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Pembangunan Harus 
Mensejahterakan Rakyat

BLITAR. Foto bersama pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama para petani SPI Basis Kulon Mbambang 
Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur (12/08). Petani SPI Kulon Mbambang adalah salah satu contoh sukses yang berhasil 
melaksanakan perjuangan lahan yang menghasilkan 35 Ha lahan kolektif yang akan dimanfaatkan untuk membangun logistik organisasi, serta 3 
Ha lahan untuk demplot pertanian agroekologi.
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Aksi SPI Jambi Tuntut Penghentian
Kriminalisasi Perjuangan Petani

Ilustrasi foto aksi Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Jambi

BATANGHARI. 700-an massa petani anggota 
Dewan Pengurus Wilayh (DPW) Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Jambi menggelar 
aksi menuntut penghentian kriminalisasi 
terhadap perjuangan petani di Batang Hari, 
Jambi, (01/08). Bersama dengan CAPPA, Front 
Mahasiswa Nasional (FMN), Aliansi Gerakan 
Reforma Agraria (AGRA), SETARA, dan 
Perkumpulan Hijau (PH), ratusan massa SPI 
berkumpul di lapangan Garuda Batang Hari 
dan melakukan long march ke kantor Dinas 
Kehutanan (Dishut) Kabupaten Jambi.

Perwakilan massa aksi diterima oleh 
Dishut Batang Hari. Dalam dialog dengan 
perwakilan Dishut tersebut, Sarwadi Sukiman, 
Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Jambi 
menyampaikan agar Dishut bertanggung 
jawab terhadap penangkapan Mad Dedi 
dan Jhon SP Nadeak. Mereka ditangkap 
oleh Polres Batang Hari saat keduanya 
memenuhi undangan dari Dishut Batang Hari 
dalam rangka pembahasan tentang langkah 
penyelesaian konflik agraria antara petani 
anggota SPI  dengan PT. REKI

“Kami meminta Dishut menegur keras 
PT. REKI yang  tidak menghormati upaya 
penyelesaian yang sedang dibangun dan 
mereka (PT. REKI) malah melakukan tindakan 
peremanisasi  yang mengarah pada konflik 
horizontal antar kelompok masyarakat. 
Kami juga meminta Dishut memberikan 
pertimbangan kepada pihak Polres dalam 
upaya pembebasan atau penangguhan 
penahanan terhadap 2 orang anggota  SPI,” 
ungkap Sarwadi.

Sayangnya, Kepala Dinas Kehutanan 
Batang Hari tidak berada ada di tempat, 
sementara perwakilan Dishut yang menemui 
SPI tidak memiliki wewenang untuk 
memutuskan SPI. Oleh karena itu, perwakilan 
massa aksi berinisiatif untuk menghentikan 
pertemuan, sambil menunggu keputusan yang 
akan dikomunikasikan kepada Kepala Dinas 
Kehutanan.

Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Departemen 
Politik Hukum dan Keamanan SPI yang 
turut hadir dalam aksi ini menyampaikan 
pendekatan hukum yang menjurus kekerasan 
dan premanisasi masih selalu digunakan. 
Hal ini cenderung memunculkan konflik 
horizontal antar kelompok masyarakat, 

sehingga 
upaya-upaya 
penyelesaian 
yang sedang 
dilakukan 
menjadi 
terhambat dan 
berlarut-larut, 
pada akhirnya 
mengakibatkan 
petani selalu 
menjadi pihak 
yang dirugikan.

“Oleh 
karena itu kami 
mendesak 
pemerintah 
untuk segera 
menyelesaikan 
konflik agraria 
di Jambi dengan 
membentuk tim 
penyelesaian 
konflik agraria 
yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi rakyat 
Indonesia,” ungkapnya.

Agus Ruli juga mengemukakan, 
pemerintah harus melaksanakan Undang-
Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai 
undang-undang yang sangat sentral dalam 
pelaksanaan pembaruan agraria dalam rangka 
mengimplementasikan konstitusi Indonesia 
pasal 33 UUD 1945.

“Pembaruan agraria sejati berdasarkan 
UUPA no.5 Tahun 1960 yang sesuai dengan 
pasal 33 UUD 1945 harus segera dilaksanakan 
di Indonesia ini agar konflik-konflik agraria 
dapat selesai dan tidak menimbulkan konflik 
baru,” tuturnya.

Hingga pukul 15.00 WIB, Dishut Batang 
Hari masih belum memberikan kepastian dan 
kejelasan terhadap tuntutan pembebasan 
dua orang petani anggota SPI tersebut. Oleh 
karena itu, massa aksi memutuskan untuk 
melanjutkan aksi dan melakukan long march 
sejauh 3 km ke kantor Polres Batang Hari.

Di Polres Batang Hari, massa aksi 
diterima oleh Kasat Reskrim. Mengenai 
penangguhan penanganan dua orang 

petani SPI, pihak Polres  akan memproses 
permohonan masalah tersebut selama 
tiga hari. Namun, perwakilan massa SPI 
menganggap waktu selama tiga hari  terlalu 
lama.

“Kami meminta Kapolres Batang Hari 
untuk melakukan upaya kongkrit sesegera 
mungkin, seperti memanggil pihak PT. REKI 
untuk dipertemukan dengan SPI dalam 
mengusahakan permohonan penangguhan 
penahanan. Jika tidak kami rela menginap 
disini,” ungkap Azhari, Ketua Badan Pelaksana 
Cabang (BPC) SPI Batang Hari, yang juga 
bertindak sebagai Koordinator Lapangan aksi 
kali ini.

Pihak Polres kemudian meminta 
perwakilan lima orang masa aksi SPI 
untuk kembali melakukan negosiasi 
langsung dengan Kapolres. Akhirnya 
tercapai kesepakatan bahwa Kapolres akan 
mengundang PT. REKI dengan menghadirkan 
pihak pelapor untuk dipertemukan dengan 
pihak SPI pada sore hari ini, 2 Agustus 2012, 
dengan syarat masa aksi tidak melakukan aksi 
menginap.#
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Pembangunan Harus 
Mensejahterakan Rakyat

Foto: Mugi Ramanu (memegang microphone) anggota Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia 
(SPI) dan Henry Saragih (sebelah kanan), Ketua Umum SPI,  dalam safari ramadhan di Batang, Jawa Tengah

BATANG. Rombongan tim safari ramadhan 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) yang dipimpin langsung 
oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih, 
menyambangi Dewan Pengurus Cabang 
(DPC) SPI Kabupaten Batang, Jawa Tengah 
dan mengadakan dialog sekaligus acara buka 
puasa bersama (08/08/). Sebanyak 60 orang 
petani yang terdiri dari pimpinan SPI serta 
perwakilan warga dari empat desa hadir 
kegiatan tersebut.

Dialog tersebut turut dihadiri oleh 
Sekda Kabupaten Batang Hariyanto serta 
Kadis PU Kabupaten Batang Heru Suyono. 
Kedua pejabat Pemerintahan Kabupaten 
Batang tersebut hadir atas undangan 
DPC SPI Kabupaten Batang, berkaitan 
dengan pembangunan mega proyek PLTU 
di Kabupaten Batang yang menimbulkan 
keresahan terhadap warga.

Pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap) di Kabupaten Batang merupakan 
mega proyek pembangunan PLTU terbesar 
sepanjang sejarah kelistrikan nasional dengan 
kapasitas 2000 Mega Watt. Proyek tersebut 
akan dibangun diatas areal seluas ± 400 
Ha, yang mengancam warga di empat desa 
(Ujung Negoro, Karang Geneng, Pono Wareng, 
Kencono Rejo).

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh PT. 
Adaro, Proyek PLTU tersebut dijalankan oleh 
PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI). PT 
Bhimasena Power Indonesia selaku pemenang 
tender PLTU Jawa Tengah ini adalah 
perusahaan konsorsium yang terdiri dari 
merger 3 perusahaan. Masing-masing adalah 
J-Power (Electric Power Development, co. ltd), 
Itochu Corporation, dan PT Adaro Power yang 
merupakan bagian dari PT Adaro Energy Tbk. 
Skema kepemillikan di dalam PT Bhimasena 
Power ini terdiri dari 34% J-Power, 34% 
Adaro, dan 32% Itochu.

Ketua Majelis Nasional Petani (MNP) 
SPI, Mugi Ramanu yang hadir dalam dialog 
tersebut menyatakan, pembangunan PLTU 
di Kabupaten Batang harus memperhatikan 
kehidupan dan masa depan petani dan buruh 
tani yang menggantungkan kehidupannya 
pada lahan pertanian.

“Skema ganti rugi lahan belum tentu 
menjamin keberlangsungan hidup petani, 
serta menjamin petani dapat memperoleh 
lahan pengganti pertaniannya di tempat lain,” 
ungkapnya.

Lebih lanjut Mugi menyatakan, 92 
KK anggota SPI yang masuk dalam areal 

pembangunan PLTU akan menuntut lahan 
pengganti serta uang ganti rugi.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI 
menegaskan pesan kepada Pemkab 
Batang yang diwakili oleh Sekda, bahwa 
pembangunan harusnya bertujuan untuk 
mensejahterakan rakyat.

“Proyek pembangunan PLTU di 
Kabupaten Batang harus mengutamakan 
kesejahteraan rakyat di sekitarnya, bukan 
merugikan atau malah menimbulkan 
kemiskinan baru akibat dampak dari 
pembangunan tersebut. Selain SPI berjuang 
kedaulatan pangan, kita juga berjuang 
bagaimana negara berdaulat terhadap 
energi. SPI juga mendorong energi ini 
haruslah dikuasai negara baik nasional 
maupun daerah. Selain untuk kesejahteraan 
rakyat, pembangunan PLTU tersebut 
harus memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan APBD Pemkab Batang atau 
pendapatan nasional. Yang kita khawatirkan 
pembangunan PLTU ini akan meminggirkan 
rakyat dan merugikan negara, serta hanya 
menjadi alat untuk mengeruk keuntungan 
oleh para pengusaha saja,” paparnya.

Menyikapi penegasan dari SPI tersebut, 
Sekda Kabupaten Batang, Suharyanto 
menyatakan, Pemerintah Kabupaten Batang 
tidak akan membiarkan begitu saja jika 
pembangunan PLTU akan merugikan warga.

“Kita juga antisipasi terus untuk 
memastikan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi dan yang lainnya. Kalau perlu 
kita buat MoU antara warga dengan 
PLTU. Masukan tetap dari keluahan yang 
disampaikan oleh warga, harapannya 
masukan tersebut bisa dibawa dalam rapat 
komisi Amdal,” tuturnya.

Di akhir dialog Henry Saragih 
menyatakan bahwa SPI akan membela 
kepentingan anggotanya, juga warga lainnya 
yang meminta keterlibatan SPI dalam 
membantu menyelesaikan persoalan warga 
dengan adanya pembangunan PLTU.

Henry yang juga Koordinator Umum 
La Via Campesina (Gerakan Petani 
Internasional) berpesan bahwa petani 
ataupun warga di empat desa tersebut harus 
bersatu, mengorganisir diri untuk membela 
kepentingan rakyat. Dengan demikian rakyat 
akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat.#

TANAH 
UNTUk 

penggarap!!!
www.spi.or.id
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Proyek Pembangunan Mengancam 
Kehidupan Petani Yogyakarta
YOGYAKARTA. Dewan Pengurus Wilayah 
(DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Yogyakarta yang baru saja berhasil 
membangkitkan kembali pertanian di 
lereng merapi yang luluh lantak akibat 
bencana erupsi beberapa waktu lalu, harus 
menghadapi tantangan baru yang mengancam 
kehidupan petani di wilayah lainnya. Hal 
tersebut terungkap dalam sarasehan antara 
pimpinan SPI se-Yogyakarta dengan Tim Safari 
Ramadhan DPP SPI yang tengah berkunjung 
ke DPW SPI Yogyakarta (10/08).

Pimpinan SPI dari berbagai Kabupaten 
menyampaikan laporan tentang ancaman 
pengambil alihan lahan-lahan petani oleh 
proyek pembangunan dan industri tambang 
di Yogyakarta yang akan meningkat dalam 
waktu dekat. Industri tambang pasir besi 
yang didanai oleh investasi asing, tengah 
berlangsung di Kabupaten Kulonprogo dan 
Bantul.

Penambangan tersebut menghancurkan 
lahan-lahan pertanian yang telah diolah dan 
dibuat subur oleh petani untuk ditanami 
tanaman pangan. Sebelumnya lahan-lahan 
tersebut merupakan lahan pasir yang tandus. 
Para petani tidak berdaya karena lahan 
tersebut telah diserahkan hak kelolanya 
oleh Pemerintah Daerah kepada investor. 
Sebagaimana diketahui sebagian besar 
tanah di wilayah Yogyakarta berada dibawah 
kepemilikan Sultan Yogyakarta yang juga 
menjabat sebagai Gubernur, dalam bentuk 
Sultan Ground. Rakyat Yogyakarta hanya 
diperbolehkan untuk tinggal dan mengolah 
tanah tersebut, dan tidak akan dapat 
memilikinya.

Laporan dari Pengurus DPC SPI 
Kulonprogo, Sudarno, menyatakan bahwa 
Bandara Internasional yang baru akan 
dibangun di Kabupaten Kulonprogo mulai 
tahun 2014 dan akan dioperasikan tahun 
2016. Lokasi pembangunan bandara tersebut 
membentang di sepanjang Pantai Congot dan 
Pantai Glagah, yang meliputi empat desa di 
Kecamatan Temon, yakni Desa Sindutan, Desa 
Palihan, Desa Jangkaran serta Desa Glagah.

Bandara tersebut akan dibangun di 
atas lahan seluas 637 Ha, dengan panjang 
lintasan 3.250 meter dan luas 45 meter. 

Pengadaan tanah untuk pembangunan 
Bandara Internasional tersebut berasal dari 
Pakualaman Ground sekitar 40%, dan 60% 
sisanya akan diambil dari tanah masyarakat.

Ketua DPW SPI Yogyakarta, Tri 
Hariyono, menyatakan perjuangan untuk 
mempertahankan lahan-lahan petani dari 
ancaman proyek pembangunan tersebut 
menghadapi tantangan yang berat.

“Selain status kepemilikan tanah-tanah 
sebagai tanah milik Sultan, kita dihadapkan 
pada kenyataan kuatnya budaya patronial 
di masyarakat yang tunduk pada kekuasaan 
Sultan. Upaya yang dapat dilakukan oleh kita 
untuk sementara waktu terus memperkuat 
pengorganisasian petani yang menjadi 
korban,” ungkap Tri.

Selain pembangunan Bandara 
Internasional, di Kabupaten Kulonprogo 
juga akan dibangun Pangkalan TNI AL 
(Lantamal) yang akan dimulai pada tahun 
2013. Saat ini pembangunan infrastruktur 
berupa jalan menuju lokasi pembangunan 
tengah dilangsungkan sebagai tahap awal 
pelaksanaan proyek tersebut, dan pihak 
Pemda telah mensosialisasikan rencana 
tersebut kepada warga sekitar.

Menyikapi perkembangan tersebut, Ketua 
Umum DPP SPI, Henry Saragih menegaskan 
kembali bahwa SPI tidak akan berdiam diri 
atas proyek-proyek atas nama pembangunan 
yang mengambil alaih lahan pertanian dan 
memiskinkan petani.

“Bukan suatu hal yang kebetulan jika 
SPI selalu hadir di setiap daerah yang 
terdapat proyek-proyek industri maupun 
pembangunan yang merampas hak-hak 
petani. Makin besarnya arus investasi asing 
yang masuk ke Indonesia menjadi salah satu 
penyebab meningkatnya proyek-proyek 
pembangunan yang didanai oleh swasta,” 
tuturnya.

Henry menambahkan, ditetapkannya 
Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan pada akhir tahun 2011 yang 
lalu merupakan salah satu skenario untuk 
memuluskan berbagai proyek tersebut.

“Hal ini menjadi lonceng peringatan bagi 
kita untuk memperkuat organisasi kita agar 
dapat mempertahankan hak-hak petani yang 
terancam oleh kekuatan modal tersebut,” 
tambahnya.#

(Foto Kiri-Kanan): Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Tri Haryono. Ketua Badan Pelak-
sana Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta, dan Marzuki, Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal Yogyakarta

Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati
Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial
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Kisah Sukses Perjuangan Pembaruan 
Agraria Petani SPI Kulon Mbambang

BLITAR. Tepat di bawah kaki Gunung Kawi 
terbentang hamparan kebun cengkeh dan 
kopi milik petani anggota Dewan Pengurus 
Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Kabupaten Blitar, tepatnya SPI Basis Kulon 
Mbambang Kecamatan Doko. Kebun cengkeh 
dan kopi ini membentang di ketinggian antara 
900 M sampai 1.420 M  di atas permukaan 
laut, dengan suhu antara 15 – 24 derajat 
Celsius.

Ketika Tim Safari Ramadhan Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) SPI berkunjung 
(12/08) ke lokasi, ratusan pohon cengkeh 
milik warga Kulon Bambang sedang berbuah 
dan memasuki masa penen. Geliat kehidupan 
ekonomi warga menunjukkan adanya 
kemajuan. Terbukti di setiap halaman rumah 
banyak cengkeh dijemur. Saat ini harga 
cengkeh basah Rp. 28.000/kg dan harga 
kering 90.000/kg.

Sebelumnya, hamparan tanah warga 
seluas lebih dari 280 Ha tersebut awalnya 
merupakan bagian luas lahan 955,5 Ha yang 
dikuasai HGU Perkebunan PT. Sari Bumi Kawi

Berkat perjuangan yang terorganisasikan 
sejak 1998, sekarang lahan seluas 280 Ha 
tersebut  telah resmi milik 351 KK, hasil dari 
penetapan tanah obyek land reform seluas 
255 Ha dan 25 Ha melalui penetepan land 
consolidation. Pada awalnya 351 KK tersebut 
buruh yang bekerja pada PT Sari Bumi Kawi  
sebagai buruh harian pemetik teh.

Petani Kulon Mbambang merupakan 
salah satu pendiri Serikat Petani Jawa 
Timur (SPJT) yang menjadi anggota SPI saat 
berbentuk Federasi Serikat Petani Indonesia 
(FSPI) (1999-2007). Ketika kongres ketiga 
FSPI di Wonosobo pada 2007, diputuskan 
perubahan  format organisasi dari federasi 
menjadi unitaris, sehingga FSPI berubah 
menjadi SPI. Kini petani Kulon Mbambang 
menjadi bagian dari DPC SPI Kabupaten Blitar.

“Perjuangan petani Kulon MBambang 
tidak bisa lepas dari sejarah organisasi 
perjuangan petani di Jawa Timur, dan bahkan 
FSPI (sekarang SPI),” tutur Kinan, petani 
anggota DPC SPI Kulon Mbambang

Lebih singkat dia menjelaskan, 
pengorganisasian awal dilakukan oleh 
Cakrawala Timur bersama FPPI Surabaya 
dan Malang (Front Perjuangan Pemuda 
Indonesia) dengan melakakun rapat-rapat dan 
pendidikan dan aksi demontrasi. Pada waktu 
itu perjuangan Kulon MBambang diwadahi 
dalam satu organisasi namanya PAWARTAKU-
Paguyuban Warga Tani Kulon Bambang. 
Tahap awal untuk memperluas perjuangan 
ini kemudian kita melebarkan sayap di 

(Foto Kiri-Kanan): Pusdiklat milik SPI Basis Kulon Mbambang yang dibangun 
di atas tanah perjuangan

perkebunan lain, yaitu 
di kecamatan Wlingi 
tepatnya di perkebunan 
Sengon dan Piji 
Ombo. Dan akhirnya 
terbentuk Serikat 
Petani Aryo Blitar-
SPAB. Tidak cukup kuat 
di tingkat Kecamatan 
dan Kabupaten Blitar, 
kemudian terbentuk di 
tingkat propinsi Jawa 
Timur bersama LSM 
Cakrawala Timur dan 
FPPI.

“Di awal tahun 
2000-an kita 
deklarasikan Serikat 
Petani Jawa Timur-
SPJT. Pada  2003 kita 
bergabung di FSPI 
tepatnya di kongres 
FSPI di Lawang-Malang, 
yang sekarang menjadi 
SPI. Dan tahun 2009 SPAB berubah mejadi SPI 
Kabupaten Blitar, sesuai dengan keputusan 
organisasi,” tuturnya.

Pada awalnya perjuangan tanah 
anggota SPI di Kulon Mbambang merupakan 
gejolak protes buruh kebun yang menuntut 
pembayaran tunjangan hari raya (THR). 
Gejolak protes buruh kebun tersebut bermula 
pada tahun 1998, yang kemudian meningkat 
menjadi perjuangan untuk mendapatkan 
tanah.

Ketua Departemen Pengawasan dan 
Penguatan Organisasi Badan Pelaksan Pusat 
(BPP) SPI , Ali Fahmi, yang turut berperan 
mengorganisir perjuangan petani Kulon 
Mbambang sejak awal menyatakan, awalnya 
perjuangan menuntut hak normatif buruh.

“Setelah kita lakukan analisa yang 
mendalam kemudian perjuangan ditingkatkan 
menjadi perjuangan merebut tanah,  karena 
akar masalah kemiskinan buruh perkebunan 
waktu itu karena warga tidak mempunyai 
tanah,” tuturnya.

Perjuangan dari buruh kebun menjadi 
petani yang memiliki tanah tersebut 
menempuh waktu yang panjang. Perjuangan 
yang dimulai sejak tahun 1998 tersebut, 
membuahkan hasil penyerahan sertifikat 
kepemilikan tanah oleh BPN pada akhir 2011 
yang lalu. Meski memperoleh kemenangan 
dan telah memiliki hak atas tanah, perjuangan 
tersebut belum selesai.

Menurut Kinan, secara de facto dan de 
jure perjuangan untuk memperoleh tanah 

memang telah dimenangkan. Namun itu saja 
tidak cukup. Tantangan selanjutnya adalah 
bagaimana mengelola lahan, membangun 
ekonomi anggota serta memperkuat 
organisasi. Sebab perjuangan kaum tani di 
negara ini masihlah panjang

Lebih lanjut dia menjelaskan, di lahan 
tersebut telah disisihkan 35 Ha lahan kolektif 
yang akan dimanfaatkan untuk membangun 
logistik organisasi. Selain lahan kolektif, di 
atas lahan tersebut terdapat 3 Ha lahan yang 
difungsikan sebagai Pusdiklat. Di atas lahan 
Pusdiklat tersebut baru saja diselesaikan 
dua bangunan sederhana dari bambu, 
yang berfungsi sebagai aula pelatihan dan 
ruang istirahat. Di sekeliling pusdiklat akan 
difungsikan sebagai demplot-demplot untuk 
praktek pertanian organik.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI yang 
juga hadir dalam safari Ramadhan ini 
mengungkapkan jangan sampai terjadi jual 
beli lahan perjuangan dan alih fungsi lahan. 
Dia juga menyampaikan, tanaman pangan 
tetap penting untuk diupayakan ditanam.

“Kalau bisa jangan semua ditanami 
tanaman jangka panjang, dan dalam bertani 
harus tetap memperhatikan keseimbangan 
alam dengan menggunakan prinsip-prinsip 
pertanian agrokologis,” ungkapnya.

Henry juga menambahkan agar DPC SPI 
Blitar tetap mengadakan pendidikan untuk 
petani, baik pendidikan kader petani ataupun 
pendidikan keterampilan petani.#
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Konflik Agraria yang Tak Terselesaikan 
Kembali Tewaskan Anak Petani
JAKARTA. Di bulan Ramadhan tahun 2012 
ini satu lagi berita menyedihkan menimpa 
keluarga petani. Belum usai penuntasan kasus 
Mesuji dan juga kasus Bima kini darah anak 
bangsa mengalir kembali di tangan aparat 
kepolisian. Seorang remaja berusia 12 tahun, 
Angga bin Darmawan tewas tertembak oleh 
aparat Brimob Polda Sumatera Selatan yang 
menyisir masuk ke dalam perkampungan 
warga, di desa Limbang Jaya, Kabupaten 
Ogan Ilir, Sumatera Selatan,  (27/07). 
Selain itu beberapa warga juga mengalami 
luka tembakan dan kritis yakni Jessica 
(perempuan, 16 tahun), Dud binti Juning 
(Perempuan, 30 tahun), Rusman Bin Alimin 
(Laki-laki, belum diketahui umurnya), dan 
satu lagi belum diketahui namanya.

Tindakan Brimob ini dalam rangka 
menyelesaikan konflik agraria antara petani 
Ogan Ilir dengan PTPN VII yang kembali 
memanas sejak 17 Juli 2012.  Dengan dalih 
mengamankan aset PTPN VII, pihak Brimob 
menyisir setiap desa untuk mencari petani 
yang mereka duga berpotensi menggerakkan 
massa.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI 
mengecam keras cara-cara kekerasan dan 
cenderung tidak manusiawi yang selalu 
dilakukan oleh aparat dalam menyelesaikan 
setiap konflik yang dialami oleh masyarakat. 
Aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob 
menunjukkan keberpihakan yang membabi 
buta terhadap perusahaan, bahkan secara 
kasat mata telah menjadi kaki tangan 
perusahaan.

“Setiap konflik agraria tetap disertai 
pelanggaran HAM, terutama terhadap kaum 
tani. Petani selalu ditempatkan sebagai 
pihak yang salah dan kalah. Sebaliknya, 
aparatur negara  justru berada di posisi yang 
berlawanan dengan rakyat. Mereka menjadi 
pelindung dan penjaga para pemilik modal. 
Pemerintah juga tidak melakukan upaya 
secara adil dan beradab dalam menyelesaikan 
konflik yang melibatkan petani tersebut,” 
ungkapnya.

Tindakan PTPN VII dan personel Brimob 
jelas melanggar Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 39/1999 tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 2, yaitu tidak boleh seorangpun 
boleh dirampas miliknya dengan sewenang-
wenang dan secara melawan hukum. 
Tindakan kekerasan dan penembakan oleh 
aparat brimob jelas merupakan tindakan yang 
brutal dan melanggar hak masyarakat yang 
dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia 
UUD 1945 Bab XA.

Dalam kasus sengketa lahan, polisi 
diharapkan mampu bersikap mandiri dan 
tidak memihak kepada golongan pemodal, 

sesuai dengan visi dan misi Polri. Hal ini 
penting untuk menghentikan kekerasan dan 
kriminalisasi petani. Apalagi selama ini, dalam 
kasus sengketa lahan dengan perusahaan, 
petani selalu berada dalam posisi rentan, 
secara sosial, ekonomis dan politis. Untuk 
itu, polisi diharapkan lebih proaktif dan 
mendalam saat menangani kasus sengketa 
lahan tersebut.

Henry juga menyayangkan peristiwa 
berdarah ini terjadi hanya berselang dua 
hari dengan arahan Presiden SBY untuk 
membentuk tim penyelesaian sengketa 
agraria.

“Berarti Brimob telah lalai dan 
mengabaikan pernyataan langsung dari 
pemimpin negara ini,” cetusnya.

Henry juga menyerukan kepada Presiden 
Republik Indonesia untuk mengintruksikan 
Kapolri agar tidak menjadikan aparat 
kepolisian sebagai petugas keamanan pihak 
perusahaan perkebunan, tetapi merupakan 
aparat negara yang melindungi segenap 
masyarakat. Karena telah berulangkali 
terjadi tindakan kekerasan terhadap petani 
yang dilakukan oleh aparat kepolisian demi 
kepentingan perusahaan perkebunan.

“Kami juga mendesak agar Kapolri segera 
mengintruksikan Kapolda Sumatera Selatan 
untuk segera menangkap dan mengadili 
aparat Brimob yang terlibat penembakan 
yang berujung kepada kematian ini. Dalam 
penyelesaian haruslah dengan bingkai bahwa 
tanah untuk petani sesuai mandat UUPA 

1960,” tegasnya.
Kasus ini bermula di tahun 1982, ketika 

PTPN membuka perkebunan di Kabupaten 
Ogan ilir (saat itu masih Kabupaten 
Ogan Komering Ilir), yang dalam proses 
mendapatkan tanahnya dilakukan dengan 
paksa. Saat ini luas wilayah perkebunan 
PTPN VII tersebar di enam kecamatan (Kec. 
Payaraman, Batu, Lubuk Keliat, Indralaya 
Selatan, Indralaya Induk, dan Kecamatan 
Tanjung Raja).

Berdasarkan surat keterangam Badan 
Pertanahan Nasional, tanah PTPN VII yang 
memiliki Hak Guna Usaha (HGU) hanya 6.512, 
423 Hektare, sedangkan sisanya kurang lebih 
20.000 Ha, tidak memiliki HGU. Pada tahun 
2009, juga pernah terjadi bentrokan dengan 
aparat yang mengakibatkan 23 orang luka 
tertembak, dan belasan lainnya luka-luka.

Usaha petani untuk menyelesaikan 
konflik dengan jalan damai juga telah 
ditempuh. Pada 16 Juli 2012 yang lalu, 
perwakilan petani telah mendatangi Mabes 
Polri, BPN, dan Kementerian BUMN. Namun, 
tetap tidak ada solusi kongkrit dalam 
menyelesaikan konflik agraria antara PTPN 
VII dan petani ini.

“Pembaruan agraria sudah memang 
tidak bisa ditawar lagi, kalau pemerintah 
tidak bergerak cepat, merumuskan dan 
mengimplementasikan pembaruan agraria ini, 
kita tidak tahu berapa banyak lagi petani dan 
masyarakat tidak bersalah yang akan menjadi 
korban akibat konflik agraria,” tandasnya.#
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Deklarasi Bukit Tinggi, 
Pembaruan Agraria dan Mempertahankan 
Lahan dan Wilayah di Abad ke-21

BUKITTINGGI. La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) bekerjasama dengan Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan Workshop 
dan Seminar Internasional yang bertajuk “Pembaruan Agraria dan Mempertahankan Lahan dan Teritori: Peluang dan Tantangan ke Depan” di 
Bukit Tinggi, 10 -14 Juli 2012.

Acara yang diikuti oleh peserta dari 26 negara ini mempertemukan para petani kecil dan para aktivis gerakan sosial untuk merumuskan 
formula tentang pembaruan agraria sejati untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas 
manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria.

Workshop yang berlangsung selama tiga hari ini (10-13 Juli 2012) ini dilanjutkan dengan seminar internasional yang mengundang Menteri 
Pertanian RI, Suswono dan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, pada 14 Juli 2012.

(Foto): Luapan antusias peserta Workshop dan Seminar Internasional yang bertajuk “Pembaruan Agraria dan Mempertahankan Lahan dan Teritori: Peluang dan Tantan-
gan ke Depan” di Bukit Tinggi, 10 -14 Juli 2012.

Bersambung  ke halaman 9
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Pembaruan Agraria Membangun 
Peradaban Baru Masyarakat Dunia

BUKITTINGGI. Pembaruan agraria mampu 
membangun peradaban baru masyarakat 
dunia yang lebih berkeadilan sosial. Hal 
ini diungkapkan oleh Henry Saragih, Ketua 
Umum Serikat Petani Indonesia pada saat 
membuka seminar internasional yang 
bertemakan “Pembaruan Agraria di Abad 2: 
Tantangan dan Peluang ke Depan” di Balai 
Sidang Bung Hatta, Bukit Tinggi,  (14/07).

Henry memaparkan bahwa rangkaian 
acara ini digelar dalam rangka meletakkan 
kembali fondasi pembaruan agraria yang 
secara nasional telah digagas oleh founding 
fathers Indonesia.

“Bung Hatta di tahun 1943 telah berujar 
bahwa untuk mencapai kemakmuran rakyat 
di masa datang, politik perekonomian 
mestilah disusun di atas dasar yang nyata 
sekarang, yaitu Indonesia sebagai negara 
agraria. Oleh karena faktor produksi yang 
terutama, maka hendaknya peraturan milik 
tanah memperkuat kedudukan tanah sebagai 
sumber kemakmuran bagi rakyat umum. 
Jadi cita-cita pendiri bangsa ini memang 
pembaruan agraria untuk membangun 

peradaban baru di Indonesia yang 
berkeadilan,” paparnya.

Henry juga mengungkapkan 
menambahkan SPI akan komitmen 
meneruskan perjuangan menegakkan 
pembaruan agraria di abad 21 ini. Dalam 
usianya yang ke-14, SPI bersama organisasi 
sosial dan gerakan rakyat di Indonesia telah 
menyelenggarakan konferensi pembaruan 
agraria di Cibubur pada 2001, yang telah 
menghasilkan TAP MPR yang mendukung 
perjuangan pembaruan agraria.

“Sudah banyak kemajuan tentang 
pembaruan agraria di Indonesia yang saat 
ini sudah menjadi agenda politik, tapi 
sayangnya belum ada kemauan sungguh-
sungguh pemerintah untuk benar-benar 
menerapkannya. Sebenarnya kita sudah 
punya dasar hukum untuk melaksanakan 
pembaruan agraria yakni pasal 33 UUD 1945 
sebelum revisi dan Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960″ ungkapnya 
di depan peserta seminar yang berasal dari 26 
negara ini.

Henry menambahkan di level 

internasional, SPI bersama 
La Via Campesina dan 
organisasi rakyat lainnya 
juga telah menginisiasi 
sebuah inisiatif agar Hak 
Asasi Petani menjadi 
sebuah konvensi 
internasional.

“Insya Allah pada 
september nanti PBB akan 
menetapkan Hak Asasi 
Petani menjadi konvensi 
internasional,” tambahnya.

Sementara itu, 
Indra Sago, Majelis 
Nasional Petani (MNP) 
SPI asal Sumatera Barat 
menyampaikan bahwa 
Sumatera Barat memiliki  
tatanan agraria unik yang 
disebut dengan tanah 
ulayat, yang merupakan 
jaminan sosial bagi 
seluruh anak nagari, 
namun sayangnya sudah 
sedikit tergerus akibat 
budaya kapitalis dan 
neoliberalis.

“Pelaksanaan 
pembaruan agraria 
penting untuk menata 
kembali struktur 
ketimpangan penguasaan 

agraria tersebut. Kemudian pendistribusian 
tanah pada petani, khusus peruntukkannya 
bagi pembangunan pertanian pangan, sebagai 
prasyarat utama dalam pembangunan 
kedaulatan pangan dengan basis keadilan 
rakyat,” ungkapnya.

Djoni, Kepala Dinas Pertanian Sumatera 
Barat juga menyampaikan, pemerintahan 
provinsi menyambut baik konsep pembaruan 
agraria yang ditawarkan SPI yang 
memungkinkan petani kecil menjadi lebih 
mandiri dan sejahtera.

“Sumatera Barat sendiri merupakan satu-
satunya provinsi di Indonesia yang menolak 
penggunaan padi hibrida, karena kita percaya 
padi-padi lokal disini jauh lebih produktif,” 
ungkapnya.

Sementara itu, Reinaldo Chingore, 
perwakilan petani La Via Campesina 
dari Mozambik, membacakan deklarasi 
pembaruan agraria di abad 21 yang 
merupakan hasil dari workshop selama tiga 
hari sebelumnya.

(Foto): Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional), Henry Saragih pada saat membuka acara Seminar Inter-
nasional Pembaruan Agraria Abad 21, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat (14/07). 
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Workshop ini diakhiri dengan 
mengunjungi kampung petani anggota SPI di 
Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Baratm 
yang telah berhasil menerapkan pertanian 
organik di atas lahan perjuangan kolektif.

Berikut ini adalah deklarasi yang 
dihasilkan selama workshop tersebut.

13 Juli 2012
Kami berkumpul di Bukit Tinggi, 

Sumatera Barat, Indonesia, dari 10 hingga 
15 Juli 2012. La Via Campesina, gerakan 
petani internasional dan Kampanye Global 
Pembaruan Agraria mengadakan Workshop 
dan Seminar Internasional “Pembaruan 
Agraria dan Pertahanan Lahan dan Wilayah 
di Abad ke-21: Tantangan dan Masa Depan”, 
di tengah-tengah keadaan darurat di tingkat 
global karena krisis pangan, iklim, keuangan, 
kemiskinan dan pengangguran. Kami telah 
mengevaluasi strategi dan pelajaran dari 
perjuangan reforma agraria dan bagaimana 
mempertahankan lahan dan wilayah selama 
dua dekade belakangan.

Fenomena global perampasan lahan 
yang meningkat pesat memberikan urgensi 
pada analisis kami. Seperti yang telah kami 
sampaikan pada dokumen Dakar Appeal 
dan Deklarasi Nyeleni melawan Perampasan 
Lahan, fenomena ini dipromosikan oleh 
elit lokal dan nasional bersama investor 
transnasional juga pemerintah, dengan tujuan 
mengontrol sumber daya paling berharga di 
planet kita ini.

Sejak awal pembentukan La Via 
Campesina dan peluncuran Kampanye 
Global Pembaruan Agraria, kami telah 
menggapai banyak pencapaian, dan pada saat 
bersamaan dunia juga melalui perubahan 
besar. Kami menggarisbawahi maraknya 
proses transnasional dalam modal finansial 
dan juga komodifikasi alam yang berjalan 
secara bersamaan. Hal ini telah mengalirkan 
arus besar kapital pada industri ekstraktif, 
pertanian dan pertanian, agrofuel, kehutanan, 
perkebunan, pariwisata dan pembangunan 
infrastruktur raksasa.

Lebih jauh lagi, di dalam solusi palsu 
krisis iklim, aliran modal di abad ke-21 telah 
menghasilkan “ekonomi hijau” dan “ekonomi 
biru” yang berarti komodifikasi hutan, udara, 
laut, dan bahkan siklus kehidupan itu sendiri. 
Fakta ini berujung pada “perampasan hijau” 
atau “perampasan biru”. “Investasi” ini tidak 
lain adalah perampasan wilayah masyarakat 
adat, petani, nelayan, penggembala dan 
komunitas lokal lain. Negara dan elit-elit 
memainkan peran pada proses perampasan 
ini atas nama keuntungan pribadi, dan mereka 
juga bekerja sama dengan perusahaan-
perusahaan transnasional.

Namun perubahan tidak hanya 
berlangsung di dunia sekitar. Kami juga 
terus berkembang dalam perjuangan kami 
karena pertukaran budaya, pertukaran 
proses, pertukaran cara meraih kemenangan, 
bahkan juga tentang kesalahan yang kami 

buat. Karena itulah dalam beberapa hari 
belakangan pertemuan kami membahas 
refleksi dan pemutakhiran visi serta konsep 
dalam perjuangan pembaruan agraria 
dan bagaimana mempertahankan lahan 
dan wilayah. Kami telah menggarisbawahi 
beberapa elemen kunci dan visi baru 
pembaruan agraria dan kedaulatan rakyat 
atas hak atas tanah dan wilayah mereka. 
Elemen-elemen kunci ini antara lain:

Petani dan keluarga tani memainkan 1. 
peran sentral dalam membangun kedaulatan 
pangan.

Hidup berdampingan secara 2. 
harmonis berdasarkan solidaritas yang saling 
menguntungkan antara rakyat pedesaan, 
termasuk petani, nelayan dan masyarakat 
adat.

Kebutuhan untuk memperluas aliansi 3. 
kita untuk mengikutsertakan orang lain 
yang juga terancam fenomena yang sama, 
termasuk kaum miskin kota yang kritis karena 
kemiskinan dan penggusuran oleh spekulasi 
real estate; rakyat yang hidup di bawah represi 
militer; konsumen yang menghadapi kenaikan 
harga pangan dengan kualitas yang semakin 
memburuk; komunitas yang digusur karena 
industri ekstraktif; dan buruh yang hidup di 
pedesaan dan perkotaan.

Keperluan untuk memperkuat 4. 
hak untuk menentukan nasib sendiri dan 
sementara itu membangun otonomi dalam 
pemerintahan mandiri atas sumber daya 
bersama.

Pendalaman dan perluasan 5. 
kepemimpinan perempuan dalam perjuangan 
atas lahan dan mempertahankan wilayah, dan 
secara umum dalam gerakan.

Menghindari diulanginya kesalahan 6. 
revolusi hijau dan untuk merawat ibu pertiwi 

dengan menggunakan corak produksi 
agroekologi.

Memprioritaskan perjuangan 7. 
kaum muda untuk akses atas lahan di Eropa 
dan Amerika Utara, juga di negara-negara 
lain di belahan Selatan, dan selanjutnya 
merekonstruksi ekonomi pedesaan sehingga 
kaum muda tidak harus terpaksa pindah untuk 
mencari pekerjaan

Kebutuhan untuk membangun aliansi-8. 
aliansi baru dan membangun taktik-taktik 
baru dalam solidaritas dan proteksi melawan 
kriminalisasi yang terus meningkat atas 
mereka yang berjuang mempertahankan tanah 
dan wilayah mereka.

Pengakuan peran fundamental dari 9. 
gerakan sosial dalam pembaruan agraria 
terkini yang diinisiasi oleh berbagai negara 
dengan tingkat kesuksesan yang besar maupun 
yang kecil.

Dengan dimulainya proses refleksi dan 
revitalisasi perjuangan ini, kami menegaskan 
kembali komitmen untuk hak rakyat atas tanah 
dan wilayah, demi membangun kedaulatan 
pangan, dan merawat ibu pertiwi. Pembaruan 
agraria yang baru di abad ke-21 haruslah 
menjadi pilar fundamental tidak hanya untuk 
pembangunan kedaulatan pangan, tapi juga 
dalam transformasi demokratik masyarakat 
untuk membangun peradaban baru yang 
akan mengentaskan kemiskinan, mengakhiri 
kelaparan, dan tak lupa untuk menghormati 
dan melindungi ibu pertiwi.

Globalkan perjuangan! Globalkan harapan!
La Via Campesina Kampanye Global Reforma 
Agraria
Aliansi dari 26 negara di Asia, Afrika, Amerika 
dan Eropa

Sambungan  dari hal. 7

(Foto): Reinaldo Chingore, petani La Via Campesina asal Mozambik pada saat memberikan keterangan men-
genai situasi pertanian di negaranya dalam Workshop Pembaruan Agraria di Abad 21 (10-13 Juli 2012) di Bukit 
Tinggi, Sumatera Barat
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JAKARTA. Di Rio de Janeiro, Brazil, 20-22 
Juni 2012 berkumpul tidak kurang 130 
kepala pemerintahan di dunia, termasuk 
Presiden SBY. Mereka  memperingati 20 tahun 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 
(Rio+20). Sekaligus membahas dan 
memutuskan rezim pembangunan di level 
dunia ke depan seperti apa, guna mengerem 
laju kerusakan lingkungan sekaligus 
memperbaiki tingkat kesejahteraan.

Dalam draf naskah deklarasi, green 
economy atau ekonomi hijau telah disodorkan 
untuk menjadi platform rezim pembangunan 
baru. Jika disetujui nanti, green economy akan 
menggantikan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kontribusinya atas penyusunan 
deklarasi Rio+20, Indonesia ikut mendukung 
konsep ekonomi hijau ini. Alasannya, ekonomi 
hijau sejalan dengan strategi pembangunan 
Indonesia yang pro-growth, pro-job, pro-poor, 
dan pro-environment. Membaca dokumen 
UNEP mengenai green economy, yang menjadi 
referensi utama dari naskah draf, penulis 
mendapati setidaknya dua cacat fundamental 
di sana, yaitu soal pertumbuhan ekonomi dan 
finansialisasi alam.

Sebagaimana banyak dituliskan di 
berbagai jurnal dan media, kegagalan 
pembangunan berkelanjutan sebenarnya 
adalah membiarkan pertumbuhan ekonomi 
dipacu tanpa batas, di atas alam yang 
memiliki batas dan memerlukan siklus. Atas 
nama pertumbuhan ekonomi mayoritas 
pemerintahan di dunia mengambil jalan 
pintas, dengan menawarkan banyak insentif 
kebijakan fiskal untuk mendorong ekspansi 
pemodal besar.

Pemodal besar dijadikan motor bagi 
pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, logika 
penumpukan kapital lebih dominan dari 
logika penciptaan kehidupan bagi rakyat. 
Bahkan parah lagi, karena setiap kegiatan 
ekspansi untuk penumpukan kapital selalu 
dibarengi dengan proses pemarginalan rakyat 
dari mata pencahariannya. Sungguh aneh 
bahwa dokumen green economy sama sekali 
tidak berbicara soal pengendalian pertum 
buhan ekonomi ini.

Finansialisasi Alam
Dalam logika sederhana para pencemar 

lingkungan, pelaku pemusnahan biodiversitas 
dan pengemisi karbon harusnya segera 
mengurangi dan menghentikan aktivitas 
kotornya agar bumi tidak semakin rusak. 
Sayangnya, tidak demikian dalam logika 
ekonomi hijau.

Ekonomi hijau justru membuat 

Kapitalisme Hijau
mekanisme yang memungkinkan praktik 
ekonomi tercemar terus berlangsung, 
sepanjang membayar kegiatan konservasi 
ataupun pengurangan emisi di tempat 
atau negara lain. Jadi, ekonomi hijau 
memberlakukan adanya izin untuk 
mencemari dan tukar guling atau offsetting.

Setelah mengadakan penilaian atas 
fungsi-fungsi lingkungan atau nature 
valuation, selanjutnya bisa diatur adanya 
pembayaran atas jasa lingkungan atau 
payment on environmental services (PES). 
Contohnya, paling nyata dari PES adalah 
proyek reduction emission from deforestation 
and forest degradation (REDD), yakni negara 
industri tidak mau mengurangi emisi karbon 
mereka secara domestik, tetapi membeli 
kredit karbon negara lain seperti Indonesia.

Mekanisme yang sama kini mulai digagas 
untuk keragaman hayati melalui the economic 
of ecosystem and biodiversities (TEEB). 
Negara-negara yang telah mengakibatkan 
erosi biodiversitas, melalui TEEB tinggal 
membeli kredit dari luasan ekosistem 
tertentu.

Atas logika demikian, green economy 
tidak bisa diharap banyak mengurangi 
kerusakan lingkungan secara cepat. 
Bahkan, green economy menyimpan agenda 
besar kapitalisme hijau, yaitu menjadikan 
lingkungan dan alam sebagai komoditas baru. 
Tidak mengherankan kini telah bermunculan 
perusahaan rekondisi lingkungan, termasuk 
pasar perdagangan jasa lingkungan.

Menyikapi soal kompleksitas krisis 
global, baik lingkungan maupun ekonomi, 
telah muncul gerakan dan gagasan baru yang 
mengusung de-growth economy. Gagasannya, 
ekspansi eksploitasi alam untuk penumpukan 
kapital harus dikurangi dan dibatasi. 
Sebaliknya, yang harus dikerjakan adalah 
membuka dan memperluas kesempatan bagi 
rakyat untuk kegiatan yang tidak mengganggu 
metabolisme alam.

Contoh sederhananya, daripada kita 
membuka jutaan hektare perkebunan kelapa 
sawit untuk korporasi besar dan pasar 
internasional, lebih baik mengonversi lahan 
perkebunan tersebut menjadi pertanian 
rakyat yang ekologis sehingga kualitas 
kehidupan kaum tani meningkat. Soal bahan 
tambang, misalnya, daripada cadangan 
batu bara terus dibuka untuk menghidupi 
pertumbuhan ekonomi negara industri, lebih 
baik dipakai secara hemat untuk mencukupi 
kebutuhan energi domestik dan cadangan.

Di tingkat global, perlu dikurangi 
konsumsi dengan mengerem perdagangan 

bebas. Karena itu, koreksi perlu dilakukan 
untuk WTO ataupun traktat perdagangan 
bebas regional lainnya. Di tingkat nasional, 
pemerintah harus memikirkan transformasi 
dari ekonomi yang dihela korporasi menjadi 
ekonomi yang meletakkan rakyat sebagai 
lokomotifnya. Dengan cara ini, akan terjadi 
transisi dari ekonomi untuk tujuan akumulasi 
profit menjadi bertujuan mereproduksi 
kehidupan. Mahatma Gandhi pernah berujar, 
“The world is big enough for everyone’s needs   
but it is too small for the greed of one man!“ 
(Dunia ini mampu mencukupi kebutuhan 
setiap orang tapi tidak bisa mencukupi 
kebutuhan seorang yang tamak).

Dengan melakukan de-growth sama 
sekali tidak berarti ekonomi menjadi stagnan 
ataupun resesi, tetapi sebaliknya menciptakan 
ekonomi yang lebih stabil, merata, dan 
berkualitas. Dengan degrowth kompetisi 
brutal perlahan bisa ditransformasikan 
menjadi kerja sama yang tidak merusak 
metabolisme alam.

Sebagai salah satu negara di dunia 
dengan keragaman hayati tropika terbesar, 
ekosistem tingkat global sangat ditentukan 
oleh Indonesia. Tak heran bila Presiden SBY 
menjadi co-chair pada pertemuan Rio+20. 
Posisi tersebut sungguh sangat kita sesalkan 
bila sekadar dimaknai untuk ikut mendorong 
ekonomi hijau yang tiada lain dari kapitalisme 
hijau. 

* Penulis adalah staf International Operational 
Secretariat (IOS) La Via Campesina (Gerakan 
Petani Internasional) – Tulisan ini juga 
diterbitkan di Harian Republika, 16 Juni 2012

Oleh: Tejo Pramono*

Globalize Hope
Globalize Struggle

www.viacampesina.org

Globalkan Harapan
Globalikan Perjuangan
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(Foto) Diskusi dan safari ramadhan Ketua Umum SPI, Henry Saragih yang memimpin rombongan Dewan Pen-
gurus Pusat (DPP) SPI bersama pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kediri mengenai perbenihan.

SPI Kediri Membangun 
Kedaulatan Benih Petani
KEDIRI. Menjelang senja, rombongan safari 
ramadhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) mengunjungi 
Green House milik Dewan Pengurus Cacang 
(DPC) SPI Kabupaten Kediri (11/08). 
Sekelompok pemuda tani yang juga kader 
SPI Kabupaten Kediri terlihat sedang asik 
berkumpul dan merawat tanaman sembari 
menunggu waktu berbuka puasa.

Dalam bangunan Green House berukuran 
8 x 20 meter tersebut terdapat berbagai 
tanaman bibit yang mereka produksi secara 
mandiri. Menurut koordinator Green House, 
Kuswari, selama ini Green House telah 
digunakan untuk penyemaian bibit hasil 
persilangan yang dilakukan sendiri. Mulai 
dari pembuatan bibit jagung, padi, pepaya, 
sengon, jabon, cabai, terong, bunga kol, melon, 
semangka, kacang panjang, serta beberapa 
tanaman yang masih dalam percobaan seperti  
strowberry, apel lokal, dan markisa.

Green House DPC SPI Kediri dibangun 
di area persawahan salah satu anggota SPI, 
tepatnya di Desa Badas, Kecamatan Badas, 
Kabupaten Kediri. Bangunan sederhana 
tersebut berhasil didirikan atas swadaya 
anggota melalui sumbangan bahan material 
yang berhasil dikumpulkan bersama. Meski 
sederhana, Green House tersebut telah 
memenuhi kelayakan untuk melakukan 
percobaan penyilangan tanaman serta pusat 
belajar anggota SPI maupun petani lain yang 
tertarik untuk belajar.

Tekad pengurus DPC SPI Kediri untuk 
membangun kedaulatan benih bukan sekedar 
program di atas kertas. Mereka melakukan 
berbagai eksperimen secara berkala mulai 
dari proses persilangan, sistem penanaman, 
pengolahan tanah sampai pada cara 
penanganan tanaman.

Produksi benih yang dihasilkan dari 
Green House DPC SPI Kediri didistribusikan 
kepada para petani yang tersebar di 
Kecamatan Badas, Kecamatan Kandangan, 
Kecamatan Pelemahan, Kecamatan Banyakan 
serta Kecamatan Plosoklaten. Selain 
pendistribusian benih, Green House DPC SPI 
Kabupaten Kediri juga memberikan pelayanan 
khusus untuk mendampingi petani selama 
proses penanaman hingga panen.

Tidak hanya itu, DPC SPI Kediri juga 
membangun jaringan pemasaran untuk 
menampung hasil produksinya. Pola tersebut 
dilakukan oleh DPC SPI Kediri untuk 
memperluas sebaran basis-basis baru SPI 
di Kabupaten Kediri. Bersama kader SPI 
lainnya, SPI Kediri juga berpartisipasi dalam 
pertemuan benih sedunia yang diadakan di 

Bali, 2011 lalu.
Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI 

Kediri, Nurhadi Zaini, yang juga ahli dalam 
pemuliaan benih menyatakan, secara rutin 
mereka melaksanakan berbagai pelatihan bagi 
anggota dan petani-petani lain yang tertarik 
dengan misi SPI Kabupaten Kediri. Mulai dari 
pelatihan tentang teori-teori persilangan, 
pengolahan tanah, sistem penanaman, cara 
penanganan tanaman, hingga pengolahan 
pasca panen untuk hasil pertanian sampai 
limbah pertanian.

“Untuk mempermudah komunikasi 
dan proses belajar, Green House DPC SPI 
Kabupaten Kediri membentuk kelompok-
kelompok yang memiliki latar belakang 
pertanian yang serumpun,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabupaten Kediri dikenal 
sebagai tempat beroperasinya perusahaan-
perusahaan industri benih tanaman 
pangan. Lebih dari 90% peredaran benih di 
Indonesia dikuasai oleh perusahaan benih 
perusahaan multinasional, diantaranya PT 
BISI Internasional yang berafiliasi dengan 
grup Charoen Pokhpand, PT DuPont 
Indonesia (Pioneer), PT. Syngenta Indonesia 
dan PT Bayer Indonesia, PT Branita Sandhini 
(kelompok usaha Monsanto Indonesia), dan 
lainnya.

Tidak sekedar menguasai peredaran 
benih, perusahaan-perusahaan produsen 
benih tersebut juga mengancam petani 
yang berupaya membangun kedaulatan 
benih dengan cara memproduksi benih 
secara mandiri. Salah satunya terkait UU No. 

12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman. Undang-undang ini justru 
memasung para petani pemulia benih selama 
ini.

Pada tahun 2009, tiga orang petani di 
tangkap dan dutahan oleh Polres Kediri, 
dengan tuduhan melanggar UU Sistem 
Budidaya Tanaman. PT BISI menyeret para 
petani ke meja hijau dengan dalih metode 
penangkaran itu telah dipatenkan PT BISI. 
Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan vonis 3 
bulan kepada para petani tersebut.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, 
Ketua Umum SPI Henry Saragih menyatakan 
Hampir seluruh petani di Indonesia tidak lagi 
memiliki kedaulatan atas benih. Perusahaan-
perusahaan benih telah mengeksploitasi 
petani dan mengancam kebebasan petani 
untuk memproduksi benihnya sendiri.

“Undang-undang kita justru memihak 
kepentingan perusahaan benih dan 
mengancam petani. Serikat Petani Indonesia, 
terutama anggota SPI di Kabupaten Kediri 
akan berjuang untuk mengembalikan 
kedaulatan petani atas benih. Benih harus 
dikuasai oleh para petani yang memproduksi 
pangan,” ungkapnya.

Henry juga menambahlan SPI mendesak 
agar UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman dan UU No. 29/2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman untuk 
direvisi dengan mengakui hak petani atas 
benih, terlebih mengingat bahwa Indonesia 
telah meratifikasi Traktat ini melalui UU No. 
4/2006.#
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Perkuat Gerakan Rakyat 
dari Daerah-Daerah
SEMARANG. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jawa 
Tengah (Jateng) menyambut Tim Safari 
Ramadhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) 
SPI dengan mengadakan kegiatan diskusi 
dan buka puasa bersama yang juga dihadiri 
oleh aliansi Gerakan Tani Untuk Kedaulatan 
(GERTAK) Jawa Tengah, di Semarang (09/08).

Dalam diskusi tersebut terungkap adanya 
peningkatan ancaman pengambil alihan 
lahan-lahan pertanian akibat berbagai proyek 
investasi yang semakin meningkat. Proyek 
pembangunan PLTU di Batang, PLTN di 
Cilacap, Semen Gresik, dan proyek lain tengah 
mengancam kehidupan petani-petani kecil.

Banyaknya konflik agraria di Jateng 
yang muncul ke permukaan belum 
mengkerucut menjadi gerakan agraria yang 
massif. Kebanyakan aksi-aksi yang muncul 
merupakan tindakan reaksioner atas kasus-
kasus yang muncul ke permukaan. Namun 
tidak berlanjut menjadi aksi-aksi massa yang 
intensif.

Banyaknya konflik agraria yang 
berlarut-larut tanpa penyelesaian bahkan 
menimbulkan korban jiwa, mendorong 
terbentuknya GERTAK pada awal tahun 2012. 
Gerakan Tani Untuk Kedaulatan (GERTAK) 
merupakan aliansi yang beranggotakan 
organisasi tani, LSM dan organisasi 
mahasiswa di Jateng, yang bertujuan untuk 
membangun konsolidasi gerakan tani di Jawa 
Tengah. Tidak terkonsolidasikannya berbagai 
perjuangan konflik agraria mengakibatkan 
lemahnya gerakan tani di Jateng. Bahkan 
dalam kasus tanah salah satu anggota GERTAK 
yang telah dimenangkan petani melalui 
putusan MA, tanah masih tidak dikuasai oleh 
petani.

Mengkritisi dinamika ekonomi politik 
di Jawa Tengah, Mugi Ramanu menandaskan 
perlunya aliansi untuk memperkuat gerakan 
petani dan gerakan rakyat di Jawa Tengah. 
“Slogan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 
“Bali Deso Mbangun Deso” (Pulang ke Desa 
Membangun Desa), tidak sejalan dengan 
keadaan yang sebenarnya di desa. Pemerintah 
Daerah justru melakukan eksploitasi secara 
besar-besaran terhadap rakyat di pedesaan 
dengan mengundang investor untuk 
mengeruk kekayaan alam lokal. Banyak tanah 
rakyat yang terancam diambil alih untuk 
pembangunan berbagai proyek besar di Jawa 
Tengah, seperti pembangunan PLTU di Batang, 
pembangunan PLTN di Cilacap, Penambangan 
semen di Tuban dan Pati, dan banyak lagi 
proyek eksploitasi yang mengatasnamakan 
penbangunan” jelas Mugi.

Ketua umum SPI, Henry Saragih 
menyatakan, tantangan yang dihadapi oleh 
perjuangan petani semakin hari makin berat. 
Kekuatan modal semakin gencar menguasai 
sebanyak mungkin tanah dan sumber daya 
alam yang ada. Dan celakanya pemerintah 
justru membentangkan karpet merah bagi 
masuknya investasi asing secara besar-
besaran dalam sepuluh tahun terakhir.

“Dihadapkan pada kondisi yang demikian, 
tidak bisa ditawar-tawar bahwa gerakan 
rakyat haruslah kuat untuk menghadapi 
ancaman tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, gerakan 
rakyat harus memulai membangun suatu 
sistem ekonomi alternatif yang tidak 
menghisap.

“Membangun sistem ekonomi alternatif 
yang kita idealkan ini bukanlah pekerjaan 
yang ringan. Ini membutuhkan kerja-kerja 
jangka panjang, dan harus terus menerus 
dilakukan dan terus diperbaiki. Karena 
sistem ekonomi kapitalis yang menindas 
saat ini telah berkembang dalam jangka 
waktu yang panjang, dan mereka terus 

menerus memperbarui sistem penindasan 
ini agar terus bertahan dan menguntungkan 
kelompok pemodal,” paparnya

Ketua DPW SPI Jateng, Edi Prayetno 
mengatakan, selain memperkuat organisasi, 
SPI Jateng juga memperkuat praktek-praktek 
ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan 
petani.

“Sebagaimana dilakukan oleh anggota-
anggota basis SPI di Kabupaten Pati yang 
mengembangkan tepung mocaf, koperasi 
madu, serta produksi kopi,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan 
untuk merefleksikan gerakan rakyat di Jawa 
Tengah, serta menyepakati langkah-langkah 
tindak lanjut untuk mengkonsolidasikan 
gerakan rakyat.#

www.spi.or.id
Situs resmi

Seikat Petani Indonesia

(Foto) Diskusi dan safari ramadhan Ketua Umum SPI, Henry Saragih yang memimpin rombongan Dewan Pen-
gurus Pusat (DPP) SPI bersama pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Jawa Tengah
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Aksi SPI Sumbar Menolak 
Kekerasan Terhadap Petani

DPC SPI Ogan Ilir 
Laksanakan Musyawarah Cabang

PADANG. Puluhan petani yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) melakukan 
aksi bersama menolak kekerasan terhadap petani di depan gedung DPRD Sumbar, di Padang, (01/08). Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Sumbar mengemukakan SPI mengecam pendekatan dengan cara kekerasan dan cenderung tidak  manusiawi yang kerap 
dilakukan oleh aparat dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi pada petani. Tewasnya seorang remaja di Ogan Ilir beberapa waktu, dan 
beberapa peristiwa konflik agraria lainnya telah cukup menjadi bukti bahwa petani kecil selalu  dikrimalisasi.

“Kami (baca:petani kecil) berkontribusi besar sebagai penyedia pangan, jadi sebagai rakyat Indonesia, seharusnya kami yang memiliki 
peranan cukup penting ini haruslah dilindungi oleh aparat kepolisian, bukan malah dikriminalisasi ataupun ditembaki,” ungkap Sukardi.

Sukardi juga menyampaikan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah senantiasa diwarnai oleh pelanggaran HAM terhadap kaum tani. 
Petani selalu ditempatkan sebagai pihak yang dilemahkan dan disalahkan. Sebaliknya, aparatur negara  justru berada di posisi yang berlawanan 
dengan rakyat. Mereka menjadi pelindung dan penjaga para pemilik modal.

Dalam aksi bersama Koalisi Anti Perampasan Tanah Rakyat ini, Sukardi juga memaparkan beberapa konflik agraria di Sumbar yang dalam 
penanganannya selalu dengan cara kekerasan. Dia menjelaskan kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap petani perempuan di Jorong Maligi 
Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 8 November 2011 menyimpan banyak cerita dan fakta 
yang selama ini belum terungkap. Sebanyak 18 orang korban luka-luka, sakit di bagian perut, punggung serta kepala, kaki-tangan terkilir, hingga 
patah serta mengalami keguguran. Peristiwa Maligi dipicu oleh konflik tanah seluas 650 hektare antara warga Maligi dengan PT Permata Hijau 
Pasaman (PHP) II.

Selanjutnya kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat Kepolisian Pasaman Barat terhadap Erfan dan Yunasril dalam 
sengketa lahan dengan PT Anam Koto (2010) dan penembakan Sarimin dalam sengketa lahan dengan PT PANP di Kinali Kabupaten Pasaman 
Barat (2000) dan intimidasi anggota SPI di Simpang Tenggo (2009) merupakan  gambaran kekerasan yang dialami petani Sumatera Barat.

Kemudian penangkapan paksa dua petani anggota SPI oleh polisi di Batang Hari-Jambi (23/07/2012) pada saat menghadiri undangan dari 
Dinas Kehutanan Kab Batanghari dalam rangka penyelesaian konflik antara petani SPI dengan PT REKI.

“Oleh karena itu kami meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas dan mengadili pelaku penembakan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan 
serta kasus kekerasan lainnya di Sumatera Barat dan berbagai daerah lainnya. Kami juga meminta pemerintah mendistribusikan tanah-tanah 
perkebunan yang menghadapi konflik agraria dan tanah terlantar kepada petani, mendesak Presiden dan Polri untuk menarik pasukannya dari 
lahan konflik agraria. Kami juga meminta pemerintah provinsi Sumbar untuk bersama-sama dengan petani melindungi keberadaan tanah-tanah 
ulayat untuk kepentingan anak-cucu dan kemenakan terutama untuk pengembangan pangan berbasis rakyat,” paparnya.

Sukardi menambahkan, agar semua ini tuntutan tersebut tercapai pemerintah harus segera melaksanakan pembaruan agraria sesuai pasal 33 
UUD 1945 dan amanat UUPA No. 5 Tahun 1960, sebagai solusi kongkrit penyelesaian konflik agraria dan untuk memenuhi rasa keadilan rakyat.#

OGAN ILIR. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan 
Musyarawah Cabang (Muscab) pertama di Desa Rengas, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (02/08). Peserta Muscab 
berasal dari empat kecamatan yakni, Kecamatan Payaraman, Lubuk Keliat, dan Kecamatan Tanjung Batu.

Rohman Alqolami, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumsel menyampaikan bahwa para pengurus sebelumnya telah 
mempersiapkan musyawarah ini dengan melakukan pendidikan-pendidikan dan rapat-rapat di basis. ”Muscab ini membahas tentang 
perkembangan organisai dan menghasilkan keputusan-keputusan penting yang akan menjadi panduan bagi organisasi”, tutur Rohman.

Rohman menambahkan bahwa agenda muscab membahas dan menetapkan program kerja, memilih ketua cabang dan memilih anggota 
majelis cabang.

Wahyu Agung Perdana dari Departemen Penguatan Organisasi Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI menyampaikan bahwa sangat penting bagi 
para petani untuk membangun organisasi yang terstruktur seperti SPI, karena SPI adalah wadah dan alat perjuangan bagi para petani (kecil).

“SPI ini adalah wadah bagi kita, kaum tani yang memiliki tujuan sama. Jadi kita sendirilah yang harus memajukan SPI ini demi kemaslahatan 
para petani Indonesia” tegasnya.

Wahyu juga menambahkanbahwa saat ini cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani mulai dari kepemilikan lahan yang rata-
rata hanya 0,3 Hektare per KK, kriminalisasi petani, sistem perdagangan hasil tani yang tidak adil bagi petani, hingga ketergantungan petani kecil 
kepada para tengkulak.

“Semoga dengan diadakannya muscab ini akan semakin memasifkan perjuangan kita, menyelesaikan kasus-kasus yang dialami anggota, dan 
secara umum mampu memberi secercah harapan untuk kemaslahatan petani di daerah Agam ini. Kami juga berharap agar ketua yang terpilih 
segera melengkapi kelengkapan organisasi,” tambahnya.

Muscab akhirnya menetapkan Ahmad Fitriyadi sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Ogan Ilir. Ahmad Fitriyadi 
menyampaikan, semoga dengan terbentuknya kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Ogan Ilir mampu mengakomodir dan 
membela kepentingan petani anggotanya, memperkuat persatuan petani kecil. Dalam Muscab kali ini juga dilakukan pendidikan paralegal untuk 
petani.#
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Oleh: Muhammad Ikhwan *

Kedelai Jatuh 
ke Lubang yang Sama
JAKARTA. Pemerintah menuai hujatan karena 
tak mampu mengendalikan stok serta harga 
kedelai. Akibatnya, perajin tahu dan tempe 
mogok produksi selama tiga hari. Makanan 
sehari-hari rakyat Indonesia itu pun jadi 
langka.

Masalah kedelai bukan masalah baru. 
“Lubang besar” krisis kedelai telah menganga 
sejak pertengahan dekade 1990-an. Dan 
setelah hampir dua dekade, kita selalu jatuh 
pada lubang yang sama.

Ada peristiwa apa gerangan di 
pertengahan dekade 1990-an itu? Sekitar 
tahun 1995, pemerintah mulai intens 
membuka keran impor. Tren ini lalu berlanjut 
dan akhirnya memuncak pada tahun 1998. 
Tarif masuk kedelai dipatok nol persen, alias 
bebas bea — persis seperti solusi jangka 
pendek pemerintah di pertengahan 2012 ini.

Bedanya, saat itu kita masih getol 
memproduksi kedelai. Di tahun 1995, 
Indonesa tercatat bisa memproduksi sekitar 
1,6 juta ton kedelai (dari kira-kira kebutuhan 
2 hingga 2,2 juta ton). Dulu kita cuma impor 
600 ribu ton per tahun.

Sekarang yang terjadi kebalikannya: kita 
produksi hanya sekitar 600 ribu ton dan harus 
mengimpor 1,6 juta ton.

Indonesia bergegas mengintegrasikan 
pasarnya melalui perdagangan bebas 
multilateral Organisasi Perdagangan Dunia 
(WTO) sejak 1995. Untuk ini, kita harus rela 
memangkas bea masuk. Kedelai tak luput: kita 
cuma bisa pertahankan bea masuk sekitar 30 
persen saja.

Namun pemerintah kebablasan. 
Mengambil langkah mudah untuk stok, kita 
terus memangkas bea masuk kedelai demi 
harga murah. Sejak kedelai impor masuk via 
perdagangan bebas, stok dan harga kedelai 
lokal pun tertekan. Pemerintah tak awas 
soal ini, dan keadaan makin memburuk 
saat Indonesia tercemplung ke dalam krisis 
moneter 1997.

Saat itu resep Dana Moneter Internasional 
(IMF) adalah membebaskan banyak bea 
masuk komoditas. Inilah tonggak saat 

Indonesia mulai besar-besaran mengimpor 
kedelai.

Akhirnya, produksi lokal jadi tak atraktif 
karena babak belur dihajar impor. Siapa 
yang mau menanam kedelai jika harus 
dihargai lebih rendah dari kedelai impor 
(yang harganya ditekan rendah itu)? Sebagai 
contoh, kedelai impor mayoritas datang dari 
Amerika Serikat. Di sana, produksi dijalankan 
secara masif. Dan ada berbagai skema untuk 
menyubsidi pertanian besar, agar terus 
berjaya menguasai stok dan harga.

Lubang yang menganga lebar tersebut 
harus segara ditutup, agar kita tak terus-
terusan terjerumus. Saat ini solusi jangka 
pendek yang diambil untuk memenuhi stok 
sama seperti tahun 1998. Namun untuk 
jangka menengah, bolehlah pemerintah 
mengkaji agar tarif kedelai secara gradual 
ditingkatkan jika stok sudah mulai stabil.

Wacana selanjutnya yang beredar 
adalah menggunakan Badan Usaha Logistik 
sebagai buffer stock — badan ini akan 
membeli kedelai petani ketika stok melimpah, 
dan menjualnya ketika stok menipis. Ini 
untuk menangkis agar harga tak melulu 
dikuasai pasar apalagi digunakan untuk 
spekulasi. Sebab, saat ini lima perusahaan 
importir kedelai (Cargill Indonesia, Gerbang 
Cahaya Utama, Teluk Intan, Gunung Sewu 
dan Sekawan Makmur Bersama) seakan 
memegang kendali harga.

Tudingan ini setidaknya terbukti saat 
harga kedelai meroket dua tahun silam. Cargill 
Indonesia tertangkap tangan menimbun stok 
si kacang bulu di Surabaya.

Menutup lubang saja jelas tak cukup. 
Produksi lokal harus digenjot. Walau kedelai 
yang dibutuhkan untuk konsumsi adalah 
yang putih (Glycine max), yang notabene sulit 
ditanam di Indonesia karena aslinya tanaman 
subtropis, kita hampir tak punya pilihan lain 
karena memang butuh.

Sejarah telah menuliskan setidaknya kita 
pernah mencapai produksi hampir 2 juta 
ton. Kita tinggal menemukan formula agar 
menanam kedelai menjadi atraktif bagi petani, 

bukan sekadar tanaman sela. Insentif perlu 
dipandu pemerintah, mulai dari asuransi 
harga, benih unggul hasil pemuliaan lokal 
hingga dukungan sarana produksi — bahkan 
teknologi tepat guna untuk kedelai.

Ada juga masalah akut lain untuk 
menggenjot produksi, yakni pada 
ketersediaan lahan. Seharusnya pemerintah 
tak perlu galau tentang ini, karena sudah 
memiliki solusinya sejak 2006. Yakni, 
Program Pembaruan Agraria Nasional untuk 
redistribusi tanah yang diluncurkan Presiden 
SBY. Tinggal masalah koordinasi kementerian 
terkait dengan Badan Pertanahan Nasional 
(BPN).

Sayangnya, program redistribusi tanah 
ini pun mandek. Pemerintah menggali lubang 
baru dengan tak cepat bergerak. Padahal 
program inilah yang ditunggu-tunggu serta 
menjadi harapan besar bagi rakyat pedesaan 
dan petani. Karena selain bisa menggenjot 
produksi, redistribusi tanah kepada rakyat 
miskin juga mengatasi masalah pengangguran 
dan kemiskinan–juga mengatasi konflik 
agraria yang saat ini marak di seantero 
nusantara.

Sepertinya dalam jangka waktu pendek, 
masalah kedelai ini relatif bisa teratasi. 
Namun untuk jangka menengah dan panjang 
mungkin akan menjadi pertanyaan besar. 
Ini negeri kebijakan jangka pendek, dan 
komitmen politik untuk membangun sektor 
pangan dan pertanian bisa pupus (atau 
berganti haluan kebijakan), terutama pada 
2014.

Mengingat lubang yang masih menganga 
lebar (kurangnya perlindungan, harga kurang 
atraktif untuk produksi lokal, kurang kemauan 
politik), maka kemungkinan besar kita akan 
terus terjerembap.

* Penulis adalah Ketua Departemen Luar 
Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI)

usut tuntas pelaku
kriminalisasi petani

www.spi.or.id
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MENDATAR
2. Makanan pokok kita    6. Penduduk, rakyat (non militer)    8. Makna kiasan    11. Organisasi massa Islam 
di Indonesia    12. Overdosis    13. Jatah, jumlah yang ditentukan    14.  Alternativa Bolivariana para las 
Américas    15. Seragam wisuda    16. Satuan daya listrik    17. Kata ganti kepunyaan    18. Kuah yg kental 
berisi bumbu bahan tertentu    19. Rumah Sakit Ibu Anak    20. Awalan yang berarti indah (Jawa)    21. Sel 
darah merah    22. Aturan, kaidah    24. Daerah    25. Pemuka agama Islam    27. Gelar sarjana kedokteran    
28. Huruf ketiga aksara arab   29. Bukti bahwa seseorang ada di tempat lain ketika peristiwa pidana terjadi    
31. Keadaan udara   33. Cahaya yang keluar dari api

MENURUN
1. Nada ketujuh    2. Deretan beberapa buah rumah yg tidak terpisah-pisah    3. Runtuh    4. Duduk dengan 
kaki berlipat dan bersilang    5. Event Organizer    6. Provinsi di Indonesia    7. Tabloidnya Serikat Petani 
Indonesia    9. Lagu kebangsaan kita    10. Bapak Koperasi Indonesia    23. Lima (Sansekerta)    
25. Batu campuran pasir, semen, dan sebagainya yang dipakai untuk lantai    26. Patung yang dibuat dari 
batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang    30. Lembaga Permasyarakatan
32. Lambang unsur Kalsium

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

Kedaulatan pangan : Hak 
setiap bangsa & setiap 
rakyat untuk memproduksi 
pangan secara mandiri & 
hak untuk menetapkan 
sistem pertanian, peter-
nakan, & perikanan tanpa 
adanya subordinasi kekua-
tan pasar internasional.
Land Reform : Suatu upaya 
yang mencakup pemeca-
han dan penggabungan 
satuan-satuan usaha tani, 
& perubahan skala pemili-
kan. Kemudian dilanjutkan 
dengan peningkatan ke-
mampuan petani dengan 
berbagai program-program 
pendidikan,  upaya penye-
diaan kredit, pemilikan 
teknologi pertanian, sistem 
perdagangan yang adil, & 
mendorong tumbuhnya 
organisasi-organisasi massa 
petani & koperasi petani, 
serta infrastruktur lainnya.
Neoliberalisme: Pola 
pemikiran politik (ideologi) 
Barat yang mengutamakan 
pertumbuhan ekonomi 
diatas segalanya. Dasar 
pemikirannya adalah bahwa 
yang lemah harus dikor-
bankan supaya yang kuat 
bisa berkembang dengan be-
bas, agar ekonomi nasional 
juga ikut berkembang.
Pembaruan Agraria : Suatu 
upaya korektif untuk me-
nata ulang struktur agraria 
yang timpang, yang me-
mungkinkan eksploitasi ma-
nusia atas manusia, menuju 
tatanan baru dengan struk-
tur yang bersendi kepada 
keadilan agraria.
Pertanian berkelanjutan : 
Cara bertani yang menginte-
grasikan secara komprehen-
sif aspek lingkungan hingga 
sosial ekonomi masyarakat 
pertanian. Suatu mekan-
isme bertani yang dapat 
memenuhi kriteria keuntun-
gan ekonomi, keuntungan 
sosial bagi keluarga tani & 
masyarakat; & konservasi 
lingkungan secara berkelan-
jutan. 

KAMUS PETANI
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Sistem Ekonomi Indonesia yang Tidak 
Pro Rakyat Lahirkan Konflik Agraria
JAKARTA. Sistem ekonomi Indonesia yang tidak 
berpihak kepada rakyat turut mempengaruhi 
lahirnya konflik agraria Indonesia di berbagai 
wilayah nusantara. Hal ini diungkapkan Ketua 
Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih 
dalam acara Media Briefing:  ”Kegagalan 
Lembaga-Lembaga Negara Dalam Konflik 
Agraria”, di Jakarta, (01/08).

Menurut Henry, konflik agraria ini tidaklah 
muncul dengan tiba-tiba namun semakin lama 
semakin menumpuk karena sistem ekonomi 
nasional yang berorientasi pasar bebas dan 
liberalisasi.

“Sistem ekonomi kita saat ini sangat 
“ramah” kepada para pemodal, perusahaan-
perusahaan besar multinasional dan 
kepentingan asing dan sama sekali tidak 
mengakomodir kepentingan rakyat, jadi 
saat ini keadaan ekonomi kita tidak beda 
jauh dengan zaman kolonial. Seharusnya 
pemerintah menjalankan sistem ekonomi 
kerakyatan sesuai amanat konstitusi,” tegasnya 
di acara yang diselenggarakan oleh Indonesian 
Human Rights Comittee for Social Justice (IHCS) 
ini.

Henry juga menekankan, pemerintahan 
Indonesia di bawah rezim Susilo Bambang 
Yudhoyono telah gagal total dalam 
melaksanakan Program Pembaruan Agraria 
Nasional (PPAN) yang dicanangkan sejak 2007 
lalu. Janji redistribusi lahan seluas 9,3 Ha juga 
telah dikapling oleh perusahaan-perusahaan 
besar untuk proyek food estate dan lainnya

“Beberapa waktu lalu, SBY juga 
mengatakan akan menyelesaikan konflik 
agraria dengan segera, tapi empat hari 
kemudian terjadi tragedi di Sumatera Selatan 
yang mengakibatkan seorang remaja berusia 

12 tahun meninggal dunia,” ungkapnya.
Dalam kasus bentrok petani dengan 

PTPN VII di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Henry 
menambahkan bahwa seharusnya pihak PTPN 
jangan ngotot mempertahankan lahan sekitar 
13.000-an Ha yang memang tidak ber-HGU.

“Mereka (PTPN) seharusnya 
memberikannya kepada petani untuk 
dikelola dan ditanam tebu, sementara mereka 
berkonsentrasi membangun pabrik tebu yang 
efektif dan efisien untuk kepentingan nasional,” 
tambahnya.

Sementara itu Gunawan dari IHCS 
menyampaikan bahwa pemerintah lambat 
untuk segera mengimplementasikan 
pembaruan agraria dan terkesan memiliki 
hambatan hukum besar. Tapi produk-produk 

hukum lain yang justru bertujuan untuk 
mengambil tanah rakyat malah mudah sekali 
untuk disahkan.

“Undang-Undang yang berpotensi 
merampas hak-hak rakyat cepat sekali 
disahkan, belakangan ini juga telah disahkan 
UU No. 2 Tahunn 2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum yang berpotensi merampas hak petani 
dan rakyat kecil. Semoga judicial review UU ini 
bisa kami menangkan” tuturnya.

Gunawan juga menambahkan, kekerasan 
dalam konflik agraria sebenarnya bisa dicegah 
apabila lembaga-lembaga negara yang 
berfungsi memediasi benar-benar berjalan 
sehingga konflik yang bersifat laten bisa 
diredam dan tidak muncul ke permukaan.#

(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam media briefing:  ”Kegagalan Lembaga-
Lembaga Negara Dalam Konflik Agraria” yang diadakan oleh IHCS.


