produsen dengan membawa mereka
bersama-sama, mendokumentasikan sejarah mereka,
menetapkan teknik produksi, kadang-kadang membantu
untuk memperbaiki kualitas produksi, pengembangan
kapasitas dan bahkan prasarana seperti rumah pertanian
atau Rumah Pemotongan Hewan. Presidia membentuk
jaringan yang dikoordinasikan oleh SFBD.

Dengan bekerja secara Transnasional, dan tidak
membiarkan snail logo dipakai di Presidia, SFBD berusaha
untuk mengatasi ‘label fatigue’ yang dialami oleh konsumen
dunia dalam mengembangkan sertifikasi (Goodman 2003,
10). Pada saat yang sama SFBD memberikan perhatian
pada “cita rasa terdidik” untuk menambahkan kepuasan
kepada para pemakan/peminum ini hingga menarik
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mereka untuk peduli, misalnya, label “fair trade” dan “cor-
porate imitators”; yaitu usaha Slow Food untuk melakukan
‘pendidikan’ yang dalam terroir, dan ini memang benar-
benar dibutuhkan, mereka berusaha untuk bergerak di luar
pengetahuan ‘voyeuristik’ yang dicanangkan untuk menarik
‘konsumen etis’ dan testimonial mereka (Goodman 2004,
900).

Sebuah langkah besar dalam skema perubahan ini
merupakan kesepakatan yang ditandatangani antara Slow
Food dan Coop, sebagai supermarket terbesar di Italia,
untuk memasarkan produk Presidium. Coop mencoba
untuk tidak hanya menjalin hubungan dekat dengan
produsen. Hal ini dimediasi oleh Presidia. Slow Food, sama
dengan GG,yang tidak mengizinkan logo untuk digunakan
pada produk Presidia, namun dalam hal ini menjadi latar
belakang mendukung sertifikasi tanaman, peternakan,
sistem pertanian, teknik pemrosesan dan karena itu,
diharapkan, terjadi budaya makanan yang kompleks.

Perjanjian antara Slow Food dan Coop Italia mem-
bantu merangsang permintaan produk tetapi Slow Food
menjamin bahwa ini akan terjadi dengan cepat dan dalam
batas-batas yang layak di skala kecil yaitu produksi
artisanal, sehingga ini menjaga mereka dari tantangan-
tantangan khusus yang sering berusaha untuk “mem-
pertimbangkan” produksi “niche” dan pemasarannya
(Goodman 2003). Coop Italia, untuk bagian ini, mendidik
konsumen, melatih staf  dan membuat event uji coba untuk
membantu menumbuhkan kesadaran perusahaan untuk
menerapkan aturan di Presidia. Mereka juga menarik
konsumen hibrida yang membeli makanan khas, makanan
tradisional di samping pembelian rutin mereka. Perjanjian
ini menawarkan kesempatan kepada pengecer makanan
besar agar stok produk local berurusan dengan produsen
kecil dan, tren dominan terhadap ekspansi global super-
market dan restrukturisasi mereka dalam rantai pasokan,
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pelokalan pasokan dan saluran distribusi. Hal ini me-
nawarkan kemungkinan ‘perubahan logika dari perusahaan
ritel besar, jauh dari pasar massal, terhadap pasar “niche”
universal, yang dibatasi secara teritorial’ (Fonte 2006, 16).

Bisa atau tidaknya Slow Food memperpanjang
strategi ini dalam pemasaran ke seluruh dunia, Slow Food
menawarkan sebuah contoh bagaimana sebuah pasar
“niche” muncul dan dikoordinasikan. SFBD sedang
mencoba untuk melakukan hal ini dengan memperluas visi
strategis dan jaringan ke Selatan, sebagai tempat untuk
sebagian besar keanekaragaman hayati di dunia. Hanya
empat tahun sejak Presidium diciptakan, 41 Presidia ada
di 21 di negara-negara Selatan (Slow Food Foundation
2007). Pada bulan November 2007 Slow Food menye-
lenggarakan kongres internasional di luar Eropa untuk
pertama kalinya di Puebla, Meksiko (Slow Food 2007).
Seperti yang telah terjadi di Italia, isu keanekaragaman
hayati, makanan, dan hak asasi petani dari Utara dan
Selatan muncul bersama pada sebuah panel (V Slow Food
International Congress Agenda). Vandana Shiva dan Carlo
Petrini – yang sebelumnya telah bergabung teoretikus lain
dan aktivis dari seluruh dunia- mengeluarkan Manifesto
bersama tentang Masa Depan Pangan, dan setahun setelah
itu mereka melakukan pertemuan international dengan
komunitas masyarakat pangan yang bernama Terra Madre
(‘ mother earth ‘), dan membawa produsen dari masyarakat
adat dan lainnya bersama-sama untuk saling tukar dan
saling bercerita tentang pengalaman mereka.218

Dua Strategi di Dataran Tinggi Michoacan, Meksiko

Di dataran tinggi Meksiko tengah, label Bioregional
dirancang untuk mendukung pembangunan kembali

218 Lihat http://www.slowfoodfoundation.com.
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pertanian adat yang terancam oleh konversi untuk ekspor
pertanian.219 Label Bioregional telah muncul dalam konteks
pelaksanaan standar phytosanitary dan Good Agricultural
Practices ( GAP), yang cepat dan sangat mengubah sistem
pertanian terhadap keseragaman ekspor. Reorganisasi
pertanian untuk ekspor alpukat telah meminggirkan banyak
varietas dalam sejarah pertanian mereka, usaha ini meng-
andaikan hanya ada satu standar, dan baik dari segi agro-
nomi dan hubungan sosial produksi untuk semua tanaman
termasuk jagung. Ekspor produksi alpukat, seabgai
tanaman yang tidak membahayakan air dan sumber daya
hutan, memperdalam ancaman impor jagung untuk
produksi subsisten bagi masyarakat adat di kawasan itu.

Alpokat yang Meng-Global

Sektor alpukat Michoacán telah berkembang secara
dinamis sejak 1970-an. Mereka menanam Varietas alpokat
Hass yang dikembangkan di California yang kemudian
dibawa ke Mexico pusat, karena iklim diwilayah ini cocok
untuk penanaman jenis ini dan akhirnya komoditas ini
menggantikan varietas asli yang ada disana (Stanford
2002).220 Di tahun 1970, kebijakan pangan pemerintah
Meksiko tidak bisa mengimbangi peristiwa yang bergerak
cepat yang berhubungan dengan minyak dan krisis pangan.
Booming minyak Meksiko meningkatkan pendapatan dan
permintaan untuk makanan, tetapi upaya pemerintah untuk
memerangi inflasi dengan menjaga harga pangan tetap

219 Bagian ini melaporkan hasil awal dari penelitian lapangan yang
dilakukan dari bulan Februari sampai Juni 2007.

220 Untuk waktu yang lama tanaman jenis Criollo di budidayakan di
Meksiko. Tetapi kemudian digantikan oleh Jenis Hass adalah jenis
unggulan dalam segi produksi dan pemasaran, karena jenis Hass
sangat transportability (bisa dikirim lewat alat transportasi ke tempat
yang jauh) dan umur penyimpanan lebih lama, ini dimungkinkan
karena kulit buah ini lebih tebal.
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rendah mendorong para petani yang berorientasi komersil
untuk menjauh dari tanaman pangan menuju tanaman
dengan nilai tinggi (Scherr 1985, 13-14). Mereka yang
memiliki sumber daya mencukupi bergeser untuk mem-
produksi buah-buahan, sayuran dan ternak. Pada 1980-an,
setelah kegagalan Meksiko dalam menangani “krisis
hutang” berakibat terhadap terjadinya penurunan drastis
daya beli dalam negeri, para petani mulai mencari peluang
ekspor. alpukat Meksiko mencapai Eropa, Jepang dan
Kanada, tetapi diblokir dari pasar AS karena larangan
phytosanitary  di tempat itu sejak 1914.

Akses ke AS dan kemudian tuntutan pasar dunia
menjadikan alpukat sebagai komoditi impor utama pada
tahun 1980, dilakukannya kampanye phytosanitary
mengubah kualitas produksi dan kekacauan pasar nasional
ke peningkatan kualitas dan produksi alpukat di dunia
(Stanford 2002).221 Peraturan tentang phytosanitary ini
berlaku untuk penyakit tanaman, pengendalian hama dan
penggunaan pestisida yang diawasi oleh dewan kesehatan
tanaman kota, dengan persetujuan inpektur Departemen
Pertanian US.222 Para insinyur yang bertanggung jawab atas
kampanye phytosanitary menjelaskan bahwa itu dimak-
sudkan untuk memperbaiki, karena tidak adanya peraturan
yang lengkap untuk alpukat, dengan kata lain, terjadi
‘Kekacauan Produksi’

Harga menjadi tak stabil karena produsen tidak me-
modali kebun mereka yang kemudian dijual murah, jadi
situasi ini diprovokasi ... oleh standarisasi - bahwa ada
undang-undang. Dan juga. . . panen benar-benar gagal.
Mereka panen dengan batang pohon dan buah yang

221 Fieldwork 2007.
222 Wawancara, Dirección General de Agoalimentaria Inocuidad,

Acuícola y Pesquera(General Direction of  Food Safety, Fisheries
and Aquaculture) 9 April 2007.
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jatuh di tanah dan dalam waktu delapan hari akan
menjadi busuk dan benar-benar hitam. Jadi, semua ini
menyebabkan pembuatan standar. Standar memberi tahu
cara panen, cara transportasi dan akhirnya kualitas akan
meningkat, standarisasi mengajarkan bagaimana
menyimpannya dan juga mencegahnya dari hama. Jadi
standar berbicara kepada seluruh proses: produksi,
pengepakan dan pengiriman.223

GAP (cara-cara bertani yang baik) juga diperlukan
di ladang. Pada tahun 1999 Sekretaris Ekonomi Mexico,
Menteri Pertanian dan Bancomext (sebuah bank nasional
yang bertujuan untuk mempromosikan bisnis Meksiko di
luar negeri) membuat Meksiko Calidad suprema (Mexico
supreme Quality) – sebuah label yang bertugas untuk
meningktkan kualitas agar lebih tinggi, sehingga pen-
jualnnya pun yang lebih bagus (seperti Wal-Mart) dank e
luar negeri. Pada tahun 2006, label ini mengacu ke GLO-
BAL / EUREPGAP, yaitu standar pemerintah untuk
penjual eceran. Sekarang sertifikasi ini tidak hanya berlaku
di pengepakan, tetapi juga di proses penanamannya. Ada
11.000 Ha alpukat sedang dalam proses dan harus diser-
tifikasi hingga akhir 2007. Sektor alpukat secara universal
dipandang sebagai hal bagus oleh pemerintah Meksiko yang
bertanggung jawab untuk mempromosikan nilai ekspor
agar tinggi - untuk organisasi produsen alpukat, pembe-
rantasan hama dan penyakit, penerapan GAP dan Good
Practices, peningkatan harga dan volume exports.224 inilah
keberhasilan dari “green gold”, orang-orang berusaha mati-
matian untuk mencari nafkah disini mengakibatkan
menjamurnya pembelian tanah – satu hektar di sini, dua
atau tiga hektar di sana - bahkan terjadi pembelian terhadap

223 Wawancara, MA, Uruapan, 14 Maret 2007.
224 Wawancara, RG Uruapan, 4 Mei 2007
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tanah komunal (ejidal), yang dengan segera setelah itu
disahkan oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1992.
Hutan menjadi gundul untuk menanam pohon alpukat.
Mereka ditanam di tempat lain, bahkan di tanah yang tidak
dapat mendukung produksi alpukat untuk iklim atau alasan
ekologi.225

Ini merupakan sukses besar walaupun menciptakan
bahaya sosial-ekonomi dan ekologi untuk orang lain.
Ketergantungan pada satu varietas, tidak hanya di Mi-
choacán tetapi melalui semua daerah penanaman alpukat
di dunia, meningkatkan kerentanan terhadap wabah dan
penyakit pada tumbuhan yang bisa menyebar ke seluruh
wilayah.226 Timbul kesadaran karena terjadi perubahan
iklim regional yang mengikuti penanaman alpukat secara
luas ini. Penebangan hutan pinus untuk produksi alpukat
mengakibatkan penurunan debit air tanah – dibandingkan
dengan dulu sewaktu masih hutan pinus-.227 Tanah dan air
tercemar oleh bahan kimia pertanian yang diizinkan oleh
GAP, yang berargument tentang kesehatan konsumen – dan
orientasi eksport- tetapi menyebabkan kerentanan baru di
ekologi.

Ancaman konvergensi pada subsistensi masyarakat adat

Di dataran tinggi barat Michoacan ada sebuah daerah
yang dikenal dengan nama Meseta Purepecha yang tidak

225 Suatu hari ketika mengunjungi sebuah ejido di Tierra Caliente yang
memproduksi blackberry, penumbuh menjelaskan bagaimana
tetangga di seberang jalan (bukan bagian dari ejido itu) telah
mencoba membudidayakan alpukat meskipun lingkungan tidak tepat
dan kondisi tanah. tanah itu dangkal dan tidak bisa mendukung
sistem akar yang mendalam. Jadi dia membeli tanah atas dan
ditanam kebun buah alpukat pula. Akarnya sekarang telah mencapai
batas mereka dan pemiliknya berusaha untuk menjual kebun itu
sebelum menjadi terlalu jelas tak terelakkan.

226 Wawancara, Uruapan SMA, 10 April 2007
227 Wawancara, Morelia SHD, 4 Juni 2007.
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menginginkan pertanian komersial. Penduduk Meseta
merupakan masyarakat adat Purepecha yang hidup dalam
komunitas agraria di seluruh wilayah, kebanyakan di
ketinggian lebih dari 2000 meter yang udaranya tidak cocok
untuk menanam alpukat.228 Dikarenakan adanya teritorial
pegunungan api di Michoacan yang sangat membedakan
ekosistem  di daerah terdekatnya, tidak hanya termasuk
kebun alpukat namun juga yang ada dibawah ketinggian
mereka seperti mangga, lemon dan berry. Meskipun
demikian komunitas purepecha dan komunitas didataran
rendah saling terkait dengan kebun alpukat paling produktif
di dunia.

Sebaliknya pada area ekpor alpukat terdekat, komu-
nitas purepecha menggunakan subsistensi dan pertanian
produk khusus skala kecil terutama jagung, labu dan kacang
dengan tenaga kerja keluarga (dalam cara pertanian yang
dirujuk sebagai milpa. Berbagai jenis jagung dalam wilayah
tersebut adalah bagian dari kepingan keberagaman genetik
di Amerika yang sebagai pusat dari asal jagung. Variasi yang
terjadi merupakan hasil dari adaptasi beratus-ratus tahun
yang dilakukan oleh petani untuk merubah penerapan
geografi dan budaya. Tempat ekologikal yang tidak terbatas,
yang amsing-masing memiliki kondisi iklim yang unik telah
menyebabkan petani dalam setiap tempat untuk terus
beradaptasi dengan varietas lokal. Komunitas telah memilih
dan mempertahankan berbagai tipe jagung untuk peng-
gunaan yang berbeda. Disebabkan oleh kelangkaan air di
wilayah, sehingga tanaman tidak teririgasi, dan hanya de-
ngan penggunaan air yang tertampung dalam tanah saat
musim hujan saja. Beberapa pemasukan dari luar digu-
nakan dalam pertanian tradisional. Benih benar-benar

228 Di Meksiko, masyarakat adat memiliki status hukum yang
melibatkan kepemilikan lahan kolektif  yang berbeda dari sistem
ejidal.
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dipilih oleh petani, disimpan, ditukar dan ditanam kembali.
Milpas adalah usaha intensif  namun juga bisa dikem-

bangkan dalam pertanian yang sukar untuk memberikan
keamanan pangan untuk kelangsungan dalam secara
lingkungan. Rata-rata hasil panen di meksiko rendah jika
dibandingkan dengan produksi jagung monokultural  yang
disubsidikan dengan tinggi di amerika serikat. Namun
konsep dalam penilaian efisiensi dalam hasil panen yang
gagal untuk menangkap kenyataan yang sulit dalam
produksi jagung di pedesaan di meksiko. Penyesuasian
struktural dibentuk ulang pada tahun 1980an dan North
American Free Trade Agreement pada tahun 1995 menye-
babkan kemunduran dukungan pemerintah pada produksi
jagung domestik. Impor jagung amerika serikat229 saat ini
lebih murah sekalipun kandungan gizinya rendah, yang
mana bisa masuk ke dalam negara meskipun ada penolakan
masyarakat meksiko dalam penanaman domestik. Jagung
rekayasa genetik telah didistribusikan sebagai makanan
lokal, dan pada tahun 2000 landrace asal ditemukan dalam
jejak yang berisi rekayasa genetik, kemungkinan dari
penanaman lokal atau jagung yang didistribusi. Keragaman
di pusat asal menjadi beresiko.

Michoacan menghadapi deforestasi yang menye-
babkan lebih dari setengah hutan asli hilang sejak tahun
1962. Secara nasional, kebijakan pedesaan selalu dibuat
untuk perluasan agrikultur daripada pelestarian hutan.
Padahal hutan sangat penting untuk memberikan kebe-
ragaman hayati hingga ekologi wilayah dan hutan juga
melindungi sumber air dalam akuifer bawah tanah. Hutan

229 Tiga puluh persen dari Jagung dikonsumsi di Michoacán berasal
dari Amerika Serikat (lihat http:// www.lajornadadeMichoa-
cán.com.mx/2007/01/12/index.php?section-finanzas&arti-
cle=009n2fin). Pada tahun 2006, 61 persen dari seluruh jagung
ditanam di AS dari berbagai rekayasa genetika (lihat http://
www.csmonitor.com/2006/0831/p15s01-sten.html).
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juga berfungsi sebagai tempat melakukan aktifitas ekonomi
bagi komunitas purepecha, dimana sumber utama dari
pekerjaan adalah kerajinan kayu dalam keluarga atau
komunitas, mereka menggunakan kayu hutan untuk mem-
buat peti kayu yang digunakan untuk menaruh alpukat.
Dalam waktu perekonomian sedang  sulit, banyak terjadi
penebangan ilegal tanpa usaha penanaman kembali. Dika-
renakan banyak hutan yang gundul dimana-mana dan
dibukanya lahan untuk penanaman alpokat, pemeliharaan
keberlangsungan hutan menjadi lebih penting. Semenjak
kebanyakan hutan Meksiko ditangani secara bersama oleh
ejidal atau sistem pengangan tanah masyarakat adat, komu-
nitas ini harus mampu melanjutkan penghidupan pada
tanah mereka sehingga mereka tidak harus mengeksploitasi
sumber alam mereka dengan cara merusak.

Coyote Rojo: melindungi Varietas asli melalui penjualan.

Berlawanan dengan latar belakang kemunculan Coy-
ote Rojo. Mereka (“red Coyote” atau jiuatsi Xarhapiti
dalam bahasa purepecha) adalah label organik bioregional,
yang mulai menjadi produsen bersertifikasi pada bulan
agustus 2007. Coyote Rojo bertujuan untuk menjadi pelin-
dung dan mempromosikan keragaman hayati, menjujung
tinggi praktek budaya dalam penyimpanan benih, metode
produksi tanaman dan makanan khusus, untuk melindungi
sumber alam (air dan hutan) dan kelangsungan untuk me-
manennya (Coyote Rojo reglamanto). Kebalikan dari
Mexico Calidad Suprema- label merek pemerintah yaitu
GLOBALGAP yang bukan pertanian melainkan bioregion
alam yang dituju.

Standar yang diuraikan oleh produsen yang berpar-
tisipasi di dalam label. Pertama dinisiasi dan dipimpin oleh
seorang visionari yang bernama Fulvio Gioanetto, seorang
imigran asal Italia yang telah hidup di kawasan itu selama
sebelas tahun. Gioanetto mengepalai kantor sertifikasi
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organik internasional Bioagricert di Meksiko (basisnya di
Italia) dan dia sendiri adalah seorang petani jagung. Dia
menulis Il Manifesto yang diterbitkan di penerbitan italia,
pertama kali diterbitkan atas ide dari pendiri Slow Food
(Petrini 2001, 7), menandai hubungan intelektualnya
dengan gerakan internasional.

Produsen disertifikasi dengan tiga bagian untuk
memenuhi standar organik nasional meksiko dan dokumen
produksinya harus diproses dengan Coyote Rojo. Sejak
beberapa pemasukan digunakan dalam agrikultur
tradisional di wilayah. Mensertifikasi produksi organik
adalah cara untuk menunjukan keberlanjutan praktek
agraria dalam terminology saat ini.

Coyote Rojo memperluas ruang lingkup terroir
dengan menggeser ke bioregion. Komunitas pertanian
bioregional mengambil keuntungan dengan memperbaha-
rui sumber energi, mempromosikan dan mempertahankan
agrikultur organik. Coyote rojo melindungi kemampuan
mereka untuk melanjutkan kendati mengancam ekosistem
melalui pembangunan bisnis berdasarkan kemapuan lokal,
pengetahuan dan kapasitas.

Label Coyote Rojo adalah cara untuk mengkonfron-
tasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh komunitas
masyarakat adat dengan sistem pertanian yang dipusatkan
pada jagung. Ratusan varietas  jagung dikhususkan untuk
lokal, mewakilkan simbol budaya meksiko yang paling
besar dan memiliki nilai tinggi pada konsumen jika mereka
bisa mengidentifikasi. Jika masyarakat ada memperbaharui
pengetahuan yang berharga tentang bagaimana mengolah
milpas. Dengan mempromosikan komersialisasi jagung
lokal, diharapkan proyek dapat melindungi praktek
pertanian yang unik di wilayah, untuk mempertahankan
dan mengisi kembali persediaan sumber air yang menipis
dan melindungi hewan lokal dan banyak tanaman selain
jagung. Mempertahankan praktek panen memberikan



Aturan Siapa?

497

masyarakat desa mendapat pekerjaan sementara mem-
pertahankan hutan. Bioregionalisme mendukung mem-
pertahankan, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan
lokal yang membentuk planet.

Komersialisasi  membutuhkan konsumen kepada
siapa label menawarkan garansi kualitas pada produk
tradisional, termasuk kualitas estetis dan organopletic (sen-
sor). Kami membuat pasar dan garansi label  yang paling
cocok, menyadarkan dan menjamin konsumen, tidak hanya
produksi yang bagus untuk kesehatan mereka, kualitas
hidup dan lingkungan namun pada waktu yang sama
menjamin rasa yang otentik dan keindahan original.
Mungkin gema masyarakat kota yang mendukung
makanan regional di eropa, menarik pada notalgia pasar230,
kepada mereka yang meninggalkan rumah mereka ke
tempat lain. Membentuk hubungan emosional/budaya/
sejarah antara konsumen, produsen dan asal tempat dari
asal makanan. Produk-produk saat ini tersedia di pertanian
dan pasar lokal (tianguis) di beberapa negara, dan ada
diskusi tentang penjualan di tempat yang lebih besar. Wal-
mart di meksiko memberika ketertarikan, namun coyote
rojo belum menyanggupi karena label belum cukup
sertifikasi dalam hal kuantitas untuk mensuplai.231 Ko-
munikasi pribadi, Gioanetto, 24 Oktober 2007.

Pembangunan ini terjadi dalam konteks nasional yang
terlihat perlawanan yang ekstrim dalam penggeseran
meksiko pada kebijakan agrikultural yang dipimpim oleh
ekspor. Pemberontakan the chiapas yang terjadi pada tahun
1994 menginisiasi tuntutan untuk merevisi bagian North
America Free Trade Agreement dalam agrikultur yang
melarang perdagangan bebas jagung dan kacang. Krisis

230 Wawancara, SBU San Juan Nuevo, 13 Juni 2007.
231 Komunikasi pribadi, Gioanetto, 24 Oktober 2007.
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tortilla di awal tahun 2007 membuktikan kelanjutan oposisi
petani dan masyarakat adat dalam kebijakan nasional.
Label bioregional coyote rojo yang berhubungan secara
intelektual dengan Slow Food dan secara sistematis dengan
agrikultural meksiko dan politik lingkungan adalah proyek
praktek oleh satu komunitas untuk membantu perlin-
dungan keanekaragaman hayati regional dan praktek
budaya, kemampuan masyarakat untuk mempertahankan
diri mereka dan keluarga mereka pada tanah mereka dan
membangun kembali ekologi regional denga memasarkan
produk secara lokal namun yang paling penting juga di
pasar yang jauh.

FOOD PLUS LOKAL: Sebuah Label Daerah di Ontario,
Kanada

Inovasi terbaru dalam peningkatan pasar lokal,
kelangsungan pangan terjadi di daerah toronto. Karak-
teristik agrikultur amerika utara yang basis keseluruhannya
pada tanaman dan peternakan yang dikenalkan oleh imig-
ran dari eropa 200 tahun yang lalu. Para imigran datang
dengan selera baru dan tanaman dari bebagai bagian di
seluruh dunia dalam waktu setengan abad hingga sekarang
namun mereka menetap di kota-kota. Tantangan dalam
konteks ini adalah untuk membentuk sebuah pengem-
bangan sistem pangan regional dengan tipikal “placeless
foosscapes”, yang mana secara mendalam berakar pada
budaya pangan. Di sisi lain, percampuran budaya secara
berlanjut mengganti selera dan membutuhkan bahan-
bahan; di sisi lain petani yang berumur dan hilangnya lahan
pertanian dasar untuk lahan urban membuatknya sulit
untuk memperbaharui pertanian untuk mensuplai mereka.
Maka dari itu, contoh ini berbicara tentang ekologi dan
penanaman budaya, yang membutuhkan baik pemba-
haruan sistem pertanian dan adaptasi hubungan, praktek



Aturan Siapa?

499

dan pangan hingga perubahan pencampuran budaya.
Local Food Plus yang dahulunya bernama Local

Flavour Plus232 terbentuk sebagai organisasi non-profit
selama proses negosiasi dengan kontrak pertamanya
dengan University of  Toronto yang mempunyai 60.000
mahasiswa. Ini adalah inovasi Third Party Certifier, yang
menemukan identitasnya, masyarakat, peraturan dalam
rangkaian kerjanya dengan institusi publik  besar untuk
mendesain dan melaksanakan kontrak pelayanan pangan
untuk membentuk perusahaan pelayanan pangan
transnasional yang menawarkan makanan ke dua dari tiga
kampusnya. Permintaan penawaran yang mana dibentuk
hampir setahun, membutuhkan kerjasama “untuk meng-
gunakan dan menyokong produk pertanian lokal untuk
makanan porsi kecil yang disertifikasi oleh LFP.233

Fitur utama dari konstelasi yang terbentuk lebih dari
beberapa bulan memberikan tanggapan kreatif hingga
ketegangan diantara gerakan dan tujuan pasar. Salah
satunya adalah pergeseran dalam prioritas hingga petani
lokal sebagai basis untuk kelangsungan sistem makanan.
Lokal telah lama menjadi bagian dari percampuran isu,
namun masih belum menjadi prioritas. Petani organik telah
memperjuangkan pasar apapun untuk menghadapi impor
“industri organik”  dan kegigihan praktek supermarket yang
menggunakan suplai rantai jangka panjang, terutama dari
california. Keamanan pangan dan organisasi anti-ke-
laparan, yang mana paling lama dan bagian yang paling

232 Perubahan nama ini disebabkan oleh penemuan masalah kekayaan
intelektual di bagian lain di Kanada. Hal ini mengindikasikan betapa
cepatnya pertentangan dapat muncul pada setiap skala yang cepat
berubah dalam konteks ekonomi dan hukum politik.

233 Sebagian besar dari apa berikut diambil dari artikel yang ditulis oleh
Friedmann (2007b), yang menggunakan metafora untuk menangkap
cara tertentu yang telah disesuaikan LFP ‘perbaikan terus-menerus’
model dari antagonis ke kolaboratif.
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pertama didirikan dalam gerakan pangan, termasuk
ketahanan sebagai tujuan kedua. Salah satunya adalah
FoodShare yang juga memberikan dukungan institusi yang
penting untuk LFP dalam tahapan pembentukannya,
terutama president pendiri LFP Lori Stahlbrand.
Stahlbrand sendiri datang utnuk memprioritaskan makanan
lokakl melalui kerja dan hubungan dari organisasi
lingkungan. Pembentukan awalnya dalam percakapan
dengan organisasi US Food Alliance yang ditegaskan untuk
“eco-label” tanpa referensi penjualan jarak jauh, atau
konteks ekologi dan budaya. Sebagai hasilnya, Food Alli-
ance dengan cepat menarik perusahaan ekpor mono-
kultural besar seperti Cascadian farms yang sebenarnya
menggantikan tanaman lokal, seperti berry dari Ontario
bahkan pada musimnya. Oleh karena itu Stahlbrand
menggeser konsep privotal dari ekologi menjadi lokal.

LFP membentuk rangkaian enam standar termasuk
kelangsungan agronomi dan juga standar tenaga kerja,
manajamen alam liar, energi, kesejahteraan hewan dan
tentu saja proximity. Setiap dari standar ini membutuhkan
persyaratan dengan sistem utama yang mendukung
kemajuan individual dan memperkenankan LFP untuk
melanjutkan menaikkan standar. Hal ini termasuk
pengalaman yang dipelajari dari managemen hama yang
terinterhrasi dan lainnya, yang membentuk kerjasama,
hubungan pemecahan masalah antara produsen dan
pensertifikasi kekuasaan sertifikasi/desertifikasi  dari
pengawas makanan organik. Kelanjutan kemajuan oleh
perusahaan yang memenangkan penawaran didukung oleh
dorongan perjanjian untuk meningkatkan proporsi dari
produk LFP yang disertifikasi, yang mewujudkannya dalam
berkembangnya kelanjutan permintaan. Pada waktu yang
sama, model kelanjutan kemajuan mengganti sistem hieraki
dengan hubungan kerjasama selama mensuplai rantai.
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Kontrak UofT kemudian memimpin dukungan
institusioanl. Persetujuan lembaga kemudian menyusul,
terutama dari Greenbelt Foundation, yang dibentuk sebagai
bagaian dari program provinsi inovasi Ontario yang dimulai
pada tahun 2005. LFP sesuai dengan amanat Greenbelt
untuk melindungi tanah pertanian dari konversi untuk
penggunaan lain.234 Adanya persetujuan lembaga yang pada
gilirannya menuntun LFP untuk terbentuk menjadi
organisasi non-profit. Kontrak besar dengan UOFT
bersamaan dengan kontrak personal kepala sekolahnya
yang benar-benar tertanam dalam gerakan organik dan
sektor ekonomi dan perhatian mereka pada beban petani
yaitu pembentukan dan upah, menarik petani dan prosesor
untuk menjamin. Penyelidikan dari institusi pendidikan di
Ontario melewati kapasitas suplai LFP dan bahkan petani
dan prosesor bersertifikasi, yang memberikan kondisi
pertumbuhan yang cepat. Pada musim gugur 2007
datangnya terobosan dalam supermarket yang mana secara
tegas menghindari aktivis ini, ketika Fiesta Farms, sebuah
supermarket kecil yang dimiliki oleh imigran italia,
mengumumkan ini akan menjadi fitur dari produl LFP.

Kurangnya kelanjutan budaya agrifood, mungkin
yang melingkupi meta-culture LFP dapat dipahami sebagai
politik. LFP tumbuh dengan basis dari praktek makanan
komunitas mencakup gerakan sosial, organisasi non
pemerintah dan pemerintah daerah selama dua dekade.
Khususnya, Toronto Policy Council (dan koordinator-
nya,Public Health Departement daerah resmi) yang
menjadi jembatan penting untuk menghubungkan pendiri
Lori Stahlbrand dengan figur utama dari gerakan organik,

234 Sebab pendanaan awal , termasuk untuk LFP, lihat action/ontarios-
greenbelt-focus-3-27-million-grants-awarded-greenbelt-founda http:/
/www.ourgreenbelt.ca/greenbelt-grants/grants-.
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pendukung, oraniser, pemeriksa TPC dan grosir. Per-
tamanya tiga hingga empat kepala sekolah dapat bekerja
bersama dengan cepat untuk membentuk inovasi peraturan
dan praktek untuk sertifikasi lokal dan kelangsungan
pangan, karena mereka telah sepakat dan pemahaman
mereka telah dikembangkan melalui lingkungan dan
keamanan pangan organisasi non pemerintah, terutama
World Wildlife Fund dan FoodShare Toronto. Hubungan
mereka pada departemen sosial dan petani cukup kuat
untuk membiarkan mereka menyimpang dari praktek
lampau di sektor mereka berasal termasuk organik dan
memberi inspirasi pada masyarakat untuk bergabung
bersama. Penulisan protokol, pendidikan dan pengrekrutan
supplier dan membangun organisasi untuk mensertifikasi
dan mengaransi produk, adalah kesemua proses yang pada
waktu yang sama petani dan prosesor direkrut untuk
disertifikasi dengan LFP. Bahkan ketika masyarakat ber-
temu pada pertama kalinya, mereka membentuk keper-
cayaan pleh jaringan sosial dan publik, institusi swasta dan
non-pemerintah yang dibentuk lebih dari 20 tahun.

Walaupun beberapa aktivis sosial memandu unfold-
ing tergabung dalam Slow Food, pemahaman dan praktek
mereka telah berkembang dengan sendirinya lebih dari dua
dekade. Perubahan paralel dari ide dan praktek membe-
rikan konteks global yang lebih luas dan dalam, kemung-
kinan zeitgeist, yang mana Slow Food sangat patut
dicontoh.

Kebudayaan sifatnya lebih condong “politik” dari-
pada “kultural” dalam konteks Italia atau Meksiko. Pada
waktu yang sama, SFBD membentuk hubungan kreatif
dengan Ontario. Yang memberikan hak Presidium untuk
Red Fife Wheat, yang kemungkinan diturunkan dari vari-
etas Ukrania, yang pertama kali di kembangkan di wilayah
Otonabee yang sekarang menjadi pusat Ontario pada tahun
1840an dan diperkenalkan kembali pada wilayah aslinya
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di ontario pada tahun 2005.235 Slow Food adalah salah satu
dari banyak institusi dan jaringan yang memikirkan cara
untuk menanamkan makanan dan agrikultur pada konteks
ekologi dan budaya di toronto dan Ontario.

REFLEKSI: Keterikatan dan Transformasi Ruang Sela

Berangkat dari contoh-contoh diatas, apa yang
ingin dikatakannya kepada kita tentang gerakan sosial
agraria? Kami berpendapat bahwa mereka adalah contoh
dari yang disebut Builder sebagai pendekatan Lawan hingga
pahlawan untuk perubahan sosial. Petrini, pendiri Slow
Food membedakan ‘ cara Slow Food ‘ dengan “gerilyawan”
dan tindakan langsung Jose Bove, seorang militan terke-
muka dan teoritisi Via Campesina (Petrini 2001, 26).
Melalui Presidia, Slow Food Foundation for Biodiversity
bertujuan untuk menyediakan dukungan kelembagaan bagi
sistem penanaman Agrifood dalam konteks budaya dan
ekologi, sehingga memberikan alternatif  kepada penye-
derhanaan marginalisasi kaku yang dipaksakan oleh modal
transnasional. Ini adalah pendekatan non-konfrontatif
untuk transformasi sosial, yang bisa menciptakan berbagai
node dalam sebuah jaringan. Sama seperti tanaman yang
tumbuh melalui retakan di aspal akhirnya dapat merobah
jalan menjadi hutan, proyek-proyek kecil di celah negara
Agrifood mungkin potensial - dan akhirnya - menjadi cara
baru untuk mengatur makanan dan pertanian, sekaligus
menghubungkan lokal dan global. Hal ini dapat dipahami
melalui gagasan Marx tentang perubahan yang muncul
dalam kondisi masyarakat kapitalis.

Erik Olin Wright (yang akan datang, Ch 3, 12) berpen-
dapat bahwa kadang-kadang, proyek yang tersebar dan kecil

235 Lihat http://www.slowfoodfoundation.org/eng/presidi/
dettaglio.lasso?cod=267
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seperti itu dapat mengubah arah dominasi kekuasaan dan
eksploitasi. Idenya mengenai transformasi sosial interstisial
menunjukkan bahwa inilah “penggeseran upaya kita  untuk
membangun teori “dinamika trajectory” (dalam teori
Marxis)  hingga teori ‘kesempatan struktural’:

Sejarah masa depan - jika menjadi sejarah pemberdayaan
sosial emansipatoris - akan menjadi lintasan kemenangan
dan kekalahan, pemenang dan pecundang, bukan
sekadar kompromi dan kerjasama antara kepentingan
dan kelas yang berbeda. Episode dari lintasan ini akan
ditandai dengan inovasi kelembagaan yang harus
mengatasi oposisi dari mereka yang kepentingannya
terancam oleh egalitarianisme demokratis, dan oleh
oposisi yang buruk, tidak patuh dan merusak. Jadi,
mengharapkan metamorfosis tidak untuk mengharam-
kan perjuangan, tetapi untuk melihat tujuan strategis dan
dampak perjuangan dengan cara tertentu: sebagai
tambahan modifikasi struktur dasar dari sebuah sistem
social dan mekanisme reproduksi sosial yang secara
kumulatif  mengubah sistem. (Wright yang akan datang,
Ch 9, 1)

Militansi dan penataan institusi itu saling melengkapi.
Institusi, pada abad kesembilan belas adalah dewan pekerja
dan koperasi pertanian yang harus mempertahankan diri
terhadap perusahaan kapitalis dan pemerintah, sementara
gerakan perlawanan telah membangun lembaga-lembaga
sosial untuk mendukung anggota mereka dan menjamin
kontinuitas dari generasi ke generasi. Waktu adalah se-
galanya dalam memahami keseimbangan antara keduanya.
Kami berpendapat bahwa perubahan yang terjadi baru-
baru ini masih kecil, proyek-proyek sistem pangan lokal
menumbuhkan kembali semangat anti-globalisasi, dan
semangat perjuangan perlawanan. Tidak ada yang berubah
dengan perjuangan itu, sebagai gambaran, misalnya yang
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ditunjukkan dari transformasi kapitalis besar-besaran pada
sistem Agrifood global, Itu mungkin mencerminkan
penerimaan yang berkembang tentang bahwasanya dunia
lama peraturan nasional (Friedmann 1993) tidak dapat
dipulihkan. Memang, pemahaman baru dan politik
indigeneity, merupakan ancaman terhadap keaneka-
ragaman tanaman genetik dan ternak serta pertahanan
spesifik agro-ekosistem, diantara faktor-faktor lainnya,
tetapi itu tidak membuat suatu keuntungan yang di-
inginkan.

Dalam konteks global, ada sedikit prospek untuk
kembali ke ‘tradisi’. Petani di mana-mana akan terbawa
oleh arus transformasi ekologi dan sosial besar-besaran.
Mereka yang terlibat dalam sistem pertanian campuran
yang disesuaikan dengan  tanah, iklim, sungai dan budaya
makanan, akan menemukan suatu kondisi, dimana mereka
tidak lagi bisa seperti itu. Beberapa mungkin berubah untuk
menjadi petani kontrak komoditas niche untuk rantai
pasokan global saja- bahkan yang dijual di supermarket
lokal- sementara kebanyakan dari mereka terpinggirkan
dan tidak mampu menghasilkan seperti sebelumnya karena
tidak layak untuk lahan produksi dan tidka layak untuk
dipasarkan. Dalam lintasan konvergensi, mereka yang
terlibat dalam komoditas khusus di tahun-tahun sesudah
perang, terutama biji-bijian, minyak sayur, dan daging dan
produk susu, menemukan produk-produk mereka
terdevaluasi sebagai bahan untuk sumber pasar global
makanan yang diproduksi menurut perubahan peraturan
perdagangan.

Via Campesina adalah jaringan global yang membela
petani kecil dan keragaman agroekosistem di Utara dan
Selatan, dan memerangi ancaman bagi mereka, seperti
tanaman rekayasa genetik, aturan kekayaan intelektual dan
perdagangan yang mendukung para pemodal besar untuk
mengakses tanah dan sumber daya lainnya. Presidium dan
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Slow Food Foundation for Biodeiversity -sebagaimana
Petrini berpendapat- mewakili keseimbangan yang berbeda
antara bangunan institusi dan militansi sebagai salah satu
yang menyebabkan pendirian Via Campesina. Presidium
adalah bentuk yang fleksibel yang dapat menampung para
petani kecil di Utara dan Selatan, zona tropis dan subtropis,
tumbuhan asli masyarakat atau tanaman yang baru
diperkenalkan kepada mereka. Slow Food Foundation for
Biodiversity oleh karena itu, menyarankan beberapa
lintasan berbeda, yang berasal dari lokasi yang berbeda
dalam rezim makanan yang sedang sekarat, yang dida-
sarkan pada peraturan nasional (Friedmann 1993), dan
cenderung ke arah sistem baru di mana setiap bagian
otonom dan terhubung sekaligus, diberdayakan dan saling
tergantung.

Pada saat yang sama, kerangka kerja kelembagaan
yang diwarisi dari rezim makanan yang sekarat tidak
mampu mengintegrasikan pangan dan pertanian dengan
isu-isu yang besar terkait dengan kesehatan, energi dan
integritas ekosistem, termasuk kemampuan biosfer untuk
terus mendukung kehidupan manusia.

Lembaga publik untuk standarisasi dari organisasi
swasta nyaris tak terlihat, seperti GLOBALGAP dan Orga-
nisasi Inter-nasional yang lebih besar untuk Standardisasi,
peraturan pemerintah lebih sering menjadi bagian dari
masalah, misalnya, ketika terjadi pertentangan peraturan
higiene pedagang kecil dan pasar tradisional, yang telah
tertanam pada kehidupan budaya dan ekologis petani dan
pengrajin makanan, seperti petani dari varietas jagung lokal
dan pembuat tortilla di Meksiko. Pemerintah cendrung
menerapkan struktur anakronistik dalam penanganan
masalah nya. Ketika dihadapkan dengan masalah baru
yang terkait dengan makanan dan kesehatan lingkungan,
mereka megnanggap ini adalah politik pertanian lama,
sering anggapan seperti ini ada dalam dukungan kemen-
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trian pertanian, dan aliansi baru antara organisasi-orga-
nisasi non-pemerintah dan kementerian lingkungan yang
lemah pada tahun-tahun 1970-an. Sebagai patokan
pemerintah, standar nasional Meksiko untuk label Meksiko
Calidad suprema hingga GLOBALGAP, itu tidak hanya
mengubah pertanian yang lama dan kementrian pangan,
tetapi juga untuk menanggapi upaya akar rumput ketika
mereka berhadapan dengan masalah lingkungan, budaya
dan masalah ketenagakerjaan yang timbul dari konversi
ekspor pertanian .

Misalnya, Provinsi Ontario tidak bertanggung jawab
untuk kesehatan dan pertanian, tetapi kotamadya Toronto,
ketika terjadi pembagian desa-kota tua, telah melibatkan
secara serius masuknya organisasi petani dan pertanian
dalam kebijakan dan programnya. Provinsi Ontario
sekaligus diarahkan ke lobi pertanian konvensional melalui
Departemen Pertanian, dan - melalui kementerian pem-
bangunan ekonomi, daerah perencanaan dan lingkungan
– mereka berjuang untuk menanggapi gerakan sosial yang
melihat bahwa solusi konvergen makanan dan pertanian
itu adalah hal yang dilematis.236

236 Usaha-usaha untuk mengintegrasikan mereka bahkan secara
konseptual harus mereka sendiri yang menginovasi secara
institusional. Misalnya, International Assesment of  Agricultural
Science and Technology for Development adalah yang paling akhir
di sebuah institusi yang berkembang dari ‘penilaian ilmiah’, yang
dimulai dengan Panel Intergov-ernmental tentang Perubahan Iklim.
Ini tidak memiliki status formal, seperti nyata dari lintasan iklim
politik yang tidak menentu, namun telah diperdebatkan karena ini
diperbolehkan untuk digunakan oleh individu mereka seperti Al
Gore, serta organisasi-organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial,
untuk melakukan diskusi publik besar-besaran dan - meskipun
ketidakseimbangan kekuatan peserta – pergeseran cascading dalam
kesadaran akan perlunya perubahan yang mendasar, begitu
mendasar sehingga tidak mungkin untuk melihat bagaimana
melakukannya (lihat http:// www.agassessment.org).
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Kami tentu saja tidak menganggap visi transformasi
Agrifood global ini digantungkan di benang rapuh proyek
lokal di dataran tinggi barat Michoacán, Meksiko atau
Ontario, Kanada, atau di jaringan Slow Food linnya. Se-
baliknya, kami menyarankan bahwa berpikir tentang
mereka, memungkinkan kita untuk mengamati perubahan
dalam celah sistem Agrifood, yang kemunculannya diba-
yangi ketakutan dari bentuk akhir konstelasi baru hubungan
praktek-praktek Agrifood. Kreativitas organisasi dan
intelektual Slow Food terletak pada dukungan paradoksnya
yang mengakui keberagaman, melekat dalam sistem
pangan yang saling berhubungan. Organisasi ini tidak ragu
lagi mengubah cara kerjanya dan berpikir, mungkin nanti
akan muncul organisasi lainnya melalui jaringan-jaringan
dan percobaan baru.

Pergeseran cara berpikir dalam kesadaran ini sedang
berlangsung, di mana semakin mungkin untuk melihat
makanan dan pertanian bukan sebagai sisilain dari
‘pertumbuhan’, tetapi sebagai inti yang dapat direalisasikan,
dan sebagai isu pokok yang berpengaruh pada kelanjutan
kehidupan. Kesehatan, iklim yang kacau, kekurangan
energi, kekurangan air, penurunan tanah dan polusi semua
semakin jelas terhubung ke makanan dan pertanian.

Namun lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-
organisasi antar pemerintah tidak dapat melihat hubungan
ini. Sementara kebijakan lembaga baru, seperti ‘multi-
fungsi’ di Eropa, telah mencapai beberapa keberhasilan
sederhana dalam menghubungkan beberapa masalah
tersebut, dalam hal ini mereka berusaha untuk mengubah
petani dari polusi tanah dan air menjadi manajer ekosistem
dengan membayar jasa lingkungan. Tidak penting bahwa
dorongan untuk kreativitas tersebut berasal dari strategi
perdagangan, yaitu sifat perubahan interstisial. Yang
penting adalah bahwa hal itu membuka kemungkinan
cakrawala baru.
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Perspektif  yang disarankan oleh Cojote Rojo dan
Local Food Plus, serta Slow Food, selaras dengan gerakan
ketahanan makanan yang luas dan beragam. Apa yang
membedakan gerakan pembangunan adalah bahwa ia
menghindari konfrontasi langsung dengan modal
(setidaknya untuk saat ini) dengan bekerja dengan dan
melalui pasar dan mengejar “keuntungan dari pendidikan”
yang sebenarnya merubah sistem agrifood? Proyek-proyek
ini berada di ujung absorpsi, pemilihan dan lainnya.
Meskipun yang lain muncul dan pulih, mereka tetap
membutuhkan kewaspadaan konstant dan koreksi-diri,
eksperimen dan saling belajar. Transformasi  intersitital
sosial adalah suatu gagasan yang mengundang kita untuk
berangkat dari melihat adanya pembagian kutub antara
gerakan oposisi otonom di satu sisi, dan kooptasi oleh
perusahaan kuat dan negara di sisi lain. Ini adalah daerah
keruh di mana orang bisa tenggelam setiap saat, namun
mungkin juga salah satu dari keduanya dapat memper-
baharui dan mengarahkan perjalanan seperti rawa-rawa
yang dipetakan.

Kami berpendapat, ada pemahaman yang kurang
tentang politik bahwa dia menjadi bagian dari itu semua.
Polanyi mengamati dan membandingkan tiga jenis respon
ketika terjadinya kehancuran masyarakat dan alam oleh
‘sistem pasar yang mengatur diri sendiri’, dan sistem Negara
terpusat. Dalam karya klasiknya The Great Transforma-
tion (1944), Polanyi membandingkan tiga percobaan
redistribusi selama Depresi Besar pada tahun 1930-an -
fasisme, komunisme Soviet dan demokrasi sosial ala US.237

237 Roosevelt’s New Deal. Kami menggunakan istilah ‘demokrasi sosial’
secara luas, Britania hancur secara ekonomis, sedangkan sebagian
besar benua ini hancur akibat perang, dan hanya model intervensi
pemerintah AS  yang bertahan selama Perang Dunia II menurut
Polanyi .
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Bahkan dalam pekerjaan itu, bagaimanapun, secara teoritis
Polanyi mengidentifikasi bentuk sejarah yang menjadi
bagian dari peristiwa itu daripada redistribusi selain negara-
pusat, termasuk timbal balik dan ‘householding’. Setelah
Perang Dunia II, Polanyi dan kolaborasinya berfokus pada
bentuk-bentuk alternatif  pertukaran tertanam dalam
hubungan non-instrumental (Polanyi et al 1957). Dengan
menggunakan metode penulisan etnografi untuk melihat
sejarah pra-kapitalis, penulis menemukan berbagai
pengertian pasar yang dibatasi oleh ruang geografis dan
perdagangan jarak jauh, yang tidak mempengaruhi harga
lokal atau produksi, dan yang ada dalam hubungan pasar
secara substansial dalam ‘masyarakat’ yang terorganisisr.
Kami berpendapat, bahwa era ‘globalisasi’ - dan berbagai
cara di mana pemerintah telah menyerahkan wewenang
dan kontrak administrasi serta pelayanan kolektif  - sebagian
menggeser toeri protective yang ditawarkan Polanyi yang
mengatakan bahwa tanah adalah tempat menanamkan dan
bekerja bagi tenaga kerja yang ada di sebuah negara.
Contoh yang coba kami tunjukkan bahwa dalam waktu
yang panjang, terjadi penyebaran luas kesadaran, yang
mulai memandang perlunya  visi ekologis dan budaya.
Pandangan inilah yang dulu tidak pernah ada pada waktu
Polanyi melakukan penelitian. Sekarang mereka bekerja
secara kreatif  dengan pemerintah di semua skala, seperti
modal Agrifood swasta. “Para praktisi pembangunan” dan
“Pemenang” saat ini berada dalam titik pergeseran
paradigma.

Cojote Rojo dan Local Food Plus merupakan contoh
yang cukup bagus dari Meksiko dan Kanada - atau lebih
tepatnya, dari Michoacán Barat dan Ontario Selatan.
Masing-masing memiliki keunikan dalam hal budaya dan
system pertaniannya. Keduanya secara luas terhubung ke
pergeseran kesadaran dan praktek global tentang makanan
dan pertanian. Kita melihat, banyak Lembaga-lembaga
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yang memperlihatkan pergeseran ini bermunculan di mana-
mana, jika kita melihat banyak nya cara pertanian yang
sama muncul dibanyak tempat. Slow Food di berbagai-
situati adalah pelaksanaan dari berkembangnya cara kerja
mandiri petani untuk mendukung pendekatan regional
kreatif  yang bertujuan untuk membangun keragaman dan
itu telah menjadi satu dengan system pertanian mereka.
Inovasi Presidium yang fleksibel, mendukung para petani
dan pengrajin menjadi satu dengan lahan garapannya, Pre-
sidia membantu mereka untuk menciptakan dan
mempertahankan praktek yang menjamin bahwa mereka
telah melakukannya untuk pembeli jarak jauh. Mereka
memang masih baru dalam tekhnik yang diperkenalkan
dalam kelembagaan –presidia yang juga baru, tetapi dengan
ikutnya petani dalam skema ini, mereka mendapatkan
penambahan pengalaman tentang tipe-tipe umum dari
praktek ekonomi global yang didasarkan pada budaya dan
ekologis yang ada pada system pangan.
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Menelaah Masa Depan Perdesaan: Keluar (Exit) Atau
Bersuara (Voice)?

Para ahli ekonomi politik mengoposisikan “keluar”
dan “bersuara”, sebagai sebuah steno konseptual bagi
respon yang mungkin bagi aktor terhadap banyak tan-
tangan.238 Dalam konteks ini, migrasi kerap dimengerti
sebagai pilihan jalan keluar dan dengan demikian menjadi
alternatif  suara. Secara logika dapat dikatakan bahwa para
migran  memiliki hak suara dengan modal kaki mereka,
dalam pemahaman umum. Seandainya dikotomi tentang
“Exit dan Voice” ini bisa bermakna demikian, maka dapat
dipastikan bahwa ratusan ribu orang Meksiko yang setiap
tahun meninggalkan desa-desa mereka sebetulnya secara
tidak langsung sedang memperlemah kapasitas masyarakat
sipil perdesaan dalam aksi kolektif  dan representasi politik.
Bab ini mencoba untuk menjelaskan dimana meski

10
ORGANISASI MIGRAN DAN DAMPAK KAMPUNG

HALAMAN DI MEKSIKO PERDESAAN

Jonathan Fox dan Xochitl Bada

238 Lihat karya klasik Hirschman (1970, 1981). Ia menerapkan gagasan
ini untuk individu, perusahaan dan masyarakat, baik dalam arena
ekonomi dan politik.
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keputusan untuk melakukan migrasi tetap bisa dijadikan
alternatif  bagi suara dalam jangka pendek, namun suara
bisa juga diperoleh berbarengan dengan proses perpindahan
ini.

Pengertian tersebut didapat setelah melalui sebuah
analisa mengenai proses-proses yang melintasi batas dalam
mana para migran menjadi satu komunitas transnasional,
yang pada gilirannya menciptakan fondasi sosial bagi
‘masyarakat sipil migran’ yang sedang muncul . Kaum
migran Meksiko menunjukkan kapasitas yang semakin
besar untuk membentuk organisasi perwakilan mereka
sendiri. Selama lebih dari satu dekade , ratusan asosiasi
kota asal kaum migran Meksiko yang berbasis di AS telah
berhasil mengumpulkan dana dan berkampanye untuk
pengembangan masyarakat dan akuntabilitas publin di desa
asal mereka. Praktik-praktik keanggotaan komunitas jarak-
jauh yang tersebar luas menciptakan pengertian tentang
kewarganegaraan ganda.239 Kerangka bi-nasional untuk
memahami masyarakat sipil migran Meksiko yang mulai
muncul memungkinkan para analis untuk memperhitung-
kan efek umpan balik organisasi migran terhadap relasi
kuasa dalam komunitas asal.

Bentuk-bentuk keanggotaan aktif lintasbatas dan
multilevel  mewakili sebuah dimensi dari proses yang lebih
luas tentang pembentukan masyarakat sipil transnasional.
Sejauh ini, studi tentang masyarakat sipil transnasional
didominasi oleh diskusi-diskusi tentang kampanye advokasi
transnasional, seringkali melibatkan kelompok kepentingan
publik yang dipolitisasi dan/atau gerakan sosial yang
militan. Kampanye-kampanye semacam itu seringkali
dideskripsikan sebagai gerakan sosial transnasional, meski
dalam praktiknya biasanya melibatkan jaringan atau koa-

239 Lihat pembahasan konseptual terkait di Fox (2005a).
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litasi yang kepadatan aktualnya berada tidak jauh dari
definisi gerakan sosial.240 Namun bagi organisasi sosial dan
politik yang paling berbasis-luas yang terlibat dengan
jaringan atau mobilisasi lintas-batas, hanya sedikit dari
partisipannya yang benar-benar  lintas batas (dalam banyak
pengertian). Dalam  banyak sektor dan wilayah persoalan,
keterlibatan dan hubungan transnasional seringkali terbatas
bagi sejumlah kecil pemimpin atau staf  profesional, yang
berperan sebagai perantara antara global dan lokal. Namun
beberapa gerakan transnasional yang secara khusus
bergerak di isu-isu agraria sedikit berbeda, melibatkan
kontak langsung yang mendalam dan luas antar-anggota
lintas-batas, sebagaimana dalam kasus  gerakan agroekologi
Campesino to Campesino (e.g Holt-Gimenez 2006). Dalam
konteks ini, ketika mempertimbangkan serangkaian bentuk-
bentuk ekspresi gerakan transnasional agraria yang
mungkin ada, migran yang datang dari perdesaan yang ber-
hasil melintasi batas untuk berhubungan dengan kampung
halaman dan desa mereka juga “dianggap” sebagai bagian
dari masyarakat sipil transnasional- bahkan jika persyaratan
keterlibatan mereka dibatasi menjadi agenda pembangunan
sipil dan komunitas yang dipolitisasi secara tidak terbuka.
Sementara organisasi sipil migran yang berbasis wilayah
hanya sekali-kali berkonfrontasi secara terbuka dalam sikap
mereka terhadap negara, dan hanya sedikit dari organisasi
migran berbasis-massa  yang mengejar tujuan transformatif,

240 Sebagai contoh, kampanye melawan North America Free Trade
Agreement, melibatkan kelompok-kelompok buruh, agraria, hak
asasi manusia, lingkungan dan kemasyarakatan, diperdebatkan
merupakan ‘kasus paradigma’ untuk menilai sejauh mana globalisasi
dari bawah menyusul globalisasi dari atas . Di hampir semua sektor,
dimensi transnasional dari jaringan dan kampanye terbukti untuk
sementara (Brooks dan Fox 2002). Untuk perspektif  terkait
berdasarkan studi tentang kampanye lainnya, lihat lebih Laxer dan
Halperin (2003).
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migran tersebut diorganisir untuk mempromosikan
pengembangan masyarakat dan demokratisasi dalam ko-
munitas asal mereka mungkin mempunyai kepadatan
transnasional dan kohesi lebih daripada kampanye lintas-
batas yang kurang mengakar dalam masyarakat mereka
masing-masing.241

Untuk menilai beberapa cara yang mana aksi kolektif
migran  dapat mendorong demokratisasi perdesaan, bab
ini berfokus dalam pola-pola dan dampak partisipasi
migran yang terorganisir dalam program ‘pengembangan
masyarakat “Three-for-One” pemerintah  yang sesuai
dengan pendanaan .242 Sebagai konteks, studi ini dimulai
dengan tinjauan singkat tentang tren  migrasi-ke luar
perdesaan, diikuti dengan diskusi tentanghubungan antara
konsep keluar, suara dan loyalitas.

Mempercepat Migrasi

Migrasi ke kota-kota besar Meksiko dan ke Amerika
Serikat telah lama menjadi jalur untuk melarikan diri dari
sempitnya pertanian petani kecil , sering sebagai bagian
dari strategi kelangsungan hidup keluarga yang beragam.
Sementara migrasi ke AS secara historis terkonsentrasi di
wilayah pusat-barat Meksiko, pada 1980-an dan 1990-an
migrasi-ke luar menyebar ke pedesaaan di seluruh negeri,
serta ke kota-kota besar dan melampaui campuran kelas
sosial yang lebih luas. Namun sementara jumlah kaum ur-
ban dalam migrasi orang Meksiko ke AS semakin ber-
tambah, kaum migran sebagian besar adalah orang

241 Salah satu pengecualian dalam konteks Meksiko-AS, dalam arti
organisasi massa bi-nasional yang mencapai tujuan transformatif,
adalah Bi-National Front of  Indegenous Organization (FIOB). Lihat
Fox dan Rivera-Salgado (2004).

242 Pada dinamika demokratisasi perdesaan lebih umum di Amerika
Latin, lihat Fox (1990).
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perdesaan, seringkali berasal dari desa-desa terpencil dalam
minisipalitas asal mereka. Bagi perdesaan Meksiko,
pertimbangkan implikasi dari fakta bahwa berjuta buruh
pertanian Meksiko yang berhasil memperoleh ijin tinggal
permanen  AS berdasarkan reforma Imigrasi tahun 1986
sama jumlahnya dengan seperenam dari jumlah penduduk
laki-laki dewasa Meksiko waktu itu (Martin 2005, 6). Sei-
ring dengan terus bertambahnya jumlah desa, dari perba-
tasan wilayah utara sampai ke wilayah Suku Mayan di timur
laut, laki-laki dan perempuan muda semakin berharap
untuk bisa bermigrasi, ketimbang merajut masa depan
mereka di perdesaan Meksiko.

Sementara proses migrasi lintas-batas ini merepre-
sentasikan fase saat ini proses struktural yang yang telah
berlangsung selama seabad, langkahnya dipercepat oleh
pilihan kebijakan sadar. Dalam forum Harvard tahun 1991,
yang kemudian menjadi wakil menteri Pertanian Meksiko,
Luiz Tellez, meramalkan  perubahan besar dalam pertanian
masyarakat Meksiko.  Ia memperkirakan bahwa dalam satu
dekade mendatang, jumlah populasi pertanian yang aktif
secara ekonomi akan mengalami penurunan dari 26 persen
menjadi 16 persen—berkat tiga reforma kebijakan
perdesaan pemerintaan Salinas— North American Free
Trade Agreement, penghapusan subsidi terhadap pen-
dukung produksi bagi pertanian keluarga dan serta
reformasi Konstitusional yang mendorong sertifikat indi-
vidual tanah-tanah reforma agraria.243

243 Untuk analisis dari titik balik politis itu, yang  mendahului
pemberontakan Zapatista, lihat Fox (1994). Perhatikan bahwa
reformasi konstitusional tidak menimbulkan privatisasi  dan
penjualan  tanah individu yang luas. Sebagian besar masyarakat land
reform mengikuti  hukum sejauh mereka setuju untuk
mengkonfirmasi batas-batas tanah kolektif  dan tanah keluarga, dan
kecenderungan terhadap komodifikasi dan penyewaan tanah yang
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Berdasarkan sensus penduduk Meksiko tahun 2000,
25% dari populasi masih mendiami tempat-tempat pemu-
kiman dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa.
Hal ini mementahkan ramalan Tellez, khususnya ketika
kita lihat bahwa ambang resmi untuk mendefinisikan arti
wilayah perdesaan ternyata sangat rendah. Namun,jika
dilihat pada jumlah populasi yang ‘aktif  secara ekonomi’
dalam pertanian, maka ramalan Tellez bisa dikatakan
sangat tepat mengenai sasarannya. Berdasarkan hasil  dari
National Employment Survey yang paling baru, dlapangan
kerja pertanian mengalami penurunan dari 24%  di tahun
1991 menjadi kurang dari 15% di tahun 2005 (INEGI n.d.).
Sebuah hasil penelitian lain yang serupa menemukan
hilangnya 1,3 juta pekerjaan dalam bidang pertanianantara
tahun 1993 dan 2002 (Polaski 2003, 20). Semua data ini
menunjukkan adanya perbedaan tajam antarapopulasi yang
tinggal di perdesaandengan populasi yang hidup dari
perdesaan. Pertumbuhan jumlah populasi perdesaanyang
tidak hidup dari pertanian memiliki implikasi besar bagi
masa depan kehidupan publik di perdesaan.

Pada tahun 2000, hanya 6 tahun setelah implementasi
NAFTA, data sensus nasional menunjukkan adanya
peningkatan angka migrasi internasional, dengan 96,2%
dari kotamadya-kotamadya negeri itu melaporkan adanya
‘ekspulsi’ tenaga kerja internasional. Angka migrasi yang
meningkat dikombinasikan dengan rendahnya angka
kelahiran mengakibatkan depopulasi yang menyebar luas
dalam yang disebut dengan wilayah ‘pengirim’: antara
tahun 2000 sampai 2005,  33%  kotamadya Mexico mela-
porkan angka pertumbuhan penduduk negatif.   Sebagai

sudah berjalan lama tersebut diakselerasi, tapi sangat sedikit ejidos
yang mengalami tahap akhir privatisasi lengkap - keputusan yang
diserahkan hukum ke tangan masyarakat (misalnya, Cornelius dan
Myhre 1998).
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contoh, di negara bagian Michoacan, antara tahun 1990
dan 2000, 93,8% kotamadya-kotamadya negara mela-
porkan  penurunan populasi, Dengan beberapa kotamadya
lain kehilangan  lebih dari 9%populasinya selama dekade
itu. Populasi negara berkurang 0.1 % setiap tahunnya antara
tahun2000 sampai 2005, dibandingkan dengan rata-rata
pertumbuhan penduduksebesar 1,2% yang dilaporkan
antara tahun 1995 sampai 2000, dengan demikian menjadi
negara bagian pertama di negara itu yang melaporkan
pengurangan jumlah penduduk sejak berakhirnya Revolusi
Mexico (INEGI 2006; CONAPO dikutip dalam Ramos
2007; SEDESO 2004).

Sebagai akibat dari laju migrasi-keluar yang terak-
selerasi, pengiriman uang ke meroket selama dekade
terakhir, dari total sedikit di bawah 3,7 miliar dolar AS pada
tahun 1995 menjadi lebih dari 23 miliar dolar AS di tahun
2006,  meningkat lima kali lipat hanya dalam satu dekade
dan saat ini mewakili 2.7% GDP  Mexico dan 66 persen
dari eksport minyak. Kebanyakan sumber pendapatan ini
kemudian dihabiskan untuk konsumsi dasar (86%) dan
prosentase sedang diinvestasikan dalam operasi komersial
atau perbaikan komunitas(0,6%) (Banco de Mexico 2007).
Investasi dengan remiten kolektif  mencapai rata-rata 14 juta
dolar AS setiap tahun, merepresentasikan kurang dari 1
persen remiten migran.

Remiten Meksiko terkonsentrasi  secara tidak merata
di beberapanegara bagian. Tahun 2006, 65,5% dari total
remiten keluarga yang dilaporkan mengalir kesembilan
negara bagian, termasuk Mexico City dan negara bagian
tradisional ‘pengirim’ di Meksiko tengah (Michoacan,
Guanajuato dan Jalisco). Sisanyatersebar di 23 negara
bagian. Tidak ada konsensus tentang jumlah pasti  remiten
di Mexico. Beberapa ahli remiten percaya bahwa angka
resminya di bawah perkiraan karena angka itu tidak
termasuktransfer cash, pensiun yang diterima oleh migran
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yang kembali, hadiah, dan berbagai macam bentuk trans-
fer dari para migran kepada sanak keluarga mereka.  Ahli-
ahli lain mempertanyakan kalkulasi Bank Centraldan
percaya bahwa remiten telah dilebih-lebihkan dan
dimanipulasi sebagai alat politik, agar para pemimpin
politik dapat menggambarkan migran sebagai pahlawan
dalam diskursus publik nasional (Lozano Ascencio 2003;
Lozano Ascencio dan Olivera Lozano 2005; Leyva Reus
2005).

Keluar dan Bersuara: Dikotomi  atau Interaktif244

Secara keseluruhan, pada tahun 2000, 14% dari buruh
yang terlahir sebagai orangMexico tinggal di  Amerika
Serikat (Martin 2005,10). Hasil kumulatif  dari eksodus
orang dewas usia-kerja pasti mempengaruhimempengaruhi
prospek bagi masa depan perubahan sosial dan politik di
wilayah-wilayah perdesaan, tetapi pola dari pengaruh ini
masih belum jelas. Bukan merupakan sebuah kebetulan
bahwa para analis di  Mexico sering merujuk isu ini sebagai
‘persoalan migrasi’, meskipun—bagi kaum migran
sendiri—akses terhadap pasar buruh AS merepresentasikan
sebuah ‘solusi’.

Penting untuk diingat kembali bahwa selama dekade
pos-NAFTA, Mexico tidak mengalami gerakan proteskaum
miskin perdesaan yang berkelanjutan dan dalam cakupan
nasional.245 Pengecuailan dari generalisasi ini yang paling
terkenal,  gerakan Zapatista yang terkenal, yang berhasil
memperoleh simpati dari seluruh negeri, tetapi tetap
menjadi aktor sosial yang terikat-secara regional. Pawai

244  Bagian ini diambil dari bagian dari bab 10 di Fox (2007).
245  Gerakan Barzón yang terkenal untuk penghapusan utang mencapai

lingkup nasional, tapi terutama mewakili produsen komersial ukuran
kecil-ke-menengah. Hanya sebagian kecil dari petani Meksiko yang
cukup beruntung untuk menerima kredit bank di tempat pertama.
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‘Countyside Won’t Take Any More’ yang meluas namun
singkat pada tahun 2003 di Mexico City adalah satu-
satunya protes petani dalam satu dekade itu yang memiliki
signifikansi nasional yang berfokus untuk  membuat
pertanian keluarga secara ekonomi berkelanjutan. Mes-
kipun mobilisasi jauh lebih luas daripada yang diperkirakan
oleh para pengamat yang simpatik, pawai ini berakhir
hampir tanpa pengaruh terhadap perdaganan agrikultural
nasional dan kebijakan investasi, yang terus sangat bias
dengan menguntungkan para produsen yang lebih kaya.246

Bulan Januari 2008, implementasi final dari ukuran
agrikultural NAFTA juga memprovokasi pawai protes
petani nasional, meskipun seperti kasus klasik ‘sedikit
terlambat’.

Kalangan elite politik Mexico dan Amerika Serikat
mempresentasikan NAFTA kepada publik AS sebagai
sebuah strategi membuka lapangan kerja yang akan
mengurangi migrasi, tetapi angka tahunan migrasi-ke luar

246  Tentang bias kelas pada pengeluaran pemerintah Meksiko untuk
pertanian, lihat yang secara nominal adalah analisis publik World
Bank (2004) namun sedikit diketahui. Sebagian besar analis setuju
bahwa konsesi kebijakan pertanian yang sangat sederhana yang
nampak dimenangkan oleh protes petani pada tahun 2001 dengan
cepat diserap oleh pembayaran bergaya-korporatis kuno kepada
organisasi. Setelah para pengunjuk rasa kembali ke rumah,
kombinasi dari pengalih perhatian teknokratis dengan intervensi
terus-menerus dari kelompok-kelompok petani korporatis
tradisional membuat kewalahan perwakilan nasional yang
berpartisipasi dalam organisasi independen. PAN  yang baru
berkuasa menemukan kenyamanan politik dalam memberikan dana
secara langsung kepada organisasi petani bergaya-PRI (contoh, Fox
dan Haight akan datang). Untuk latar belakang tentang  gerakan
‘El Campo no aguanta mas’, lihat, antara lain, Schwentesius et al.
(2004), isu-isu tematis El Cotidiano (No 124, Maret-April, 2004)
dan perdebatan yang meluas pada tahun 2003 antara analis
perdesaan terkemuka Luis Hernández Navarro dengan Armando
Bartra di halaman di harian berhaluan kiri La Jornada.
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yang diperkirakan  mengalami pertumbuhan yang pesat
selama tahun 1990an (Passel dan Suro 2005). Dalam
konteks ini, penting untuk mengaji ulang pemilihan umum
nasional Mexico tahun 1994. Kebijakan publik yang
sekarang sangat diasosiasikan dengan peningkatan angka
migrasi-ke luar, terutama penarikan harga-harga sarana
produksi, subsidi input dan perlindungan perdagangan bagi
biji-bijian dasar, terutama dimulai dari era pemerintahan
Salinas (1988-1994).  Dalam pengertian ini, pemilu tahun,
1994, seandainya saja sepenuhnya demokratis bagi pemilih
di perdesaan, mungkin dapat digunakan sebagai   referen-
dum tentang pake kebijakan publik ini.

Berkat gerakan warga negara untuk pengawasan
pemilu independen tahun 1994,dipimpin oleh Civic
Aliance, laporan mereka menunjukkan bahwa setidaknya
setengah dari polling yang dilakukan di perdesaan
kerahasiaan suaranya tidak terjamin (Fox 2007). Civic
Aliance juga menemukan tekanan jual-beli suara di  35%
tempat pemungutan suara. Seperti yang dicatat oleh
Hirschman, kerahasiaan surat suara merupakan meka-
nisme kunci untuk ‘menciptakan voice retaliation-proof ’
(1981,241). Untuk mengatakannya dalam istilah Hirsch-
man, melihat kurangnya suara politik bagi sebagian besar
kaum miskin perdesaan, banyak yang memilih keluar.
Namun ini bukanlah satu-satunya faktor pendorong mig-
rasi, angka migrasi-keluar memang naik secara substansial
selama sisa dekade, mungkin menunjukkan beberapa relasi
antara kurangnya suara dengan pilihan untuk keluar—
setidaknya pada titik balik politik itu..247

247 Baru-baru ini, analisis stattistik berskala besar Goodman dan Hiskey
tentang tingkat kehadiran pemilih dan data survey menemukan
bahwa, pada level kotamadya, tingkat migrasi-keluar yang lebih
tinggi diasosiasikan dengan tingkat kehadiran pemilih yang lebih
rendah dalam pemilihan umum nasional. Pada saat yang sama,
tingginya tingkat migrasi diasosiasikan dengan tingkat keterlibatan
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Ekspresi paling jelas dari suara politik perdesaan
selama periode ini datang dari masyarakat adat Meksiko,
yang organisasi sosial lokal dan regionalnya banyak dan
secara politik beragam yang berkembang dari tahun 1970-
an hingga 1990an (Fox 1996, 2007). Dalam kebangkitan
peringatan 500 tahun dari penaklukan Eropa dan didukung
oleh gerakan Zapatista, mereka mulai bersatu secara
nasional untuk pertama kalinya selama tahun 1990an.
Namunselama dekade yang sama, proses migrasi lintas-
batas mulai meluas untuk pertama kalinya sampai hampir
di seluruh wilayah masyarakat adat Meksiko (Fox dan
Rivera-Salgado 2004). Melihat kembali selama dekade
terakhir masyarakat adat Meksiko telah melakukan aksi
baik “voice” dan “exit” lebih dari sebelumnya.

Sementara wacana konvensional di Meksiko merujuk
migran sebagai ‘orang yang meninggalkan’ komunitas
mereka, sebuah lembaga riset yang sedang berkembang
tentang aksi koleksif  masyarakat migran berdasarkan pada
komunitas asal yang sama menunjukkan bahwa banyak
migran membawa rasa kemasyarakatan, dan mencipta-
kannya  kembali dengan paisanos mereka di AS. Rasa
identitas kolektif  masyarakat sipil yang dimiliki bersama
ini diperluas ketika asosiasi kampung halaman membentuk
federasi negara bagian asal di Chicago atau Los Angeles,
membangun rasa kebersamaan memiliki regional yang
mungkin tidak dimiliki migran sebelum mereka pergi.

Pada saat yang sama seiring dengan  orang mengakui
kemunculan dan konsolidasi komunitas transnasional, yang
akan dibahas di bawah ini, seseorang juga harus mengakui
bahwa banyak yang bermigrasi memang meninggalkan
komunitas mereka. Sebagian tidak kembali. Meskipun
perhatian luas terhadap volume remiten migran yang

sipin yang dilaporkan yang lebih tinggi di tingkat lokal, yang dapat
dikaitkan dengan kemitraan bi-national dengan imigran terorganisir.
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semakin besar, minoritas-minoritas substansial tidak
mengirim sumber daya untuk menghidupi keluarga mereka.
Di tambah, ketika seorang organiser bermigrasi, organisasi
mereka jelas menderita kerugian—terutama jika kepemim-
pinan sudah ada dalam pelatihan mereka, seperti dalam
kasus sertifikat koperasi kopi produksi organik (misalnya,
Mutersbaugh 2008).

Pola-pola ini menunjukkan bahwa sementara keluar
kadang-kadang melemahkan suara, dan di lain waktu  dapat
saling memperkuat satu sama lain, mungkin keluar juga
dapat mencerminkan kelemahan sebelumnya suara.
Banyak pengamat menunjuk ke wilayah migrasi-keluar
jangka panjang dan melihat masyarakat sipil sangat sedikit,
namun hubungan sebab dan akibat tidak begitu jelas.
Banyak migran meninggalkan daerah di mana masyarakat
sipil perdesaan sudah tipis. Selain itu, bahkan di daerah-
daerah yang telah mengalami aksi kolektif  otonom, be-
berapa kampanye telah menghasilkan perubahan yang
berkelanjutan, dan bahkan lebih sedikit yang dapat mena-
warkan pilihan masa depan yang layak bagi kaum muda.
Tapi kalau kita memperpanjang kerangka temporal dan
geografis untuk memperhitungkan interaksi antara keluar
dan suara dan memperhitungkan arena bi-nasional ke ,
muncul cara-cara baru mempertimbangkan hubungan an-
tara keluar dan suara yang serta peran loyalitas sebagai
faktor mediasi .

Review ini mengenai tren migrasi-keluar perdesaan
dan dilema konseptual yang ditimbulkan oleh hubungan
antara keluar dan suara yang menjadi panggung  diskusi
tentang masyarakat sipil migran Meksiko dan dampak
remiten pengembangan komunitas kolektif  terhadap
pemerintahan desa. Tapi terlebih dahulu, diskusi singkat
tentang hubungan antara migrasi keluar dengan  tingkat
kemiskinan.
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Migrasi-keluar dan Tingkat Kemiskinan Perdesaan

Data tentang kotamadya perdesaan yang tersedia
menunjukkan bahwa tidak ada korelasi langsung antara
tingkat kemiskinan dengan tingkat migrasi-keluar. Dari
2.443 kotamadya di Meksiko, 82 persennya dianggap
perdesaan. Seperempat dari kotamadya Meksiko juga
dianggap sebagai wilayah masyarakat adat (kategori yang
ditetapkan dengan penggunaan bahasa). Data sensus
pemerintah menunjukkan bahwa 62,6 persen dari kota-
madya perdesaan dan masyarakat adat berada dalam
kemiskinan ekstrim, dengan tingkat marginalitas ‘tinggi’
atau ‘sangat tinggi’ - indikator yang merujuk terutama pada
akses terhadap layanan dasar (air, sanitasi, pendidikan,
perumahan, dll). Kotamadya perdesaan ini, berpenghasilan
rendah merupakan 20 persen dari populasi nasional
(CONAPO 2000).

Tabel 1. Perdesaan dan kotamadya pribumi: migrasi
dan tingkat kemiskinan

Sumber: Carral Davila (2006,. 99-100), berdasarkan 2.000
data dari  National Population Council.
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Badan   demografi pemerintah menganggap 20 persen
dari kotamadya perdesaan Meksiko memiliki tingkat mig-
rasi-keluar yang  tinggi atau sangat tinggi. Jika seseorang
mengulas kotamadya perdesaan Meksiko dalam hal
beragam tingkatan dari apa yang dirujuk oleh wacana pe-
merintah sebagai “intensitas migrasi” dan “marjinalitas”,
maka ia bisa mendapatkan pengertian bahwa relasi antara
kemiskinan dengan  migrasi-keluar tidak se-langsung
sebagaimana diasumsikan, seperti ditunjukkan oleh data
pada Tabel 1.

Data ini menunjukkan tiga pola yang berbeda antara
kotamadya perdesaan, yang ditandai dengan tipografi pada
Tabel 1.

(i) Hanya lebih dari 10 persen dari kotamadya perdesaan
mengalami baik kemiskinan yang tinggi maupun
tingkat migrasi yang tinggi. Dampak dari  program
anti-kemiskinan pemerintah maupun remiten sangat
terbatas.248

(ii) Sekitar 20 persen dari kotamadya perdesaan memiliki
tingkat kemiskinan yang tinggi dengan  dari ‘intensitas
migrasi’ di tingkat menengah, dan cenderung untuk
meningkatkan angka migrasi-keluar di masa depan,
karena ketiadaan investasi dalam pertanian keluarga
yang secara substansial meningkat .

(iii) 13 persen  yang lain dari kotamadya perdesaan
memiliki  tingkat migrasi keluar yang tinggi dengan
tingkat kemiskinan “sedang”. Di sini dampak
potensial program anti-kemiskinan pemerintah dan
remiten tampak lebih signifikan.

248 Program  unggulan kesejahteraan pemerintah federal, yaitu program
transfer uang tunai Oportunidades bersyarat, muncul untuk
mencapai bagian populasi perdesaan termiskin yang lebih besar
daripada menerima remiten migran (contoh, Munoz 2004).
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Pendekatan untuk memahami interaksi antara
kemiskinan dan tingkat migrasi ini diperrumit oleh fakta
bahwa kotamadya perdesaan bukanlah jurisdiksi pe-
merintah yang ‘paling lokal ‘. Mereka merujuk kepada
distrik-distrik lokal daripada ke desa-desa tertentu, dan
karena itu biasanya mencakup sebuah ‘pusat kota’ dan
sejumlah desa-desa terpencil dan dusun (juga dikenal seba-
gai ‘lokalitas’), yang cenderung memiliki tingkat kemis-
kinan dan migrasi-kelua yang lebih tinggi  daripada pusat
kota. Oleh karena itu data resmi kotamadya mereratakan
kemiskinan dan tren migrasi dalam berbagai jenis masya-
rakat ini. Kebanyakan data migrasi-keluar yang resmi tidak
cukup terpilah-pilah sampai ke tingkat ‘lokalitas’ untuk
memungkinkan analisis yang lebih tepat tentang hubung-
annya dengan tingkat kemiskinan.

Dari sudut pandang pemahaman tentang dinamika
demokratisasi perdesaan, sangat penting untuk mengenali
bahwa di sebagian besar perdesaan Meksiko, desa-desa
terpencil secara politik disubordinasi ke pusat-pusat kota,
baik secara formal maupun informal. Banyak kotamadya
perdesaan berada di tengah-tengah “transisi rezim” jangka
panjang, sebagian besar tak terlihat bagi orang luar, di mana
komunitas  terpencil berkampanye untuk hak atas sumber
daya dan pemerintahan sendiri vis-à-vis pusat kota (Fox
2007). Inilah konteks dalam mana asosiasi kampung
halaman kaum migran yang terorganisir , bersama-sama
dengan komunitas asal mereka di desa-desa terpencil,
tekanan kota dan otoritas negara untuk mendapatkan
kedudukan, suara dan representasi.

Masyarakat Sipil Migran dan Asosiasi Daerah Asal 249

Sebanyak ratusan ribu migran Meksiko bekerja sama
dengan paisanos mereka untuk mempromosikan “Philan-

249 Teks berikut mengacu pada Fox (2005b). Perhatikan bahwa
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thropy from below”, mendanai ratusan initiatif  pengem-
bangan  masyarakat di kota asal mereka. Puluhan ribu men-
daftar untuk menggunakan hak-yang-baru-dimenangkan
untuk memberikan suara pemilihan presiden Meksiko pada
tahun 2006. Banyak lagi yang terlibat dengan komunitas
AS mereka  - sebagai pekerja yang terorganisir, orang tua,
anggota kongregasi religius dan pemilih yang dinatu-
rilisasikan. Selain itu, beberapa migran Meksiko berusaha
untuk menjadi anggota penuh baik dalam masyarakat AS
maupun Meksiko pada saat yang sama, menciptakan
praktik-praktik ‘ ‘sipil dengan dua kebangsaan’.

Apa saja implikasi dari menyatukan tiga kata: ‘ma-
syarakat sipil migran?’ Secara sederhana, masyarakat sipil
migran mengacu pada keanggotaan organisasi-organisasi
dan lembaga-lembaga publik yang dipimpin-migran. Secara
khusus, ini mencakup empat arena yang sangat nyata dari
aksi kolektif. Setiap arena tersusun atas pelaku, sedangkan
setiap rangkaian aktor juga menyusun sebuah arena. Arena-
arena ini mencakup ruang publik otonom (seperti
pertemuan budaya dan politik skala besar), LSM yang
dipimpin migran, media massa yang dipimpin migran, serta
keanggotaan organisasi yang dipimpin migrani.250

Keanggotaan organisasi tersusun terutama atas
migran yang berkisar dari asosiasi daerah asal (HTAs)
hingga organisasi-organisasi pekerja dan jemaat agama.
Karena fokusdi sini  adalah dampak lintas-batas terhadap
komunitas daerah asal, diskusi ini akan terbatas pada
HTAs. Hometown Asosiasi adalah organisasi keanggotaan
migran yang dibentuk oleh orang-orang dari komunitas

‘masyarakat sipil migran’ muncul dari namun berbeda dengan
komunitas transnasional, karena mereka mungkin atau tidak terikat
dengan lingkup publik.

250 Untuk pembahasan rinci tentang arena masyarakat sipil migran,
lihat Bada et al. (2006) dan Fox (2007).
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dengan daerah asal yang sama. Meskipun kebanyakan
dimulai sebagai kelompok yang sangat informal, mulai
pergantian abad telah menjadi organisasi formal. HTAs
berfungsi sebagai jaringan dukungan sosial, serta pemancar
budaya dan nilai-nilai kepada generasi yang lahir di AS.
Sering kali sebagai respon terhadap dorongan pemerintah
Meksiko, banyak dari klub translokal kemudian bergabung
dengan klub lain dari negara asal mereka untuk membentuk
federasi. Bentuk-bentuk representasi yang membesar
meningkatkan pengaruh migran dengan pemerintah negara
asal mereka. Mereka menjadi terlibat dalam proyek-proyek
pembangunan sosial atas nama komunitas asal mereka,
serta dalam pembelaan atas hak-hak migran di wilayah
pemukiman mereka.

Konsulat Meksiko telah mendaftar lebih dari 600 klub
semacam itu (Rivera-Salgado et. al. 2005). Departemen
Pembangunan Sosial federal juga sedang mengembangkan
basis data tentang HTAs Meksiko di Amerika Serikat dan
Kanada dan sejauh ini mereka telah menemukan 815
kelompok. Namun, angka ini belum terpilah secara
geografis (SEDESOL 2006). HTAs Meksiko sangat
terkonsentrasi di California dan Illinois, dengan 86,5
persennya terkonsentrasi di wilayah metropolitan Los An-
geles dan Chicago. Mereka juga memperluas kelompok
mereka di New York City (Cordero-Guzmán dan Quiróz-
Becerra 2005; Smith 2006). Sementara mereka terkon-
sentrasi di kota-kota besar AS, sebagia besar memiliki akar
perdesaan di Mexico.251 Masing-masing memiliki keang-
gotaan inti mungkin rata-rata dua lusin keluarga, beberapa
dengan ratusan atau lebih. Banyak anggota HTAs yang

251 Salah satu dari sedikit federasi HTA-HTA yang berlokasi terutama
di daerah perdesaan AS adalah Alianza LUDA (Latinos Unidos de
América), yang meliputi 16 klub terutama berbasis-buruh tani yang
di masyarakat perdesaan kecil  California’s Salinas Valley.
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relatif  mapan di AS, dan banyak dari para pemimpin
mereka memiliki stabilitas ekonomi dan merupakan
pemukim legal atau  warga negara AS (yang memungkin-
kan mereka untuk sering melakukan perjalanan bolak-
balik).

Sulit untuk mengukur dengan tepat berapa banyak
migran berpartisipasi, terutama mengingat variasi yang luas
dalam ukuran dan kegiatan setiap HTA dan federasi. Selain
itu, pendaftar resmi konsuler memasukkan beberapa
kelompok yang hanya ada di atas kertas, sementara be-
berapa asosiasi yang aktif  memilih untuk tidak mendaftar.
Sebuah survei skala yang luar biasa besar terhadap migran
Meksiko yang relatif  baru menemukan bahwa 14 persen
responden termasuk dalam semacam asosiasi daerah asal
(Suro 2005). Namun, sebuah survei nasional yang jauh
lebih kecil menemukan bahwa hanya 6 persen dari orang
Meksiko kelahiran luar negeri yang diwawancarai dilapor-
kan menjadi anggota dalam organisasi sipil etnis imigran
atau organisasi sosial (Waldinger 2007).252

HTA-HTA Meksiko masa kini memiliki sejarah
panjang, dengan kelompok Zacatecan pertama di Califor-
nia bisa dilacak kembali ke tahun 1962 (Montezuma 2005).
Tapi  jumlah dan keanggotaan mereka meledak dalam 15
tahun terakhir, sebagai akibat dari beberapa faktor yang
menyatukan. Di dalam AS, regularisasi besar-besaran
pekerja yang tidak terdokumentasikan yang mengikuti
reforma imigrasi pada tahun 1986 memfasilitasi baik pe-
ningkatan ekonomi maupun kebebasan bergerak melintas-
batas bagi jutaan migran. Di sisi Meksiko, pemerintah
mengerahkan kekuatan menyatukan aparatur konsuler
yang luas, mengumpulkan orang-orang dari komunitas

252 Apakah angka-angka ini dianggap tinggi atau rendah tergantung
pada kerangka rujukan komparatif  seseorang.
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dengan daerah asal yang sama dan menawarkan pengem-
bangan masyarakat yang sesuai dengan pendanaan untuk
mendorong remiten sosial kolektif,  melalui program Three-
for-one yang sesuai dengan pendanaan. Meskipun kebi-
jakan ini dimulai sebagai respon terhadap tekanan dari
imigran Zacatecan yang terorganisasi, ini juga sebagai
perangsang kuat untuk migran lain untuk berkumpul dalam
organisasi formal untuk pertama kalinya. Memang, banyak
hubungan sosial dan sipil transnasional berkembang di luar
klub dan federasi (Fitzgerald 2000). Selain itu, negara
Meksiko mengubah nada hubungannya dengan diaspora
dengan secara resmi mengizinkan kewarganegaraan ganda
untuk pertama kalinya.253 Sementara kebanyakan klub
muncul secara mandiri, dari bawah, banyak federasi tingkat
negara bagian dibentuk melalui keterlibatan dengan negara
Meksiko (Goldring 2002; González Gutiérrez 1997).254

253 Perhatikan bahwa diskusi penuh tentang potensi dampak politik
negara asal migran dalam arena pemilu adalah di luar ruang lingkup
studi ini. Secara singkat, dimulai pada akhir 1980-an, pemimpin
sipil migran mulai berkampanye untuk hak suara, akhirnya meraih
kemenangan parsial yang memperbolehkan migran yang membawa
kartu suara mereka untuk mengendalikan proses birokrasi yang
kompleks untuk memberikan suara melalui surat pada tahun 2006.
Kurang dari 1 persen dari kira-kira pemilih migran yang memenuhi
syarat yang benar-benar berpartisipasi, dan nampaknya tidak untuk
membuat perbedaan apapun bahkan dalam hasil nasional yang
sangat dekat. Sementara banyak migran Meksiko yang pasti
dipolitisasi, energi itu belum sepenuhnya diungkapkan melalui
proses pemilu partisan lintas- batas. Oleh karena itu aman untuk
mengatakan bahwa sejauh ini, dampak sipil dan politik lintas-
perbatasan  terbesar migran Meksiko berada di tingkat masyarakat.
Tentang kampanye hak untuk memilih migran, dilema dan hasil,
lihat arsip jurnal sipil bi-nasional MX  Sin Fronteras (http://
www.mxsinfronteras.com).

254 Untuk lebih lanjut tentang HTA-HTA Meksiko, lihat juga, antara
lain, Bada (2004a, 2004b, 2004c, 2008), Escala Rabadán dan Zabin
(2002), Fitzgerald (2000, 2004), Lanly dan Valenzuela (2004),
Montezuma (2003a, 2003b), Orozco et al. (2004), Rivera-Salgado
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Remiten Kolektif dan Dampaknya Bagi Masyarakat di
Daerah Asal

Seiring waktu, pembahasan akademis dan kebijakan
tentang dampak migrasi pada komunitas pengiri telah
bergeser dari fokus sebelumnya mengenai hilangnya modal
manusia, menjadi sebuah perdebatan tentang apakah
remiten keluarga memberikan kontribusi kepada lebih dari
subsistensi keluarga, dan apakah temiten dapat menjadi
pengumpil untuk penciptaan lapangan kerja (Goldring
2004). Dalam hal dikotomi yang sering diajukan antara
penggunaan remiten untuk konsumsi vs investasi, penga-
laman yang terdokumentasikan dengan usaha berkelan-
jutan untuk menciptakan pekerjaan-di luar skala yang
sangat kecil sangat terbatas, setidaknya sejauh ini.255 Ada
banyak alasan kuat mengapa hasil dari investasi penciptaan
lapangan pekerjaan dari remiten terbatas, termasuk
distribusi tanah yang tidak merata, penawaran dan
permintaan  yang tidak sesuai, kurangnya kapasitas teknis,
lingkungan kebijakan yang kurang ramah, daya tarik yang
lebih besar dari barang publik vs swasta (dalam kasus
remiten kolektif) dan kesempatan investasi yang  sangat
terbatas di banyak masyarakat pengirim. Selain itu, upah
yang biasanya yang ditawarkan oleh migran mikro-inves-
tor migran jarang lebih baik dari upah yang berlaku di
perdesaan, yang membatasi insentif  untuk tinggal di rumah
alih-alih pergi untuk  mencari upah yang lebih tinggi di
Amerika Serikat.

dan Escala Rabadán (2004), M Smith (2003), R Smith (2003, 2006),
Smith dan Bakker (2008) dan Williams (2004).

255 Lihat  Garcia Zamora (2005a, 2005b, 2006). Untuk kritik heterodoks
dalam diskusi konvensional tentang remiten dan pembangunan, lihat
Declaración de Cuernavaca dari Migration and Development Net-
work, di http://www.migracionydesarrollo.org. Untuk terjemahan
bahasa Inggris, lihat Enlaces News, No 10, Agustus 2005 di http://
www.enlacesamerica.org.
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Di negara bagian Michoacán, beberapa proyek
penciptaan lapangan kerja dengan menggunakan remiten
kolektif  dan individu  telah dilaksanakan, dengan hasil yang
beragam. Banyak yang berjuang untuk bertahan hidup
terlepas dari kontribusi keuangan berulang kali  dari
pemerintah untuk mencegah kebangkrutan, sementara
yang lain telah gagal setelah beberapa tahun operasi (Bada
2008). Negara bagian ini adalah pelopor dalam melaksa-
nakan proyek-proyek pertanian dengan remiten kolektif,
menggunakan model koperasi yang membutuhkan par-
tisipasi dari setidaknya 10 investor migran. Namun,
koperasi produksi petani di Mexico telah memiliki rekam
jejak yang tidak rata, dan negara bagian Michoacán tidak
terkecuali, dengan hasil yang terbatas setelah bertahun-
tahun upaya pemerintah negara sejak restrukturisasi
ekonomi akhir 1980-an (Gledhill 1995, 212).

Sejauh ini, dampak utama migran pada struktur
produktif  masyarakat perdesaan adalah melalui penarikan
tenaga kerja mereka, bukan melalui investasi produktif
yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Namun
mereka memang sering mempengaruhi kehidupan politik
dan sipil. Apakah mereka mendorong demokratisasi lokal?
Apakah mereka mempengaruhi kesempatan perempuan
untuk partisipasi dan representasi? 256 Banyak partisipan dan
pengamat berharap bahwa HTA-HTA memiliki dampak
demokratisasi, meskipun bukti itu belum jelas. Migran yang
kembali   jelas memainkan peran kunci dalam kehidupan
publik daerah asal sebagai individu. Menurut sebuah survei
yang dilakukan oleh  agensi pendukung migrasi pemerintah
negara bagian Michoacán, 37 persen dari 113 walikota yang

256 Untuk analisis bi-nasional tentang pengorganisasian migran
Meksiko dan gender, lihat Goldring (2004), Stephen (2007) dan
Maldonado dan Artía Rodríguez (2004).
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berkuasa di negara bagian itu selama 2002-2004 adalah
mantan migran (Bada 2004c).

Tapi kenyataan bahwa beberapa migran kembali
untuk mengisi peran kepemimpinan lokal tidak menjawab
pertanyaan tentang dampak sipil dan politik HTA-HTA.
Secara lebih umum, sampai di tingkatan apakah asosiasi
daerah asal mereproduksi budaya politik yang mendomi-
nasi Meksiko pada abad kedua puluh? Kaum optimis sering
menyarankan bahwa masyarakat sipil yang terorganisir
menghasilkan nilai-nilai dan praktek demokrasi, dan ini
kadang-kadang terjadi. Tetapi masyarakat sipil juga mem-
bawa beban sejarah, dan terpotong-potong oleh hirarki dan
ketidaksetaraan gender, kelas dan kelompok etnis, serta
warisan ideologi politik yang kurang demokratis. Namun
demikian, banyak federasi, begitu pula beberapa HTA,
berkumpul bersama-sama untuk menanggapi inisiatif
pemerintah Meksiko. Jika seseorang menafsirkan relasi ini
melalui lensa relasinegara-masyarakat di Meksiko, maka
strategi pemerintah ini merepresentasikan baik respon
terhadap tuntutan nyata dari bawah, maupun sebagai sa-
luran institusional untuk mengatur hubungan dengan
masyarakat sipil imigran. Pada prinsipnya, berbeda dengan
upaya pemerintah serupa di Meksiko, migran di AS kurang
rentan terhadap manipulasi klientelistik, tapi beberapa
laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama
sulit mati.257

Sementara dalam beberapa kasus bertahannya budaya
politik  masyarakat asal melintasi perbatasan menopang
clientelism yang kokoh, dalam kasus lain rasa keanggotaan

257 Sebagai contoh, studi Fitzgerald (2004) tentang politik komunitas
lintas batas/daerah asal dalam serikat buruh lokal California yang
dipimpin migran menunjukkan bahwa “politik lama’’ dapat
bertahan melintasi perbatasan dan triangulasi ke kampung halaman
untuk melibatkan masyarakat asal.
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komunitas lokal yang kuat mendasari kohesi sosial jarak
jauh. Memang, banyak komunitas adat yang memiliki
kriteria yang kuat, eksplisit untuk menentukan kewar-
ganegaraan setempat, berdasarkan pada tingginya harapan
akan ayanan masyarakat gratis dan perpajakan informal
(Fox 2006a). Siring komunitas-komunitas ini menjadi lebih
terlibat dalam imigrasi, beberapa telah menciptakan
pendekatan fleksibel untuk memungkinkan keanggotaan
jarak jauh, memungkinkan migran untuk diminta kembali
untuk mengabdi  untuk menghabiskan waktu kurang dari
biasanya, atau membayar orang lain untuk menutupi iuran
mereka (Kearney dan Besserer 2004). Dalam satu kasus
Oaxacan, migran yang kembali untuk melakukan kepe-
mimpinan komunitas membentuk koalisi de facto dengan
perempuan yang tereksklusi secara lokal  untuk mengusir
bos-bos lokal yang sudah mengakar (Maldonado dan Artía
Rodríguez 2004).

Namun demikian, tingginya tingkat migrasi secara
langsung merusak tradisi-tradisi masyarakat adat yang
sangat bergantung pada sebagian besar populasi laki-laki
dewasa yang menyediakan layanan pada satu waktu.
Karena masyarakat tidak bisa mencegah migrasi, maka
beberapa telah menemukan cara untuk menghalagi keluar
dengan membuat jalan kembali lebih sulit. Sebagai contoh,
para tetua desa dapat memutuskan untuk tidak fleksibel
dalam hal keanggotaan jarak jauh, bersikeras bahwa jika
penduduk desa tidak kembali untuk memberikan layanan
mereka, mereka beresiko kehilangan status kewargane-
garaan setempat. Hal ini mengandung beban yang jelas dan
simbolis , hak atas tanah bisa hilang, dan migran yang tidak
kembali saat dipanggil bisa kehilangan hak mereka untuk
dimakamkan di pemakaman desa. Ini merupakan apa yang
dikenal sebagai ‘kematian sipil’ (Mutersbaugh 2002).

Pertanyaan yang luas tentang dampak politik-sipil
komunitas asal migran  perlu dibongkar setidaknya dalam
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dua cara. Pertama, sampai di mana HTA-HTA sendiri
menciptakan nilai-nilai dan praktek demokrasi ? Sejauh ini,
penelitian yang membandingkan praktek-praktek internal
berbagai federasi negara yang berbeda menemukan ber-
bagai praktek, dari yang lebih sampai yang kurang  demok-
ratis (Rivera-Salgado dan Esacala Rabadán 2004). Perta-
nyaan kedua akan berfokus pada dampak mereka terhadap
komunitas asal. Pertanyaan-pertanyaan ini berbeda karena,
pada prinsipnya, klub daerah asal bisa sangat mewakili
konstituen mereka yang berbasis US, tetapi belum tentu
penduduk non-migran.

Mengapa seseroang mengharapkan klub imigran
untuk mendorong demokratisasi dalam komunitas asal?
Mereka yang mengirimkan remiten kolektif  untuk investasi
komunitas memberatkan diri sendiri demi kepentingan
orang lain. Secara historis, mereka yang membayar pajak
terbiasa untuk menuntut beberapa bentuk representasi,
yang mengingatkan metafor keluar, suara dan loyalitas.
Dalam pandangan ini, remiten kolektif adalah  berkat mi-
grant yang keluar, mereka ada karena kesetiaan mereka,
dan mereka kemudian cenderung mendorong penggunaan
suara.

Praktik kewarganegaraan tersebut menunjukkan
hipotesis bahwa HTA-HTA cenderung menganggap
pemerintah lokal dapat betanggungjawab.258 Namun,
bahkan jika kebanyakan klub s secara internal demokratis,
dan bahkan jika mereka menganggap pemerintah
daerahbertanggung jawab (terhadap ‘donor-donor’ HTA),
tidak niscaya menciptakan demokratisasi dalam komunitas
asal. Akuntabilitas merujuk pada sebuah relasi kuasa,
checks and balances, dalam kasus ini antara konstituensi
tertentu dengan pemerintah lokal -tetapi tidak niscaya vis-

258 Lihat terutama Burgess (2005, 2006) dan Williams (2004).
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à-vis mayoritas komunitas (baik yang didefinisikan dalam
istilah lokal atau dalam translokal). Apakah non-migran
berperan dalam menentukan cara menginvestasikan re-
miten kolektif ? Bagaimana pilihan ditimbang antara
proyek-proyek infrastruktur yang digunakan  migran pada
kunjungan tahunan ke rumah vs proyek-proyek yang
mungkin memiliki dampak yang lebih besar terhadap
kehidupan sehari-hari non-migran (misalnya, rodeo rings
vs sistem pengairan)? Seharusnya tidak mengherankan
bahwa relasi antara migran dan para walikota tidak selalu
mudah, apalagi sekarang pemilihan lokal yang lebih
demokratis di banyak daerah di Meksiko.

Program Pengembangan Masyarakat Migran Three-for
One

Program pembangunan masyarakat Three-for-One
dengan dana yang sesuai adalah contoh langka sebuah pro-
gram pengembangan yang muncul untuk merespon
langsung terhadap tekanan masyarakat sipil -dalam kasusini
dari masyarakat sipil migran, dimulai dengan sebuah pro-
gram di tingkat negara bagian Zacatecas. Program ini
memungkinkan migran yang terorganisir untuk mengusul-
kan gagasan proyek pengembangan masyarakat, terutama
untuk kota-kota kecil dan desa, yang dibiayai dengan
remiten kolektif. Pemerintah federal, negara bagian dan
kotamadya  kemudian memeriksa proposal. Jika disetujui,
masing-masing level pemerintahanmengkontribusi dana
yang sesuai. Pada prinsipnya, komite-komite lokal menga-
wasi pelaksanaan proyek. Oleh karena itu program ini
membuka jendela pada keseimbangan kekuasaan dan
negosiasi antara aktor-aktor pemerintahan dan masyarakat
sipil yang berbeda.

Ternyata sulit untuk menilai pengaruh migran dalam
pemilihan proyek Three-for-One. Pada awalnya, aturan
pelaksanaan program Three-for-One menyatakan bahwa
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setiap kelompok warga negara yang terorganisir berhak
untuk mengajukan proyek, tetapi situasi itu  berubah pada
tahun 2004, ketika lobi federasi HTA membatasi akses
terhadap kelompok-kelompok migran yang terorganisir.
Akibatnya, sistem baru telah menciptakan beberapa
ketegangan dalam masyarakat perdesaan yang tidak
memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok imigran
yang terorganisir di Amerika Serikat, karena sistem baru
ini mengeksklusi inisiatif  warga negara yang terorganisir
secara lokal  dari akses terhadap sumber pendanaan proyek
potensial. Seperti disebutkan di atas, banyak komunitas
perdesaan berpenghasilan rendah tidak memiliki tingkat
migrasi keluar yang tinggi- meskipun mereka mungkin
memiliki akses ke yang lain, program-program  anti-
kemiskinan berskala lebih besar, seperti dana kota reguler,
atau Micro-Regions programme federal.

Penelitian tentang hubungan antara HTAs dengan
anggota  komunitas yang tinggal di-rumah dalam proses
pengambilan keputusan masih baru muncul. Namun,
dalam survey tahun 2004 evaluasi resmi terhadap anggota
HTA dari enam negara bagian, 62 persen anggota klub yang
diwawancarai menyatakan bahwa seleksi proyek
diputuskan oleh konsensus bulat dan 38 persen melaporkan
bahwa keputusan seleksi proyek dibuat oleh suara
mayoritas, menunjukkan tingkat demokratisasi dalam
struktur HTA (Servicios para el Desarrollo Profesionales
Económico 2005).

Menggoyang keseimbangan  antara partisipasi dari
para pejabat pemerintah lokal, penerima manfaat proyek
dengan kelompok imigran dalam memilih proyek Three-
for-One telah terbukti sedikit menantang. Contohnya, staff
kotamadya mengeluh bahwa pemerintah lokal diwajibkan
untuk memilih proyek yang bukan prioritas dan mereka
menunjukkan sikap frustrasi karena harus melaporkan pada
migran mengenai kemajuan proyek dan pengeluarannya.
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Di sisi lain, keluhan utama para penerima keuntungan
adalah bahwa mereka hanya bisa mengajukan proyek
dengan persetujuan dari kelompok imigran yang ter-
organisir (Profesionales Servicios para el Desarrollo
Económico 2005). Secara umum, penelitian dan laporan-
laporan media tentang peran HTA-HTA cenderung
meremehkan partisipasi aktif  dari anggota masyarakat yang
tinggal di rumah dalam banyak proyek pengembangan
masyarakat. Memang, penelitian lapangan Bada (2008) di
Zacatecas dan Michoacán mengungkapkan bahwa lebih
dari setengah proyek-proyek yang dikunjungi di kedua
negara bagian melibatkan dana yang disumbangkan baik
oleh masyarakat yang tinggal di rumah maupun migran
yang terorganisir.

Baru-baru ini, sebuah studi terhadap 13 komunitas
di tiga kotamadya Zacatecas yang menerima dana Three-
for-One menemukan bahwa HTA-HTA mereka di AS telah
menawarkan dukungan mereka untuk proyek-proyek yang
dipimpin oleh anggota masyarakat yang tinggal di rumah
demi mendapatkan persetujuan untuk pendanaan proyek
Three-for-One. Strategi ini dirancang untuk memenuhi
persyaratan bahwa proyek-proyek harus  secara eksklusif
diajukan oleh migran terorganisir (García de Alba Tinajero
et al. 2006, 224). Pola kerjasama antara migran dengan
anggota masyarakat yang tinggal di rumah ini  juga muncul
dalam survei nasional, yang menemukan bahwa 59 persen
penduduk desa menyumbangkan sejumlah uang untuk
proyek Three-for-One (Secretaria de la Función Publica
2006). Beberapa HTA merespon bahwa mereka membiayai
proyek-proyek ini secara tidak langsung, karena beberapa
kontribusi keluarga lokal dimungkinkan oleh remiten.

Dalam penelitian Bada tentang puluhan proyek yang
dibiayai melalui Three-for-One di negara bagian Michoa-
cán, baik walikota maupun anggota masyarakat mela-
porkan bahwa mereka memberikan kontribusi secara
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ekstensif  untuk proyek-proyek infrastruktur, baik melalui
usaha penggalangan dana lokal atau dengan tenaga kerja
masyarakat yang tidak dibayar (dikenal sebagai faenas, atau
tequio, dalam masyarakat adat). Mengakui partisipasi baik
dari ‘mengirim’ dan ‘menerima’ akhir dari komunitas
transnasional merupakan langkah penting untuk mem-
pertahankan partisipasi tanpa menimbulkan konflik intra-
masyarakat, khususnya dalam masyarakat yang telah
menyaksikan tatanan sosial mereka melemah akibat
kepergian besar-besaran dari begitu banyak orang dewasa
yang bekerja.

Menurut pejabat Departemen Pembangunan Sosial,
persyaratan program bahwa federasi migran yang teror-
ganisir-lah yang memilih proyekmenyulitkan upaya untuk
memaksimalkan pengaruh pendanaan anti-kemiskinan.
Sebagaimana diindikasikan oleh data pada Tabel 1 , banyak
dari kotamadya berpenghasilan terendah tidak mengha-
silkan sejumlah besar migran internasional; yang lain
menghasilkan terutama migran domestik, yang mengirim-
kan remiten lebi sedikit dan bukan subyek dari program.259

Perwakilan federal untuk program yang sesuai dana di
Morelia menguatkan keprihatinan tentang kesulitan untuk
menyalurkan sumber daya ke kotamadya yang paling
miskin ini:

Salah satu masalah yang kita hadapi dalam menyalurkan
sumber dayakepada 35 kota termiskin ini adalah bahwa,

259 Beberapa walikota dari  kotamadya berpenghasilan rendah juga
melaporkan bahwa bahkan ketika mereka menemukan kelompok-
kelompok ekspatriat di AS, mereka ‘tidak mau berpartisipasi karena
mereka takut untuk memberikan informasi pribadi mereka. Mereka
percaya bahwa jika mereka mengirimkan surat berkomitmen untuk
menyumbangkan dana, pemerintah Meksiko akan melaporkan
mereka ke kantor Imigrasi di Amerika Serikat dan mereka akan
dideportasi’ (wawancara Bada, Morelia, Michoacán, Juli, 2004).
Semua terjemahan wawancara dilakukan oleh penulis.
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misalnya, komunitas-komunitas ini tidakmemiliki air
minum tapi migran mengatakan bahwa mereka ingin
memperbaiki alun-alun desa atau mereka ingin
memperbaiki gereja. Mereka memiliki masalah limbah
tapi migran ingin membangun sebuah rodeo rings. Kami
mencoba untuk mendorong mereka untuk mendanai
proyek-proyek yang berfokus pada kebutuhan segera dan
dasar tetapi kita tidak dapat memaksa mereka. . . . Kami
membiarkan komite validasi [tingkat negara] memilih
proyek dengan manfaat tertinggi untuk didukung dengan
pendanaan masyarakat.260

Namun otoritas lokal juga berbagi tanggung jawab
atas banyak keputusan investasi ‘pembangunan masya-
rakat’ yang memiliki sedikit hubungan dengan penurangan
kemiskinan. Para walikota tampaknya lebih tertarik untuk
mendanai proyek infrastruktur publik yang lebih mudah
terlihat . Sebaliknya, proyek  pembuangan kotoran dan air
minum di daerah terpencil tidak midah dilihat. Lagi pula,
persyaratan bahwa komite imigran dan pemerintah lokal
harus setuju dengan proposal proyek juga dapat mendorong
sebuah pendekatan ‘angka penyebut yang sama yang pal-
ing rendah’.

Namun demikian, terlepas dari kendala-kendala ini,
sebuah fraksi substansial dari proyek Three-for-One yang
memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar. Tabel 2 menun-
jukkan distribusi sektoral proyek, menurut sebuah evaluasi
eksternal resmi. Data tersebut memperlihatkan dengan jelas
preferensi kuat terhadap barang-barang publik seperti jalan,
air minum, pelayanan kesejahteraan, trotoar dan listrik,
namun hanya fraksi kecil yang diinvestasikan dalam proyek
produktif.

260 Wawancara Bada dengan pejabat Departemen  Pembangunan  Sosial
di Morelia, Mei 2005.
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Relasi kuasa antara migran yang terorganisasi dengan
otoritas kota juga dipengaruhi oleh komite proyek paralel,
yiatu kelompok warga yang diorganisir di sekitar proyek-
proyek infrastruktur yang disetujui yang didanai melalui
program Three-for-One. Komite-komite ini  sering dipilih
dalam majelis masyarakat atau dipilih oleh pemimpin HTA
untuk mewakili mereka dalam berhubungan dengan
pemerintahan tiga tingkat. Fungsi utama mereka adalah
untuk mengawasi proses konstruksi. Pada tahun 2006,
sebuah survei pemerintah nasional menemukan bahwa 87
persen dari 91 proyek Three-for-One memiliki  komite
paralel yang disusun secara resmi (Secretaria de la Función
Publica 2006). Namun demikian, sebagian besar komite
ini lemah, sebagian karena pelatihan yang buruk dan
tingkat baca rendah. Saat ini, di negara bagian Michoacán,
tidak lebih dari 10 persen dari komite-komite ini bekerja
dengan baik dan sangat sedikit yang memiliki daya tawar
yang efektif  dengan pemerintah kota dan pemimpin
HTA.261 Mereka juga dihalangi oleh tidak adanya
pembagian kerja yang jelas dengan HTA-HTA yang
berbasis US. Selain itu, HTA-HTA masih memiliki
mekanisme akuntabilitas yang terbatas vis-à-vis konstituen
mereka sendiri. Namun demikian, keberadaan struktur
pengawasan baru berbasis translokal merupakan langkah
pertama menuju mewakili suara masyarakat di pemerintah
kota yang sebelumnya kurang terwakilkan- terutama
mengingat konteks yang lebih luas dari subordinasi desa-
desa kepada pemerintah kota yang berbasis di pusat kota.

Memang, ketika seseorang menguji apakah proyek
pengembangan  komunitas Three-for-One berlokasi di pusat
kotamadya vs komunitas terpencil, pola ini dengan jelas

261 Komunikasi pribadi  dengan seorang anggota staf   Migrant Affairs
State Office, 8 Januari 2006.
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menyokong desa yang lebih kecil. Hal ini konsisten dengan
pandangan yang luas bahwa tingkat migrasi-keluar dalam
komunitas terpencil lebih tinggi daripada di pusat kota.
Sebagaimana yang diindikasi dalam Tabel 3, penekanan
pada komunitas terpencil berlaku untuk semua negara
bagian utama yang terlibat dalam program Three-for-
One—dengan pengecualian utama negara bagian Jalisco,

Tabel 2. Kategori investasi pembangunan komunitas
Three-for-One, 2002-2005

Sumber: Servicios para el Desarrollo Profesionales
Económico (2005, hal 38-40)..
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di mana laporan lapangan menunjukkan bahwa para
walikota seringkali lebih berpengaruh daripada organisasi
imigran dalam membuat keputusan proyek.262

Tabel 3. Persentase proyek
pengembangan masyarakat migran di luar pusat kota

Pola yang condong pada komunitas terpencil berpen-
dapatan-lebih rendah di program sebagai sebuah keselu-
ruhan konsisten dengan wawancara lapangan Bada di
negara bagian Mochoacan, dimana kapasitas HTA untuk
memobilisasi dan melobi meningkatkan suara dan posisi
komunitas terpencil vis-a-vis otoritas kotamadya. Perangkat
paling penting bahwa HTA-HTA harus meningkatkan
alokasi dana untuk komunitas yang kurang terawat adalah

262 Perhatikan juga bahwa sumber daya program tetap sangat
terkonsentrasi secara geografis, dengan 72 persen dari dana tahun
2006 difokuskan pada empat negara yang dianggap ‘negara bagian
pengirim’ yang bersejarah di kawasan pusat-barat. Zacatecas
memimpin dengan 27,39 persen, diikuti oleh Jalisco (26,96 persen),
Michoacán (10,24 persen) dan Guanajuato (8,03 persen) (Sagarnaga
Villegas et al. 2006, hal 32). Bukan kebetulan, keempat negara bagian
bersama-sama menyusun 52 persen dari lebih dari 600 HTA-HTA
yang terdaftar secara resmi, pada 2003, tahun terakhir di mana data
yang tersedia (Bada et al. 2006, p. 7).

Sumber: Burgess (2006 hal.113)
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kapasitas mereka untuk bernegosiasi secara langsung de-
ngan pemerintah negara, dan pada tingkatan yang lebih
rendah dengan Social Development Ministry federal, dan
dengan demikian menekan otoritas kotamadya yang tidak
responsif.263 HTAs sudah sangat efektif  dalam meng-
informasikan pemerintah pusat  mengenai kebutuhan
komunitas mereka dan janji-janji yang belum terpenuhi
yang sudah lama dibuat oleh banyak kotamadya tentang
persoalan menyangkut kurangnya sekolah dasar, air, listrik,
jalan dll. Sebagai tanggapan, pemerintah negara telah
berusaha membangun kesadaran di antara para presiden
kotamadya tentang kondisi mendesak yang dihadapi  ba-
nyak komunitas di luar pusat kota. Namun, keberhasilan
HTA-HTA kadang-kadang berakhir di sini karena kurang-
nya kapasitas dalam pengawasan proyek dan pemahaman
yang buruk mengenai peran mereka sebagai aktor
akuntabilitas publik. Hal ini terbukti dalam hasil sebuah
survei yang diterapkan pada penerima keuntungan Three-
for-One dan yang dilakukan oleh Departemen Manajemen
Publik, yang mengungkap bahwa hanya 43 persen
memahami hak mereka untuk memiliki akses terhadap
informasi yang berkaitan dengan proyek-proyek yang
dibiayai dengan dana federal dan hanya 4 persen yang
pernah mengajukan keluhan resmi kepada otoritas yang
tepat (Secretaria de la Función Publica 2006).

Salah satu sumber utama pengaruh HTA atas nama
komunitas asal mereka adalah suara mereka yang secara
institusional diakui dalam komite Three-for-One untuk
evaluasi dan persetujuan proyek. Namun, efektivitas
mereka sebagai pialang kekuasaan baru dibatasi oleh
masalah ‘representasi yang berlebihan’ setelah absen

263 Dinamika ini dapat dipahami sebagai contoh dari proses yang jauh
lebih luas, ‘efek bumerang’ dalam kampanye transnasional masya-
rakat sipil (Keck dan Sikkink 1998).
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panjang sebagai anggota masyarakat dan kebungkaman
yang dipaksakanterkait dengan keabsenan mereka. Ketika
kesempatan untuk memulihkan suara mereka tersedia,
beberapa anggota yang absen ingin memiliki perwakilan
langsung di setiap kesempatan pembuatan keputusan.
Sebagai contoh, pada tahun 2005, HTA-HTA Michoacano
diizinkan untuk memiliki kursi di komite Three-For-One
untuk evaluasi dan persetujuan proyek dan mereka memilih
wakil dari Chicago. Segera, keluhan dari perwakilan dari
Las Vegas, Los Angeles, Texas, Alaska dan banyak tempat
lainnya dengan perwakilan HTA  dari Michoacán juga ingin
memiliki kursi di komite ini. Akibatnya, pada tahun 2007,
komite di Michoacán memiliki 12 orang yang mewakili
semua asosiasi dan federasi HTA di Amerika Serikat, tetapi
mereka hanya memiliki satu suara.264 Mencapai konsensus
adalah sebuah tantangan ketika tidak semua perwakilan
mampu melakukan perjalanan ke pertemuan komite di
Morelia (yang biasanya tidak dibayar oleh pemerintah) dan
mereka tinggal beberapa ribu mil terpisah dari satu sama
lain di Amerika Serikat. Sejauh ini, mereka telah mampu
memberikan suara bulat dalam pertemuan pertama komite
itu, tetapi sukses jangka panjang model ini belum terlihat.
Terlepas dari kehadiran dan partisipasi merekayang
meningkat dalam komite evaluasi program Three-for-One,
mereka tidak selalu berhasil meyakinkan otoritas kota-
madya untuk melaksanakan semua proyek  Three-for-One
yang dibutuhkan di komunitas terpencil dan tingkat
penolakan tetap tinggi. Antara tahun 2002, dan 2004,
sebanyak 192 proyek Three-for-one ditolak di negara bagian
itu. Di antaranya, 140 (73 persen) terletak di luar pusat
kota (Bada 2008). Namun, dalam jangka panjang, dampak

264 Wawancara Bada dengan pejabat Departemen Sosial Pembangunan
di Morelia ddalam The First Latin American  Migrant Community
Summit, Morelia, Michoacán, 10-13 Mei 2007.
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paling signifikan dari peningkatan leverage program Three-
for-One bagi desa-desa terpencil dapat berkembang di
arenasipil lokal lainnya—jika mereka berhasil untuk
menggunkaan suara yang yang lebih besar di seluruh proses
pembuatan keputusan di kotamadya. Dengan kata lain,
dampak kelebihan  sipil bisa berubah menjadi yang paling
signifikan.

Ketiadaan Hubungan yang Kokoh Antara Migrasi
Dengan Pembangunan265

Dalam terang tumpang tindih yang jelas antara tan-
tangan migrasi dengan pembangunan perdesaan, seseorang
mungkin berharap dialog tingkat tinggi dan konvergensi di
antara para analis dan aktor sosial yang terlibat. Namun
demikian, pertumbuhan remiten buruh migran, dikom-
binasikan dengan penyebaran asosiasi daerah asal yang
terorganisir, telah membangkitkan optimisme yang meluas
tentang prospek investasi pengembangan masyarakat lintas-
batas. Namun analisis tentang migrasi orang Meksiko dan
pembangunan terus berhubungan secara sporadis, karena
berbagai alasan yang tidak dipahami dengan baik. Setiap
agenda cenderung memperlakukan yang lain sebagai
kategori sisa, sementara pendekatan yang sepenuhnya
terintergrasi belum dikembangkan. Salah satu faktor mung-
kin bahwa menetapkan sifat dari hubungan antara migrasi
dengan pembangunan ternyata lebih mudah dikatakan
daripada dilakukan. Sebagai contoh, apakah perdagangan
produksi dan pemasaran biji kopi yang berkelanjutan/adil
memberikan alternatif  bagi migrasi, apakah hal ini menjadi
sumber pendanaan untuk pemasaran, atau apakah remiten
mengakhiri pensubsidian produksi biji kopi karena per-
mintaan dengan harga di perdagangan yang adil  tidak

265 Bagian ini diambil dari Fox (2006b, 2007).
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mencukupi? Penelitian yang ada menemukan sedikit bukti
bahwa fair trade/ kopi organik melambatkan arus
migrasi.266

Sejauh ini, volume besar remiten ekonomi telah
menarik sebagian besar perhatian publik dan kebijakan.
Pembingkaian isu-isu migrasi dan pembangunan dengan
lensa remiten menarik perhatian pada pertanyaan tentang
bagaimana lembaga finansial dapat memperoleh dana.
Sementara ‘banking the unbanked’ ini tentu sangat penting
bagi mereka baik untuk pengiriman dan penerimaan
remiten, hubungan dengan pembangunan yang lebih luas
masih tidak pasti. Bagi migran dan keluarga mereka,
dampak paling nyata dari diskusi publik yang meluas adalah
penurunan signifikan biaya transaksi baru-baru ini,
didorong terutama oleh meningkatnya persaingan sektor
swasta. Fokus remiten juga menarik perhatian pada
investasi remiten kolektif, terutama untuk infrastruktur
sosial dan bukan pembangunan ekonomi (seperti ditun-
jukkan pada Tabel 2).

Potensi remiten untuk menciptakan alternatif  pem-
bangunan ekonomi yang telah dibicarakan selama lebih
dari satu dekade, tetapi di Meksiko baru ada sedikit bukti
nyata tentang pekerjaan berkelanjutan di luar beberapa
kasus tingkat mikro. Tantangan untuk menemukan dan
mengelola proyek yang secara ekonomi layak diperparah
oleh struktur dari proses pengambilan keputusan. Ketika
migran mengumpulkan uang yang didapat dengan susah
payah bagi proyek daerah asalnya, mereka menempatkan
premi pada investasi-investasi yang memberikan manfaat
kepada masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Kebanyakan
investasi yang menciptakan pekerjaan , sebaliknya, secara

266 Untuk salah satu dari sedikit studi untuk secara langsung merujuk
hubungan antara migrasi dengan perdagangan yang adil/ inisiatif
kopi organik, lihat Lewis dan Runsten (2005)
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langsung hanya mempengaruhi sebagian kecil dari
masyarakat. Selain itu, keuntungannya dapat dianggap
beresiko ditangkap oleh elit lokal atau kerabat baik —dalam
konteks di mana ‘akuntabilitas jarak jauh’ sulit. Dilema
ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi investasi
produktif  mereka yang juga dapat memiliki efek ‘barang
publik’, seperti infrastruktur pengolahan kopi- di komu-
nitas-komunitas di mana sebagian besar orang bergantung
pada kopi dan sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun
bekerja sama dalam koperasi pemasaran yang kepemim-
pinannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun kategori proyek investasi yang potensial ini  belum
dikaitkan dengan aksi kolektif  migran.

Upaya untuk membawa organisasi migran ke dalam
debat kebijakan pembangunan yang lebih luas masih baru
dimulai, sebagaimana agenda kebijakan Meksiko mereka
yang terus didominasi oleh kerangka ‘kebijakan migrasi’
yang masih terikat secara tradisional, terbatas pada  pro-
gram Three-for-One,Institute for Mexicans Abroad dan
pendekatan Meksiko terhadap  imigrasi AS dan kebijakan
perbatasan. Selain itu, LSM berbasis lokal-tidak selalu sadar
akan keberadaan HTA-HTA dan karena itu tidak ada
komunikasi atau agenda bersama untuk mengembangkan
tujuan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.
Bahkan pada  agenda kebijakantingkat lokal dan translokal,
beberapa organisasi keanggotaan lintas-batas mendukung
agenda pembangunan akarrumput baik dalam komunitas
asal maupun di komunitas permukiman. Mexico’s Asso-
ciation of  Social Sector Credit Unions telah bekerja dengan
organisasi-organisasi migran untuk meluncurkan sebuah
jaringan bank-mikro perdesaan, yang bisa memberikan
modal kerja bagi pembangunan ekonomi lokal. Bi-National
Front of  Indegenious Organizations (FIOB) adalah
pengecualian lain, karena ia  membangun jaringan kredit
mikro akarrumput partisipatif  daerah asal, untuk membuat
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basis institusional  lokal yang akuntabel yang pada akhirnya
dapat menerima dan menginvestasikan remiten (Do-
minguez Santos 2004).

Dalam upaya untuk merancang cara baru dalam
membingkai hubungan antara migrasi dengan pemba-
ngunan, ahli strategi pembangunan perdesaan Meksiko
Armando Bartra (2003) menjembatani antara agenda
migrasi, pembangunan dan hak dengan seruannya untuk
menghargai ‘hak untuk tidak [harus] bermigrasi’. Lagi pula,
Pasal 123 Konstitusi Meksiko masih berbicara tentang hak
warga negara untuk ‘berkerja yang bermartabat dan secara
sosial berguna’. ‘Hak untuk tidak bermigrasi’ bisa menjadi
konsep yang berguna yang menjembatani untuk mem-
promosikan refleksi dan diskusi antara aktor yang beragam
dan kadang-kadang  yang berlainan yang melihat proses
ini dengan cara yang berbeda. Prinsip ini mengakui bahwa
meskipun migrasi adalah pilihan, itu adalah pilihan yang
dibuat dalam konteks yang dipaksakan oleh kebijakan
publik yang mendukung beberapa strategi pembangunan
atas yang lain. Namun dampak konsep ‘hak untuk tidak
berimigrasi’ yang tampaknya terbatas  menunjukkan bahwa
menerjemahkan kerangka evokatif  ke dalam strategi-stra-
tegi praktis untuk organisasi akar-rumput ternyata adalah
sebuah tantangan yang serius.

Apa yang mungkin menjelaskan ketiadaan hubungan
yang kokoh antara migrasi dengan pembangunan? Migrasi
semakin diakui seiring tersebarnyar ke seluruh Mexico,
remiten secara luas dianggap sebagai sumber daya pemba-
ngunan, dan para praktisi dan analis yang meneliti migrasi
semakin mengakui perlunya memperhitungkan dinamika
di komunitas asal. Mungkin akarnya menjadi lebih  dalam
dan perlu untuk melihat kerangka dasar yang digunakan
untuk menentukan strategi untuk perubahan. Sebagian
besar praktisi dan analis pembangunan perdesaan Meksiko
secara implisit memperlakukan migrasi sebagai proses
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eksternal terjadi ‘di luar’ proses pembangunan akarrumput,
sebuah kategori sisa de facto—di mana bagi keluarga
campesino, migrasi berada di dalam kotak, komponen
utama dari strategi bertahan hidup yang beragam  Bagi
kebanyakan praktisi dan analis yang bekerja pada migrasi,
sebaliknya, dimensi pembangunan tentang hubungan
antara komunitas yang menerima dan yang mengirim dipa-
hami dalam kerangka ‘kedermawanan dari bawah’ (‘phi-
lanthrophy from below’), sebuah pendekatan yang
cenderung memprioritaskan proyek yang high profile,
‘sesuatu untuk semua orang’ dan bukan advokasi kebijakan
untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan
berkelanjutan.

Salah satu indikator dari tantangan untuk memper-
tautkan migrasi dengan agenda pembangunan melibatkan
bentangan yang tidak merata dari organisasi berbasis
masyarakat yang relevan. Migran Meksiko, misalnya, telah
menghasilkan susunan organisasi keanggotaan yang luas
dan beragam, tapi  sangat bervariasi dalam hal kepadatan
dan distribusi. Untuk memberikan kontribusi secara
langsung terhadap  strategi pembangunan akarrumput di
lapangan, diperlukan tahap pemetaan berikutnya . Pada
tingkat negara atau wilayah, akan sangat berguna untuk
memetakan komunitas-komunitas yang para migrannya
telah menciptakan asosiasi daerah asal dan meletakkannya
di atas peta komunitas-komunitas asal yang juga mencip-
takan  organisasi pembangunan sosial, sipil dan ekonomi
yang dapat berfungsi sebagai mitra dengan  imigran yang
terorganisir. Beberapa komunitas “yang mengirim” di
negara bagian Oaxaca memiliki prospek pembangunan
ekonomi yang sangat terbatas, tetapi  komunitas lain
memiliki perusahaan berbasis masyarakat yang signifikan,
dan berkembang, seperti kopi organik dan koperasi kayu.
Membayangkan alternatif  dengan imigran yang terorga-
nisir yang datang dari daerah asalnya dengan catatan
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pembangunan ekonomi berbasis-komunitas  dapat berjalan
terus untuk menjawab persoalan yang mempersulit investasi
produktif remiten. Isu tersebut mencakup kebutuhan akan
prospek investasi yang nyata, akan pengalaman perintis
usaha dan dukungan teknis yang dapat dipercaya, akan
akuntabilitas publik kepada komunitas asal dan akan
dampak sosial tumpahan yang positif   partai lokal yang
tertarik. Namun konvergensi sosial-geografis antara
organisasi migran berbasis-teritori dengan inisiatif  pem-
bangunan ekonomi komunitas yang dipimpin akarrumput
masih baru dimulai.

Kesimpulan

Munculnya masyarakat sipil migran Meksiko menun-
jukkan bahwa keluar dapat diikuti oleh suara. Bagi para
migran Meksiko, aksi kolektif  otonom dimulai saat mereka
melihat ke rumah. Bagi mereka yang aktif  sebelum mereka
pergi, kehidupan sipil di daerah asal bisa saja rusak, seti-
daknya dalam jangka pendek - meskipun beberapa orng
kemudian memberikan layanan masyarakat, secara lang-
sung atau tidak langsung. Bercermin pada orang-orang
Meksiko yang aktif  dalam masyarakat sipil migran yang
memiliki rekam jejak aksi kolektif sebelum meninggalkan
menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang menemukan
jalur baru untuk mengungkapkan komitmen mereka,
mengikuti prinsip Hirschman(1984) tentang ‘transformasi
dan mutasi energi sosial’. Ide ini mengacu pada cara-cara
di mana aktivis sering merujuk kepada pengalaman
pembentukan mereka dengan tindakan kolektif, bahkan
setelah perubahan besar dalam konteks politik dan medan
sosial mereka, dan menarik warisan ini untuk mengilhami
inisiatif  baru mereka di arena yang berbeda.

Analisis sebelumnya tentang dinamika pengambilan
keputusan proyek  dalam program investasi pengembangan
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komunitas Three-for-One   menunjukkan bahwa organisasi
migran memiliki kapasitas untuk meningkatkan repre-
sentasi komunitas daerah asal mereka yang tersubordinasi
dalam politik kotamadya, negara bagian dan federal. Na-
mun, program ini mewakili sebagian kecil dari keseluruhan
pengeluaran investasi sosial Meksiko. Lebih penting lagi,
program ini belum berhasil mendongkrak  investasi
produktif  yang substansial, berkelanjutan. Tanpa alternatif
pekerjaan yang secara ekonomi yang nyata, berbasis luas,
yang secara sosial dapat dipercaya, migrasi-keluar akan
terus semakin dalam di komunitas yang belum dianggap
telah mencapai ‘intensitas migrasi yang tinggi’. Hasilnya,
asosiasi daerah asal migran memberikan sepersepuluh dari
milik mereka untuk diinvestasikan di daerah asal dalam
kebutuhan publik yang mungkin menghadapi dilema
dengan membangun lapangan basket dan stadium base-
ball dengan pemain yang hanya sedikit, kecuali untuk 3
sampai 4 minggu setiap tahun ketika para ekspatriat datang
untuk berkunjung.267 Investasi program Three-for-One
dalam pelaksanaannya dapat memfasilitasi kepulangan
migran saat Natal, namun mereka juga mengarahkan gene-
rasi mendatang ke utara.

Kesimpulannya, pengalaman orang Meksiko dengan
keterlibatan imigran terorganisir dalam initiatif  pengem-
bangan masyarakat  daerah asal menunjukan bahwa suara
terkadang dapat diikuti dengan keluar. Namun suara yang
terbatas untuk menunjukkan gejala daripada penyebab
eksklusi sepertinya tidak mengarah pada kelanjutan pe-
ngembangan masyarakat yang berkelanjutan.

267 Scenario terakhir digambarkan dalam dokumenter tahun 2003 The
Sixth Section (lihat http://www.sixthsection.com).
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Pendahuluan

Pada pertengahan 1980-an, melalui publikasi kar-
yanya yang inovatif  dan sangat berpengaruh Weapons of
the Weak: Everyday Forms of  Peasant Resistance (1985),
James Scott merubah lensa analitiknya  dari revolusi petani
menjadi perlawanan petani. Dengan mengabaikan fokus
pada aksi bersama, pemberontakan dan pengerahan
revolusioner yang banyak mewarnai penelitian  sebelumnya
mengenai  politik petani, Scott memilih untuk menyoroti
hal-hal yang tersembunyi, informal dan tindakan-tindakan
individual yang sering terjadi yang dengannya, dengan
diperkuat oleh budaya populer perlawanan, para petani
berusaha  mempertahankan atau memperbaiki kedudukan
mereka dalam perjuangankelas agraria. Dalam menegas-
kan hal itu ketika ‘melipatgandakan seribu kali lipat’ tin-
dakan-tindakan perlawanan individu sehari-hari—keragu-
an, pembakaran, sabotase, desersi, pencurian, kepura-
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puraan, dan sebagainya—yang mungkin memiliki
konsekuensi politik atau sosial-ekonomi yang signifikan,
membuka lahan baru dalam mengkonseptualisasikan
protes dan menganalisis kontur dan konsekuensi per-
tarungan agraria. Di sisi lain,  ketika gerakan-gerakan sosial
radikal semakin berkurang dan pesimisme ideologis me-
nyebar di kalangan akademisi dan pengorganisir,  teori Scott
tentang perlawanan sehari-hari  menjadi lebih luas,
memberikan lebih banyak dampak negatif. Hal itu
memberikan kontribusi pemberian peran kembali para
petani tidak sebagai mereka yang mampu mengubah
kondisi sejarah baru, tetapi secara relatif  sebagai agen yang
lemah yang perjuangan-perjuangannya lebih banyak
beradaptasi secara defensif  terhadap perubahan.

Kebangkitan global pergerakan  perdesaan selama dua
dekade terakhir, serta fenomena  gerakan agraria trans-
nasional terorganisir, memproblematisasi formulasi Scott.
Secara khusus, mereka meminta kami untuk mempertim-
bangkan pertanyaan mengapa perlawanan sehari-hari harus
tersembunyi dan dihargai, dan mempertimbangkan secara
historis keadaan dimana perlawanan tersembunyi  para
petani muncul atau  mulai melakukan aksi-aksi bersama
secara terbuka. Kontribusi ini saya lakukan bukan ber-
maksud untuk memperdebatkan atau mengkritik model
sosiologis Scott. Sebaliknya tujuan saya adalah memberi
perhatian pada pertanyaan di atas dengan memfokuskan
pada pengalaman di Cina, di mana sejak pertengahan tahun
1980-an protes bersama para penduduk pedesaan dan
pemberontakan-pemberontakan telah menjadi hal yang
biasa. Melibatkan puluhan juta orang, aktivisme politik,
saya membuktikan, bahwa semua itu telah menjadi bentuk
sehari-hari politik petani Cina .

Dalam menganalisis perkembangan perlawanan
terbuka yang terus-menerus petani Cina, sebagai titik
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awalnya bab ini mengambil kejadian yang tak disengaja
dari dua kecenderungan  perkembangan yang berbeda:
perubahan  ‘sosialisme pasar’ di Cina pada tahun 1978 serta
perubahan ke arah neoliberalisme pada  dunia kapitalis
lanjut. Bab ini terutama memperhatikan  fitur serta  akibat
negatif  bagi daerah pedesaan yang dihasilkan dari beri-
risannya kedua kecenderungan tersebut, dengan alasan
bahwa pada periode pasca-sosialis kemuncula Cina  sebagai
mesin pertumbuhan ekonomi dunia yang telah dicapai
sampai  tingkat yang sangat  baik melalui tenaga kerja dan
dengan mengorbankan masyarakat pedesaan.  Selanjutnya
memeriksa protes bersama selama dua dekade terakhir,
terutama menyoroti hal yang saling bertentangan antara
kekuasaan lokal dengan kekuasaan negara yang korup pada
awal perkembangan gerakan pedesaan; dan memusatkan
perhatian lebih besar, pada perampasan tanah, yang selama
dekade terakhir merupakan masalah utama pembe-
rontakan. Bagian akhir bab ini membahas tentang implikasi
dari penemuan baru-baru ini tentang pemberontakan petani
Cina - yang  210 miliar rumah tangganya  mewakili satu
dari setiap 3 keluarga petani di dunia—untuk gerakan
agrariatransnasional.

Kontur: Perjalanan Cina Pasca-sosialis

Sejak pemimpin China meninggalkan jalur Maois
menuju sosialisme dan mengadopsi program marketisasi
pada tahun 1978, kemunculan Cina sebagai salah satu
mesin pertumbuhan ekonomi utama didunia mulaidikenal
luas. Baru-baru ini para sarjana dan pers  mulai memusat-
kan perhatian  pada  aspek yang lebih gelap dari  pengaruh
global, termasuk meningkatnya kesenjangan sosial, PHK
dan pemindahan 60 juta pekerja perkotaan dan industri,
dan, khususnya fakta  bahwa daerah  pedesaan - dimana
mayoritas orang Cina asli berada—tampaknya telah
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ditinggalkan. Pada bagian ini agar dapat memberikan
kontekstualisasi sejarah bagi perkembangan aksi bersama
yang meluas di daerah  pedesaan, saya mempertimbangkan
beberapa aspek arah china pasca-sosialis yang saling
berkaitan  yang berpengaruh negatif  pada masyarakat
pedesaan.

Pertama, pada proses pergantian pemimpin pasca-
sosialis Cina, dipimpin oleh Deng Xiaoping, yang
diharapkan dapat  mempertahankan penguasaan subtansial
atas proses marketisasi, yang pada awalnya dipahami
sebagai salah satu yang akan menyatukan perusahaan milik
negara (SOEs) - ‘stable centrepieces’ dari perekonomian
yang dijalankan oleh negara - dengan marketisasi dan
privatisasi yang bertahap. Tetapi  setiap tahap dalam  proses
itu menghasilkan kontradiksi baru yang diselesaikan hanya
melalui perluasan kekuasaan pasar, yang pada gilirannya
mendorong hak-hak istimewa  perusahaan swasta daripada
perusahaan negara, pembangunan kota daripada  pem-
bangunan desa,  serta terus meningkatnya, perusahaan dan
pasar asing daripada pasar dalam negeri. (Hart-Landsberg
dan Burkett 2004, 9, 31).

Kedua, peralihan  China pasca-sosialis bersamaan
dengan gerakan  yang paralel yang ada dalam  dunia
kapitalis lanjut – perubahan menuju neoliberalisme. Lahir
dari krisis overakumulasi dalam rezim kapitalis lanjut
(Brenner 2002; Harvey 2003), reorganisasi proses
akumulasi di bawah strategi neoliberal, dalam  analisis
terakhir, bergantung pada pergantian hak kepemilikan
berskala dunia dan peningkatan  dramatis persaingan
internasional para pekerja melalui ekspansi global buruh
murah. Persisnya karena pembangunan pasca-sosialis di
Cina menghasilkan  kemungkinan yang sangat banyak
untuk melepaskan  ‘aset – aset yang sampai saat ini tidak
tersedia ke dalam arus utama  akumulasi kapitalis’, para
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pemain neoliberal menggunakan semua kapasitas
organisasi mereka untuk memudahkan dan menciptakan
kondisi yang menguntungkan untuk masuk kembalinya
Cina  ke dalam sistem kapitalis global  (Harvey 2003, 149,
2005, 121). Pemulihan kekuasaan kelas dan pengabaian
sejumlah besar penduduk  dunia, khususnya orang miskin
di pedesaan, dari proses akumulasi yang mendasari proyek
neoliberal yang juga telah membentuk kontur dan hasil dari
pembangunan Cina yang semakin ‘foreign driven, export-
led’(Amin 2003; Harvey 2003, 137-82; 2005, 120-1).

Ketiga, apabila  proyek neoliberal dunia mendaku diri
sebagai bentuk modern ‘Akumulasi primitif ’ atau sebagai
enklosur yang secara global menargetkan relasi kepemilikan
yang biasa/mapan maupun ‘social commons’ yang dibuat
oleh negara (De Angelis 2001), yang di Cina menemukan
pendukung dan sekutu: persekutuan para pejabat dan
pengusaha yang ingin melaksanakan akumulasi primitif
versi meraka sendiri dan kemudian diuntungkan secara
langsung dari proses-proses akumulasi yang saling terkait.
Pemerintah dan kader awalnya dianggap pemimpin utama.
Dalam sebuah perlombaan  berbahaya untuk menjadi kaya,
mereka mengambil jalan terlarang untuk ‘merampas’ dan
‘merampok’ milik masyarakat dan aset-aset negara (Hu
2005). Pada tahun  1980-an, hal ini terjadi sebagian besar
melalui pedagangan gelap di pasar sektor bahan mentah
negara dan komoditas. Di akhir tahun 1980-an dan 1990-
an, kecenderungan ini semakin dalam seiring dengan
BUMN yang dirubah menjadi perusahaan-perusahaan
shareholding swasta dan asetnya dilucuti, , seiring dengan
penggelapan dana negara untuk mendirikan usaha swasta
pribadi, dan seiring dengan para pejabat pemerintah yang
menjual hak guna tanah milik negara (di daerah perkotaan)
atau yang dimiliki bersama (di daerah pedesaan) (He 2000,
38, 45, 50, 59, 2001a, 27; 2001b, 68). Pola akumulasi
primitif  ini, meskipun dengan tingkat yang lebih rendah,
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sudah  dikembangkan di kota– kota besar, kota- kota kecil
dan desa-desa di seluruh negeri dalam ‘koalisi jahat’ (hei
tongmeng), sebagaimana diistilahkan oleh media Cina ,
antara partai dengan pejabat pemerintah dan pengusaha
keji(Cody 2005, 1A; Kahn dan Yardley 2007; Li C. 2006,6).
Dalam proses ini, terutama setelah tahun 1992 ketika
pengusaha dan para kapitalis pertama kali diperbolehkan
menjadi anggota partai, Partai Komunis berubah menjadi
‘persatuan penguasa’ yang mewakili kalangan orang kaya
dan orang yang memiliki hak istimewa dalam lapisan sosial.
Dari tahun  2007, sepertiga orang terkaya di Cina adalah
anggota partai (Chan 2007, 1).

Diapit dan terhubung dengan sejumlah besar investasi
asing langsung, yang dari tahun 1997 sampai tahun 2005
mencapai total lebih dari $ 465 miliar dollar Amerika, jalan
pasca-sosialis telah menghasilkan tidak hanya dua digit
angka pertumbuhan selama lebih dari satu dekade, tetapi
juga tingkat kekayaan yang belum pernah terjadi. Pada
akhir tahun 2004, terdapat 236.000 jutawan (dalam dolar
AS) di Cina - lebih dari  India digabungkan dengan Rusia
(Barboza 2005, 1). Pada tahun 2007 jumlah tersebut
meningkat menjadi 345.000. Pada waktu  yang sama,
jumlah milyader meningkat  dari 15 pada tahun 2006
menjadi 106 pada tahun  2007 (Cheng dan Lawrence 2007).
Anak-anak para pemimpin senior Cina juga bergabung
dengan barisan orang super kaya. Dari 3.220 orang Cina
dengan kekayaan pribadi sebesar 100 juta yuan atau lebih,
2.932 anak-anak kader tingkat tinggi (Holz 2007, 38).

Berlawanan dengan cerita pertumbuhan ekonomi dan
akumulasi kekayaan oleh elite birokrasi-kapitalis bercokol
kesenjangan , penurunan kualitas manusia dan biaya sosial
lainnyayang meningkat pesat . Dalam kurun waktu kurang
dari tiga dekade, Cina berubah dari masyarakat yang pal-
ing egalitarian di dunia menjadi salah satu masyarakat yang
memiliki kesenjangan antara kaya dan miskin yang tertinggi
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di seluruh dunia (Fewsmith 2007,9). Perpecahan dan
kesenjangan daerah juga semakin dalam ketika daerah
pesisir menjadi tempat utama investasi asing langsung dan
industrialisasi perkotaan maupun pedesaan, sementara
dalam proses ini daerah pertanian pedalaman sebagian
besar tetap terabaikan. Antara tahun 1978 dan tahun  2003,
misalnya, 86 persen dari total investasi asing langsung
mengalir ke daerah pesisir timur dan selatan, sedangkan
hanya 9 persen yang mengalir ke daerah pusat dan 5 persen
ke barat (Li C. 2006,21). Hal  lain yang sama  mencoloknya
adalah  semakin tingginya disparitas pendapatan desa-kota
-pendapatan perkotaan di tahun 2005 rata-rata 3,2 kali
pendapatan  di daerah pedesaan(Kahn 2005, 3).

Memang hanya dalam beberapa tahun pertama
peralihan Cina menuju marketisasi China sajalah  yang
membuat pedesaan secara keseluruhan mendapat keun-
tungan yang nyata. Dari tahun 1978 hingga 1984, penda-
patan pedesaan meningkat rata-rata 15 persen per tahun.
Akan tetapi, setelah tahun 1984, produsen pedesaan meng-
alami beberapa kesulitan. Peningkatan produksi awal yang
diperoleh dari pertanian keluarga setelah pembubaran
komuni rakyat tidak dapat dipertahankan, pemerintah
menurunkan harga kuota, biaya input naik, dan beban pajak
para petani meningkat tajam. Akibatnya, pendapatan
pedesaan mulai bergerak lamban, mengkerut dan di
beberapa daerah bahkan bergerak mundur (Hart-Landsberg
dan Burkett 2004, 34, 40). Pengenaan pajak yang terlalu
tinggi, penggelapan dan privatisasi de facto oleh kader lokal
perusahaan kota kecil dan desa  (TVEs), yang  tercipta dari
asetkomuni dan membantu mensubsidi pertanian,
memperburuk kecenderungan ini (Greenfield dan Leong
1997, 107-8). Akibatnya, dari pertengahan 1980-an ada
persepsi umum yang berkembang di daerah pedesaan
bahwa dalam kesibukan Cina untuk menjadi kayadaerah
pedesaan sedang ditinggalkan. Dalam sindiran tajam
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yangkhas, penduduk pedesaan  bergurau bahwa sementara
gaji ‘naik turun di kota-kota besar’, di pedesaan hanya ada
‘ harga naik, pajak, dan biaya-biaya’ (Goodspeed 1993, 2F;
Poole 1993, 10).

Seiring  situasi pedesaan yang memburuk pada
dekade dari tahun 1985 hingga tahun 1995, muncul sebuah
‘populasi mengambang’ lebih dari 100 juta petani yang
sangat miskin. Hal itu terungkap dalam relief   dampak dan
konsekuensi aktual yang tegas dari jalur pembangunan
pedesaan yang berpusat  pada perkotaan . Pada tahun 2003,
angka ini membengkak hingga 150 juta dan termasuk seba-
gian besar dari puluhan juta petani yang telah kehilangan
tanah mereka karena penyitaan ilegal atau dengan
kompensasi yang kurang (Greenfield dan Leong 1997,100;
‘An Overview of  Unemployment 2003’ 2004; Yardley
2004). sebagian besar anggota populasi ini berhasil masuk
ke  kota, ke zona-zona pembangunan dan ke daerah-daerah
suburban di wilayah pesisir untuk mencari kerja. Meskipun
jutaan pekerja industri di-PHK di pertengahan tahun 1990-
an, pekerja migran desa yang miskin dan yang tak berpunya
menjadi tenaga kerja yang lebih disukai oleh industri  ek-
spor yang sedang berkembang dan industri konstruksi. Di
mata para majikan, mereka lebih penurut  sekaligus lebih
mudah dieksploitasi, karena di kotamereka tidak memiliki
status resmi dan diperlakukan dengan hina sebagai warga
negara kelas dua, sementara di pabrik mereka bekerja tanpa
kontrak atau perlindungan hukum demi  upah yang sangat
rendah (Li 1993;Solinger 1999; Yu 1994). Uang pemba-
yarannya, mereka kirim ke desa untuk membantu anggota
keluarga yang tersebar di sana, tetapi seiring kondisi
pedesaan terus memburuk tidak hanya seorang laki-laki
(atau wanita) lajang namun seluruh keluargasemakin
banyak yang semakin banyak berhasil masuk ke kantong-
kantong perkotaan . Para pengusaha juga semakin sering
menggunakan taktik menahan upah para buruh migran
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sebagai alat untuk mengendalikan mereka (mengingatkan
pada praktek ‘perbudakan’ (baosheng) sebelum revolusi
Cina), membuat hidup  lebih sulit  baik bagi keluarga yang
telah bermigrasi maupun anggota keluarga di daerah
pedesaan yang bergantung pada kiriman uang. Berdasarkan
perkiraan resmi, di awal tahun 2005 upah yang belum
dibayarkan mencapai hingga 12 milyar dollar Amerika
terhutang pada pekerja migran pedesaan (Chan 2005b, 1).
Jadi hal tersebut mengakar dalam proses-proses yang
memiskinkan dan memaksa penduduk pedesaan untuk
meninggalkan daerah pedesaan, kemunculan Cina yang
disebut dunia sebagai bengkel dunia sangat berhubungan
dengan penciptaan platform buruh murah  bagi kapitalisme
global (Chan 2006, 3).

Akhirnya, dalam beberapa tahun terakhir masuknya
Cina ke WTO telah memperparah  masalah pedesaan.
Setelah bergabung dengan organisasi ini pada tahun 2001
pemerintah memotong  tarif  rata-rata pertanian dari 54
persen menjadi 15,3 persen, dibandingkan dengan tarif
rata- rata dunia sekitar 62 persen. Menurut Menteri
Perdagangan Bo Xilai: ‘Belum pernah ada  satupun anggota
dalam sejarah WTO yang telah membuat pemotongan
sebesar itu  [dalam hal tarif] dalam waktu yang sangat
singkat ‘(Chan 2006, 2). Untuk meningkatkan akses bagi
para pabrikan terhadap negara maju dan, mempertahankan
laju pertumbuhan , para pemimpin Cina tampaknya sekali
lagi bersedia mengorbankan pedesaan. Pada tahun 2004,
Cina mengalami defisit perdagangan pertanian sebesar US
$ 5,5 miliar akibat lonjakan impor. Impor kapas sendiri
meningkat 175 kali lipat, dari 11.300 ton pada tahun 2001
menjadi 1,98 juta ton pada tahun 2004. Bagi para petani
kapas China dan petani lain(terutama mereka yang
menanam kacang kedelai dan tebu) hasil ini  sungguh
menyengsarakan. Sebagai contoh, Oxfam Hong Kong pada
tahun 2006 melaporkan bahwa impor kapas murah AS ke
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China pada tahun 2005 mengakibatkan kerugian sebesar
US $ 208 juta pada pendapatan para petani dan hilangnya
720.000 lapangan pekerjaan (Chan 2006, 2-3). Di bawah
pengaruh WTO, petani China dengan demikian mengalami
peningkatan impor, penurunan harga lokal, kesulitan dalam
menjual hasil panen mereka di pasar domestik, serta
kerusakan dan kehancuran yang semakin meningkat yang
keduanya berpengaruh pada para petani kecil dalam skala
global dan membentuk isu-isu penting dalam perkem-
bangan gerakan agraria transnasional.

Aksi Bersama Masyarakat Pedesaan, Kekuasaan Lokal
dan Negara Pusat yang Korup

Uraian panjang di atas memberikan  konteks untuk
menganalisis  perkembangbiakan perlawanan terbuka
pedesaan selama hampir 20 tahun terakhir. Menurut
Menteri Keamanan Umum, jumlah ‘peristiwa massa’,
termasuk protes, demonstrasi, penutupan jalan dan
‘kerusuhan’ yang mengakibatkan kerugian besar terhadap
orang  dan/ atau harta benda, berada pada angka  8.700
pada tahun 1993. Angka itu meningkat menjadi 13.000 di
1996;  58.000 pada tahun 2003; 74.000 pada tahun 2004
(melibatkan 3,7 juta orang); dan 87.000 pada tahun 2005,
dengan kemungkinan  sebanyak 5 juta peserta (Li L. 2006,
250). Empat puluh sampai lima puluh persen dari
kerusuhan itu terjadi di daerah pedesaan, sebagian besar
sisanya adalah protes buruh perkotaan (Tanner 2005, 196-
97; ‘Highlights’ 2004).

Kesenjangan sosial yang semakin besar menjadi tema
pokok yang mendasari protes yang terus-menerus. Pada
pertengahan 1980-an ketika perlawanan mulai muncul ke
permukaan secara teratur, sebagian besar berupa, aksi’balas
dendam’ (baohu) atau kekerasanindividual diam-diam,
yang menargetkan para pemungut pajak, para kader desa
dan kotapraja yang korup, dan orang kaya baru di desa
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(lebih sering kader) dengan merusak properti mereka,
meracuni  ternak dan unggas mereka, dan menebangi
pohon-pohon  mereka (Bernstein 1994, 63; Bernstein dan
Lu 2003, 120; Li dan O’Brien 1996, 29). Hal ini sesuai
dengan konseptualisasi Scott dalam gaya yang hampir
seperti buku sekolahan tentang perlawanan sehari-hari. Di
paruh kedua tahun 1980-an aksi bersama terbuka juga mun-
cul. Melewati tahun 1990-an, persoalan penyalahgunaan
pajak dan berbagai aspek kekuasaan lokal korup lainnya
mendominasi agenda protes. Kemudian, penyitaan tanah
oleh pejabat-pejabat  dan kader lokal menjadi fokus utama
protes. Seperti yang telah saya tulis secara rinci di tempat
lain tentang perjuangan pada periode sebelumnya (Walker
2006), saya hanya akan memberikan gambaran singkat
mengenai  perjuangan itu di sini, dan kemudian  akan ber-
alih, secara lebih rinci, pada masalah-masalah perampasan
tanah dan pemberontakan terhadap mereka.

Dari tahun 1980 sampai sekarang, sebagian besar
pertikaian pedesaan telah dilokalisasi dan dikecilkan
skalanya, seringkali hanya melibatkan beberapa  atau
bahkan hanya satu desa. Struktur formal organisasi juga
tidak ada. Pola pembangunan ini dapat dijelaskan oleh
fakta bahwa karena masalah yang dihadapi para petani-
baik yang berasal dari proses akumulasi global atau do-
mestik atau kebijakan negara yang sering  diasosiasik – yang
berperan dalam konteks kekuasaan  lokal, sebagian besar
perlawanan mengambil bentuk lokal. Pada saat yang sama,
baik pertikaian lokal ‘Selular’, yang juga mencirikan aksi
bersama pekerja perkotaan (Lee 2007), maupun kurangnya
pengembangan organisasial formal  mencerminkan
pengendalian pada perbedaan pendapat yang diterapkan
oleh negara pusat China.

Pada contoh pertama, pemerintah Cina melarang
pembentukan organisasi  otonom di wilayah-isu yang secara
politik sensitif, seperti hak asasi manusia atau buruh. China,
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misalnya, hanya memiliki satu serikat buruh resmi , All
China Federation of  Trade Unions, yang dikendalikan oleh
partai komunis, dan para pekerja dilarang membentuk
serikat independen. Mereka yang berusaha untuk
melakukannya didakwa  dengan tuduhan subversi atau
pengkhianatan (Lee 2007, 57 8).  Demikian pula, petani
yang telah mengorganisir organisasi politik independen
dituduh menyerang negara (Belanda 1999, 10). Undang –
undang China mengakui bahwa semua warga negara bebas
berserikat, dan dengan demikian secara teknis petani harus
mampu membentuk organisasi untuk melindungi hak-hak
dan kepentingan mereka. Pada praktiknya hal ini jarang
terjadi karena untuk melakukannya, seperti yang ditetapkan
oleh peraturan Dewan Negara, mereka terlebih dahulu
harus mendaftarkan organisasi di biro urusan sipil lokal
dan untuk dapat mendaftar mereka harus dijamin de-
partemen pemerintah untuk bertindak sebagai ‘unit
profesional pengawasan’ mereka (yewu zhuguan danwei)
(Li L.2006, 252). Kemungkinan untuk menemukan  spon-
sor pemerintah seperti itu pada kenyataanya tidak ada
apabila organisasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-
hak dan kepentingan petani melawan pelanggaran  negara.
Dalam keadaan ini meskipun pertikaian menjadi terbuka,
hubungan organisasional umumnya tidak. Mereka hanya
berkembang dengan sembunyi-sembunyi atau secara infor-
mal , yang menyumbang pada karakter yang terlokalisir
dari protes-protes tersebut. Di sisi lain, laporan-laporan
polisi, serta data lainnya menunjukkan bahwa seiring me-
ningkatnya jumlah dan frekuensi protes-protes itu ukur-
annya juga meningkat, disertai  dengan peningkatan dalam
hal tingkat organisasi dan tingkat kekerasannya kualitas
organisasi dan kekerasan (poin yang akan kita bahas nanti)
(Tanner 2004, 140).

Negara pusat juga memainkan peranan sangat pen-
ting, namun bertentangan, dalam memperdalam kekuasaan



Dari yang Tersembunyi sampai yang Terbuka

585

daerah yang korup dan perlawanan terhadapnya. Im-
plementasi desentralisasi fiskal setelah dekolektivisasi, yang
memungkinkan terciptanya kota-kota baru untuk mengatur
keuangan mereka sendiri dengan cara mempertahankan
sebagian pajak yang dikumpulkan untuk pemerintah pusat,
secara efektif  ‘membuka jalan untuk berkembangbiaknya
denda, pembayaran, dan pemerasan dengan berbagai
alasan’ -oleh pemerintah lokal yang korup (Chen dan Wu
2006, 171). Pada tahun 1994 ketika pemerintah pusat
mengalihkan tanggung jawab negara untuk layanan ke-
sehatan, pendidikan dan layanan  publik lainnya kepada
daerah  dan kotapraja, para pejabat lokal semakin memeras
para petani dengan tujuan untuk menjalankan birokrasi
yang berdana kecil dan semakin gemuk dan untuk
kepentingan pribadi (Chen dan Wu 2006, 151-2). ‘Beban’
pajak para petani mulai di luar kendali, terutama di pro-
vinsi-propinsi pusat penghasil padi dan daerah pegunungan
barat di mana sumber-sumber pendapatan alternatif  mulai
terbatas.

Di sisi lain, pemerintah pusat menyeimbangkan ke-
bijakan fiskal dan  pajaknya dengan serangkaian undang-
undang dan peraturan yang memberikan para petani hak
untuk menolak pajak dan biaya yang tidak sah dan
mengajukan tuntutan hukum kolektif terhadappemerintah
daerah, dan menetapkan batas 5 per sen pajak dan biaya
daerah (Bernstein 1994, 71 ;‘Decision on Alleviating’ 1997;
Li L. 2006, 253; 2005 Tang, 28). Inisiatif  –inisiatif  tersebut
memungkinkan pemerintah pusat untuk mendaku diri
sebagai penjamin kepentingan para petani dan ‘me-
nyalahkan’ langsung ke bawah kepada tingkat lokal.
Tampaknya mereka juga bermaksud untuk menyalurkan
aktivisme petani ke dalam arena petisi hukum dan
pengadilan-pengadilan yang sah, dan dengan demikian
menjauhkan  protes dan aksi bersama. Tentu saja, ber-
samaan dengan perkembangan  LSM di Cina pada 1990-
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an, sejumlah advokat, pengacara dan kelompok-kelompok
‘perlindungan hak’(weiquan)  muncul menjadi sebagai
pelopor  (Chen 2005, 2, 4, 7; Li C. 2006, 4).

 Meskipun demikian niat negara , untuk melegitimasi
perlawanan terhadap pajak dan biaya ilegal, inisiatifnya
tersebut  juga memicu semakin luas dan dalamnya protes-
protes pedesaan. Dengan menggunakan retorika dan
kebijakan pemerintah pusat sebagai senjata taktis, dalam
gelombang aksi bersama yang semakin besar para petani
menggunakan undang-undang batas 5 per sen dan undang-
undang lain untuk menentang  penyalahgunaan pajak dan
penggunaan kekerasan dalam pemungutan pajak, maupun
aspek kekuasan lokal yang korup lainnya (Li dan O’Brien
1996;O’Brien dan Li 2006). Banyak aksi bersama ini terjadi
melalui proses petisi yang sah, para petani mengajukan
banding ke Beijing dan tingkat pemerintahan lainnya
sebagai penengah dalam melawan pemerintah daerah.
Tetapi pertikaian yang dimediasi seperti pengajuan petisi
hanyalah salah satu senjata dalam gudang senjata dan
dalam perkembangan sehari-hari aksi bersama yang
berkelanjutan. Dari awal hal tersebut bersamaan dengan
protes-protes, demonstrasi dan pergolakan yang lebih
transgresif  yang sering berubah menjadi kerusuhan, yang
mengakibatkan cedera sampai kematian para pejabat, serta
perusakan atau pendudukan bangunan dan properti
pemerintah. Beberapa pergolakan yang timbul tersebut
mencapai tingkat yang signifikan, melibatkan hingga
20.000 peserta, dan diatasi hanya dengan pasukan
paramiliter (Bernstein 1994, 70-5; Divjak 2000, 1;
Goodspeed 1993, F2).

Sejak awal, juga, bentuk perlawanan  yang lebih
bertentangan muncul, terutama di daerah penghasil pangan
dan daerah barat , di mana perlawanan atas pajak yang
paling sering  disebutkan dan konflik serta pertikaian
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menjadi hal yang biasa. Sebuah laporan pemerintahan
tingkat atas menunjukkan bahwa pada tahun 1993 total
8.200 pejabat kotapraja dan kabupaten luka-luka atau
terbunuh. Laporan itu juga mencatat, dengan kekhawa-
tiran, bahwa ‘di beberapa desa para petani secara spontan
mendirikan berbagai jenis organisasi, termasuk organisasi
agama atau organisasi bersenjata, untuk menggantikan
pemerintah dan partai. Mereka telah menetapkan sistem
perpajakan mereka sendiri ‘(seperti dikutip Perry 2003,264).
Di desa-desa ‘pelarian’ lainnya, dengan keputusan  bulat
penduduk berhenti membayar pajak dan semua orang  di
desa, termasuk wanita, mengangkat senjata untuk men-
cegah pemungut pajak atau pejabat yang berusaha masuk
desa mereka. Contohnya, di Wugao di propinsi Anhui, di
mana jenis perlawanan seperti ini berlaku, sdi akhir tahun
1990-an 22 dari 29 desa di kotapraja dengan tegas menolak
untuk terus membayar pajak atau mengumpulkan padi
(Chen dan Wu 2006, 163-4).

Bentuk-bentuk kolektivitas baru juga bermunculan
pada tahun 1990-an, terutama selama paruh akhir dekade
ini. Beberapa  beroperasi di tingkat desa dan antar-desa  di
bawah nama ‘Komite Otonomi Petani’ dan ‘Komite
Persatuan Petani’. Beberapa organisasi, seperti ‘Komite
Revolusi Petani’ dan ‘Komite Komando Pemberontakan
Petani’, mengasumsikan tujuan yang lebih  lebih  politik
radikal. Organisasi pemberontakan tersembunyi  yang lebih
besar juga dibentuk, bersama dengan aksi yang tampak
terkoordinasi  yang  menyebar di sejumlah daerah dan/
atau yang muncul di beberapa propinsi secara serempak
(Belanda 1999, 10; Thornton 1999, 25, 2004, 93, 98). Aksi-
aksi besar selama musim panas tahun 1997 menggam-
barkan hal ini. Di dalam pergolakan-pergolakan itu  70.000
,200.000, 120.000 dan 200.000 peserta di  ibukota provinsi
Anhui, Henan, Hubei dan Jiangxi masing-masing
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menyerang gedung pemerintah, menyandera sekretaris
partai, membakar kendaraan-kendaraan pemerintah, me-
rusak jalan, menyita semen dan pupuk milik pemerintah,
dan setidaknya ada dua kejadian yang menyita amunisi dan
senjata (Becker 1997; Li 1997; Yue 1997).

Ada pula bukti kuat bahwa selama tahun 1990-an baik
partai maupun pemerintah pusat mengalami kemunduran
dalam hal kredibilitas dan legitimasi di mata para petani.
Hal ini mencerminkan semakin besarnya ketidakpuasan
atas ketidakmampuan dan/atau keengganan pemerintah
untuk mengontrol dan mengendalikan kader dan pejabat
yang korup. Terkait  juga dengan popularitas Mao Zedong
yang tumbuh kembali dari kenangan para petani maupun
buruh era sosialis akan masa ketika tersedia jaminan sosial,
masyarakat bebas dari korupsi dan polarisasi kekayaan yang
luas, dan mereka menjalankan kekuasaan sosial terbesar
dan kontrol demokratis atas kader yang bertanggung jawab
kepada rakyat. Kebangkitan etika Maois dan nilai-nilai yang
sejajar dengan ‘immoralitas’ dan ‘eksploitasi’ pasca-sosialis
kemudian menjadi sarana mengumumkan bahwa masa
kini, dengan menjaga cita-cita sosialis tetap hidup, dan
selanjutnya mengesahkan pertikaian pedesaan (Hurst dan
2002 O’Brien; Jacka 1998; 2007 Lee, 140-7; Weil 2006).
Ditinjau menurut keterangan di atas, dalam rentang waktu
satu dekade yang pendek dalam pemikiran maupun aksi
politik petani China tidak hanya menghilangkan pembagian
antara terbuka dan tertutup sebagai bentuk perlawanan
sehari-hari, tetapi terjadi dengan cara yang menantang dan
berkontradiksi dengan asumsi standar ilmiah tentang
kemampuan negara untuk menentukan dan mengendalikan
fokus dan kontur protes petani.

Pada akhir tahun 1990-an semakin bertambahnya
frekuensi dan militansi aksi protes dan pergolakan men-
dorong pemerintah pusat untuk mengakui semakin
kurangnya kredibilitas dan menyatakan secara terbuka
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bahwa kerusuhan sosial di pedesaan merupakan ancaman
terhadap kekuasaan. Sebagai reaksi dari hal tersebut,
pemerintah pusat telah mengambil langkah populis yang
di rancang untuk ‘meringankan beban petani’ , terutama
dalam beberapa tahun terakhir, dengan demikian, meng-
hilangkan perbedaan pendapat. Langkah ini termasuk
pengurangan pajak yang memuncak pada penghapusan
pajak pertanian pada tahun 2006, menambah subsidi di
sektor pedesaan (sebagian besar untuk pemerintah daerah
yang  kekurangan dana), subsidi langsung kepada para
petani untuk produksi gandum dan undang-undang tenaga
kerja bagi buruh migran (Li C. 2006, 2 ‘Rural Tax’ ; 2003
‘Threat of  Rural’;  2002; ‘ Wen Jiabao; ‘’ 2003).

Pada tingkatan tertentu, kebijakan ini merupakan
hasil penting dari perlawanan atas pajak dan pertikaian
pedesaan pada tahun 1980-an dan 1990-an yang berkelan-
jutan. Meskipun protes individu sering menemui keber-
hasilan parsial, jika ada, efek kumulatifnya adalah memaksa
negara untuk memberikan kelonggaran pajak. Di sisi lain,
hal tersebut sangat tepat dilakukan ketika  konflik agraria
semakin intensif pada isu perampasan tanah. Lagi pula,
protes individu ini mengimbangi kelonggaran dengan
sebuah program baru represi dan kontrol yang semakin
ketat, dan  dengan demikian sampai pada tingkat yang
menghapuskan toleransi telah diperlihatkan pada tahun
1980-an dan tahun 1990-an bagi protes pedesaan yang tetap
dalam skala kecil, hanya menargetkan  para pemimpin
daerah, dan tidak mengasumsikan bentuk politik yang
tegas. Tindakan tegas termasuk dalam penggunaan polisi
bersenjata, pasukan paramiliter, gas air mata dan senjata
lainnya, penangkapan yang lebih sering, penggunaan teknik
baru yang lebih canggih, seperti ‘ pasukan penculik’ untuk
menangkap para pemimpin protes, pembentukan pasukan
khusus, unit-unit polisi anti huru hara bersenjata ditem-
patkan di 36 kota, dan pembentukan 30.000 stasiun polisi
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baru di daerah pedesaan sebagai pengawasan dan
pengendalian(Armitage 2004; Buckley 2006, 1;’China Re-
ports ‘2006; ‘ Five Thousand PRC Farmers’1999;
Manthorpe 2004, A7;’ Public Security Organs’1999).

Meskipun demikian, selama tahun 2005 (tahun
terakhir dikeluarkannya statistik pemerintah) tidak hanya
jumlah protes terus meningkat, namun dari 87.000 insiden
pada  tahun tersebut; yang melibatkan konfrontasi sengit
atau serangan terhadap properti pemerintah masih me-
ningkat dengan cepat (Kahn 2006a, 10). Statistik  tersebut
mencerminkan intensifikasi konflik agraria seiring dengan
perjuangan tanah menjadi pusat perhatian dan penggunaan
kekuatan koersi pribadi, yang secara kriminal berhubungan
oleh pemerintah daerah berkembang bersama dengan prog-
ram represi dan kontrol pemerintah pusat.

Penyitaan  Tanah dan Rutinisasi Persetujuan Sanksi
Kekerasan Pidana yang Disetujui Secara Resmi di
Pedesaan

‘Gerakan enklosur tanah‘(quandi yundong) dari
tahun 1990-an telah dilaksanakan  dari tahun 1987 setelah
pemerintah mengeluarkan peraturan baru pengelolaan
tanah. Setelah itu National People’s Congress  merubah
undang-undang  yang memungkinkan untuk pemindahan
kepemilikan tanah, sehingga mendorong adanya pasar
perdagangan tanah (Miao 2003). Pada awalnya ‘kegilaan
atas  enklosur tanah’ memicu sebuah ledakan real estate
yang berpusat di perkotaan, tetapi mencakup juga tanah
suburban dan pedesaan. Hal ini menggerakkan akumulasi
baik domestik maupun asing. Pada awal tahun 1990, 90
persen dari semua investasi asing langsung mengalir ke
dalam pasar perdagangan tanah yang baru dibuka (He
2000, 59).
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 Cakupan dan Skala dari ‘Enclosure Movement’

Kemungkinan yang semakin banyak bagi investasi
asing mendasari kegilaan,terutama pada tahun 1992 dan
1993, untuk membuat traktat atas tanah yang tersedia
untuk disewakan di ‘zona perkembangan ekonomi’ (jijngji
kaifa qu). Untuk menciptakan  zona inipara pejabat korup
sering bekerja sama dengan mitra real estate asing, menya-
lahgunakan wewenang mereka dan melakukan penggu-
suran terhadap penduduk perkotaan maupun perampasan
tanah pertanian di pedesaan. Provinsi Guangdong memu-
lainya , dengan  pemagaran tanah yang segera meluas ke
seluruh  provinsi seiring dengan perusahaan-perusahaan
real-estate Hong Kong yang menyalurkan investasi ke
dalam zona pembangunan. Propinsi-propinsi dan kota-kota
pesisir lainnya segera mengikuti, seperti Propinsi Zhejiang,
di mana lebih dari 600 zona pembangunan dan kawasan
industri didirikan (Miao 2003).

Dari paruh kedua tahun 1990-an, laju urbanisasi
semakin cepat serta desakan untuk pembangunan real es-
tate, penurunan pendapatan pemerintah daerah yang
timbul dari perubahan kebijakan pajak, dan keserakahan
pribadi kader bergabung untuk mempercepat laju peram-
pasan tanah. Jumlah hilangnya lahan subur memper-
lihatkan kecenderungan ini. Berdasarkan Biro Statistik
Negara, 27,5 juta persegi mu tanah hilang antara tahun
1986 dan tahun 1995 (Gilboy dan Heginbotham 2004, 256);
dan, seperti yang dilaporkan oleh Departemen Pertanian,
total tanah menurun hampir 120 juta mu dalam delapan
tahun dari tahun 1996 sampai 2004, atau rata-rata 14,25
juta mu setiap tahun (He 2007, 51; 2004 Cody, 1A).

Dalam jangka waktu 20 tahun, kemudian, Cina
mengalami ‘enclosure movement’ yang belum pernah
terjadi sebelumnya di seluruh dunia, sehingga mengha-
silkan penjarahan (disposesi)—dalam banyak kasus
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pemiskinan -  puluhan juta rumah pertanian. Perhitungan
dari  jumlah petani yang dijarah mengalami pertentangan.
Data statistik resmi pemerintah menunjukkan bahwa pada
tahun 2005 lebih dari 40 juta rumah tangga telah kehilangan
tanah mereka, dan jumlah ini terus meningkat sekitar 2
juta per tahun. Tetapi banyak perkiraan lain menunjukkan
angka yang jauh lebih tinggi. Dengan menggunakan
perhitungan Departemen Pertanian  2 mu lahan pertanian
per rumah tangga dan 120 juta mu untuk jumlah tanah
yang dapat ditanami yang dirampas dari tahun 1996 sampai
tahun 2004, seorang ahli ekonomi He Qinglian, mem-
perhitungkan bahwa selama periode tersebut, 60 juta rumah
tangga pertanian kehilangan tanah mereka (2007, 52).
Berdasarkan prosedur yang sama dan menggunakan angka
dari 147.5 juta mu untuk luas lahan yang hilang dari tahun
1987 sampai tahun 2004, jumlah total rumah tangga yang
dijarah (dispossed) mencapai 73,75 juta. Angka ini
beresonansi erat  dengan perkiraan para ahli lain yang
meletakkan jumlah total rumah tangga yang dijarah pada
angka  70 juta pada tahun 2004 (Yardley 2004). Perkiraan
dari 70 juta rumah tangga menjadi lebih mengejutkan ketika
dipertimbangkan dari segi  jumlah orang yang terlibat.
Terhitung sebesar 4,5 orang per rumah pertanian, angka
standar yang digunakan untuk rata-rata ukuran rumah
tangga pertanian rata-rata di China, kemudian pada tahun
2004 sebanyak 315 juta orang mungkin telah diungsikan
karena adanya perampasan tanah pertanian.

Dasar Hukum dan kontur Penyitaan lahan

Kemudahan relatif  yang dilaksanakan oleh penyitaan
adalah konsekuensi langsung dari ambiguitas dalam hak
kepemilikan di pedesaandan hak negara untuk mengambil
alih tanah . Land Administration Law (2004) menempatkan
hak kepemilikan dalam “kolektif  desa” petani, tapi hal
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tersebut tidak menentukan struktur atau organisasi kolektif
tersebut. Sebenarnya, dalam sebagian besar lokalitas sejak
terjadi pembubaran komuni, tidak ada kolektif  desa yang
berfungsi. Sebaliknya, komite desa atau ‘administratif  desa’
mengelola dan mengurus tanah yang disewakan kepada
para petani di bawah Household Responbility System.
(Ho2001, 401-2; Pils 2005, 240-1). Komite desa dan ad-
ministratif desa, bagaimanapun juga tidak memiliki hak
untuk memindahkan tanah pertanian untuk digunakan
sebagai kompensasi. Hak  itu dimiliki negara , yang sesuai
dengan hukum, bisa mengambil alih tanah yang berada di
bawah kepemilikan bersama, jika ‘ untuk kepentingan
umum’ (Cai 2003,664-5; ‘Economist’ 2004; Guo 2001). Jadi
walaupun secara teknis para petani memiliki tanah itu dan
telah dijamin kontrak 30 tahun untuk menggunakan tanah
itu, dengan dalih ‘kepentingan masyarakat’  para  pejabat
dengan mudah menyitanya. Sebagaimana salah seorang
pegawai  mengatakan, ‘hak kepemilikan  tanah diam-diam
telah di curi  dari desa biasa dan diberikan kepada orang di
tingkat yang lebih tinggi ‘(Ho 2001, 404).

Para pemain utama di ‘tingkat yang lebih tinggi’ itu
adalah pemerintahan kotapraja di pedesaan serta peme-
rintah kota kecil dan kota besar. Berdasarkan  hukum tanah
‘area urban kota besar’ merupakan  milik negara, sedangkan
‘area pinggiran kota’ merupakan milik kolektif  pedesaan.
Tetapi karena urbanisasi yang terjadi terus menerus, di
banyak lokalitas sebagian besar lahan suburban dimasuk-
kan ke dalam batas-batas kota, mencakup, dalam beberapa
kasus, pengambil-alihan semua tanah yang dimiliki ber-
sama (Ho 2001, 405). Di sisi lain, karena administrasi
pemerintahan kotapraja tidak memiliki akses langsung
terhadap tanah kolektif  di desa, mereka harus melibatkan
komite desa dalam transaksi penjualan  tanah - tapi hanya
sebagai ‘perluasan’ kekuasaan politik mereka(Ho 2001, 405,
lihat juga Guo 2001, 425).
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Di daerah pedesaan serta kota-kota besar, ‘agen-agen
negara’ ini menggunakan ketamakan dan cara kekerasan
untuk  mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri
dan untuk mendapatkan sumber pendapatan baru bagi
pemerintah daerah yang  kekurangan dana dan administrasi
lokal yang semakin gendut. Akibatnya, transfer ilegal,
penyewaan atau pengambilalihan tanah yang disewakan
kepada petani tanpa memberikan pengetahuan tentang
transaksi itu kepada mereka sebelumnya, pemaksaan
perampasan dan dan pendudukan tanah pertanian para
penduduk desa, penyimpanan dan pemotongan seluruh
atau sebagian dana yang ditujukan sebagai ganti rugi bagi
petani dan/atau pemindahan tempat tinggal, kurangnya
lahan kerja bagi penduduk yang kehilangan tanah mereka
dan penggunaan ancaman atau kekerasan dalam men-
dapatkan persetujuan dari penduduk desa yang menolak
permintaan mereka menjadi hal yang biasa di antara para
pejabat dan kader yang  merebut tanah petani ‘(Tang et al
1993;. Wen dan Zhu 1996; Yao 2003, 1).

Kekerasan pidana yang disahkan secara resmi

Selanjutnya, pemerintah daerah, atau persekutuan
bisnis mereka dengan  persetujuan pemerintah , semakin
sering menggunakan kekuatan yang diorganisir secara
pribadi terorganisasi –kadang anggotaorganisasi kriminal—
untuk melaksanakan pengambilalihan secara paksa mau-
pun okupasi tanah pertanian, serta melakukan kekerasan
pada penduduk desa untuk memaksa mereka untuk patuh.
Kejahatan terorganisir (heishehui zuzhi , atau secara
harfiah, perkumpulan gelap) muncul di Cina pada akhir
tahun 1980-an, dan organisasi-organisasai kriminal bergaya
mafia (heishehui xingzhi de fanzhuituanhuo ), termasuk
organisasi Triad internasional yang terkemuka yang ada
sejarahnya dapat dilacak sampai kekaisaran China, semakin
meningkat dalam jumlah dan kekuatannya pada tahun
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1990-an (He2006, 93; Wen 2004). Pada tahun 1992,
Menteri Keamanan Umum negara menyebarkan surat
edaran,’ terdapat  lebih dari 1.830 organisasi, geng  dan
asosiasi bawah tanah yang bersifat rahasia . . . Sebuah
kelompok rahasia kecil bisa memiliki lusinan anggota,
sementara organisasai rahasia yang lebih besar mungkin
memiliki 5.000 hingga 30.000 anggota dengan cabang
organisasi yang ada di seluruh negeri ‘(dikutip dalam Perry
2003, 265).

Pertama-tama pemerintah daerah mulai menggu-
nakan kekerasan bawah tanah atau penjahat ketika me-
ngumpulkan pajak dan biaya serta merampok simpanan
gandum milik petani jika mereka menolak untuk membayar
pajak (Chen dan Wu 2006, 159). Tetapi seiring dengan
perampasan tanah pertanian dan perlawanan petani terha-
dap mereka yang semakin intensif, dan seiring dengan
pengaruh gangster, bandit dan dunia kriminal menjadi lebih
jelas di berbagai tempat, termasuk perekonomian dan
kehidupan publik, rutinisasi kekerasan kriminal yang dise-
tujui secara resmi menjadi semakin meluas. Sebagaimana
He Qinglian menyatakan:

Sebuah persekutuan antara gangster dan pemerintah
daerah mengarah pada kejahatan yang disetujui secara
resmi,  terutama pada tingkat pemerintahan akar rumput.
Di banyak tempat, organisasi kriminal yang dilindungi
pejabat setempat telah mengambil alih fungsi-fungsi
pemerintahan dan sektor-sektor penting ekonomi.
Organisasi tersebut begitu kuat sehingga masyarakat
menunjuk mereka sebagai ‘pemerintah kedua’. Khu-
susnya sejak akhir tahun 1990-an, pemerintah daerah di
seluruh China telah menggunakan organisasi kriminal
sebagai pasukan untuk mengusir penduduk perkotaan
dari rumah mereka serta merampas tanah para petani.
(2006, 93)
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Hasilnya di banyak tempat, seperti penulis lain
katakan, adalah  “persekutuan elit” yang ‘bermunculan’
yang mencakup para pejabat pemerintah kota, perusahaan,
pemimpin desa, pejabat pemerintah di daerah atau tingkat
yang lebih tinggi, dan preman sewaan- [yang] disebut oleh
petani sebagai “kekuatan hitam”. Persekutuan ini mengen-
dalikan area desa dengan kekerasan’(Li F. 2006, 2).

Perebutan Tanah

Kemudian dalam jejaring represi negara yang semakin
kuat dan tingkat baru kekerasan  brutalitas dan degradasi
manusia yang diciptakan oleh korupsi dan kejahatan yang
disetujui secara resmi inilah, sejak akhir tahun 1990-an
perjuangan tanah muncul mengemuka sebagai bentuk
utama protes pedesaan. Karena perampasan tanah meng-
hancurkan mata pencaharian dan kelangsungan hidup
petani, memiliki dampak yang lebih besar daripada penya-
lahgunaan biaya dan pajak, dengan demikian hal itu
merupakan akar dari meningkatnya perlawanan dan
kekerasan. Tapi seperti ditunjukkan oleh besarnya  jumlah
keluarga yang kehilangan tanah mereka, perebutan tanah
ini biasanya berakhir dalam kegagalan.

Perjuangan tiga tahun penduduk Sanchawang di Pro-
pinsi Shaanxi – salah satu di antara ribuan contoh – sangat
khas. Pada akhir tahun 2002 setelah pemerintah daerah
merampassebagian tanah penduduk desa dan mereka
mengetahui bahwa para pegawai pemerintah  telah
menyewakan  tanah tersebut 50 kali dari yang dibayarkan
kepada mereka, hampir 800 dari mereka memblokir
pembangunan zona pembangunan di tanah tersebut.
Mereka mengorganisir 16 tim yang bergantian melakukan
aksi duduk. Namun pada musim semi berikutnya, polisi
beserta lebih dari 300 pekerja konstruksi bergerak untuk
membubarkan pendudukan. Setelah itu penduduk desa
menyusun petisi dan membawanya ke Beijing, namun
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kemudian penduduk desa mengetahui bahwa pemerintah
di Beijing hanya mengirim kembali keluhan mereka pada
pegawai pemerintah yang merampas tanah. Pada musim
semi tahun 2004 ketika pemerintah setempat merampas
sebidang tanah lainnya, penduduk desa memutuskan untuk
melakukan protes dengan tidak mengerjakan tanah mereka
yang masih tersisa dan bertahan dengan makan dari
cadangan gandum desa. Penolakan untuk bercocok tanam
ini sangat provokatif, karena para pejabat ini  bertanggung
jawab atas produksi setempat. Penduduk desa juga mulai
gelombang baru aksi duduk menghalangi pembangunan
di sebidang tanah, dan sekali lagi polisi datang dan mulai
menangkapi orang. Sampai di situ para penduduk merasa
frutrasi, putus asa dan marah sehingga ratusan dari mereka
merampas  markas partai komunis desa serta memasang
penutup  selama lima bulan. Namun upaya mereka tidak
menghasilkan hasil positif  danpada akhirnya pemerintah
mengirim 2.000 pasukan paramiliter untuk menghalau
secara paksa para pemrotes dan menangkap para pemim-
pinnya . Serangan ini melumpuhkan protes-rprotes. Seperti
yang dikatakan salah seorang wanita: “. Tak ada yang akan
berani protes sekarang Semua orang takut.”(Yardley 2005,
4A, 2004, 2).

Ratusan warga desa Sanchawang menderita luka-luka
tapi tidak ada yang  tewas. Namun, dalam beberapa tahun
terakhir,  seiring meningkatnya kejahatan preman  dan
pemerintah mempersenjatai pasukan paramiliter dengan
peluru asli dan bukannya peluru karet, banyak penduduk
desa tewas dalam beberapa konfrontasi. Di desa Shengyou
di Propinsi Hebei pada tahun 2005, dengan persetujuan
dari pemerintah setempat, kontraktor pembangunan
mengirim 300 preman berhelm bersenjatakan senapan
berburu, pipa logam dan sekop untuk mengusir penduduk
desa yang menempati tanah yang telah disita oleh pe-
merintah lokal. Dalam konfrontasi yang terjadi kemudian,
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para preman melepaskan tembakan dan  dan menewaskan
enam penduduk dan melukai lebih dari 100  orang (Saiget
2007; ‘Turning Ploughshares into Staves ‘2005). Di
Shanwei, Propinsi selatan Guangdong, tentara paramiliter,
yang dikirim pada akhir 2006 untuk menumbangkan dan
membubarkan partisipan dalam perebutan dan pendu-
dukan tanah sitaan lainnya,  menewaskan 20 warga desa
dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai ‘pem-
bantaian Shanwei’ (Gu, 2006).

Karena perlawanan dan kekerasan yang semakin
meningkat, serta keprihatinan mengenai hilangnya tanah
pertanian akibat perampasan tanah dapat mempengaruhi
jaminan pangan negara itu, pada tahun 2003, pemerintah
pusat mulai menjadikan  perampasan tanah sebagai inti
dari kebijakan negara. Negara membatasi jumlah zona
pembangunan dan memberi tindakan keras terhadap
penyitaan ilegal. Pada tahun 2004 pemerintah pusat
menghentikan seluruh konversi  tanah pertanian yang tidak
penting  selama enam bulan, dan kemudian mengeluarkan
peraturan baru yang menuntut perubahan lainnya untuk
disetujui oleh pemerintah di tingkat tinggi(He2007, 48-9;
Rural Development Institute 2005; ‘Turning Ploughshares’
2005). Tetapi seperti dalam kampanyenya melawan korupsi
serta penyalahgunaan pajak, contoh-contoh di atas menun-
jukkan, kebijakan –kebijakan tersebut hanya memberikan
sedikit pengaruh. Contohnya, menurut perhitungan yang
dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dan Sumber Daya,
terdapat  168.000 kasus transaksi tanah ilegal pada tahun
2004 (Cody 2004, 1A).

Pada tahun 2006, dalam pidato di mana dia me-
nyatakan ‘kami benar-benar tidak bisa melakukan suatu
kesalahan historis atas masalah sengketa tanah’, Perdana
menteri Wen Jiabao berterus terang mengakui bahwa
penyitaan tanah ilegal tanpa kompensasi yang cukup masih
merupakan sumber utama pemberontakan dan pergolakan
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di pedesaan (Kahn 2006b, 3A). Memang di tahun tersebut
, menurut Departemen Pertanian dan sumber Daya,
131.000 penyitaan tanah ilegal melibatkan 100.000 hektar
tanah masih berlangsung (‘Illegal Land grabs Up’2007).
Pada awal tahun 2007, National People’s Congress me-
ngesahkan undang-undang yang membatasi syarat-syarat
pemindahan hak atas tanah pedesaan yang disewakan dan
melarang pemindahan tanah dengan rumah  ada di atasny
(‘NPC’ 2007). Namun tampaknya peraturan ini hanya
sedikit  mampu mencegah ‘koalisi jahat’ para pejabat
dengan para pengembang  dalam pengambilalihan tanah
ilegal, atau dalam menggunakan kekerasan untuk men-
jalankannya. Banyak laporan yang terus muncul ke
permukaan, seperti kasus desa Yutian dekat Harbin di
Propinsi Heilongjiang, pada Agustus 2007 penduduk yang
menerima uang kompensasi yang kurang bentrok dengan
polisi dan preman bersenjata yang dikirim oleh pengem-
bang  untuk merampas tanah pertanian serta untuk meng-
hancurkan rumah mereka (‘Farmers in Revolt’2007; lihat
juga ‘Farmers Protesting’2007).

Sementara itu, banyak petani dan buruh  tak berpunya
yang menyadari bahwa penolakan pemerintah untuk
menetapkan hak atas tanah yang terjaminan di daerah
pedesaan terus memberikan batasan bagi dan kemudahan
pengambilalihan tanah pedesaan untuk industri, perluasan
perkotaan atau pembangunan infrastruktur transportasi.
Kontradiksi ini menjadi dasar sinisme dan kemarahan di
antara mereka mengenai partai dan pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah(Pils 2005, 288; Cody 2006,
14A; Thornton 1999, 27-8). Kurangnya perbaikan di
pengadilan dan ruang-ruang petisi hanya memperkuat
menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
Komentar-komentar  seperti “Masyarakat dapat melihat
bagaimana korupnya pemerintah sementara rakyat hampir
tidak memiliki cukup makan” dan “Para pejabat peme-



GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

600

rintah menghina rakyat biasa dan tidak takut untuk
menggertak mereka” menunjukkan ejekan dan rasa jijik.
Bahasa protes juga telah berubah. Dalam perlawanan pajak,
seperti salah satu cendekiawan China katakan, “karena
adanya kebijakan-kebijakan yang jelas untuk mendukung
penyebab masalah, slogan akan berbunyi  “melaksanakan
kebijakan pusat. . . mengurangi beban petani”. Karena isu
tanah merupakan persoalan yang menyangkut kelang-
sungan hidup para petani, bahasa mereka menjadi tepat
pada sasaran. Misalnya, [Mereka berkata:] “Bagaimana kita
bisa hidup tanpa tanah!” ‘(Pils 2005, 288). Slogan seperti
‘Kembalikan tanah dan properti kepada para petani’ dan
‘’Wujudkan kekuatan politik petani sendiri’ sama langsung-
nya (Thornton 2004, 98), tetapi mereka tidak menangkap
kontradiksi mendasar tentang pengertian kapitalisme
neoliberal yang terkandung dalam ‘bagaimana kami
bertahan hidup?’ Para petani yang kehilangan tanah mereka
akibat perampasan tanah atau siapa saja yang s telah dibuat
kehilangan tanahnya  mengatakan bahwa mereka sekarang
termasuk dalam ‘kelas’ baru ‘tiga tanpa’- tanpa tanah, tanpa
pekerjaan, tanpa jaminan sosial. Tersirat di dalamnya
sebuah kritik terhadap negara dan masyarakat yang tidak
hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong proses
pembentukan kelas itu sendiri.

Kejengkelan dan kemarahan banyak penduduk
pedesaan mengenai semakin besarnya kesenjanganjalur
pasca-sosialis telah menggema dalam beberapa tahun
terakhir dengan ‘kemunculan’ berbagai ledakan sosial
besar-besaran. Tidak mengherankan, daerah pedesaan,
daerah pinggiran kota dan perkotaan di mana pergolakan
ini sering terjadi seringkali memili populasi migran
pedesaan yang besar. Sebagian besar dari ledakan ‘spontan’
ini melibatkan kumpulan puluhan ribu orang dalam
hitungan jam. Mereka menimbulkan banyak kekerasan,
termasuk serangan ke markas polisi, kendaraan polisi,
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barang milik negara dan barang milik kaum kaya  atau
pejabat pemerintah yang dilindungi polisi, dan yang
hanyaditahan oleh penyebaran sejumlah besar pasukan
paramiliter negara. Sebagian besar dipicu oleh peristiwa di
mana pejabat pemerintah, orang kaya baru,atau bahkan
PNS rendahan yang  bertindak kejam dan menghina
migran, petani dan kaum miskin perkotaan, atau para
peserta protes yang memandang kebijakan negara yang
mewakili serangan lainnya terhadap  orang-orang miskin.
Pada tahun 2004, misalnya, di distrik Wanzhou Chongqing
di Propinsi Sichuan – di mana banyak penduduk pedesaan
telah dipindahkan karena proyek Three Gorges Dam-
mungkin sebanyak 80.000 orang ‘mengamuk’ setelah
seorang pegawai pajak dengan brutal memukul pekerja
migran yang tidak sengaja menabrak istri pegawai pajak
tersebut (Chan 2004a, 2; 2004a, 1). Hal yang sama terjadi
pula pada tahun 2005, 50.000 pekerja migran di
Guangdong juga ‘mengamuk’ setelah seorang penjaga
keamanan membunuh seorang pemuda migran yang
dituduh mencuri sepeda (Chan 2005a, 4).  Sejumlah besar
orang yang bertindak serentak dengan kecepatan dalam
ketiga pergolakan ini menunjukkan bahwa di antara kaum
miskin perkotaan dan pedesaan , berbagi perspektif kelas
dan pengertian luas tentang ketidakadilan yang mendalam
sampai pada titik yang membuat mereka mampu menge-
sampingkan merasa takut dan perbedaan (cf. Thompson
1971, 78).

Memang, lahir dari kontradiksi kelas dan margi-
nalisasi mereka dalam masyarakat pasca-sosialis, ledakan
kejengkelan dan kemarahan di kalangan anggota masya-
rakat miskin pedesaan, kaum yang ‘tidak punya apa-apa’,
pekerja migran, pekerja yang kehilangan haknya dan kaum
miskin kota menunjukkan bahwa ‘kesatuan sosial-budaya’
berdasarkan konsepsi umum telah berkembang di antara
mereka. Teoretisi gerakan sosial menyatakan bahwa “ra-



GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

602

kitan massa, kerusuhan, dan spontanitas’ menunjukkan
bahwa gerakan sosial sedang dalam proses pembentukan
(Tarrow 1994, 5). Apabila rumusan ini benar, dapatkah kita
berharap untuk melihat perkembangan lebih jauh dari
‘gerakan’ itu dalam waktu dekat, baik melalui hubungan
desa-kota atau di pedesaan saja? Saya pikir, kebanyakan
sarjana-sarjana China akan menjawab ‘tidak’ untuk
keduanya, mengingat tidak adanya hubungan organi-
sasional, kapasitas yang lebih besar untuk merepresi  yang
telah dimiliki oleh negara pada tahun-tahun terakhir dan
kemungkinan bahwa kebijakan populis pemerintah pusat
mungkin untuk meredakan pertikaian.

Di sisi lain, catatan sejarah China menunjukkan
bahwa, seperti sekarang, di saat-saat penting dari masa lalu
ketika aksi  kolektif  pedesaan yang berkelanjutan —ber-
sumber pada perjuangan-perjuangan local—yang ber-
kembang pada skala transregional atau bahkan dalam
nasional, hal ini dilakukan dengan mempersatukan
perbedaan pendapat dan, oleh karena itu, meskipun tidak
terorganisir, diasumsikan sebagai karakter dari gerakan.
Pada saat-saat penting itu bentuk-bentuk organisasi baru
muncul yang dengannya para petani merubah dan mem-
buat sejarah. Di delta Yangzi, timbul dari aksi kolektif
berkelanjutan pada dekade sebelum revolusi 1911, mi-
salnya, sejumlah organisasi baru memungkinkan para
petani melakukan pemogokan bayar sewa dan pajak di
seluruh negeri atau area multi-daerah dan untuk mengem-
bangkan agenda politik yang mana, seperti di Thousand
Person Society Uprising (Qianrenhui)  di Changshu, Wuxi
dan kabupaten Jiangyin tahun 1911, mereka mendekla-
rasikan kemerdekaan dari negara Republik baru dan
mendirikan daerah otonom(Walker 1999, 168-9).
Demikian pula, di akhir Dinasti Ming (1368-1644) para
petani berubah dari sikap pasif  relatif  menjadi perlawanan
yang berkelanjutan, dan kemudian menjadiserangan mi-
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litan terorganisir  bersenjata berjuang melawan dan secara
efektif  mengakhiri bondservantry/perbudakan di delta
(Walker 1999, 47-8). Mengingat hal ini merupakan warisan
sejarah, mungkin lebih baik agar tidak terlalu cepat
menyimpulkan bahwa protes di China selama 20 tahun
terakhir hanya bersifat perlawanan lokal  dan tidak akan
mengambil bentul gerakan sosial atau politik yang lebih
besar.

Perebutan Tanah  Petani di China dan Gerakan Agraria
Transnasional

Seperti dianalisis oleh Karl Marx (1976, 873-940),
pemisahan produsen dari alat-alat produksi selama (yang
disebut) akumulasi modal primitif, yang mendasari dan
memuncak dalam perkembangan kapitalis di Inggris,
dilaksanakan melalui kekuatan ekstra-ekonomi negara dan
friksi kelas sosial daripada melalui ‘paksaan diam-diam’
pasar. Dengan demikian hal itu dapat dicapai sampai
tingkat yang cukup melalui pemangsaan, perampokan,
penipuan, kekerasan dan kekejaman. Peleburan kepen-
tingan kapitalis lokal dan global serta munculnya elit
kapitalis-birokrat di China selama 25 tahun terakhir telah
menciptakan proses akumulasi yang tidak hanya menye-
rupai akumulasi primitif  yang dijelaskan oleh Marx, tetapi
dalam serangan mereka dan yang juga merugikan masya-
rakat pedesaan sama hal nya seperti merampok. Peram-
pasan yang terjadi—dan di banyak kasus pemiskinan—dari
puluhan juta petani Cina menghubungkan keadaan
menyedihkan dan politik mereka dengan keadaan dan
politik kaum miskin pedesaan miskin di bagian lain dunia
yang harus menanggung beban kebijakan neoliberal dunia,
seperti yang dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang
spesifik lokal dan nasional, dan  yang telah menentang
kebijakan-kebijakan dalam politik agraria yang muncul
kembali dalam aksi bersama yang terang-terangan, gerakan
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sosial dan visi alternatif  masa depan. Banyak yang saling
terkait dengan jaringan dan gerakan-gerakan agraria
transnasional yang semakin meluas.

Dikarenakan kurangnya keterkaitan organisasional,
gelombang pasang  perlawanan  terbuka sehari-hari di
China jarang dianalisis sebagai  bagian pembentuk basis
sosial sosial bagi gerakan melawan globalisasi kapitalis atau
gerakan agraria transnasional. Tapi, jelas, bersama-sama
dengan perjuangan kaum miskin dan tak berpunya yang
‘tak terorganisir’ serta  di tempat lain, pertikaian agraria di
China baru-baru ini dapat dipahami sebagai komponen dari
gelombang global yang terbentuk sebagai  reaksi dan oposisi
terhadap kapitalisme neoliberal.

Ditinjau dalam terang ini, pertanyaan utamanya
adalah sejauh mana kondisi struktural dan perjuangan yang
dihadapi kaum miskin pedesaan  yang tidak terorganisir di
China dan bagian dunia lainnya terjawab dalam gerakan
agraria transnasional. Dengan kata lain, apakah persoalan
tentang hubungan antara akumulasi kapitalis, di satu sisi,
dengan penyitaan tanah pertanian, perampasan dan pemis-
kinan sosial di sisi lainnya, secara strategis mengilhami
perjuangan mereka? Di bawah bendera neoliberalisme,
serangan kaum imperialis kolektif  terhadap masyarakat
pedesaan dalam beragam bentuk, tapi dari Asia dan Afrika
ke Amerika Latin terjadi transfer besar-besaran hak kepe-
milikan dan hak penggunaan tanah dari masyarakat miskin
pedesaan kepada mereka yang memiliki kapital menjadi
sebuah sumbu utama. Meskipun proses itu telah dilakukan
dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di
China,  para petani di China yang dirampas menempati
ruang struktural yang sama seperti saudara-saudara mereka
di India, di mana penyitaan tanah dan pengusiran berskala
besar juga terjadi—seperti di China, seringkali dalam
konteks kejahatan yang disetujui secara resmi (Partai
Komunis India n.d), sebagaimana rakyat di Afrika, yang
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telah menjadi korban dari pemindahan tanah publik oleh
pejabat pemerintah yang korup kepada individu yang
terhubung secara politik dan perusahaan-perusahaan swas-
ta maupun serangan Bank Dunia-IMF untuk menghan-
curkan penataan tanah komunal dan pengaruh reorganisasi
kelas  dan relasi kepemilikan yang meluas (Federici 2001),
dan seperti saudara-saudara mereka di Amerika Latin,
terutama yang berada di daerah pesisir, kehilangan tanah
mereka di tangan para pengembang properti(Via Campe-
sina 2006). Karena itu, perampasan tanah, penggusuran,
penjarahan, pemiskinan  dan hak petani atas tanahberjalin-
kelindan  sebagai isu-isu penting global.

Bagaimana gerakan agraria transnasional mengha-
dapi masalah ini, dan apakah terdapat kesenjangan antara
program-program dan kampanye-kampanye dengan
perjuangan sehari-hari petani untuk mendapatkan tanah
di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan ini segera memuncul-
kan persoalan tentang akuntabilitas dan keterwakilan
gerakan terhadapa konstituen mereka yang terorganisir,
yang menjadi perhatian pada volume ini. Mereka juga me-
munculkan persoalan mengenai tanggung jawab gerakan
transnasional terhadap kaum miskin tak-teronganisir yang
menjadi mayoritas petani dunia, merupakan perhatian lain
masalah ini. Via Campesina, salah satu organisasi yang
paling dinamis dari organisasi agraria transnasional (Dan
mungkin satu-satunya gerakan yang benar-benar gerakan
agraria transnasional—sebagai dilawankan dengan ja-
ringan—yang mendekati jangkauan global), memberikan
titik fokus yang sangat baik untuk mempertimbangkan
pertanyaan-pertanyaan ini. Sejak didirikan pada tahun
1993, Via Campesina telah menjadi suara keras dalam
perlawanan terhadap neoliberalisme dan dalam men-
dukung masyarakat miskin dan tunakisma. Meskipun orga-
nisasi Via Campesina sekarang memiliki banyak anggota
di 56 negara, organisasi ini telah berkembang secara tidak
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merata dengan basis jaringan sosial di Amerika dan Eropa
dan mengembangkan ikatan organisasional di Asia, tapi
sampai saat ini hampir tidak ada cabang di Afrika
(organisasi mengakui tujuh organisasi Afrika sebagai
anggota pada tahun 2004) dan tidak ada sama sekali
perwakilan dari China (Borras 2004, 25; Edelman 2003,
213). Melihat situasi politik di China dan kenyataan bahwa
strategi politik utama Via Campesina adalah aksi bersama
dan mobilisasi  (selain mengembangkan kerjasama dan
perundingan ‘dalam persoalan tertentu dengan agensidan
instansi  tertentu’; Borras 2004, 21-2), mungkin meng-
herankan bahwa organisasi ini tidak berusaha untuk
membangun perwakilan organisasi di China. Akan tetapi
China tetap menjadi daerah ‘kosong’ dalam laporan-
laporan dan analisis-analisisnya tentang kondisi global.
Bahkan laporan tahunannya tentang  ‘Pelanggaran Hak
Asasi petani’ hampir mengabaikan daerah ini, di mana satu
dari tiga petani berada. Dalam beberpa halaman yang
tersisa, saya akan membahas posisi Via Campesina
terhadap masalah-masalah tanah  dan kemudian kembali
pada persoalan tentang kebungkamannya tentang Cina.

Setelah periode awal konsolidasi internal organisasi,
pada tahun 1999 Via Campesina bersama dengan Foodfirst
Information and Action Network (FIAN), sebuah organi-
sasi hak asasi manusia internasional yang mapan, melun-
curkan  inisiatif  besar pertamanya tentang persoalan
tanah—’The Global Campaign for Agrarian Reform’ . Pada
awalnya kampanye ini melibatkan mobilisasi, okupasi
tanah dan peristiwa umum yang menekankan ‘hak atas
tanah dan jaminan land tenure’ sebagai prasyarat mewu-
judkan hak asasi manusia atas pangan yang diatur yang
dalam Pasal 11 dari International Convenant on Economic,
Social and Cultural Rights (ICESCR) (Desmarais 2002,
108).
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Selama beberapa tahun berikutnya, meskipun Via
Campesina terus menghubungkan masalah tanah pertanian
dan pangan dengan ICESCR, tujuan utama kampanye
agrarianya adalah menjadi lawan politik bagi ‘market-as-
sisted agrarian reform’(Borras 2004), yang dikembangkan
dan diperkenalkan oleh World Bank pada tahun 1998.
Melawan prinsip “tanah  . . . adalah untuk dibeli mereka
yang memiliki modal “, yang dalam pandangannya
mendukung kebijakan tanah World Bank dan menem-
patkannya untuk melayani modal transnasional, Via Cam-
pesina mengusulkan bahwa kepemilikan tanah pedesaan
harus  sesuai dengan kriteria ‘hanya mereka yang mengolah
tanah memiliki hak atas tanah ‘, dan berdasarkan hal itu
mengartikulasikan prinsip alternatif  ‘Ukuran maksimum
kepemilikan sosial atas tanah ’(Borras 2004, 11). Pada
tahun 2002, bersama dengan organisasi lain dengan tegas
menolak kebijakan tanah World Bank, berpendapat bahwa
kebijakan itu dirancang untuk ‘menghindari redistribusi
landed property’ dan ‘mengalihkan, merusak, membagi,
dan menekan gerakan-gerakan petani tunakisma (seperti
dikutip dalam Borras 2004, 13-14). Dengan memfokuskan
pada World Bank, kampanye agraria Via Campesina-FIAN
kemudian mengungkap maksud dan tujuan kebijakan-
kebijakan tanah neoliberal di tingkat instistusi interna-
sional. Tapi hanya sedikit menyoroti perampasan tanah,
penggusuran paksa dan penjarahan yang penting sebagai
strategi akumulasi neoliberal.

Sesungguhnya, hubungan antara akumulasi kapitalis,
penjarahan dan pemiskinan pedesaan timbul lebih menon-
jol dalam kampanye utama Via Campesina yang lain —
yaitu ‘kedaulatan pangan’, di mana WTO menjadi sasaran
utama. Dalam kampanye tersebut organisasi ini berpen-
dapat bahwa sebagai hasil dari implementasinya oleh WTO,
kebijakan neoliberal telah “memaksa  ratusan juta petani
untuk menghentikan praktik pertanian tradisional mereka,
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menuju eksodus pedesaan atau untuk beremigrasi”(seperti
dikutip dalam McMichael 2007, 7). Dalam menghu-
bungkan gerakan pangan dengan penjarahan, perpindahan
dan sirkulasi manusia,  Via Campesina memperjelas sejauh
mana rezim akumulasi arus modal bergantung pada
maupun mendorong penciptaan angkatan kerja berupah
global yang dapat digunakan (McMichael 2007, 9). Namun,
apa yang terlupakan, adalah penekanan pada, dan dalam
banyak hal transfer hak kepemilikanyang dipaksakan- dan
dengan demikian hak atas tanah petani—yang sekaligus
mendukung pembentukan angkatan kerja global yang
termarjinalisasikan dan menjadi arena utama akumulasi
neoliberal.

Di tahun-tahun belakangan ini, Via Campesina mulai
mencurahkan perhatian yang lebih besar pada isu-isu hak
atas tanah , perampasan tanah dan penjarahan. Tapi seperti
dalam kampanye kedaulatan pangan, hal ini terutama
sering terjadi  di tempat-tempat selain  kampanye reforma
agraria. Dalam laporan tahun 2006 tentang ‘Pelanggaran
Hak Asasi Petani’ (Violations of  Peasant” Human Rights),
sebagai contoh, yang  dalam kata-katanya sendiri ditulis
layaknya ‘untuk menerangi  situasi sehari-hari para petani
di seluruh dunia’, perampasan tanah pertanian dan
penjarahanmuncul sebagai tema penting. Seperti yang
dinyatakan dalam laporan:

konflik penggunaan tanah sedang bermunculan di
berbagai bagian dunia . . . Impunitas bagi tindakan yang
diambil melawan buruh tunakisma atau petani kecil di
pedesaan, di banyak negara, merupakan salah satu
pelanggaran hak asasi manusia terbesar. Gejalanya
adalah terjadinya penggusuran paksa dan perampasan
tanah , tanpa adanya reaksi dari pemerintah. (Via
Campesina 2006,1-2)
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Pada tahun 2007 dalam World Social Forum (WSF)
di Nairobi, Rafael Alegria, koordinator internasional untuk
Global Campaign for Agrarian Reform Via Campesina,
mengumumkan ‘peran Afrika’ dalam kampanye. Dalam
menggambarkan  inisiatif  baru ini, ia menyatakan bahwa
sejumlah besar tanah yang disita di Afrika oleh World Bank
dan bahwa kampanye di Afrika melibatkan utusan-utusan
para pemimpin Via Campesina untuk mendukung dan
menyertai rakyat Afrika dalam memeperjuangkan tanah
mereka dan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah
(Duraes2007).

Uraian  singkat yang yang diberikan di atas menyoroti
bahwa sebagaimana dalam konstruksi  keseluruhan panji
‘perjuangan melawan neoliberalisme’, Via Campesina
membentuk dan mengumpulkan keluhan dan isu-isu
tertentu yang berkaitan dengan persoalan tanah  ke dalam
sebuah kampanye besar tentang reforma agraria. Kam-
panye itu memungkinkannya untuk menyasar  kebijakan
neoliberal di tingkat institusi internasional (dan bersamaan
dengan  di tingkat nasional) dan untuk mengembangkan
konseptualisasi alternatif  tentang land reform yang berda-
sarkan hak asasi manusia.  Dengan demikian  tampaknya
Via Campesina telah menancapkan tiang perlawanan
terhadap model kebijakan neoliberal atas sumber daya
tanah di daerah di mana land reform menjadi persoalan
(Borras 2004, 26). Di sisi lain, untuk kembali ke penye-
lidikan awal kita, cara akumulasi kapitalis neoliberalbenar-
benar berlangsung di lapangan di sebagian besar pedesaan
di Selatan global, yaitu, baik melalui perampasan tanah,
penggusuran paksa dan penjarahan terhadap puluhan juta
keluarga petani maupun melalui perlawanan rkaum  miskin
yang terorganisir dan tidak terorganisir, sebagian besar tetap
menjadi masalah yang bisu dalam kampanye agraria.

Akibatnya, tantangan bagi Via Campesina  adalah
untuk memperluas dan memperdalam agenda tanahnya
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sehingga sekaligus memperkuat perlawanan terhadap
neoliberalisme dan berbicara langsung dengan perjuangan
orang-orang yang melawan penyitaan tanah dan penggu-
suran paksa yang meluas. Di Nairobi selama pengumuman
tentang kampanye Afrika, Rafael Alegria juga meng-
indikasikan bahwa setelah Afrika Asia akan menjadi pusat
geografis kampanye global. Melihat semakin banyak
kemunculan penyitaan tanah, penggusuran paksa dan
penjarahan di India dan Indonesia, di mana jaringan sosial
yang berafiliasi dengan Via Campesina telah meluas,
nampak bahwa jika Via Campesina benar-benar mengem-
bangkan kampanye Asia isu-isu itu mungkin (akhirnya)
muncul sebagai area utama perhatian.

Jika Via Campesina harus menjadikan perampasan
tanah pertanian, pengusiran paksa dan penjarahan sebagai
fokus kampanye Asia, ia bisa mulai membalikkan kebung-
kamannya tentang perebutan tanah  di Cina. Karena pem-
batasan negara Cina pada isu-isu yang secara politis
merupakan wilayah isu yang sensitif, Via Campesina tentu
saja tidak bisa mengembangkan kampanye militan di Cina.
Tapi ia dapat memasukkan  Cina dalam analisis-analisis,
diskusi dan inisiatif-inisiatifnya dan yang terpenting, juga
memperluas solidaritas bagi para petani China sebagai-
mana telah dilakukan di masa lalu. Aktivis pedesaan China
mati-matian berusaha untuk   menyebarkan berita tentang
perjuangan mereka ke luar China dengan harapan men-
dapatkan dukungan dan sekutu yang mau mendesak negara
Cina. Sejak tahun 2006, ketika otoritas pusat memblokir
ratusan website internasional, menutup ribuan website
China, dan menerapkan batasan baru bagi wartawan China
maupun wartawan asing (Amnesty International 2007),
komunikasi dan transmitansi informasi menjadi lebih sulit
daripada sebelumnya, tetapi jauh dari kata mustahil.

Karena Via Campesina mendasarkan reforma agraria
dan kampanye kedaulatan pangannya pada masalah hak
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asasi manusia dan telah membentuk perserikatan yang
kokoh dengan organisasi hak asasi manusia FIAN, Via
Campesina mungkin juga mampu membentuk aliansi
dengan kelompok-kelompok yang berbasis di luar China,
tetapi yang berfokus pada hak-hak asasi manusia. Divisi
Asia dari Human Right Watch yang sudah mapan , sebagai
contoh, telah menunjukkan minat yang besar terhadap
perampasan tanah  dan penggusuran paksa di China dan
telah menerbitkan laporan sepanjang 40-halaman mengenai
penggusuran paksa dan (Istilahnya) ‘gerakan hak penyewa
tanah’ di perkotaan China. Human Rights in China, yang
didirikan oleh mahasiswa dan sarjana China pada tahun
1989, mempublikasikan berita singkat harian dan bulanan
yang merangkum berita tentang hak asasi manusia yang
diliput pers lokal dan regional berbahasa China dan Inggris.
Berita singkat bulanan, yang wilayah tema pokoknya
termasuk petisi dan protes, buruh, para pembela hak asasi
manusia dan sensor media, adalah salah satu sumber daya
terbaik yang menyediakan ulasan sistematis tentang
perebutan tanah para petani.

Sarjana gerakan sosial menunjukkan pentingnya
struktur peluang  politik dalam pe gerakan sosial. Mereka
menegaskan juga, bahwa struktur peluang tidak hanya
berlaku untuk pembentukan gerakan. ‘Gerakan mencip-
takan kesempatan untuk diri sendiri atau orang lain’, tulis
Sidney Tarrow. ‘Mereka melakukannya‘, dalam kata-
katanya, ’dengan menyebarkan aksi kolektif  melalui
jaringan sosial dan dengan membentuk koalisi aktor sosial;
dengan menciptakan ruang politik bagi gerakan yang sama.
. . dan dengan menciptakan insentif bagi elit untuk
menanggapi ‘(1994, 82). Dilihat dalam terang ini, kam-
panye Asia di mana Via Campesina memperluas agenda
tanahnya sehingga dapat mencakup masalah perampasan
tanah, penggusuran paksa dan penjarahan, membawa
perjuangan pedesaan di Cina (dan di antara perjuangan
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yang ‘tak terorganisir’ di tempat lain) pada masalah-
masalah ini menjadi tinjauan  penuh, dan mengembangkan
sebuah koalisi persekutuan yang sependapat yang
memperkuat baik Via Campesina maupun  ‘gerakan serupa’
kalangan  miskin tak terorganisir.

Di sisi lain, meskipun hak asasi manusia secara umum
dianggap menjadi wilayah persoalan yang sensitif  oleh
pemerintah Cina, isu utama seperti hak-hak pekerja migran,
pertanian berkelanjutan, lingkungan, kemiskinan,
hubungan gender pedesaan dan yang paling baru hak-hak
petani muncul menjadi masalah-masalah yang ‘ dapat
diterima’, dan dengan demikian sedang ditangani oleh
proliferasi LSM domestik, asing dan internasional yang
sekarang beroperasi di China. Mereka juga membentuk
fokus di seputar mana Via Campesina mungkin bisa mulai
mengembangkan hubungan dengan organisasi-organisasi
China. Meskipun proyek-proyek transnasional LSM Cina
tidak dapat melibatkan setiap  jaringan atau kelompok
internasional ‘politik’ atau ‘militan’, hubungan mereka
dengan masyarakat sipil transnasional telah meluas. Pada
tahun 1986, misalnya, hanya 484 LSM Cina menjadi
anggota LSM internasional. Pada tahun 2002 jumlah
tersebut  meningkat menjadi 2.297 (Chen 2005, 7).

Jaringan agraria transnasional lainnya, seperti Reseau
Mondial Agricultures Paysannes, Alimentation et
Mondialisation (World Network of  Agriculture, Peasant,
Food and Globalization) (APM Mondial), telah mulai
membangun hubungan organisasi di Cina. Tumbuh dari
organisasi para agrikulturalis yang didirikan pada tahun
1980-an, APM-Mondial pertama berkembang sebagai
jaringan regional di Afrika (Reseau APM-Afrique) dan
kemudian terinternasionalisasi pada tahun 1990-an.
Meskipun organisasi ini memilih program-program pen-
didikan dan pengembangan aktivis daripada tindakan
langsung dan ‘siasat menekan’ yang digunakan  oleh Via
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Campesina, analisisnya tentang WTO serupa dengan
analisis Via Campesina dan kedua organisasi itu bekerja
sama dalam proyek-proyek di masa lalu (Edelman 2003,
213). Jaringan Chinanya (Reseau APM-Chine) didirikan
pada akhir tahun 1990an dan pada awalnya beroperasi
hanya dalam hubungan dengan individu dan lembaga di
Cina yang ditunjuk oleh Pemerintah China (Edelman 2003,
213). Meskipun jaringan China tetap bersifat tidak resmi,
baru-baru ini bekerja sama dengan organisasi internasional
lainnya untuk menyelenggarakan lokakarya tentang sistem
pangan yang berkesinambungan (Citizen Earth –APM
Network 2006). Demikian pula, International Forum on
Globalization, forum skolar-aktivis yang menentang glo-
balisasi pertanian industrial karena merusak tanah perta-
nian kecil dan komunitaspedesaan dan hubungannya
dengan ketidakamanan pangan, sedang merencanakan
serangkaian seminar di China pada tahun 2008, berda-
sarkan pengumuman, seminar-seminar tersebut akan
‘disponsori oleh pemimpin kelompok lingkungan hidup
dan pertanian China’ terkemuka. Contoh-contohdi atas
menunjukkan bahwa ada beberapa kesempatan yang mela-
luinya Via Campesina mungkin bisa mulai membangun
hubungan dengan kaum petani yang telah terlibat dalam
perjuangan agraria yang intens selama lebih dari 20 tahun.
Tantangan akan terlihat berada dalam semesta pemben-
tukan fleksibilitas dan koalisi.

Dengan mengembangkan hubungan dengan pede-
saan Cina tampaknya sangat penting mengingat kenyataan
bahwa masalah perampasan tanah dan penjarahan yang
dijelaskan di halaman sebelumnya kemungkinan besar akan
berlanjut untuk beberapa waktu. Para ahli memperhi-
tungkan bahwa sedikitnya 30 juta lebih rumah tangga
pedesaan akan kehilangan tanah mereka melalui peram-
pasan  di tahun-tahun yang akan datang, dan mereka
menduga bahwa antara tahun 2004 dan tahun 2020 ada
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300 juta penduduk pedesaan Cina yang akan pindah ke
kota-kota kecil dan kota-kota besar (Gilboy dan Hegin-
botham 2004, 258; Yardley 2004). Jika para perencana
neoliberal yang urban-sentris di dalam  dan dekat dengan
pemerintah berhasil, angka tersebut bisa jadi lebih lebih
tinggi lagi. Beberapa orang, seperti Pan Wei, seorang
penasihat pemerintah yang berpengaruh dan juga profesor
Universitas Beijing, berpikir bahwa negara seharusnya
‘mendorong’ akselerasi yang lebih besar dan lebih cepat
migrasi petani ke pusat-pusat kota sehingga Cina dapat
mengembangkan 100 kota tambahan berpenduduk 5 juta
orang atau lebih selama 30 tahun berikutnya, baik dengan
membangun kota-kota yang sama sekali baru atau mem-
perluas yang sudah ada (Gilboy dan Heginbotham 2004,
257).

Akhirnya, para petani China dan kaum tak berpunya
di pedesaan telah membentuk identitas kolektif  yang
beresonansi dengan gerakan agraria transnasional seperti
Via Campesina dan memberikan dasar untuk mengon-
septualisasikan alternatif-alternatif  bagi  kapitalisme
neoliberal. Dalam pernyataan mereka tentang ‘peasant-
ness’, mereka mengartikulasikan sebuah kritik berke-
lanjutan tentang pembangunan yang urban-sentris  dan
menghubungkan konflik kelas paska-sosialisme utama
dengan posisi otoritas otonom dan pantas untuk diri mereka
sendiri – yang keduanya berhubungan dengan tingkat yang
mencolok untuk pembelaan Via Campesina terhadap ‘cara
petani’ masyarakat pedesaan (Desmarais 2002, 96). Pada
saat yang sama, petani China telah mengalami revolusi
sosial yang paling menyeluruh dan reforma agraria
redistributif  yang sebenarnya yang sejauh ini dilakukan di
mana saja. Meskipun jumlah mereka berkurang dengan
cepat, masih ada sejumlah besar yang mengalami tahap
pertama dari revolusi/reformasi itu, dan banyak lagi yang
muncul selama proses kolektivisasi. Sebagaimana dicatat,
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kini banyak orang melihat kembali ke periode sebelumnya
sebagai masa yang lebih baik ketika wacana moral tentang
keadilan sosial dan bentuk-bentuk produksi yang benar-
benar ada  yang menjamin martabat dan kemanan  mata
pencaharian. Bersama dengan migran tak berpunya,
anggota (yang sebagian besar kehilangan haknya) kelas
pekerja perkotaan dan kaum miskin kota, sebagai akibat
dari pengalaman hidup mereka dengan apa yang disebut
globalisasi - serta perjuangan mereka di daerah pedesaan –
serta dengan periode sebelumnya sebagai titik acuan yang
digunakan untuk menilai masa sekarang, banyak petani
menjaga idealisme egalitarian agar tetap hidup (cf. Chen
2006). Ini merupakan sebuah ruang ideologi alternatif  yang
penting yang tidak dapat ditangkap atau dikendalikan
sepenuhnya oleh modal , dan dengan demikian membentuk
sebuah daerah penting bagi pengembangan lebih lanjut
gerakan agraria transnational.
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Pendahuluan

Pada konferensi internasional yang mengambil tema
‘Land, Poverty, Social Justice and Development’ pada
tahun 2006,268 saya  bertanya apa yang  saya pikir  merupa-
kan pertanyaan sederhana. Para pembicara terdiri dari
perwakilan para akademisi dan gerakan agraria trans-
nasional, di depan rekan kerja mereka, penyandang dana
dan para pendukung, para pegawai badan pembangunan,
dan lain-lain. ‘Saya bekerja di tengah masyarkat Karen di
Birma yang secara aktif  berjuang untuk tanah  dan hak
asasi manusia di tingkat desa, tetapi mereka tidak dapat
membentuk gerakan secara terbuka karena tekanan dari
rezim militer. Apakah gerakan anda memiliki kebijakan
solidaritas atau keterlibatan dengan orang-orang dalam

12
DIMANA TIDAK ADA GERAKAN :

PERLAWANAN LOKAL DAN POTENSI SOLIDARITAS

Kevin Malseed

268 Diselenggarakan 9-14 Januari 2006 di Institute Of  Social Studies,
The Hague, Belanda.
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situasi seperti itu?’ Karena pembicaraan ini diterjemahkan
ke dalam bahasa Spanyol, saya melihat kebingungan ter-
lihat di pembicara, dan ketika datang waktunya untuk
menjawab pertanyaan, jawaban untuk saya tidak muncul,
yang ada malah pemberian dukungan terhadap penye-
rangan WTO, World Bank dan lainnya. Sebenarnya, selama
konferensi tampaknya tidak ada yang  mampu memberikan
saya  jawaban. Sementara kepemimpinan petani  dalam
gerakan-gerakan ini yang telah menjadi ahli dalam bekerja
di Institusi internasional, saya mulai bertanya-tanya apakah
mereka telah terlalau memikirkan bagaimana melibatkan
orang-orang akar-rumput  di mana mereka tidak memiliki
anggota. Bab ini bertujuan untuk mengangkat pertanyaan
saya tadi bersama dengan yang lainnya, dengan harapan
merangsang diskusi dan perhatian orang di seluruh dunia
yang perjuangannya dalam banyak hal menyerupai
gerakan, tetapi yang tidak memiliki kebebasan politik untuk
membentuk sebuah ‘Gerakan’.

Menulis mengenai gerakan-gerakan agraria umum-
nya mengabaikan negara seperti Burma,269 dimana setiap
gerakan terbuka harus bekerja sama dengan negara atau
mangalami pemusnahan. Meskipun demikian, perlawanan
sehari-hari dan bersifat lokal terhadap negara dan para
pelaku  lainnya terbukti terjadi diseluruh pedesaan Burma.
Bagaimana perlawanan ini dibandingkan dengan dengan
tujuan, taktik dan prestasi gerakan-gerakan agraria yang
lebih terstruktur di tempat lain? Bisakah itu dianggap

269 Burma diganti namanya menjadi ‘Myanmar Naing-Ngan’ oleh junta
militer yang berkuasa pada tahun 1989. Perubahan nama ini telah
ditolak karena dianggap  tidak sah oleh kepemimpinan yang terpilih
secara demokratis pada tahun 1990 (tetapi tidak pernah diperbo-
lehkan untuk membentuk sebuah pemerintahan), dan dan juga
dianggap asimilasionis oleh sebagian besar kelompok oposisi  ber-
basis etnis; oleh karena itu penelitian ini tetap menggunakan kata
‘Burma’.



Dimana Tidak Ada Gerakan

629

sebagai bentuk gerakan itu sendiri? Dan apa, jika ada, yang
harus ditawarkan satu sama lain oleh orang-orang pedesaan
Birma dan gerakan-gerakan transnasional? Bab ini mem-
bahas masalah-masalah seperti yang terjadi pada penduduk
perbukitan Karen, yang menerapkan ketidak-patuhan dan
perlawanan yang luas walapun hidup dalam situasi yang
tidak memungkinkan mereka untuk mengorganisasikan
gerkan terbuka.

’kami Akan Tetap Disini’270: Sebuah Konteks

Hanya dua minggu sebelum panen padi Oktober
2005, sepasukan tentara yang terdiri dari 300 Angkatan
Darat Burma datang ke Sungai Shwegyin untuk memaksa
orang-orang Karen pindah ke daerah yang diawasi oleh
negara ke arah barat. Sekitar 1.000 warga desa melarikan
diri dari  desa mereka  ketika  pasukan muncul. Pada tanggal
19 September, pasukan tersebut menembak mati seorang
penduduk desa yang mereka lihat di sawah, kemudian
mulai menyerang Ler Wah dan desa lainnya di kawasan
itu. 35 tentara perlawanan desa  Karen berjuang sebentar
dan kemudian menarik diri dan diganti Angkatan Darat
yang bergerak di desa-desa, menghancurkan dan  mem-
bakar rumah, menyayat dan melubangi kaleng air  pen-
duduk desa untuk mencegah mereka tinggal di sana. Bagi
para penduduk desa ini bukanlah sesuatu yang baru:
Angkatan Darat pertama kali membakar desa mereka pada
tahun 1975, menyebabkan mereka berpencar ke dalam
permukiman-pemukiman yang lebih kecil dan tersembunyi
di hutan di mana mereka bisa tetap bertani  tapi menghilang
setiap kali pasukan tentara datang, yang biasanya terjadi
sekali atau dua kali dalam setahun. Penduduk desa lebih

270  wawancara dengan orang Karen, Nyaunglebin District, November
2005.
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memilih seperti ini daripada harus melakukan kerja paksa
dan di bawah penindasan yang akan mereka hadapi di
bawah kekuasaan negara.

Kali ini mereka menuju puncak bukit di timur, orang
dewasa ke lereng bukit terdekat di mana mereka bisa
memantau gerakan Angkatan Darat, keluarga pergi ke
bukit yang lebih tinggi.  Sementara orang dewasa dengan
cepat membangun tempat penampungan, pelajar-pelajar
remaja dikirim untuk mengambil beras dari gudang
penyimpanan tersembunyi. Guru sekolah menyandarkan
papan tulis pada pohon-pohon dan melanjutkan sekolah
untuk anak-anak kecil. Para tetua desa pergi untuk meng-
hubungi pasukan perlawanan Karen untuk mendapatkan
informasi dan beberapa ranjau rakitan untuk digunakan
dalam mempertahankan tempat persembunyian dari ten-
tara yang sedang berusaha mengejar. Tentara tidak pernah
muncul keatas  bukit, mungkin takut disergap, dan menarik
diri pada tanggal 3 November tanpa menangkap satupun
warga desa. Orang-orang segera kembali untuk memulai
panen yang tertunda, sementara pasukan perlawanan Karen
membersihkan desa-desa dan ladang dari setiap ranjau
darat yang ditinggalkan oleh pasukan yang telah mundur.271

Sementara itu, penduduk desa yang tinggal di 20 desa
yang dikuasai pemerintah di sebelah barat —dimana
penduduk desa Ler Wah telah diperintahkan untuk pergi—
dipaksa mebuat jalan akses militer tanpa dibayar. Sepanjang
pelarian mereka yang terorganisir, penduduk desa Ler Wah
tidak hanya mempertahankan panen dan juga akses ke
tanah mereka, tetapi juga menghindari kerja paksa  untuk
negara tanpa bayaran. Pemberontakan  ini harus dibayar
mahal: itu adalah yang kedua kalinya tanah mereka di-
serang pada tahun 2005, dan pada awal tahun 2006 pasukan

271 wawancara dengan  para penduduk desa di wilayah yang terkena,
November 2005.
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negara datang dan membakar desa mereka lagi. Tatmadaw
(tentara Burma) kemudian mendirikan sebuah posko
permanen di wilayah tersebut, menciptakan krisis makanan
dan menyebabkan banyak penduduk desa mengungsi ke
kamp-kamp pengungsi di Thailand; tetapi sebagian besar
tetap tinggal di sana, memantau gerakan Tatmadaw
sementara mereka bermukim  di hutan-hutan untuk terus
bertani dan mengerahkan tuntutan mereka atas tanah
mereka  (KHRG 2006b).

Etnisitas dan Penindasan: Konflik  Atas Kedaulatan

Setidaknya 80 persen dari perkiraan populasi di
Burma sekitar 50 juta merupakan pedesaan dan agraris.272

Jumlah orang Karen mungkin sekitar empat sampai tujuh
juta, terkonsentrasi di Negara Karen dan Pegu, Negara
Bagian  Irrawaddy dan Tenasserim.273 Unit utama organisasi
sosial adalah desa (Marshall 1997, 127), yang terdiri dari
lima sampai beberapa ratus keluarga dan dipimpin oleh
seorang kepala desa dan dewan tetua yang dipilih melalui
berbagai bentuk konsensus desa. Etnisitas dan agama
mungkin dua komponen kuat dalam identifikasi-diri
masyarakat  di Burma. Aspek lain identitas termasuk mata
pencaharian: di daerah Karen sebagian besar penduduk
desa merupakan petani padi ladang  atau petani padi irigasi,
tetapi beberapa adalah buruh tak bertanah, saudagar atau
pedagang, atau campuran usaha pertanian padi dengan
berbagai macam variasi. Di daerah datar pertanian komer-
sial skala keluarga dan campuran mata pencaharian men-

272 Tidak ada data sensus yang dapat dipercaya karena manipulasi data
oleh pemerintah militer sejak tahun 1962 (lihat  Smith 1991, 30).

273 Sensus negara mengklaim ‘antara 2 dan 5 juta, sedangkan nasionalis
Karen mengklaim antara 7 sampai 12 juta’ (Cheesman 2002, 203).
Di daerah yang terkait dengan kelompok etnis utama Birma, lihat
Smith (2002).
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jadi hal umum, sedangkan di desa-desa yang lebih kecil
(umumnya di bawah 50 rumah tangga) di perbukitan
keluarga-keluarga lebih berfokus pada subsisten dan bar-
ter, masing-masing memiliki sawah, kebun kecil dan ternak,
dan juga sedikit hasil panen.274

Identitas Karen umumnya telah terbentuk sebagai
perlawanan terhadap ‘Burmanness’, yang mengacu pada
etnis dominan di Burma pusat. Para penulis menghu-
bungkan hal ini dengan migrasi bersejarah banyak orang
Karen ke daerah perbukitan terpencil untuk melarikan diri
dari pemerasan dan perbudakan oleh kerajaan Burma, hal
tersebut menyebabkan identifikasi diri  sebagai orang bukit
yang hidup di luar jangkauan negara, yang sudah terbiasa
dengan ancaman dan tekanan dari luar (Keyes 1977; Hinton
1979). Dengan tidak adanya struktur politik yang lebih
tinggi daripada desa (Marshall 1997, 143), wilayah Karen
selalu rawan dikuasai oleh masyarakat lembah yang secara
hirarkis lebih terstruktur seperti kerajaan Burma. Pada
1800-an, orangSgaw, Pwo, Bwe, Pa’O dan bermacam-
macam kelompok ‘Karenni’, meskipun berbeda  geografis,
agama dan bahasa, memadukan  identitas  ‘Karen’ yang
lebih solid untuk bertahan hidup (Hinton 1979, 92-3),
sebuah  proses yang didukung oleh para missionaris asing
(Cheesman 2002, 203). Ynag penting bagi identitas ini
adalah adanya ‘rasa adanya penindasan menunnggu di
pintu’ (Keyes 1977, 51) dan karakterisasi-diri sebagai ‘yang
tertindas, tak-berpendidikan dan berbudi luhur’ (Cheesman
2002, 204). Mereka telah menetapkan diri sebagian besar
berdasarkan pada ‘oposisi struktural terhadap kelompok
lain serupa. . . orang Karen juga memiliki mitos tersendiri
dan cerita rakyat yang memiliki tema yang sama - posisi
struktural mereka yang inferior vis-à-vis masyarakat dataran

274 Pengamatan terlibat, desa-desa Karen, 1991-2005.
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rendah, dikompensasikan oleh kepercayaan dalam superio-
ritas moral mereka ‘ (Fernando 1982, 130).

Identitas ini bisa berdampingan dengan otoritas pusat,
setelah  didominasi oleh kerajaan Burma dan kemudian
oleh kolonialis Inggris, selama bentuk kedaulatan tradi-
sional Asia masih berlaku, dengan kata lain otoritas pusat
hanya mengontrol wilayah terbatas di dalam jangkauan
pusat kekuasaan, sambil dengan senang hati mengum-
pulkan upeti  atau menetralkan ruang ‘bukan-negara’ yang
semakin jauh menyimpang (Scott 1998, 185-7). Akan tetapi
sejak kemerdekaan Burma pada tahun 1948, negara yang
tersentralisasi semakin berusaha untuk memaksakan
kedaulatan teritorial atas seluruh geografi ‘Burma’, yang
mengarah pada konflik langsung dengan orang Karen dan
penduduk desa lainnya yang terbiasa untuk melaksanakan
pengaturan lokal atas urusan mereka sendiri (Malseed 2006,
10). Akibatnya adalah konflik masyarakat-negara meram-
bah ke militer negara menghadapi spektrum perlawanan
mulai dari orang sipil yang tidak-kooperasi yang tersebar
untuk mendukung secara aktif  dan ikut serta dalam pasu-
kan perlawanan bersenjata Karen.

Perlawanan bersenjata segera dimulai setelah kemer-
dekaan Burma pada tahun 1948, termasuk pemberontakan
Komunis dan beberapa gerakan perlawanan bersenjata yang
dibangun di sekitar etnisitas dan pencarian  kemerdekaan
atau otonomi. Pasukan militer merebut kekuasaan negara
pada tahun 1962 dan memegang kekuasaan sejak itu,
sambil menghadapi 20-30 kelompok perlawanan bersenjata
dalam satu waktu di berbagai daerah terpencil Birma yang
secara etnis bermacam-macam. Pada tahun 1988 rezim
membubarkan dengan kekerasan demonstrasi kaum urban
pro-demokrasi, kemudian membatalkan pemilu yang
diselenggarakan dua tahun kemudian. Pemberontakan
komunis meledak dan menjadi tentara etnis Wa pada tahun
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1989, dan sejak saat itu bersama dengan sebagian besar
kelompok bersenjata lain didesak untuk melakukan
‘gencatan senjata’ tidak resmi dengan rezim, yang sekarang
menyebut diri State Peace and Development Council
(SPDC). Kurang dari sepuluh kelompok bersenjata masih
melawan SPDC, tidak ada yang melancarkan ancaman
langsung terhadap kekuasaan negara; lebih banyak yang
beroperasi sebagai perlawanan gerilya kecil dalam konflik
berintensitas rendah, berusaha untuk meminimalkan
kekuasaan negara dalam masing-masing daerah mereka.

Di wilayah berpenduduk Karen di Burma tenggara,
kelompok bersenjata utama adalah Karen National Union/
Karen Natioanl Liberation Army (KNU/KNLA), yang
masih dalam konflik bersenjata dengan SPDC. Democratic
Karen Buddhist Army (DKBA) dan beberapa kelompok
pecahan Karen lainnya yang lebih kecil  mematuhi gencatan
senjata dengan SPDC dan kadang-kadang bekerja sebagai
wakil tentara melawan KNU/KNLA. SPDC mewajib-
militerkan sebagian besar balatentaranya di Burma tengah,
tetapi kelompok-kelompok Karen mengandalkan du-
kungan dan merekrut masyarakat sipil setempat, kadang-
kadang sukarela, kadang-kadang dipaksa (HRW 2007).
Meskipun kalah dalam jumlah dan senjata,275 KNU /
KNLA bertahan dengan  dukungan sipil lokal, tetapi yang
lebih penting dengan dukungan dari pihak sipil yang tidak
bekerja sama dengan kekuatan negara. Sebagian besar
keluarga memiliki kerabat langsung atau dekat di kepang-
katan KNU / KNLA, yang sudah dirampingkan dan men-
jadi sukarelawan terutama sejak tahun 1995. Dukungan
sipil juga didasarkan pada program kesehatan dan pen-
didikan KNU, perlawanannya terhadap gangguan negara
dan aksinya yang terus-menerus  untuk melindungi warga

275 Jumlah tentara Tatmadaw sekitar 350,000, KNLA sekitar 3,000–
5,000 (HRW 2002,19,121).
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sipil yang terlantar, walaupun juga dikritik dalam masalah
pajak dan kadangkala pengerahan paksa. DKBA memiliki
basis dukungan yang lebih kecil, terutama karena ia telah
mengalienasi banyak warga sipil melalui tuntutan beratnya
untuk kerja paksa, pemerasan dan pengerahan paksa;
jarang melindungi warga sipil terhadap predasi negara.
Kelompok-kelompok bersenjata lainnya di daerah Karen
kecil dan terbatas, dan memusatkan kekuatan mereka pada
bisnis dan pemerasan.276

Tatmadaw terus berkembang dan membangun basis
di pedesaan seluruh negeri, termasuk di wilayah yang tidak
ada perlawanan bersenjata (Selth 2002, 35-6,165-6). Basis-
basis ini menyebarkan kekuatan ke desa-desa sekitarnya,
menerapkan pembatasan kegiatan dan gerakan warga sipil
dan memeras sumberdaya, hasil panen dan tenaga kerja.
Dimana populasi susah dikendalikan, Tatmadaw meme-
rintahkan warga sipil untuk pindah ke tempat-tempat yang
dikontrol oleh Angkatan Darat sambil menghancurkan
desa mereka, hasil panen dan suplai makanan mereka.
Warga sipil di daerah ini juga dipaksa bekerja sebagai kuli
militer, pemandu dan sebagai pelayan di markas tentara
(TBBC 2007, 2-4; HRW 2002, 20).

Operasi ini didukung oleh undang-undang yang
ditetapkan pada tahun 1974 yang menyerahkan kendali atas
semua tanah pada negara (Hudson-Rodd et al 2003).

Saat ini, Negara menguasai semua tanah. Petani hanya
memiliki hak untuk mengolah, yang anggota rumah
tangga dapat mewarisinya jika diizinkan oleh otoritas. .
. Negara dapat mencabut hak guna tanah jika petani tidak
menanam tanaman yang ditentukan oleh otoritas  atau
menggunakan tanah sebagaimana yang ditentukan.

276 Penelitian lapangan, 1991-2007;  wawancara pendukung dapat
ditemukan dalam laporan KHRG  sejak tahun 1995 (lihathttp://
www.khrg.org).
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Penjualan tanah dan pengalihan hak kepemilikan adalah
ilegal tapi penyewaan dan penjualan tanah dan peng-
alihan hak kepada orang yang bukan anggota keluarga
tetap ada di tingkat informal. (Hudson- Dan Nyunt Rodd
2001, 6)

Di sebagian besar wilayah negara telah menetapkan
bahwa penduduk desa harus menanam padi sebagai ta-
naman pokok dan harus memaksimalkan hasilnya; mereka
yang gagal  dicabut hak kepemilikan tanahnya dan/atau
dipenjara (Hudson-Rodd et al 2003). Peningkatan produksi
dilakukan melalui pemaksaan rencana penanaman ganda-
dan tiga kali lipat, yang sering gagal ketika pejabat pe-
merintah yang korup mencuri pupuk yang diperlukan dan
uang untuk infrastruktur irigasi, penduduk desalah yang
membayar denda saat tiba waktu panen (Thawnghmung
2004, 1, 156-7; KHRG 2007, 43-5). Meskipun rezim
mengklaim telah menghapus sistem pengadaan padi pada
tahun 2003, yang memaksa penduduk desa untuk menye-
rahkan sekitar 20 persen dari setiap hasil panen jauh di
bawah harga pasar (Fujita dan Okamoto 2006, 9-10), pen-
duduk desa Karen di sebagian besar wilayah  mengatakan
bahwa hal ini hanya berujung pada peningkatan  tuntutan
ad hoc  terhadap hasil panen mereka oleh pejabat militer
lokal.277 Militer dan otoritas sipil secara rutin menyita tanah
dan menuntut tenaga kerja tanpa kompensasi kapanpun
dibutuhkan untuk membangun jalan, markas Tatmadaw
atau persediaan pertanian Tatmadaw(KHRG 2007, 20, 57-
8). Perdagangan beras dan komoditas lainnya, meskipun
tidak lagi dikontrol dengan ketat oleh monopoli negara,
masih dibatasi oleh kontrol atas barang bergerak di wilayah
‘sensitif ’ seperti perbukitan Karen, dan oleh tingginya biaya
untuk menyuap para pejabat dan pos-pos pemeriksaan

277 Wawancara, petugas kesehatan Karen, September 2005.
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untuk membawa hasil panen ke pasar.278

Kebijakan-kebijakan ini telah menempatkan negara
dalam konflik langsung dengan sistem tradisional pengo-
lahan tanah  penduduk desa. Di desa-desa Karen, sebagian
tanah  di sekitar desa adalah tanah komunal sementara
cropping land berada di bawah kepemilikan tradisional
dalam keluarga; alokasi dan sengketa tanah  ditangani oleh
para tetua desa dalam ‘traktat desa’, sebuah unit terdiri dari
beberapa desa di suatu wilayah. Sebuah studi tahun 2005
terhadap para penduduk bukit Karenmenemukan bahwa
hanya 23 persen yang memegang dokumen yang dikelu-
arkan pemerintah yang mengakui beberapa bentuk kepe-
milikan atas tanah mereka, sementara lebih dari 70 persen
memegang  hak atas tanah melalui kepemilikan adat atau
izin dari tetua desa (TBBC 2005).

Pertanian subsisten membentuk komponen penting
identitas di pedesaan. Ikatan dengan tanah bersifat mate-
rial, sebagai komponen penting demi kelangsungan hidup,
dan bersifat spiritual. Animisme tradisional Karen  berda-
sarkan pada seputar kekuatan-kekuatan yang bersemayam
dalam semua benda, yang harus dipenuhi(Marshall 1997,
210-11), kepercayaan yang secara parsial telah diasimi-
lasikan ke dalam Buddhisme dan Kristen lokal. Kebijakan
negara atas tanah dan produksi hasil panen oleh karena itu
sering dilihat sebagai serangan terhadap inti kehidupan,
kelangsungan hidup dan spiritualitas desa. Dikombinasikan
dengan tuntutan akan beragam kerja paksa (termasuk
bekerja di tanah desa yang disita), pemerasan teratur uang
dan makanan, dan hukuman kekerasan bagi mereka yang
tidak patuh, hal ini menyudutkan penduduk desa di mana
mereka tidak memiliki pilihan selain melawan.

278 Lihat website World Food Programme, http://www.wfp.org/
country_brief/indexcountry.asp?negara=104.
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Respon Desa

Banyak respon muncul selama beberapa dekade
dengan  arah yang berbeda, sebagian besar melibatkan
berbagai bentuk perlawanan dan penyingkiran. Sebagai
contoh, ketika penduduk desa diperintahkan untuk
menanam padi musim kemarau mereka sering membeli
bibit seperti yang telah ditetapkan tetapi  tidak ditanam,
mengetahui bahwa hasil panennya akan gagal karena infra-
struktur irigasi yang diperlukan tidak ada. Bahkan jumlah
benih yang mereka beli dikurangi karena mereka tidak
melaporkan luas tanah yang sebenarnya yang mereka ker-
jakan. Ketika kuota diminta pada waktu panen yang dipro-
yeksikan, mereka menegosiasikan pengurangan karena
penyakit, kurangnya air atau bencana lainnya, dan jika
gagal mereka menyuap pejabat pemerintah. Taktik ini
segera merusak proyek agrofuel nasional negara, yang
mengharuskan setiap desa untuk menanam ribuan pohon
jarak dan semak-semak jatropha dan panen buncis untuk
menyediakan agrofuel bagi Tatmadaw (KHRG 2007, 45-
6). Seorang pemimpin perempuan desa mengungkapkan
pendapat umum: “Saya rasa kacang kastor ini tidak mem-
berikan hal baik bagi kami. Tidak ada yang mau mena-
namnya dan kami tidak tahu cara menanam nya. . . . Kami
kira kami tidak akan menanamnya, kami hanya akan
membayar harga yang mereka tuntut dan menyimpan benih
di tempat yang aman ‘(KHRG 2007, 50).

Ketika para pemimpin desa menerima permintaan
tertulis untuk  tenaga kerja paksadan material, sudah biasa
bagi mereka untuk tidak menanggapinya, lalu meminta
kerabat memberikan alasan ketidakhadiran atau sakit, lalu
dengan beralasan bahwa penduduk desa terlalu sibuk
dengan pekerjaan pertanian; akhirnya, banyak tuntutan
menguap atau berakhir sangat tertunda dan berkurang.
Dalam salah satu contoh pada tahun 2004, seorang pegawai
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junior menuntut kerja paksa sebuah desa dari hari ke hari
tanpa ada seorangpun yang pernah muncul, sampai desa
menerima surat yang menjengkelkan di mana ia menulis,
“Aku dikeluarkan [oleh petugas yang lebih tinggi] karena
kalian’ dan mengancam untuk menyerang desa jika tidak
ada yang datang untuk bekerja. Akhirnya desa ‘patuh’
hanya jika kekerasan fisik terjadi, dengan mengirimkan
setengah dari jumlah buruh yang diminta setelah terlambat
seminggu (KHRG 2005, 93).

Banyak taktik perlawanan yang tidak sepenuhnya
spontan, dan di sini peran kepala desa dan para tetua desa
penting karena mereka bertindak sebagai penghubung
dengan semua kelompok bersenjata dan banyak penduduk
desa mengikuti petunjuk mereka. Hal Ini memberikan
strategi perlawanan tingkat koordinasi  dan kesatuan arah,
dan juga menyebarkan strategi di antara desa melalui
pertemuan ‘traktat desa’ di mana para kepala desa dapat
bertukar pengalaman. Pemimpin desa secara rutin di-
panggil oleh Tatmadaw maupun pasukan non-negara
untuk menerima perintah bagi desa-desa mereka, sehingga
mereka harus menjadi negosiator yang cerdik . Laporan-
laporan dan daftar-daftar yang diwajibkan untuk dipenuhi
biasanya disunting dengan ketat agar sesuai dengan kepen-
tingan desa mereka. Akibatnya mereka bertindak sebagai
koordinator taktis bagi ketidak-patuhan dan perlawanan
penduduk desa, walaupun ketika mereka memutuskan
bahwa tuntutan tertentu harus dipatuhi mereka kadang-
kadang ditentang oleh penduduk mereka sendiri. Bagai-
manapun juga, mereka umumnya bertanggung jawab
terhadap kelompok-kelompok bersenjata untuk setiap
ketidakpatuhan dan biasanya yang pertama ditahan atau
disiksa untuk ketidakpatuhan.

Kekuatan bernegosiasi ditambah dengan ditetap-
kannya tetua perempuan sebagai  pemimpin desa. Dengan
memanfaatkan penghormatan untuk figur-ibu dalam
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budaya Burma, para perempuan ini secara rutin memarahi
atau menantang para perwira militer muda yang mem-
berikan perintah, mengetahui bahwa rasa berkuasa dan
otoritas mereka menjadi membingungkan ketika diha-
dapkan dengan figur-seorang ibu. Dalam perintah tertulis
ke desa-desa, sangat umum bagi petugas Tatmadaw untuk
memanggil perempuanpemimpin desa sebagai ‘Ibu’ dan
merujuk diri mereka sebagai ‘Anak laki-laki’.279 Dalam
suatu kasus seperti itu, seorang perempuan  pemimpindesa
di distrik Papun menerima sebuah perintah pada akhir
tahun 2005 untuk mengirim beberapa penduduk desa
sebagai ‘pemandu’ patroli militer. Mengetahui bahwa ini
berarti kerja paksa sebagai manusia penyapu ranjau, ia pergi
ke markas untuk menemui petugas. Setelah dia bertemu
dengan petugas disana, ia berkata kepada petugas tersebut,
“Kau tahu aku tidak bisa meminta penduduk desa saya
untuk melakukan hal ini. Saya tidak bisa meminta mereka
untuk berjalan di depan pasukan Anda dan menginjak
ranjau.’ Petugas tersebut meminta maaf  dan berkata tidak
ada yang bisa dia lakukan; “Ini tugas saya dan ini adalah
perintah dari atas, Anda harus melakukannya atau desa
Anda akan dihukum.’ Pemimpin perempuan itu berkata,
’Kalau begitu masukan aku dalam daftar.. Aku akan pergi.
Tapi dengan satu syarat. Aku takut ranjau, dan aku yakin
kau takut juga. Jadi mari kita berjalan di depan bersama-
sama, bergandengan tangan. Jika saya atau Anda
menginjak ranjau, kita berdua akan mati bersama-sama.
Aku akan puas dengan itu. Petugas itu akhirnya menjawab,
“Saya akan memikirkannya, pulanglah Bu dan saya akan
memberitahu Anda keputusan saya nanti ‘ lalu tuntutan
itu tidak pernah datang lagi.280 Pemimpin wanita itu tahu

279 Banyak contoh seperti ini muncul dalam KHRG (2002) dan KHRG
(2003).

280 Wawancara, peneliti hak asasi manusia Karen, November 2005.
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bahwa petugas itu bebas untuk membunuhnya di tempat,
atau menahannya tanpa tuduhan apapun,dan jika ia
melakukannya maka penduduk desa tidak bisa berbuat
banyak selain memohon atau membayar untuk kebe-
basannya, karena setiap bentuk protes akan dihukum keras.
Namun dia cukup mengenalnya dan cukup yakin pada
otoritas keibuannya untuk bertaruh bahwa petugas itu tidak
akan melakukannya. Contoh serupa terjadi hampir setiap
minggu di banyak daerah.

Mungkin yang paling signifikan adalah strategi
penduduk desa untuk   mempertahankan kekuasaan atas
tanah yang telah diperintahkan pada mereka untuk
ditinggalkan. Ketika penduduk desa diperintahkan untuk
pergi dari tanah mereka dan pindah ke tempatyang
dikontrol Angkatan Darat agar mereka berada dalam
pengawasan, mereka biasanya menanggapinya dengan
melarikan diri dan berpindah-pindah - tetapi tidak di luar
jangkauan tanah mereka. Sebaliknya, mereka berganti-
ganti mata pencaharian yang memungkinkan mereka
menghindari otoritas, memantau gerakan militer sehingga
mereka dapat terus mengerjakan tanah mereka.  Hal ini
biasanya melibatkan tinggal di desa ketika tentara tidak
ada dan tinggal di hutan di lain waktu; menyembunyikan
makanan di tempat tersembunyi atau tinggal dengan
kerabat yang tinggal di desa-desa yang lebih stabil; beralih
ke tanaman akar-akaran yang lebih tahan lama atau ta-
naman akar (seperti kapulaga) jika diperlukan; dan ber-
dagang dengan desa-desa tetap untuk barang kering dalam
‘pasar hutan’ tersembunyi yang berlangsung selama sehari
dan kemudian menghilang dengan cepat (Malseed 2006,
18). Semua itu diatur dengan tidak resmi oleh penduduk
desa sendiri, dengan kepala desa sebagai fasilitator ketika
dibutuhkan. Hubungan keluarga dengan kelompok
bersenjata  dimanfaatkan untuk intelijen atau perlindungan;
tetapi jika komandan KNLA atau DKBA lokal membuat
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tuntutan yang berlebihan, ia biasanya menemukan taktik
penduduk desa yang sama ‘berbalik melawan dia.

Memantau gerakan militer, berbagi makanan ketika
kondisi sulit, menggelar pasar rahasia, menanam dan
memanen dalam kelompok dan jika diperlukan malam hari
dengan penjagaan bersenjata, adalah operasi yang mem-
butuhkan banyak persiapan, koordinasi dan kerjasama
berkelanjutan yang menghilangkan prasangka orang luar
terhadap para penduduk desa ini sebagai ‘pengecut
ketakutan’ yang kelaparan, tidak berdaya  yang berkumpul
di hutan. Banyak penduduk desa di bukit telah menjalankan
bentuk berpindah-pindah sejak pertengahan tahun 1970-
an, dan ini telah menjadi faktor utama dalam mencegah
kendali militer di bukit (Malseed 2006). Pada pertemuan
khusus antara penulis dengan penduduk desa yang terlantar
pada akhir tahun 2005, mereka mulai dengan menggam-
barkan diri mereka sebagai  masyarakat tak berdaya dan
rentan; namun ketika ditanya apa bentuk spesifik kekuasaan
yang diterapkan militer pada mereka, mereka mulai
menceritakan bagaimana strategi perpindahan mereka yang
telah memungkinkan mereka untuk menghindari kerja
paksa, pemerasan dan penyiksaan, dan segera membahas
bagaimana hal ini pasti menghancurkan rencana Tatmadaw
dan menantang petugas di daerah mereka. Perpindahan
ini dilakukan bukan sebagai pengabaian tanah dalam keta-
kutan, tapi sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan
kekuasaan atas tanah, sebuah perpindahan strategis, yang
dikarakterisasikan dengan tepat oleh Adas (1986, 64)
sebagai ‘protes penghindaran’.

Kepala desa sering memanfaatkan kontak dengan
pasukan perlawanan untuk memperkuat kemampuan pen-
duduk desa mereka untuk menghindari penyiksaan, apakah
dengan mendapatkan intelijen akan gerakan Tatmadaw,
ranjau atau senjata untuk mempersenjatai patroli desa, atau
main sikut-sikutan satu sama lain (misalnya, menolak
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tuntutan dengan mengklaim  bahwa kelompok bersenjata
lain telah menempatkan tuntutan atas sumber daya itu, baik
itu makanan, oxcarts atau waktu kerja masyarakat). Seiring
Tatmadaw menanam ranjau dan merusak lebih banyak
panen, lebih banyak warga pengungsi yang cenderung
menggunakan ranjau darat dan meminta  persenjataan;281

hingga penindasan yang lebih keras dan situasi material
yang lebih mengecewakan  memaksa perlawanan penduduk
desa menjadi langsung dan terbuka.

Terlepas dari peran penting mereka, saya belum
mendengar seorang kepala desa memformalisasikan atau
berusaha menstrukturkan  sebuah gerakan dengan mereka
sendiri sebagai pemimpin, bisa jadi karena alasan-alasan
yang akan dibahas di bawah ini. Sebaliknya, banyak desa
telah memutuskan untuk berbagi beban menjadi kepala
desa dengan menggilir posisi itu secara rutin. Seperti
dijelaskan oleh seorang penduduk wanita di desa Negara
Karen bagian  selatan,

Kepala desa. . . dipilih oleh masyarakat sendiri. Mereka
biasanya wanita, karena pria tidak dapat bertahan dari
pukulan dan hukuman yang berulang-ulang oleh para
tentara. Oleh karena itu, tak seorang pun maumenjadi
seorang kepala desa di seluruh wilayah. Beberapa desa
menjalankan sistem rotasi untuk posisi itu, dan meng-
ganti kepala desa sesering mungkin setiap dua minggu
atau setiap bulan. Akibatnya, bahkan anak perempuan
yang berusia 17- atau 18 tahun kadang-kadang bertindak
sebagai kepala desa, tapi mereka dapat mengatur desa
dan akan dipatuhi karena semua orang tahu bahwa
mereka diperintah dan dipandu oleh para tetua desa,
biasanya para pemimpin biara, dan sehingga mereka

281 Wawancara, para pengungsi di  Pegu Division timur, November
2005.
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tidak pernah  menyalahgunakan kekuasaan mereka.
(KHRG 2006a, 68)

 Strategi-strategi perlawanan memperoleh kemiripan
yang kuat sepanjang ruang dan waktu, dengan contoh-
contoh seperti di atas yang terjadi berulang kali di daerah
yang terpisah 1.000 kilometer atau lebih.282 Ini mungkin
telah berkembang bebas seperti yang dibutuhkan, tetapi
komunikasi antara kepala desa dan sepanang daerah me-
lalui struktur pemerintahan dan militer yang dibentuk oleh
KNU/KNLA hampir dipastikan memainkan peran. Semua
ini dicapai tanpa struktur formal, tetapi dengan tingkat
persetujuan umum yang biasanya berpusat pada seorang
kepala desa. Seperti yang disebutkan Scott (1985, 35),
keterlibatan sebagian besar masyarakat dalam tindakan
yang dikombinasikan ‘ subkultur pendukung’ membuat hal
tersebut ‘masuk akal untuk membicarakan tentang gerakan
sosial.  Anehnya, bagaimanapun, ini adalah gerakan sosial
tanpa organisasi resmi, tidak ada pemimpin resmi, tidak
ada manifesto, tanpa iuran, tanpa reputasi, dan tanpa ban-
ner’. Selain itu, siasat ini memasang tujuan-tujuan yang
akan terdengar tidak asing bagi aktivis manapun dalam
gerakan agraria transnasional: penguasaan atas tanah-tanah
desa, hak mata pencaharian tradisional, dan pemeliharaan
identitas dan masyarakat.

Sebuah pernyataan terbuka yang luar biasa dari
perlawanan kelompok  terjadi pada bulan September 2007
di bagian Timur Laut Karen, di kawasan di mana penduduk
desa telah berulang kali mengungsi ke hutan terdekat
karena  gangguan Tatmadaw sejak tahun 2005. Meskipun
terusir, penduduk desa ini pada umumnya dapat meng-
hasilkan panen padi ketika Tatmadaw menarik diri selama

282 Hal ini tercermin dalam sejarah lisan yang dikumpulkan oleh penulis
dari, selatan Tenasserim Division hingga Northern Kayah State,
1991-2007.
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musim hujan, tetapi pada tahun 2007 Tatmadaw mendiri-
kan beberapa pos kecil namun permanen, yang menga-
kibatkan pada krisis makanan. Pada pertemuan dengan
para pengungsi dari empat desa pada bulan September,
pejabat KNU mendesak mereka untuk pindah ke daerah
yang lebih aman, tapi juru bicara desa menjawab ‘Jika kami
pindah ke daerah lain yang KNLA tidak bisa mengaman-
kannya untuk kami, dan SPDC akan membuat markas di
sekitar desa kami sehingga kami tidak akan bisa kembali’.
Mereka mengatakan mereka lebih suka tinggal di tanah
mereka dan melarikan diri bila diperlukan, dan mereka
menyebut diri mereka ‘Gher Der’ (‘Pertahankan rumah
[kami’]). Tidak ada pemimpin yang disebutkan.283 Menamai
strategi-strategi mereka tidak mengubah mereka, tetapi
mencerminkan pengetahuan yang jelas tentang kepen-
tingan umum dan aksi bersama. Seiring penduduk desa
yang hidup dengan menghindari kontak dengan negara,
inisiatif  ini terjadi di luar kekuasaan negara. Apakah akan
menyebar, dan apakah akan ditargetkan untuk dihancurkan
oleh Tatmadaw atau kooptasi oleh KNU, masih harus
dilihat.

Masalah-masalah  Pembentukan Gerakan terbuka

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perlawanan
penduduk desa bisa lebih efektif  jika lebih terstruktur dan
sistematis, atau bersatu menjadi sebuah gerakan yang jelas
dan bernama. Dalam kebanyakan konteks lokal ada
beberapa kemungkinan untuk koordinasi yang lebih besar
antara keluarga dan desa, dan sejak tahun 2005 para peneliti
lapangan bersama dengan Karen Human Right Group telah
mendorong pembahasaan di desa-desa di mana potensi-

283 Informasi dan kutipan diterjemahkan dari laporan lapangan peneliti
KHRG yang hadir. Nama desa dihilangkan untuk melindungi desa-
desa yang bersangkutan.
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potensi ini berada.284 Kemungkinan berbeda-beda antara
beberapa desa tergantung pada sistem panen, peran perwira
militer daerah dan faktor lainnya, tetapi menciptakan suatu
‘gerakan’ yang lebih formal dengan struktur atau hierarki
yang nyata umumnya tidak dilihat sebagai pilihan, karena
alasan berikut.

Pertama, strategi ketidakpatuhan para penduduk desa
yang telah berkembang sejak lama terutama karena tidak
ada pemimpin atau struktur yang bisa dibunuh, ditangkap
dan disupa oleh negara. Bandingkan hal ini dengan bebe-
rapa lusin kelompok bersenjata di Burma, yang sebagian
besar dipaksa, dikepung atau disuap untuk menyetujui
perjanjian ‘damai’ dengan rezim, banyak dari mereka
berubah menjadi entitas perusahaan eksploitatif  atau wakil
tentara negara. SPDC tidak disiapkan untuk mengizinkan
segala bentuk masyarakat sipil yang tidak dapat diken-
dalikan atau dibatasi secara efektif (Steinberg 1999, 13).
Di antara satu-satunya organisasi yang diizinkan beroperasi
tanpa campur tangan langsung dari negara adalah
organisasi keagamaan, dan penindasan dengan kekerasan
oleh rezim terhadap penganut Buddha Sangha pada Sep-
tember 2007 setelah para biarawan berani memprotes
kebijakan ekonomi memberikan contoh jelas tentang
tanggapan rezim ketika lembaga keagamaan yang dihor-
mati menuntut untuk reformasi. Negara yang sekarang,
didedikasikan untuk mengendalikan semua tanah, tanaman
dan perdagangan produktif  melalui mekanisme yang
diuraikan sebelumnya, jelas tidak mengizinkan segala
bentuk gerakan kemerdekaan yang mewakili penduduk
desa atau mendukung reforma agraria; seperti sebagian
bukti, tidak adaserikat buruh atau organisasi-organisasi

284 Pengamatan terlibat penulis, November 2005, 2006; April 2007.
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agraria resmi di Burma sekarang ini.285 Tatmadaw telah
diketahui secara spesifik menargetkan kesehatan dan
bantuan pemulihan di negara bagian Karen.286 Meskipun
organisasi bersenjata telah berhasil bertahan, mereka
melakukannya dengan membuat kesepakatan dengan
rezim, ataupun dengan mempertahankan keberadaannya
secara militer  melawan serangan militer besar-besaran yang
niscaya  terjadi .287

KNU / KNLA dan kepemimpinan DKBA itu sendiri
tumbuh di bawah relasi masyarakat-negara yang sangat
hirarkhis, dan sebagai akibatnya asalah kecurigaan terhadap
setiap gerakan sipil yang berkembang di daerah operasi
mereka yang tidak tunduk kepada kepemimpinan mereka.
KNU kadang-kadang memberikan tekanan pada kelom-
pok-kelompok sipil Karen untuk tunduk pada peng-
awasan,288 sedangkan DKBA dilaporkan telah membuat

285 Pada tahun 2006 International Labour Organization’s Commitee
of  Experts on the Application of  Conventions and Recommenda-
tion menulis, ‘informasi yang diberikan oleh Pemerintah [Burma]
terus menunjukkan kurangnya kemajuan menuju pembentukan
sebuah kerangka legislatif   yang yang di bawahnya organisasi pekerja
yang bebas dan merdeka dapat didirikan’. ‘CEACR: Individual
Observation concerning Freedom of  Association and Protection of
the Right to Organise Convention, 1948 (No 87) Myanmar (ratifikasi:
1955)‘, (lihat http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host-
=status01&textbase=iloeng&document=8454&chapter=6&qu-
ery=%28C087%29+%40ref+%2B+%28Myanmar%2CBurma-
%29+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0.

286 Backpack Health Worker Team, sebuah organisasi bantuan medis,
melaporkan bahwa timnya yang secara rutin dilacak dan ditargetkan
oleh militer, dan bahwa  pada tahun 1998 sampai tahun 2005 tujuh
tenaga medisnya telah dieksekusi (BPHWT 2006, 22).

287 DKBA adalah contoh dari pendahulunya, KNU / KNLA yang
setelahnya.

288 Diamati oleh penulis dalam pertemuan masyarakat sipil orang
Karen, dan dalam pernyataan KNU, misalnya: ‘Kami, KNU, dengan
jelas mendesak revolusi di seluruh Karen dan orang Karen untuk
berjuang, dalam kesatuan, dengan KNU, dan dengan tegas
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ancaman kekerasan terhadap kelompok-kelompok hak
asasi manusia setempat yang mendokumentasikan tuntutan
DKBA terhadap penduduk sipil. Organisasi-pemulihan
yang berbasis di Karen seperti Karen Office of  Relief  and
Development (KORD) dan kelompok-kelompok aktivis
seperti Karen Rivers Watch bekerja di Negara Bagian Karen
tetapi dijalankan oleh para pengungsi yang berbasis di Thai-
land, sebagian untuk memudahkan akses terhadap sumber
daya dan  dukungan, tetapi juga untuk kemerdekaan yang
lebih besar dari kelompok-kelompok bersenjata. Ruang
politik bagi penduduk desa jauh lebih terbatas di dalam
Burma sendiri, bahkan dalam daerah yang dikendalikan
oleh perlawanan.

Kedua, strategi-strategi penduduk desa sering meng-
gunakan bentuk ketidakpatuhan yang ditutupi oleh ke-
patuhan pura-pura. Perempuan Pemimpin desa menolak
untuk menyediakan manusia penyapu ranjau yang telah
disebutkan sebelumnya tidak menentang otoritas petugas
secara terbuka atau bahkan menolak tuntutannya; dia
hanya menyarankan metode lain, tidak memberi petugas
itu alasan untuk menghukumnya karena pembangkangan
tapi tahu bahwa petugas itu akan menolak keras. Perla-
wanan menimbulkan reaksi yang tidak begitu keras yang
semakin kurang dilihat menentang struktur otoritas (Scott
1985, 33). Namun jika tujuan atau struktur perlawanan
menjadi lebih terlihat, sumber daya negara mungkin akan
langsung dikerahkan untuk merusak atau menghancur-
kannya.

Akhirnya, akibat yang wajar untuk kendali negara
atas masyarakat sipil adalah bahwa warga sipil di seluruh
Burma cenderung tidak mempercayai organisasi. Orga-
nisasi yang dijalankan negara beroperasi terutama sebagai

menentang seluruh aktivitas  yang merusak kesatuan revolusioner
dan nasional’(KNU 2007).
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intstrumen represi dan predasi, sementara kelompok-ke-
lompok perlawanan bersenjata sendiri sering mengek-
sploitasi penduduk desa dan memaksakan wajib militer.
Selain itu, penduduk desa tahu bahwa keanggotaan dalam
kelompok atau inisiatif manapun sering mengakibatkan
pembalasan hukuman dari beberapa kelompok yang
berlawanan, sehingga mereka enggan untuk bergabung
dengan apapun yang berstruktur. Contoh ‘Gher Der’ yang
telah disebutkan sebelumnya berkembang menjadi
pengecualian, tumbuh dari sebuah konteks di mana pen-
duduk desa melihat tidak ada pilihan yang layak; tapi bah-
kan ‘Gher Der’ terkenal akan kurangnya struktur formal.

Apa yang Membuat Sesuatu Disebut ‘Gerakan’?

Tanpa struktur dan koordinasi menyeluruh, apakah
mungkin untuk membicarakan tentang sebuah ‘gerakan’?
Apa yang membentuk dan mengendalikan sebuah ‘gerakan’
telah lama diperbincangkan. Analisis tradisional memu-
satkan pada perilaku kolektif, dan sering mengkarakterisa-
sikan aktifitas gerakan sebagai ledakan irasional kemarahan
gerombolan (Cohen 1985, 672). Dengan mengangkat  bukti
empiris yang bertentangan dengan ini,  teoretisi ‘mobilisasi
sumber daya’ pindah ke sisi ekstrim lain, menerapkan
sebuah ‘logika neoutilitarian yang dilekatkan pada pelaku
kolektif ’ (Ibid., 674), memperlakukan partisipan gerakan
aktor rasional l yang bermanfaat dan menekankan
kepentingan, strategi dan pertentangan di antara organisasi-
organisasi untuk ‘pengakuan kelompok sebagai aktorpolitik
atau. . . meningkatkan keuntungan material’ (Ibid., 675).
Pandangan ini dikontraskan dengan teoritisi yang  ‘iden-
titas-sentris’ atau gerakan sosial ‘baru’, yang menekankan
pada pembentukan identitas kolektif dan mempelajari
gerakan yang membentuk jaringan yang longgar yang
berusaha ‘menciptakan ruang-ruang demokratis bagi tin-
dakan yang lebih otonom’ (Escobar dan Alvarez 1992, 5).
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Mereka mengkarakterisasikan gerakan sosial ‘baru’ dengan
‘sebuah organisasi yang terbuka, cair, partisipasi yang
inklusif  dan  non-ideologis, dan perhatian lebih besar pada
transformasi sosial daripada transformasi ekonomi ‘(Della
Porta dan Diani 1999, 12).

Baik mobilisasi sumber daya maupun paradigma
identitas-sentris mengasumsikan sebuah ‘kontestasi di
antara kelompok-kelompok yang terorganisir’ (Cohen
1985, 673). Tarrow (1998, 4) mendefinisikan gerakan sosial
sebagai ‘tantangan kolektif, berdasarkan pada tujuan
bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang ber-
kelanjutan dengan elit, lawan, dan otoritas’; namun
‘tantangan kolektif ’-nya harus disusun terlebih dahulu
(mungkin oleh seorang pelopor), yangsetelahnya tantangan
lain dimobilisasi menuju penyebabnya melalui ‘jaringan
sosial’ dan ‘membangun solidaritas’ (ibid.). Teoretisi lain
menyatakan kebutuhan akan pemimpin secara lebih terus
terang: “Sebuah gerakan sosial setidaknya terorganisir
secara minimal. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi pe-
mimpin atau juru bicara, anggota atau pengikut, dan
organisasi atau koalisi, fenomena yang diselidiki adalah
tren, mode, atau protes yang tak-terorganisir, bukan sebuah
gerakan sosial’ (Stewart et al 2001, 2). Sejak awal, Piven
dan Cloward menantang definisi semacam itu, berpendapat
bahwa, ‘penekanan pada maksud sadar dalam penggunaan
ini mencerminkan sebuah kebingungan dalam literatur
antara gerakan massa di satu sisi, dengan organisasi for-
mal yang cenderung muncul di puncak gerakan di sisi lain—
dua fenomena yang saling terkait tetapi  berbeda’(1977, 5).
Mereka menganggap ‘tantangan kolektif ’ menjadi ‘fitur
kunci dan yang membedakan sebuah gerakan protes’.
Tantangan di sini merujuk pada aksi ketidak-patuhan atau
perlawanan rakyat ketika mereka tidak lagi menganggap
peraturan dan tuntutan sah; ‘nampaknya aksi menantang
yang terbagi-bagidapat dianggap peristiwa gerakan ketika
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mereka yang terlibat menganggap diri mereka bertindak
sebagai anggota suatu kelompok, dan ketika mereka
memiliki keyakinan protes yang sama’(ibid., 4).

 Meskipun berfokus pada ‘kelompok-kelompok yang
terorganisir, sebagian besar teoretisi ‘gerakan sosial baru’
memperhitungkan kecairan dalam struktur dan tujuan
organisasi. Escobar dan Alvarez (1992, 7), misalnya,
mengkritik ‘penyederhanaan empiris dan reduksionisme
politik yang mengarahkan para peneliti untuk mem-
fokuskan perhatian mereka pada aspek protes yang terukur,
seperti konfrontasi dengan sistem politik dan dampaknya
pada kebijakan negara; akibatnya, mereka mengabaikan
efek yang kurang terlihat pada tingkat budaya dan kehi-
dupan sehari-hari’ yang merupakan tujuan yang sebenarnya
dari banyak protes sosial. Akses terhadap atau penggantian
negara hanyalah sebuah cara, bukan tujuan. Beberapa
tulisan mengenai ‘identitas-sentris’ atau ‘gerakan sosial
baru’ lebih jauh, berpendapat bahwa kecenderungan
menuju keterbukaan dan kecairan pada struktur membuat
gerakan-gerakan ini resisten terhadap definisi apapun.289

Sebuah posisi yang lebih moderat akan adalah jika gerakan-
gerakan sosial itu sendiri berkembang, maka cara mereka
didefinisikan juga harus berkembang juga.

Della Porta dan Diani (1999, 16) telah mensintesiskan
beberapa perspektif  untuk mengajukan sebuah definisi yang
inklusif  tentang gerakan sosial yang tampaknya tepat bagi
gerakan berjejaring masa kini, dan yang membuka ruang
bagi  perbandingan dengan perlawanan tingkat-desa Karen:
“Kami akan membahas gerakan sosial -dan, terutama,
komponen politiknya- seperti (1) jaringan-jaringan infor-
mal, berdasarkan (2) pada kesamaan kepercayaan dan
solidaritas, yang memobilisir tentang (3) persoalan-per-

289 Escobar dan Alvarez (1992, 6-7) mengutip tulisan-tulisan Alain
Touraine, Ruth Cardoso dan Elizabeth Jelin pada pengaruh ini.
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soalan yang berkonflik, melalui (4) penggunaan  berbagai
bentuk protes yang sering. ‘Mereka kemudian menge-
laborasi  definisi ini, menambahkan bahwa gerakan
‘bukanlah organisasi’ tetapi ‘jejaring interaksi di antara
beragam aktor yang bisa mencakup organisasi formal
ataupun tidak, tergantung pada perubahan keadaan’(1999,
16). Ini menekankan fluiditas  gerakan sosial; ‘salah satu
karakteristik nya, sesungguhnya, adalah rasa keterlibatan
dalam sebuah upaya kolektif-tanpa harus secara otomatis
masuk dalam sebuah organisasi tertentu.  Lebih tepatnya,
gerakan sosial tidak memiliki anggota, tetapi partisipan . .
. . keanggotaan gerakan tidak pernah dapat direduksi
menjadi satu aksi pelekatan tunggal. Sebaliknya, gerakan
sosial terdiri dari serangkaian aksi yang berbeda, yang
dilakukanbersama-sama, memperkuat rasa memiliki dan
identitas’ (1999, 17; penekanan ditambahkan). Dengan
menggeser fokus dari struktur organisasional ke keperca-
yaan dan aksi bersama, definisi ini memungkinkan perban-
dingan antara beragam bentuk perlawanan yang sepaham
dan kolektif, namun masih menerima bahwa terdapat batas
yang jelas antara gerakan dan bukan-pergerakan.

Struktur dan Spontanitas: Membandingkan Perlawanan
Penduduk Desa Karen dengan Gerakan yang  Dikenal
Secara Internasional

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Rurais Bra-
zil (MST), atau Gerakan Petani tunakisma, adalah sebuah
gerakan sosial agraria yang terkenal secara internasional.
Dibentuk pada tahun 1985, sekarang MST menyatakan 1.5
juta anggota di seluruh Brasil, membuatnya menjadi
gerakan sosial terbesar di Amerika Latin. Beroperasi pada
prinsip-prinsip seperti ‘tanah untuk petani’ dan satu pasal
dalam undang-undang Brasil yang menyatakan bahwa
tanah  yang tidak produktif  harus diserahkan demi tujuan
sosial, mengusahakan penghidupan yang berkelanjutan
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bagi keluarga tunakisma melalui pendudukan damai yatas
sebidang tanah yang tidak digunakan, dimana gerakan ini
membuat pertanian kolektif  atau keluarga  yang didukung
dengan sekolah-sekolah, klinik dan fasilitas lainnya.
Gerakan ini menyatakan telah memegang sertifikat tanah
untuk lebih dari 350.000 keluarga di 2.000 permukiman,
dengan 180.000 lebih keluarga yang pada saat ini menghuni
tanah yang masih menunggu sertifikat.290

MST berada dalam definisi Della Porta dan Diani
(1999) tentang gerakan sosial. MST telah menjadi lebih dari
sebuah ‘jaringan informal’, dengan kantor-kantor,, hierarki
dan dewan pengurus provinsional dan nasional (MST
2001), namun masih didukung oleh tanggung jawab dan
kerja para anggota tunakism. Keyakinan bersama dan
solidaritas yang ada dalam filsafat hak atas tanah dan
pendirian pertanian layanan sosial yang dikelola secara
kolektif. MST bergerak di seputar masalahhak atas tanah
yang sangat konfliktual, kadang-kadang menyebabkan se-
rangan kekerasan terhadap anggotanya oleh negara dan
kekuatan lainnya (MST 2001; Filho dan Mendonca 2007,
83-4). Terakhir, MST terlibat dalam berbagai bentuk protes,
seperti pendudukan tanah dan demonstrasi. MST juga
memenuhi definisi Piven dan Cloward, meskipun mereka
membedakan ‘pembangkangan bersama’ buruh  tunakisma
yang timbul melawan sistem tenure tanah  yang tidak lagi
mereka lihat sah dari struktur gerakan yang formal yang
muncul pada ‘puncak’ pembangkangan ini.

Perlawanan yang meluas tetapi tidak terstruktur
penduduk desa Karen lebih sulit untuk ditempatkan dalam
definisi Della Porta dan Diani, kecuali  ditafsirkan secara
luas. Penduduk desa memang beroperasi sebagai bagian

290 Website MST  (http://www.mstbrazil.org/?q=about), diakses 10
Oktober 2007.
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dari jaringan interaksi informal, apakah melalui kekera-
batan, komunikasi atau jaringan kerjasama antara keluarga
dan desa. Sebagian besar jaringan ini tidak dibuat untuk
tujuan perlawanan, meskipun mereka mengabdi pada
tujuan itu seiring perlawanan berkembang. Demikian pula,
keyakinan bersama dan rasa memiliki memang ada, mes-
kipun tidak dianggap sebagai keanggotaan sebuah gerakan.
Sebaliknya, rasa memiliki ada melalui rasa  identitas
bersama, sebagai orang Karen, sebagaipenduduk desa di
bukit atau lembah, sebagai sesama penghuni suatu desa
atau wilayah tertentu, sebagai sesama petani padi ladang,
dll., sementara keyakinan bersama termasuk ide kedaulatan
dan hak asasi manusia, tradisi-tradisi, kadang-kadang
agama setempat, oposisi terhadap kediktatoran militer dan
simpati untuk perlawanan bersenjata. Meskipun tidak
tersusun sebagai sebuah filosofi gerakan, unsur-unsur
tersebut menyusun  apa yang Scott (1985, 35) sebut sebagai
‘subkultur yang mendukung’ yang penting untuk kesuk-
sesan aksi perlawanan sehari-hari, dan memenuhi syarat
strategi penduduk desa seperti apa yang Della Porta dan
Diani (1999, 17) sebut’ aksi-aksi yang berbeda, yang di-
lakukan bersama, memperkuat rasa memiliki dan identitas’.
Mengenai persyaratan ketiga, karenaaksi kolektif  yang
berfokus pada isu-isu pertikaian, penduduk desa Karen
sering bertindak secara kolektif  untuk menghindari atau
meringankan tuntutan dan siksaan dan melestarikan apa
yang mereka lihat sebagai identitas orang Karen dan mata
pencaharian  melawan upaya negara untuk mengasimilasi
mereka. Dalam arti luas, tindakan ini bertujuan untuk
menghasilkan perubahan sosial: akhir bagi praktek asimi-
lasionis negara, dan pelestarian kedaulatanlokal atas tanah
dan mata pencaharian. Terakhir, persyaratan bahwa ge-
rakan menggunakan protes sebagai sebuah metode tidak
berlaku jika berarti protes publik yang terbuka. Tapi kalau
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protes ditafsirkan secara lebih luas mencakup bentuk-
bentuk ‘perlawanan sehari-hari’ yang dipraktikkan secara
meluas‘(Scott 1985), maka pelarian bisa dianggap bentuk
protes (‘memilih dengan nama orang lain, atau ‘protes
penghindaran’), seperti halnya dapat menolak en masse
untuk muncul dalam kerja paksa yang diperintahkan, atau
mengirim wakil desa kepada otoritas lokal untuk menen-
tang dan menegosiasikan tuntutan tertentu.

 Dari perspektif  Piven dan Cloward, apakah tindakan-
tindakan ketidakpatuhan orang pedesaan Karen dapat
dianggap sebagai ‘gerakan’ tergantung pada apakah mereka
didorong oleh ketidak-sahan ekploitasi, dan oleh sekum-
pulan keyakinan bersama. Jika ditanya, sebagian besar or-
ang pedesaanKaren tidak mungkin menggambarkan diri
mereka sebagai bagian sebuah gerakan sosial agraria.
Namun, ketika ditanya bagaimana mereka menanggapi
siksaan tertentu baru-baru ini, kesadaran atas tindakan
perlawanan mereka sendiri segera muncul, biasanya disertai
dengan ekspresi harga diri komunitas dan solidaritas .
Meskipun dapat dikatakan bahwa banyak tindakan yang
dilakukan lebih  untuk pertahanan daripada perlawanan,
batas antara keduanya samar (adas 1986). Penduduk desa
mungkin menolak kerja paksa  terutama karena mereka
harus bekerja di ladang, tetapi mereka juga merasa marah
dan tidak melihat legitimasi dalam tuntutan itu dan sering
mengatakan hal ini ketika diwawancara. Sama halnya,
penduduk desa melarikan diri ke dalam hutan untuk
menghindari tembak di tempat oleh pasukan Tatmadaw,
tapi ini hanya terjadi karena mereka menolak untuk pindah
ke tempat yang dikendalikan negaraseperti yang diperin-
tahkan. Bahkan ketika ketidakpatuhan  tidak mengandung
maksud untuk menolak, otoritas militer tetap melihatnya
sebagai perlawanan, seperti yang dibuktikan dalam an-
caman-ancaman mereka ketika penduduk desa tidak
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patuh.291 Agar tindakan seperti itu dianggap sebagai bagian
dari sebuah ‘gerakan’ perlawanan, penduduk desa tidak
perlu menyadari setiap tindakan sebagai langkah menuju
tujuan yang lebih besar, tetapi ada atmosfer penerimaan
dan dukungan komunal, kesepahaman akan aksi dan
konsistensi dengan gagasan tentang keadilan sosial yang
dipegang bersama. Seperti disebutkan sebelumnya, strategi
dan tujuan perlawanandesa Karen-berpusat di sekitar
mempertahankan kontrol atas tanah dan mata pencaharian,
komunitas dan identitas- menunjukkan kesamaan yang luar
biasa antara orang-orang dalam suatu desa dengan wilayah
yang beragam dan tidak saling berdekatan.292 Sifat kolektif
tindakan-tindakan ini tidak muncul dari koordinasi atau
komunikasi, tetapi dari kesamaan alasan, metode dan
tujuan. Fenomena ‘Gher Der’ yang disebutkan sebelumnya
hanyalah sebuah pengakuan terbuka akan sebab bersama
yang biasanya dibiarkan implisit.

Selain itu, sangat kurangnya struktur, hirarki atau
tujuan-tujuan yang tersusun dapat  membantu perlawanan
tetap lebih spontan dan mudah disesuaikan dengan
perubahan kebutuhan dan kondisi. Hirarki dan/atau
demokrasiperwakilan  dalam gerakan membuat mereka
tunduk pada orang-orang pada posisi kepemimpinan dan
pada relasi kuasa, sedangkan efek gabungan dari aksipetani
yang tidak terkoordinasi karena  kurangnya kepemimpinan

291 pemimpin Desa secara teratur  bersaksi bahwa para petugas
mengancam akan memperlakukan desa sebagai ‘musuh’ jika mereka
tidak mematuhi perintah.

292 Hal ini dapat dilihat dalam, inter alia, strategi penyembunyian dan
berbagi makanan, memantau gerakan militer, menghindari tuntutan
kerja paksa dan menyesatkan  pasukan negara sambil memberikan
informasi kepada kelompok hak asasi manusia dan pasukan
perlawanan, diamati oleh penulis antara tahun 1991 dan tahun 2005
di seluruh Divisi Tenasserim, Negara Bagian Mon,  Negara Bagian
Karen dan Divisi Pegu Timur.
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menyebabkan dirinya resisten terhadap tujuan yang
menyimpang atau korup. Setiap aksi terjadi dengan tujuan
khusus, dan dampak keseluruhan terhadap struktur
kekuasaan hanya terwujud saat seluruh aksi digabung.
Meskipun  dapat mencegah perlawanan menjadi terbuka
atau terkoordinasi, tampaknyamerupakan cara yang efisien
untuk menjaga gerakan tetap ‘berjalan’ , karena seluruh
penampilannya berupa tubuh tanpa kepala. ‘Dimana
perlawanan sehari-hari terpisah dengan cara yang paling
mencolok dari bentuk-bentuk perlawanan adalah dalam
pengingkarannya yang tersirat terhadap tujuan publik dan
simbolis ‘(Scott 1985, 33); yang berfungsi dengan baik,
karena tujuan publik dan simbolis selalu tunduk pada
interpretasi (dalam kasus simbolis) dan pada  politik dan
kepentingan-kepentingan yang bertentangan (dalam kasus
publik). Tujuan publik dan simbolis juga merupakan
sasaran yang mudah untuk serangan atau kooptasi.

Ketika respon  penduduk desa terhadap penindasan
mengikuti pola yang sama dan  secara konsisten dilaksana-
kan dalam skala besar, maka  mungkin untuk memikirkan
sebuah gerakan tanpa nama atau kesadaran diri. Dalam
kasus Karen terdapat populasi besar yang tersebar di
wilayah yang luas , namun mengidentifikasi diri mereka
sebagai ‘orang’ dan menggunakan strategi-strategi yang
sebanding untuk menghindari atau mengurangi eksploitasi
dan siksaan oleh yang secara umum dianggap ‘ penindas’,
baik orang-orang ini, lembaga atau program. Aksi yang
nampaknya terisolasi ini bergabung dengan efek yang
mendalam untuk meruntuhkan kontrol Tatmadaw atas
desa-desa dan menyabotase program ‘pembangunan’
negara. Ini merupakan aksi akar-rumput tanpa pelopor;
yang eksis sebagai kumpulan dari individu dan aksi kolektif,
jauh lebih sulit untuk mengendalikan arah dan dapat
mencapai akhir yang sama bagi gerakan yang lebih
terstruktur. Namun, sebelum kita menarik garis yang tegas
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antara gerakan terstruktur dan yang tidak terstruktur, akan
lebih berguna untuk memikirkan aktivitas gerakan  yang
memiliki sekumpulan ekspresi struktural yang mungkin,
mulai dari struktur jaringan yang terorganisir dengan baik
dengan wakil-wakil yang dapat dikenali, sampai gerakan
tanpa pemimpin dan samar-samar seperti  perlawanan desa
bergaya-Karen. 293

 Kesamaan menjadi lebih jelas jika kita bandingkan
tujuan, taktik dan prestasi perlawanan desa Karen dengan
tujuan, taktik dan prestasi gerakan agraria yang diakui
seperti MST. Pokok-pokoknya tentu saja sangat berbeda
karena keduanya berada dalam konteks yang sangat
berbeda untuk tujuan yang berbeda dan dengan partisipan
yang berbeda, tetapi tujuannya di sini adalah untuk
membandingkan jenis  tujuan, taktik dan prestasi.

   • Tujuan. MST mengorganisir isu-isu hak, khususnya
hak atas tanah dan redistribusi tanah yang adil. Pere-
butannya terutama antara kaum miskin tunakisma
dengan pemilik tanah  besar. Aksi perlawanan orang
Karen pedesaan juga terjadi dalam perebutan hak,
dan banyak penduduk desa dengan tegas menyatakan
hal ini. Secara khusus, mereka menginginkan kontrol
atas tanah yang selalu mereka kerjakan tanpa campur
tangan   atau eksploitasi yang tidak perlu oleh negara
atau  aktor  kuat lainnya. Perebutan terutama antara
penduduk desa dengan pemilik tanah terbesar, yaitu
negara Burma. Aksi individu mungkin didorong oleh
kombinasi kepentingan pribadi dengan hasrat untuk
menghilangkan penindasan, tetapi hal yang sama juga
berlaku bagi MST; kebanyakan orang yang berpar-
tisipasi dalam MST mungkin lebih tertarik untuk
mendapatkan akses terhadap tanah daripada mengu-
bah sistem kepemilikan tanah di Brazil.

293 Saya berhutang kepada pereview anonim atas pengetahuan ini.
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• Taktik. MST menggunakan aksi terbuka, dengan seo-
rang pelopor yang bernegosiasi dengan pemerintah
atau mengidentifikasi tanah untuk dirampas, meren-
canakan aksi dan mengorganisir orang ke dalam
komunitas-komunitas besar untuk merebut tanah dan
menetapkan hak-hak atas tanah (MST 2001).  Orang
Karen pedesaan beroperasi dengan cara yang kurang
terorganisir, aksi perlawanan mereka biasanya terjadi
di dalam desa. Namun, ketika diperintah untuk
meninggalkan tanah mereka oleh Tatmadaw,  tang-
gapan mereka sering dipandu oleh tetua desa, yang
memimpin perpindahan ke hutan atau ke tempat
relokasi yang dipaksakan yang diputuskan-negara;
jika sebelumnya, perlindungan KNLA kadang-
kadang dinegosiasikan terlebih dahulu dan aktivitas
bertahan hidup dibagi di antara populasi seperti di-
jelaskan sebelumnya.

   • Prestasi. Melalui MST, beberapa ratus ribu orang telah
memperoleh akses terhadap tanah dan membentuk
komunitas-komunitas baru dengan layanan-layanan
pendukung; namun, beberapa orang telah terbunuh
akibatkekerasan negara atau pembalasan dendam
pemilik tanah. Meskipun tidak mencari sertifikat
tanah resmi, perlawanan orang Karen pedesaan
memungkinkan ratusan ribu dari mereka untuk tetap
berada atau dekat dengan tanah mereka terlepas dari
predasi negara dan kampanye relokasi paksa. Dalam
proses ini, banyak orang telah terbunuh oleh keke-
rasan pembalasan militer, penyakit dan kekurangan
gizi. Sifat tertutup perlawanan mereka berarti bahwa
kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya dari tingkat
kesuksesan atau  kegagalannya.

Singkatnya, meskipun sangat berbeda dalam konteks
dan pokok-pokoknya, sifat  keseluruhan kedua perjuangan
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ini menjadikan keduanya dapat dibandingkan, dan
menunjukkan bahwa jika salah satunya memenuhi syarat
sebagai sebuah ‘gerakan’ maka yang lain seharusnya juga.

Apakah perlawanan desa Karen dianggap sebuah
‘gerakan’ tidaklah penting, tetapi perlawanan ini memiliki
dampak yang sangat kuat pada bagaimana para aktor lain
menanggapinya. Saat ini banyak aktor eksternal meng-
anggap orang Karen sebagai aktor yang tak berdaya dan
pasif, kelaparan dan membutuhkan bantuan dari luar;294

sebaliknya mengakui perlawanan mereka sebagai perla-
wanan yang berhasil, sadar dan respon tuntutan yang kuasi-
terkoordinasi  yang mengakui agensi mereka, mendukung
alih-alih menghancurkan praktik-praktik yang sudah ada,
dan membiarkan mereka mengendalikan proses perubahan
apapun.

Hubungan –Hubungan Dengan Yang Di Luar Gerakan:
Potensi Untuk  Solidaritas

Jejaring Domestik

Pada bulan Agustus dan September 2007 dunia luar
teralihkan perhatiannya ke Burma ketika pawai ribuan
biksu turun ke jalanan untuk memprotes kebijakan negara.
Seiring dengan  dukungan sipil perkotaan untuk para biksu
berkembang lebih jelas, beberapa komentator memper-
tanyakan mengapa penduduk pedesaan dan kelompok
perlawanan bersenjata berbasis-etnis tidak tampak terlibat
secara aktif.295Sebelum membahas potensi bagi  hubungan-

294 penggambaran seperti itu masih mendominasi laporan-laporan luar
negeri. Horton (2005, 14), misalnya, menggambarkan para
pengungsi desa Karen sebagai ‘orang-orang yang trauma, lemah,
secara psikologis mati rasa’.

295 Lihat, sebagai contoh, ‘Lack of  Unity kept ethnic group out of  show
down’, The Irrawaddy, 11 / 10/2007 (http://www.irrawaddy.org/
a r t i c l e. p h p ? a r t _ i d = 8 9 8 4 h t t p : / / w w w. i r rawa d dy. o r g /
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hubungan antara perlawanan di tingkat desa dengan aktor
transnasional, penting untuk mendiskusikan tuduhan
bahwa penduduk pedesaan tidak cukup memberikan
dukungan kepada ‘gerakan’ di Burma.

Perlu dicatat bahwa peemberontakan para biksu tidak
berlangsung dalam isolasi. Peristiwa ini mengikuti eskalasi
metode yang lebih halus protes perkotaan yang telah ber-
kembang selama tiga tahun terakhir. Termasuk kampanye
‘kemeja putih’, yang melibatkan orang-orang yang me-
nunjukkan perlawanan mereka terhadap rezim dengan
mengenakan kemeja putih pada hari-hari tertentu; kam-
panye doa, ketika orang-orang mengenakan warna kuning
untuk  berdoa secara pribadi bagi tahanan politik di Pa-
goda Shwedagon di Rangoon pada hari Selasa; dan
kampanye petisi, dengan petisi rahasia yang beredar di
seluruh kota.296 Setiap kali rezim berusaha untuk membu-
barkan kampanye-kampenye tersebut (misalnya, dengan
mengerahkan preman yang dibayar untuk menyemprotkan
air pada orang-orang yang sedang berdoa di Shwedagon
atau dengan menangkap mereka yang dicurigai memulai
petisi), sebuah bentuk protes baru yang muncul untuk
melengkapi atau menggantikan yang lama. Pola ini terus
berlanjut sejak kekerasan terhadap protes para biksu pada
September 2007, dengan semboyan yang mengandung
nama-nama para pemimpin junta yang muncul di leher
anjing-anjing liar, dan pemboikotan rapat umum SPDC
yang wajib dihadiri.297 Sementara itu, orang-orang perko-

article.php?art_id=8984 ).
296 Lihat “Junta warns of  ation against student group”, The Irrawaddy,

31/11/2006 (http://www.irwandy.org/article.php?art_id=6307).
297 Lihat “protesting dogs are now on the regime’s wanted list, The

Irrawaddy, 12/10/2007 (http://www.irrawaddy.org/
article.php?art_id=8998, diakses 31/10/2007), dan “Unlikely resis-
tance in Burma’s Mandalay”, BBC News, 25/10/2007 (http://
news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pasific/7060424.stm)
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taan melanjutkan strategi harian mereka untuk meng-
hindari dan meminimalkan pajak dan tuntutan. Sama
seperti perlawanan pedesaan, perlawanan perkotaan yang
selalu muncul dalam berbagai bentuk.

Di permukaan tampak beberapa hubungan yang jelas
antara perlawanan perkotaan dan pedesaan sehari-hari,
atau antara perlawanan  pedesaan di wilayah yang berbeda.
Desa-desa orang Karen menghadapi jam malam reguler
militer dan larangan perjalanan yang membatasi gerakan
di luar desa mereka, dan bahkan untuk perjalanan jarak
dekat memerlukan penyuapan di banyak ‘pos pemeriksaan’.
Selain itu, kurangnya kepemimpinan yang terstruktur yang
melekat pada perlawanan tingkat desa menghalangi
kemungkinan hubungan formal. Kelompok bersenjata
negara dan non-negara yang curiga terhadap aktivitas
politik warga sipil yang berada di luar wilayah kekuasaan
mereka, membuat  sulit untuk menciptakan  hubungan
warga sipil-ke-warga sipil. Ketika pembangkang perkotaan
melarikan diri dari penangkapan datang ke desa-desa,
penduduk desa kadang-kadang menghadapi hukuman
keras dari aparat negara karena menampung mereka;
kehadiran para penentang yang terbuka oleh karenanya
menempatkan perlawanan rahasia sehari-hari mereka
dalam bahaya. Akhirnya, orang Karen melindungi kedau-
latan daerah dengan gigih dan curiga terhadap kecende-
rungan kaum asimilasionis Burma, mengarah pada keti-
dakpercayaan antara orang Karen dengan orang  perkotaan
Burma. Banyak ketidakpercayaan historis, baik antar-etnis
maupun  desa-kota, dapat membuat penduduk pedesaan
lebih terbuka terhadap solidaritas dengan orang-orang
dalam posisi yang sama di belahan dunia lain dibandingkan
dengan para pembangkang perkotaan di negara mereka
sendiri. Seperti ditunjukkan Fox (2005, 187), banyak
hubungan transnasional yang sebenarnya ‘translokal’,
antara kelompok-kelompok lokal atau polities yang tersebar
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di seluruh dunia. Kadang-kadang membangun hubungan
dengan orang-orang yang berada jauh di tanah yang
terpencil bisa saja tidak dipenuhi dengan ranjau politik
daripada bekerja sama dengan mereka yang berada di kota
atau desa tetangga.

Terlepas dari hambatan untuk memiliki hubungan
terbuka, hubungan dengan gerakan-gerakan domestik
lainnya berjalan dengan cara yang lebih halus. Orang Karen
mengetahui perjuangan-perjuangan yang terjadi di bagian
lain negara itu melalui siaran radio gelombang pendek,298

laporan-laporan hak asasi manusia yang beredar dalam
bahasa Karen dan Burma, informasi dari kelompok per-
lawanan bersenjata, dan melalui partisipasi dalam rapat dan
upaya pemulihan yang dikoordinasi oleh kelompok-
kelompok perlawanan atau organisasi hak asasi manusia
lokal. Informasi yang kemudian didapat membuat orang-
orang tetap memperoleh informasi mengenai bagaimana
penduduk desa di tempat lain menolak proyek agrofuel ne-
gara, atau menghindari pasukan militer melalui perpin-
dahan strategis. Informasi dari siaran radio menghasilkan
rapat umum oleh penduduk desa di bagian Selatan Negara
Bagian Karen  pada September 2007 untuk menunjukkan
dukungan bagi protes  para biksu di seluruh negeri.299 Para
pedagang dan rute perdagangan juga berfungsi sebagai
saluran-saluran informasi dan dukungan material; misal-
nya, ‘pasar hutan’ yang diam-diam diorganisiroleh para
penduduk desa dalam persembunyian dan mereka yang
menetap yang berfungsi sebagai strategi bertahan hidup,

298 Siaran BBC dan Voice of  America di Burma sangat populer,
sebagaimana siaran Democratic Voice of  Burma dalam bahasa
Burma, Karen dan bahasa lainnya.

299 Lihat ‘Protests spread in rural Karen State’, KHRG Buletin, 25
September 2007. (Http:// www.khrg.org/khrg2007/
khrg07b3.htmlwww.khrg.org/khrg2007/khrg07b3.html ).
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sebuah taktik perlawanan dan hubungan komunikasi. Jadi
jejaring perlawanan desa eksis sebagai bagian dari ‘gerakan’,
tapi seperti perlawanan itu sendiri perlawanan itu tidak
terstruktur dan sering bersifat sementara.

 Hubungan Transnasional dan Koalisi Global

 Apakah hubungan transnasional atau solidaritas
akan berguna bagi  perlawanan rahasia orang Karen di
tingkat lokal  adalah pertanyaan yang kompleks. Pada
subjek ini, Keck dan Sikkink (1998, 12) mencatat ‘efek
bumerang’, di mana perjuangan domestik yang tidak bisa
mendapatkan tindakan dari jaringan transnasional yang
melibatkan negara untuk memberikan tekanan kepada
negara dari luar. Mereka menulis bahwa ‘jaringan advokasi
transnasional’ dapat ‘membuat sumber daya internasional
tersedia bagi aktor-aktor baru dalam perjuangan sosial dan
politik domestik. Jadi dengan mengaburkan batas-batas
antara relasi negara dengan warga negaranya sendiri dan
jalan lain yang dimiliki warga negara dan negara menuju
sistem internasional, jaringan advokasi membantu untuk
mengubah praktik kedaulatan nasional ‘(1998, 1-2). Hal
ini sangat relevan terutama dengan penduduk desa yang
pada dasarnya adalah aktor non-negara dalam perjuangan
bersama negara akan kedaulatan daerah. Fox dan Starn
(1997, 4) mengklaim perlawanan petani bahwa ‘tidak
mungkin menyiarkan perlawanan tertutup dalam jarak
yang besar, dan tentu saja tidak di seluruh dunia’. Namun
orang Karen telah mengirimkan strategi-strategi perla-
wanan mereka ke seluruh bagian wilayah yang terpisah-
pisah di Burma, kelompok hak asasi manusia setempat
telah menyebarkan pengetahuan tentang strategi-strategi
ini kepada lembaga-lembaga, pemerintah dan aktor-aktor
lain di seluruh dunia, dan bahkan bab ini adalah usaha
untuk melanjutkan diskusi tentang masalah transnasional
ini. Selama 15 tahun terakhir saya telah menyaksikan perso-
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alan-persoalan tentang perhatian langsung terhadap pendu-
duk pedesaan, termasuk tenaga kerja paksa, perpindahan
dan relokasi paksa, berubah dari masalah yang diabaikan
dalam forum internasional menjadi pusat diskusi inter-
nasional tentang hak asasi manusia di Burma,300 semua
karena aksi-aksi itu; sama halnya, laporan-laporan dari
organisasi lokal dan internasional yang sekarang sering
mengakui strategi bertahan hidup pengungsi orang Kar-
en,301 yang tidak menjadi masalah lima tahun lalu. Berla-
wanan dengan pernyataan Fox dan Starn, ‘efek bumerang’
nampak menjadi pilihan yang sangat layak, namun jika hal
itu terjadi akan memerlukan aktor eksternal untuk memulai
keterlibatandengan penduduk desa dan bukan sebaliknya.

Salah satu ‘gerakan agraria transnasional’ yang di-
wakili dalam konferensi panel yang gagal menjawab
pertanyaan saya mengenai gerakan solidaritas adalah Via
Campesina. Didirikan pada tahun 1993 oleh sekelompok
petani dan gerakan petani dan organisasi di Amerika dan
Eropa (Borras 2004, 3), Via Campesina sekarang menya-
takan diri sebagai

gerakan petani internasional, produsen kecil dan
menengah, tunakisma, perempuan pedesaan, masya-
rakat adat, pemuda pedesaan dan pekerja pertanian.
Kami mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan dasar
anggota kami. Kami adalah gerakan otonom, pluralis
dan  multikultural, bebas dari afiliasi politik, ekonomi,
atau afiliasi jenis lain. Anggota kami berasal dari 56
negara dari Asia, Afrika, [E]ropa, dan Amerika.302

300 Sebagai contoh, tekanan oleh International Labour Organization
sejak tahun 1997 akhirnya memaksa SPDC untuk secara formal
melarang kerja paksa (meskipun tak dilaksanakan) (lihat see http:/
/www.ilo.org/public/english/region/asro/yangon/).

301 Lihat TBBC (2007, 4), South (2006, 87), BI / PWF (2006, 23-4).
302 Lihat website Via Campesina (http://www.viacampesina.org/
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Sebagai salah satu  ‘gerakan agraria transnasional’,
yang paling dikenal, Via Campesina akan digunakan di sini
sebagai contoh dari aktor transnasional.

Via Campesina merupakan langkah penting menuju
petani yang mewakili diri sendiri  di tingkat internasional,
dan bukannya diwakili. Delegasinya biasanya para pe-
mimpin petani setempat dalam gerakan mereka sendiri.
Namun, alih-alih sebuah ‘gerakan’,  Via Campesina lebih
tepatnya adalah  sebuah koalisi gerakan, karena anggotanya
terdiri dari gerakan bukan individu. Keanggotaan di Via
Campesina terbatas pada gerakan dengan nama dan
struktur yang jelas dan penerimaan anggota baru ditentu-
kan diantara anggota yang ada, sebuah proses yang kadang-
kadang dipengaruhi oleh politik antara gerakan saingan
(Borras 2004, 17). Pertanyaan berulang-ulang yang saya
ajukan kepada wakil Via Campesina tentang detil proses
penerimaan dan kebijakan mereka pada perjuangan petani
di luar konteks keanggotaan tidak mendapat jawaban apa
pun.303 Posisi Via Campesina dalam solidaritas tanpa-
anggota masih belum jelas. Meskipun fungsi utamanya
adalah untuk ‘Mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan
dasar  anggota kami’ (lihat di atas), pernyataan advokasi
koalisi internasional sering menyiratkan klaim  yang lebih
luas untuk mewakili ‘petani’ diseluruh dunia, sering
menyebutkan  keanggotaan petani dari 56 negara. Bahkan
tanpa klaim ini, advokasi ditujukan untuk mengubah
kebijakan lembaga-lembaga global dan praktek perdagang-
an dapat berpotensi  mempengaruhi petani dan masyarakat

main_en/index.php?option = com_content & task = blogcategory
& id = 27 & Itemid = 44).

303 Pertanyaan ini dan pertanyaan terkait yang dikirim melalui email
kepada dua wakil Via Campesina yang terpisah pada tanggal 1
Oktober dan dikirim lagi pada tanggal 17 Oktober 2007. Tidak ada
tanggapan.
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miskin pedesaan di setiap wilayah di dunia. Hal ini
menciptakan tegangan antara komitmen koalisi terhadap
anggotanya, yang berbasis pada kurang dari sepertiga
negara-negara di dunia dan dengan tidak adanya perwa-
kilan di wilaya-wilayah besar seperti Rusia, CIS, Asia
Tengah, China dan Asia Tenggara daratan, dan advo-
kasinya atas nama banyak negara besar lainnya. Seperti
yang disebutkan oleh Borras (2004, 24),

Mayoritas besar rakyat pedesaan yang terpinggirkan,
tentu saja, tetap berada di luar organisasi formal.
Sementara  penting bagi perkara petani miskin dan petani
kecil bahwa Via Campesina mendukung posisi yang
menyokong kelas sosial termarjinalkan dan kelompok
sosial secara lebih lebih umum, penting untuk secara
kritis menyadari kesenjangan antara kelompok para
petani kecil (peasant) dengan petani besar (farmer) dalam
jangkauan gerakan transnasional Via Campesina, dan
rakyat pedesaan yang jumlahnya lebih besar yang tidak
terjangkau.

The International Conference on Agrarian Reform
and Rural Development (ICARRD) pada bulan Maret
2006, dihadiri oleh perwakilan dari Via Campesina, koalisi-
koalisi transnasional lainnya, kelompok-kelompok aktivis
dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pejabat pemerintahan,
mengadopsi deklarasi akhir yang menyerukan ‘solidaritas
internasional dan dukungan bagi organisasi-organisasi
petani kecil, tunakisma dan buruh pedesaan’ (ICARRD,
2006; penekanan ditambah). Pernyataan ini kembali
mengindikasikan bias yang condong pada kaum tani yang
‘terorganisir’ secara formal, dengan mengeksklusi mereka
yang tidak memiliki ruang politik untuk diatur. Sebagian
besar jaringan dan koalisi transnasional selain Via Cam-
pesina sama-sama distrukturkan di seputar konsep tentang
keanggotaan, di mana gerakan terstruktur harus menga-
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jukan permohonan untuk ikut serta.304 Eksklusi dari
struktur ini berarti suara mereka yang berada dalam
perjuangan yang kurang terorganisasi sebagian besar tidak
didengar dalam proses seperti pembuatan Deklarasi PBB
tentang Masyarakat Adat, yang disahkan pada bulan Sep-
tember 2007 setelah lebih dari 20 tahun penyusunan.305

Via Campesina mencatat bahwa ‘terdapat pola
sistematis pelanggaran hak asasi para petani penggarap di
seluruh dunia yang membutuhkan ‘tanggapan kebijakan
yang sistematis untuk menemukan solusi yang me-
madai’(Via Campesina 2006, 1). Untuk memutuskan dan
menganjurkan ‘tanggapan-tanggapan kebijakan’ atas nama
petani di seluruh dunia yang menempatkan tanggung jawab
pada koalisi untuk  mengetahui kepentingan petani di mana
keanggotaan lemah atau tidak ada. Jika tidak, bisa dituduh
merumuskan dan mengartikulasikan kepentingan petani
tanpa konsultasi, yang akan menimbulkan pertentangan
dengan filosofi dasar tentang petani yang mewakili
kepentingan mereka sendiri.

Memperluas keanggotaan Via Campesina adalah
sebuah proses yang sedang berjalan dan bertahap yang
diperumit oleh penindasan pemerintah, ketegangan lokal
dan ideologi yang berbeda di antara gerakan saingan atau
yang sejajar, di antara faktor-faktor lainnya (Borras 2004,
17), dan perlawanan desa Karen dan gerakan serupa
mungkin tidak pernah mengambil bentuk di mana mereka

304 The International NGO/CSO Planning Commitee on Food Sover-
eignty, misalnya, secara  global mendukung  hak atas  tanah dan
isu-isu terkait namun membatasi keanggotaannya untuk organisasi-
organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (lihat
http://www.foodsovereignty.org/new/whoweare.php).

305 The UN Permanent Forum on Indigenious Issue yang merancang
Declaration yang terdiri dari 16 ‘ahli’ yang secara teratur
berkonsultasi dengan organisasi-organisasi terakreditasi (lihat http:/
/www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/structure.html).
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dapat dipertimbangkan untuk keanggotaan. Ini bukanlah
sebuah alasan bagi ‘gerakan’ perlawanan desa orang Karen
untuk bergabung dalam Via Campesina, bahkan jika itu
yang diinginkan akan menjadi tidak berguna karena
persoalan  perwakilan yang sulit yang akan muncul. Alih-
alih, sebuah pertanyaan yang lebih berguna adalah apakah
ada bentuk solidaritas dan konsultasi yang bisa membantu,
bentuk-bentuk seperti apakah yang bisa diambil dan bahaya
seperti apa yang mungkin ada.

Potensi dan Risiko Solidaritas

Bentuk keterlibatan yang didasarkan pada solidaritas
dan jaringan daripada keanggotaan yang resmi dapat me-
nyediakan jalan tengah, yang akan selanjutnya akan
mengesahkan representasi Via Campesina akanpetani glo-
bal dan perjuangan lokal dari gerakan yang belum dikenal,
ssambil secara potensial menciptakan ‘efek bumerang’,
yang dapat menguntungkan orangKaren dan penduduk
desa lainnya. Memang, melibatkan perjuangan yang kurang
terorganisir mungkin memberikan sedikit dukungan untuk
memperkuat pengaruh internasional dari koalisi trans-
nasional sekaligus membebani mereka dengan memperluas
jangkauan kepentingan yang ingin mereka capai, tetapi jika
mereka menuntut legitimasi di kalangan petani di luar
keanggotaan terbatas mereka maka hal tersebut merupakan
langkah penting.

Bentuk seperti apakah yang dapat diambil oleh
keterlibatan solidaritas seperti itu paling baik ditentukan
oleh para partisipannya, namun beberapa kemungkinan
umum dapat diidentifikai. Pertama, perwakilan koalisi-
koalisi seperti Via Campesina dapat mengunjungi orang
Karen untuk mendiskusikan apa yang terjadi secara glo-
bal, bersama dengan gerakan dan lembaga- lainnya, dan
untuk mengetahui   perjuangan lokal dan kepentingannya.
Informasi lokal ini bisa berguna bagi posisi koalisi dan
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advokasi baik secara regional maupun  global, sedangkan
mobilitas internasional dan akses institusional koalisi dapat
memberikan pengakuan yang lebih besar dan dukungan
dari luar bagi perlawanan desa orang Karen - ‘efek
bumerang’. Kedua, koalisi transnasional bisa memfasilitasi
hubungan ‘translokal’ yang antara orang Karen dengan
orang lain di manapun yang pada saat ini atau sebelumnya
terlibat dalam perjuangan yang sama,  berguna untuk
pertukaran pengalaman dan yang lebih penting sebagai
penggerak semangat juang - komponen yang sering kurang
dihargai dalam analisis luar tetapi sangat penting dalam
perjuangan yang sulit dan berlarut-larut. Ketiga, koalisi
transnasional dapat bertindak sebagai pengawas untuk
membantu melindungi orang pedesaan dari sergapan oleh
agenda pembangunan asing yang dilaksanakan oleh badan-
badan internasional dalam kerjasama dengan negara.
Penduduk desa di Burma memiliki sedikit atau tidak ada
kontak dengan agensi semacam itu dan sedikit kesempatan
untuk mengakses pandangan kritis tentang pembangunan
internasional, membuat mereka rentan terhadap program-
program dari atas ke bawah dan merusak lahan atau
eksploitasi sumber daya haruskah tanah air mereka t
terbuka untuk  intervensi dari luar yang lebih besar dan
investasi. Untuk mengatasi kemungkinan ini  l, koalisi-
koalisi transnasional bisa mendidik masyarakat tentang
pasukan internasional yang belum mereka hadapi, dan
memantau rencana yang lahir dalam modal asing yang
dapat mempengaruhi orang Karen. Via Campesina
diposisikan denga -baik untuk menjadi bagian dari inisiatif
semacam itu karena aktivitas-aktivitas dapat mengambil
bentuk pembagian informasi dari petani-ke-petani.

Poin dan metode kontak sudah ada. Kepala desa
biasanya dapat mengatur pertemuan dengan penduduk
desanya . Untuk menghubungi kepala desa, bantuan lokal
dan kelompok hak asasi manusia dapat memfasilitasi
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akses. Meskipun terstruktur untuk maksud-maksud lain,
beberapa kelompok lokal yang sudah disebutkan diangkat
oleh penduduk desa dan pengungsi dan dapat bertindak
sebagai penghubung.

Banyak faktor yang masih perlu dipertimbangkan
untuk mencegah keterlibatan yang menyebabkan lebih
banyak kerugian daripada keuntungan. Untuk menghindari
pembalasan militer inisiatif  seperti itu mungkin harus
merendah dan rahasia; kelompok hak asasi manusia dan
bantuan lokal sudah mahir dalam hal ini, dan sering
memfasilitasi kunjungan-kunjungan yang sama oleh
wartawan dan advokat. faktor lainnya adalah risiko yang
mengancam strategi perlawanan penduduk desa dengan
menarik perhatian kepada mereka. Sejauh ini, strategi desa
sebagian besar sukses dengan tetap rahasia dan nampak
tidak mengancam bagi negara. Karen Human Rights
Group telah menghadapi masalah ini sejak tahun 2005
dalam melaporkan strategi-strategi perlawanan, dan telah
berusaha untuk fokus pada mereka yang telah diketahui
otoritas militer lokal dan menghilangkan strategi yang lebih
sensitif  ataudetil yang dapat digunakan untuk menyasar
desa-desa.306

Bentuk-bentuk khusus keterlibatan dan solidaritas
harus dirancang oleh para para partisipan, jika ada
konsensus pada kegunaannya. Dengan mobilitas mereka
yang lebih besar dan akses terhadap komunikasi, koalisi
transnasional paling tepat untuk memulai kontak ini, jika
perlu dengan logistik yang difasilitasi oleh organisasi lokal
yang bekerja di antara para penduduk desa. Dapat dika-
takan bahwa ini melampaui mandat koalisi, yang ada untuk
melayani anggota organisasi mereka. Namun hal ini tidak

306 Diamati melalui partisipasi penulis dalam, pertemuan manajemen
dan proses editing KHRG, Oktober 2005 sampai April 2007.
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mencegah mereka untuk membangun jaringan ‘ke atas’ di
luar keanggotaan mereka, dengan institusi seperti Orga-
nisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa,
organisasi non-pemerintah internasional, bahkan Or-
ganisasi Perdagangan Dunia, dan menekan lembaga-
lembaga ini untuk mengubah kebijakan global mereka,
tidak hanya kebijakan lokal mereka di negara-negara di
mana koalisi memiliki banyak anggota. Dengan demikian,
mereka mendapatkan tanggung jawab untuk menanggapi
kebutuhan dan tujuan yang diungkapkan para petani secara
global, yang juga akan terpengaruh oleh perubahan
kebijakan. Oleh karena itu membangun jaringan tambahan
‘ke bawah’ harus menjadi prioritas.

Kesimpulan

Bab ini menimbulkan banyak pertanyaan daripada
yang bisa dijawabnya, dengan harapan merangsang diskusi
daripada mencapai kesimpulan. Seperti apakah perlawanan
dan ketidak-kepatuhan orang Karen dapat dianggap
sebagai sebuah ‘gerakan’, saya percaya bisa. Ada cukup
bukti tentang aksi yang sepaham dan terarah yang tersebar
luas yang berusaha mencapai tujuan yang dapat diiden-
tifikasi tentang masalah-masalah pertikaian, terutama
mempertahankan tanah dan mata pencaharian; bahwa aksi
ini didasarkan pada keyakinan yang dipegang bersama dan
identitas yang diterima; dan bahwa aksi ini sama-sama
dibuat melalui bentuk-bentuk protes termasuk penghin-
daran (‘protes penghindaran’) dan ketidak-patuhan siste-
matis yang merusak sebuah sistem yang dilihat tidak sah
dan menindas; untuk memenuhi persyaratan dari suatu
gerakan yang didefinisikan secara luas. Kurangnya struktur
atau pemimpin yang bisa diidentifikasi membuatnya layak
dan tahan lama dalam konteks penindasan Birma, di mana
suatu gerakan yang lebih terstruktur akan rentan terhadap
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serangan kekerasan atau kooptasi. Hal ini juga mem-
bauatnya tetap spontan, dan mencegahnya untuk diarahkan
melalui misrepresentasi atau kepentingan pribadi. 

Menganggap perlawanan ini sebagai bentuk seruan
untuk peninjauan ulang terhadap agensi rakyat dalam
situasi yang represif  di mana ruang bagi aksi terbuka
dibatasi, dan membuka kemungkinan untuk keterlibatan
melampaui kemurahan hati tradisional atau simpati.
Terdapat banyak kemungkinan bagi koalisi agraria
transnasional untuk meningkatkan legitimasi dan cakupan
mereka dengan melibatkan penduduk desa di mana mereka
saat ini tidak memiliki keanggotaan, dan untuk warga desa
sendiri untuk memperoleh manfaat dari akses aktor
transnasional dan pengaruh pada kebijakan global dan
kemampuan mereka untuk menghasilkan tekanan dari
luar, yang disebut Keck dan Sikkink sebagai ‘efek bu-
merang’. Sementara itu  menerima perjuangan-perjuangan
seperti itu sebagai ‘anggota’ resmi dari koalisi-koalisi
transnasional dalam banyak kasus tidak berguna bahkan
bisa berbahaya, terdapat banyak bentuk solidaritas,
keterlibatan dan advokasi yang bisa menjadi jalan tengah
yang membangun, sementara kekurangan ‘keanggotaan’
resmi. 

Saran-saran yang disajikan di atas untuk memulai
solidaritas ini bersifat belum sempurna, karena detilnya
dapat ditentukan oleh aktor itu sendiri. Hal ini juga
seharusnya menjadi keputusan mereka apakah keterlibatan
seperti itu  diinginkan.
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