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INDEKS BERITA

JENEWA.  Dewan HAM PBB menutup sesi ke-21 di Jenewa, Swiss dengan merilis resolusi mengenai promosi hak asasi petani (28/09. Henry 
Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan, setelah bertahun-tahun berjuang inisiatif dari SPI (anggota La Via 
Campesina, gerakan petani internasional) akhirnya berhasil meyakinkan sebagian besar negara anggota Dewan HAM PBB.
“Ada kebutuhan mutlak untuk instrumen internasional HAM baru yang khusus melindungi hak asasi manusia,” ungkap Henry yang juga 
Koordinator Umum La Via Campesina.

Dewan Hak Asasi Manusia memutuskan resolusi atas dasar 80 persen dari orang yang menderita kelaparan ada di pedesaan dan 50 
persennya adalah kaum tani. Petani juga secara historis menderita diskriminasi dan pelanggaran hak asasi yang khas. Melihat pelanggaran hak 
atas tanah dan teritori, di mana petani dan masyarakat adat digusur, terutama pada kasus perampasan tanah (land grabbing) yang mengemuka 
dewasa ini.
Ikuti berita selengkapnya di Halaman 8

PBB Akui Hak Asasi Petani

Foto: Perayaan petani anggota Serikat Petani Indonesia dalam merayakan Hari Tani Nasional. PBB saat ini telah mengakui Hak Asasi Petani untuk dijadikan instrumen 
internasional HAM baru.
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Foto: Aksi massa SPI Jambi pada saat perayaan Hari Tani Nasional 24 September 2012. Jambi merupakan salah satu wilayah yang 
"ramai" konflik agraria.

Bebaskan Petani yang Ditangkap, 
Petanilah yang Menjaga Kelestarian Alam
JAKARTA. Berdasarkan 
laporan yang kami 
terima,  telah terjadi 
penangkapan terhadap 
13 orang petani anggota 
Serikat Petani Indonesia 
(SPI) di Sungai Jerat, 
Batanghari, Jambi pada 
kamis (18/10/2012) 
oleh polisi hutan Balai 
Konservasi Sumber Daya 
Alam dan aparat Brimob 
Jambi.

Menurut Ketua 
Departemen Politik, 
Hukum, dan Keamanan 
Dewan Pengurus 
Pusat (DPP) SPI Agus 
Ruli Ardiansyah, 
peristiwa penangkapan 
terhadap 13 petani 
tersebut dilakukan 
oleh aparat polisi yang 
menggunakan tutup 
kepala seperti ninja 
dengan menggeledah 
rumah serta menangkap 
para petani secara paksa.

“Hal ini menambah 
daftar panjang 
pelanggaran Hak 
Asasi Petani dalam 
penyelesaian konflik agraria, dengan upaya 
kriminalisasi terhadap perjuangan petani 
yang sedang menuntut hak ekonomi, sosial, 
dan budaya (EKOSOB) setelah Mesuji 
Lampung, Bima NTB dan Ogan Ilir Sumsel,” 
ungkap Ruli di Jakarta (19/10).

Ruli juga menyampaikan, para petani 
yang sudah hidup lama di areal eks HPH 
Asialog, sejak tahun 2010 berkonflik 
dengan PT Restorasi Ekosistem Konservasi 
Indonesia (REKI). Sementara PT REKI tidak 
menghargai upaya penyelesaian konflik 
agraria yang sedang berjalan selama ini 
dilakukan oleh petani baik melalui Dinas 
Kehutanan Kabupaten Batanghari, Provinsi 
Jambi sampai kepada Kementerian Kehutanan 
RI, dengan selalu melakukan tindakan 
provokasi dan premanisasi. Bahkan PT. REKI 
telah menunjukan sikap arogansi, yaitu 
telah memaksa aparat Kepolisian dan Polhut 
untuk menggunakan pendekatan hukum dan 
keamanan dengan melakukan penangkapan 

danpenahanan terhadap petani.
“Logikanya itu, masyarakat (baca:petani) 

tidak akan merusak hutan karena sama saja 
dengan merusak diri sendiri, karena mereka 
itu hidup dari hutan. PT  REKI yang datang 
belakanganlah yang bertindak seakan pemilik 
mutlak hutan disana padahal itu khan hanya 
konsesi, dengan dalih konservasi mereka pun 
ingin mengusir masyarakat dan melakukan 
tindakan yang berlawanan dengan dengan 
adat-adat masyarakat sekitar,” tegas Ruli.

Sementara itu, menurut Ketua Dewan 
Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jambi Sarwadi 
Sukiman, tuduhan PT REKI yang mengatakan 
petani anggota SPI merambah hutan sama 
sekali tidak benar.

“Kami disana justru menanami areal 
hutan dengan tanaman keras seperti tanaman 
karet, pala, jelutung dan lainnya yang sesuai 
dengan skema kehutanan dari Kementerian 
Kehutanan yang bernilai ekonomis bagi kami 
para petani, kami juga mendampingkannya 

dengan tanaman pangan untuk kami 
konsumsi sehari-hari. Jadi kami justru 
melestarikan hutan sekaligus bisa mengambil 
nilai ekonomis dari hutan, anak-anak kami 
jadi bisa bersekolah dengan layak,” papar 
Sarwadi (19/10) dari Laos yang sedang 
mengikuti forum AEPF 9 (Asia-Europe People’s 
Forum) yang salah satunya juga membahas 
mengenai permasalahan REDD .

Oleh karena itu, Agus Ruli menambahkan 
sudah seharusnya petani yang ditangkap 
langsung dibebaskan saja dan tidak terus 
dikriminalisasi karena petanilah yang 
berperan dalam melindungi kelestarian alam.

“Kami juga meminta pemerintah 
melalui Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri 
Kehutanan RI, untuk segera membentuk tim 
penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi, 
yang dihadapi petani di wilayah kawasan 
hutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
keadilan sosial bagi petani,”  tambah Ruli.#
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Foto: Ketua Umum SPI, Henry Saragih dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta Indonesia.

Hari Pangan 2012, Pangan Makin Jauh 
Dari Tangan Petani
JAKARTA. Hari pangan dunia tahun ini masih 
menunjukkan kesuraman. Angka kemiskinan 
masih tinggi baik itu di Indonesia dan tingkat 
dunia. Di Indonesia, jumlah orang miskin 
tetap saja tinggi, yang berubah dan menurun 
hanyalah persentasenya. Pada tahun 1990 
jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 
27,20 juta jiwa atau 15,10 persen, sedangkan 
menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 
tahun 2012 terdapat 29,13 juta atau 11,96 
persen orang miskin yang secara langsung 
bisa disebutkan sebagai orang yang tidak 
cukup makan.

Selain itu, angka kemiskinan di pedesaan 
selalu lebih tinggi dari perkotaan. Menurut 
data BPS, Pada tahun ini saja terdapat 18,48 
juta jiwa penduduk miskin pedesaan dan 
jumlah ini lebih besar dari jumlah penduduk 
miskin kota yang sebesar 10,65 juta jiwa. 
Penduduk desa tersebut tentunya adalah 
petani gurem dan buruh tani – yang menurut 
data sensus pertanian 2003 berjumlah 13 
juta jiwa. Jumlah ini akan bertambah pada 
tahun ini dan bisa disetarakan dengan jumlah 
penduduk miskin di desa, seiring dengan 
adanya konversi alih lahan. Angka konversi 
lahan sendiri sebesar 100 ribu Ha per tahun.

Di tingkat dunia, Food and Agriculture 
Organization (FAO) melaporkan pada 
tahun 2012 ini terdapat 870 juta jiwa orang 
kelaparan, bahkan pada tahun 2008 mencapai 
1 milyar orang. Artinya ada peningkatan orang 
kelaparan di dunia bila dibandingkan dengan 
angka kelaparan sebesar 825 juta Jiwa pada 
tahun 1996, tahun dimana para pemimpin 
negara yang hadir di World Food Summit 
(WFS) berjanji akan menghapuskan 50 persen 
jumlah orang lapar pada tahun 2015 akan 
datang ini.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia, Henry Saragih, semua ini akibat 
penerapan konsep ketahanan pangan FAO 
– yang menjalankan telah menjalankan 
prinsip-prinsip neoliberalisme yang didorong 
oleh IMF - World Bank dan WTO (World 
Trade Organization) yang disponsori oleh 
negara industri dan kekuatan perusahaan 
transnasional yang bergerak di bidang pangan 
dan finansial.

“Setelah lebih 15 tahun penerapan 
konsep food security (ketahanan pangan) 
oleh FAO (1996-2012), justru terjadi krisis 
pangan, krisis keanekaragaman hayati, krisis 
perubahan iklim dan krisis ekonomi – semua 
itu menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan 
dan kelaparan,” ungkap Henry yang juga 
Koordinator Umum La Via Campesina 
(Gerakan Petani Internasional).

Henry juga menyatakan, akhirnya 
kesemuanya ini membuat pangan menjadi 

sangat jauh dari rakyat yang berada di 
pedesaan, karena merekalah yang seharusnya 
pertama kali mendapatkan makanan.

“Yang terjadi saat ini petani sulit 
mendapatkan makanan yang baik dan sehat, 
hal ini dikarenakan mereka produsen namun 
sekaligus konsumen dengan pendapatan 
dan sekaligus daya beli yang rendah. 
Pangan semakin dikuasai oleh perusahaan 
transnasional, begitu juga benih dan pupuk,” 
tutur Henry di Jakarta (16/10).

Henry menyampaikan, fakta semakin 
jauhnya pangan dari tangan petani bisa dilihat 
dari tanah-tanah yang diperuntukkan untuk 
tanaman pangan harus dikonversi dengan 
tanaman untuk keperluan ekspor, seperti 
kelapa sawit. Selanjutnya penggusuran tanah-
tanah petani, irigasi dan sumber-sumber air 
petani hilang karena dikuasai perusahaan 
air minum, benih pertanian diambil alih oleh 
perusahaan industri benih, dan pemasaran 
produksi pertanian petani kalah dalam 
pasar bebas, akibatnya Indonesia tergantung 
pada impor pangan dari luar negeri, seperti 
kacang kedelai, dimana petani akhirnya 
tidak berproduksi, dan mengkonsumsinya 
dengan mengandalkan impor. Belum lagi 
bencana kekeringan yang membuat petani 
semakin tidak bisa berproduksi, hingga 
benih dan pangan transgenik yang sudah 
terbukti tidak bisa meningkatkan produksi 
pangan dan justru lebih banyak memberikan 
bahaya bagi kesehatan oleh mereka yang 
mengkonsumsinya.

Selain itu, pemerintah justru seakan terus 
melegalkan berbagai bentuk perampasan 

tanah yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan besar melalui berbagai program 
kebijakan dengan dalih mengatasi perubahan 
iklim, krisis pangan, dan agrofuel.  Akibatnya 
banyak petani kecil dan masyarakat adat 
yang notabene adalah produsen pangan 
lahannya terampas oleh perusahaan-
perusahaan tersebut. Perlawanan kaum 
tani dan masyarakat adat tak terhindarkan, 
sehingga konflik agraria semakin meluas. 
Badan Pertanahan Nasional (2011) mencatat 
setidaknya terdapat 2.791 kasus pertanahan 
pada tahun 2011.

Henry menambahkan, upaya untuk 
mengembalikan arah dan paradigma 
pembangunan pertanian dan pangan 
(khususnya di Indonesia) sangatlah 
mendesak, karena tidak dibenarkan 
sesungguhnya ada seorangpun di dunia ini 
yang tidak tercukupi kebutuhan pangannya.

“SPI sebagai organisasi perjuangan 
petani berjuang agar kedaulatan pangan 
tegak dan menjadi paradigma baru untuk 
mengganti paradigma ketahanan pangan 
yang dicanangkan oleh FAO di Indonesia. 
SPI juga mengusulkan agar penyelesaian 
konflik agraria yang terjadi sekarang ini 
haruslah dalam bingkai pembaruan agraria. 
Di tingkat internasional, SPI dan La Via 
Campesina memperjuangkan Hak Asasi 
Petani yang telah direspons oleh Dewan HAM 
PBB pada tanggal 27 September 2012 lalu 
dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan HAM 
PBB yang akan membentuk panitia kerja 
pembentukan Deklarasi Hak Asasi Petani,” 
tambahnya.#
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Untuk Penegakan Kedaulatan Pangan, 
UU Pangan Masih Lemah

JAKARTA. Sidang Paripurna DPR RI 18 
Oktober 2012 akhirnya mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) RUU Revisi 
Undang-Undang (UU) Pangan no.7/1996 
menjadi UU Pangan yang baru. Namun Serikat 
Petani Indonesia (SPI) menilai UU pangan 
ini mengandung sejumlah kelemahan dalam 
upaya menegakkan kedaulatan pangan di 
Indonesia.

Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, 
sejumlah pasal yang bisa melemahkan 
kedaulatan pangan antara lain tercantum 
dalam ketentuan umum ayat 38. Disana 
disebutkan peran dari pelaku usaha pangan 
yang disebutkan agrobisnis, atau perusahaan 
mempunyai peran dan hak yang sama dalam 
proses produski dan pemasaran pangan.

Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati
Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

www.spi.or.id

www.spi.or.id

www.spi.or.id

“Artinya peran petani, usaha kecil, 
korporasi besar punya hak dan peran yang 
sama.  Hal ini membuka ruang yang luas 
kepada corporate (perusahaan besar) dalam 
urusan pangan. Padahal pangan ini adalah 
hal yang sangat vital menyangkut hajat hidup 
orang banyak, harusnya peran korporat 
itu dibatasi, sebaliknya memberikan peran 
negara, dan rakyat yang lebih luas. Artinya UU 
ini belum 100 persen pro petani kecil” ungkap 
Henry di Jakarta (21/0/2012).

Pasal selanjutnya yang menurut Henry 
masih dipertanyakan adalah pasal 77 tentang 
produk rekayasa genetika. Menurutnya 
undang-undang ini secara langsung 
membenarkan produk rekaya genetika 
asalkan dibenarkan oleh pemerintah. Hal ini 

sangat membuka peluang produk 
rekayasa genetika dibenarkan, 
padahal berdasarkan penelitian 
rekayasa genetika sama sekali 
tidak bisa meningkatkan 
produksi pertanian, hanya 
membawa lebih banyak 
mudharat daripada manfaat bagi 
petani kecil.

Henry selanjutnya 
mengungkapkan mengenai 
kelembagaan pangan yang 
tercantum dalam UU Pangan ini. 
UU Pangan mengindikasikan 
kontrol yang kuat atas sistem 
pangan mulai dari tingkat 
nasional hingga desa sebagai cara 
untuk memastikan tercapainya 
kedaulatan pangan, kemandirian 
pangan dan ketahanan pangan.

“Bagi SPI hal ini cukup positif. 
Namun hal tersebut berimplikasi 
pada koordinasi antar lembaga 
yang sangat kuat. Lembaga 
pangan tersebut seharusnya 
bisa mempunyai wewenang kuat 
mulai dari sektor hulu hingga 
hilir dari sistem pangan, sehingga 
terhindar dari kondisi seperti 
ketika Kementerian Pertanian 
menyatakan produksi cukup, 
namun Departemen Perdagangan 
(Depdag) dan Bulog justru 
berkata perlu dilakukan impor 
pangan. Lebih dari itu lembaga 
pangan tersebut mempunyai satu 

fungsi pelayanan publik saja, bukan komersil 
sebagaimana yang diterapkan oleh Bulog versi 
IMF dan Bank Dunia selama ini,” papar Henry.

Henry juga menilai UU ini belum 
memberikan dukungan yang besar bagi 
kemampuan petani sebagai pihak yang 
memproduksi pangan. UU ini juga tidak 
memberikan penguatan pada produksi 
pangan yang organik, yang diproduksi dengan 
pertanian agroekologis dan berkelanjutan.

“Oleh karena itu SPI akan melakukan 
pengkajian lebih dalam lagi terhadap UU 
pangan yang baru ini. Hasil kajian ini bisa 
saja akan merekomendasikan SPI untuk 
melakukan judicial review terhadap sejumlah 
pasal,” tambah Henry.#

Foto: Petani Perempuan anggota SPI Lebak, Banten mampu berdaulat pangan hal ini ditandai dengan melakukan panen padi 
di lahan perjuangan.
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SPI Tolak OECD Intervensi 
Kebijakan Pertanian Indonesia

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) 
menolak keras rekomendasi yang dikeluarkan 
oleh OECD (Organisation for Economic 
Cooperation and Development-Organisasi 
untuk Kerjasama dan Pengembangan 
Ekonomi) terhadap arah pertanian Indonesia. 
Seperti dikutip dari Kompas (11/10), OECD 
merekomendasikan agar  Indonesia membuka 
lebih luas pasar produk pertanian dalam 
perdagangan internasional dan mereformasi 
skema subsidi input dan bantuan pangan 
serta mulai meninggalkan tujuan swasembada 
pangan. OECD juga menyebutkan, proteksi 
terhadap impor menghambat daya 
saing sektor pertanian, dan membatasi 
pertumbuhan produksi pertanian.

Menurut Henry Saragih, Ketua Umum 
Serikat Petani Indonesia (SPI) rekomendasi 
yang dikeluarkan OECD tersebut adalah 
salah satu langkah campur tangan yang telah 
melanggar kedaulatan Republik Indonesia.

“Pemerintah Indonesia jangan mau 
menjalankan dikte dari OECD. Resep 
OECD mirip dengan resep yang digunakan 
oleh IMF yang mengakibatkan Indonesia 
menandatangani Letter of Intent di tahun 

Foto: Seorang petani perempuan menanam padi di lahan pertaniannya. SPI sebagai organisasi massa perjuangan berbasis petani kecil menolak keras rekomendasi 
OECD terhadap arah pertanian Indonesia.

1998 yang telah mengakibatkan hilangnya 
kedaulatan pangan Indonesia, dengan 
dibukanya impor sebesar-besarnya seperti 
kedelai, gandum, susu, dan lainnya. Hal 
ini telah menghancurkan dunia pertanian 
Indonesia. Impor inilah yang membuat 
sektor pertanian dan perekonomian 
pedesaan semakin tidak atraktif karena 
tidak menguntungkan dan sulit bersaing,” 
papar Henry Saragih di Kantor Pusat Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) SPI di Jakarta (11/10).

Henry juga mengungkapkan, Pemerintah 
Indonesia harus terus menjalankan upaya-
upaya untuk menegakkan kedaulatan 
pangan di Indonesia dengan menghentikan 
importasi pangan, meningkatkan produksi 
pangan dalam negeri, diversifikasi pangan, 
menghidupkan pasar lokal dan melaksanakan 
pembaruan agraria untuk meningkatkan 
kemampuan petani Indonesia memproduksi 
pangan.

“Rekomendasi OECD agar Indonesia 
membuka proteksi pasar pertanian justru 
berlaku sebaliknya bagi negara-negara 
anggotanya seperti Amerika Serikat, 
Jepang, Perancis, dan lainnya yang justru 

memproteksi pertaniannya. Ini khan aneh,” 
ungkapnya.

Dia juga menambahkan, rekomendasi 
OECD yang mendorong penanaman modal 
swasta pada sektor pertanian sama dengan 
menyerahkan pertanian kepada perusahaan-
perusahaan besar multinasional yang hanya 
akan mengejar keuntungan semata.

“Oleh karena itu, kami dari SPI menolak 
keras rekomendasi dari OECD tersebut. 
Kami juga meminta pemerintah agar tidak 
menjalankan rekomendasi OECD karena akan 
menghancurkan pertanian di Indonesia dan 
membunuh petani kecil disini,” tegas Henry.

Organisasi untuk Kerjasama dan 
Pengembangan Ekonomi (OECD - 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development) merupakan sebuah organisasi 
internasional yang beranggotakan 34 negara 
seperti Australia, Perancis, Jerman, Italia, 
Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Spanyol, 
Inggris, Amerika Serikat, yang mengklaim 
negaranya maju dan menjunjung tinggi 
ekonomi pasar bebas.#
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TANAH UNTUK PETANI (PENGGARAP) !!!

SPI Sumbar: Pergub Sumbar No. 21/2012 
Tidak Akan Menyelesaikan Persoalan Agraria

PADANG. Pemerintah Sumatera Barat 
mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 
No. 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan 
Tatacara Pemanfatan Tanah Ulayat Untuk 
Penanaman Modal. Menurut Ketua Badan 
Pengurus Wilayah (BPW) Serikat Petani 
Indonesia (SPI( Sumatera Barat (Sumbar) 
Sukardi Bendang, pergub ini adalah turunan 
dari Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal dan dibuat 
dengan semangat mengundang investasi baik 
asing maupun nasional untuk berinvestasi di 
Sumatera Barat sebagai bentuk keterbukaan 
terhadap liberalisasi ekonomi.

Sukardi memaparkan, peraturan yang ada 
dalam Pergub ini bersifat umum sebagaimana 
tatacara berivestasi yang sudah dilakukan di 
Sumatera Barat, kecuali pasal yang mengatur 
pemulihan tanah ulayat kepada pemilik 
semula ketika berakhirnya jangka waktu 
pemanfaatan tanah ulayat oleh penanaman 
modal. Walau bertentangan dengan PP No. 
40 tahun 1996 yang menjadi konsideran 
Pergub ini, dimana PP No. 40 tahun 1996 
mengatur HGU dapat di berikan kepada tanah 

negara dan tanah yang sudah dilepaskan hak 
atasnya kemudian setelah HGU berakhir tanah 
menjadi milik negara.

“Pergub ini belum merupakan 
perlindungan yang sesungguhnya dari 
ancaman negara terhadap tanah ulayat, 
terkesan hanya sekedar basa-basi kepada 
masyarakat adat. Pergub ini juga tidak 
menjawab ketika terjadi konflik klaim 
kawasan hutan sebagai tanah negara terhadap 
tanah ulayat,” ungkap Sukardi di Padang,  
(14/10).

Sukardi melanjutkan, Pergub nomor 21 
tahun 2012 ini belum menjawab persoalan 
sengketa tanah ulayat selama ini. Titik 
persoalannya bukan pada tidak dilibatkannya 
pemerintah nagari, lembaga adat, penguasa 
ulayat dan pemulihan tanah ulayat. Penyebab 
kemiskinan rakyat selain sulitnya mengakses 
modal dan kurangnya keterampilan, juga 
disebabkan oleh kurangnya penguasaan 
tanah. Kekurangan tanah dalam tataran 
ideal memang tidak mungkin terjadi dalam 
masyarakat Minangkabau karena menganut 
sistim kekeluargaan dengan kepemilikan 

tanah ulayat. Namun pola 
penguasaan tanah di Sumatera 
Barat berubah seiring waktu, pada 
beberapa kasus tanah sudah tidak 
lagi berfungsi sosial tapi menjadi 
komoditas yang diperebutkan 
korporasi,penguasa ulayat,anak 
cucu kamanakan(petani). 
Penyerahan tanah hak ulayat 
selama ini sering dilakukan oleh 
penguasa adat, tanpa melibatkan 
multipihak dalam komunitas lokal 
dan kekerabatan dalam pembuatan 
keputusan.

“Penyerahan tanah ulayat 
kepada korporasi hingga tidak 
tersisa lagi tanah pertanian 
yang memadai lagi bagi anak 
cucu kamanakan (petani) telah 
menimbulkan masalah ekonomi 
dan kesenjangan sosial disentra-
sentra perkebunan dan tambang. 
Selain terjadinya konflik agraria 
juga terjadi alih fungsi lahan 
produktif yang berakibat pada 
impor pangan. Ketimpangan 
struktur penguasaan sumber-
sumber ekonomi berupa tanah 
pemicu utama sengketa agaria 
di Sumatera Barat dan Indonesia 

pada umumnya,” paparnya.
Sukardi menambahkan, pemerintah 

harus segera menyelesaikan berbagai 
persoalan agraria, bertindak melindungi 
kepentingan rakyat banyak pada titik tertentu 
untuk mencegah terjadinya kesenjangan 
sosial agar tidak berlanjut. Oleh karena itu 
dia menggarisbawahi, hal mendesak untuk 
dilakukan adalah stop izin investasi di 
Sumatera Barat dan Indonesia umumnya, 
lakukan terlebih dahulu penataan tanah 
sesuai peruntukkan yang lebih adil.

“Kemudian distribusikan tanah untuk 
anak cucu kamanakan (petani) terutama 
untuk pengembangan pangan berbasis rakyat, 
jangan dibiarkan anak cucu kamanakan 
saling berebut tanah dengan korporasi 
yang jelas-jelas berorientasi keuntungan 
semata. Investasi tanpa membekali anak 
cucu kamanakan dengan alat-alat produksi 
yang memadai hanya akan menggiring 
mereka menjadi kuli di negerinya sendiri, 
dan ancaman terhadap Kedaulatan Pangan 
bangsa,” tambahnya.#

Foto: Aksi SPI Sumatera Barat memperingati Hari Tani Nasional ke 52, 24 September 2012. Menurut SPI Sumbar Pergub 
No.21 Tahun 2012 tidak akan mampu menyelesaikan persoalan agraria di Sumatera Barat.
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Foto: Kunjungan Serikat Petani Indonesia (SPI) ke kantor Korean Women's Peasant Association (KWPA) di Korea Selatan, beberapa waktu yang lalu

Raih Penghargaan Kedaulatan Pangan 2012, 

SPI Beri Selamat KWPA

JAKARTA. Korean Women’s Peasant Association (KWPA-Asosiasi Petani Perempuan Korea Selatan) berhasil meraih Penghargaan Kedaulatan 
Pangan (FSP-Food Sovereignty Prize) 2012 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, (10/10). Penghargaan Kedaulatan Pangan 2012 ini 
adalah tahun keempat penyelenggaraannya yang diselenggarakan bersama oleh organisasi WhyHunger dan Aliansi Kedaulatan Pangan Amerika 
Serikat. Keduanya adalah organisasi  akar rumput yang berjuang dan membela hak masyarakat dan petani untuk menentukan pangan dan 
kebijakan pertanian yang berkedaulatan.

Jeomok Bak dari KWPA mengungkapkan, organisasinya adalah organisasi nasional petani perempuan yang berbasis di Seoul, Korea 
Selatan, yang telah mengembangkan praktek kedaulatan pangan dalam kerangka hak-hak (petani) perempuan. Sistem industri pangan di Korea 
Selatan telah menghasilkan struktur dan sistem yang merugikan kaum perempuan, mulai dari menghilangkan peranan perempuan dalam yang 
menyediakan makanan bagi keluarganya, hingga dipatenkannya benih-benih yang telah dikembangkan oleh petani perempuan dari generasi ke 
generasi oleh perusahaan benih yang kemudian memaksa petani perempuan mejadi buruh dengan upah yang rendah.

“Korea Selatan sendiri adalah negara yang cukup maju, dengan kurang dari tujuh persen populasinya bekerja di sektor pertanian. Alih fungsi 
lahan pertanian juga cukup besar. Pemerintah Korea Selatan juga telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas yang menyengsarakan 
petani kecil, belum lagi perusahaan besar yang mengambil alih pertanian,” tuturnya.

bersambung ke hal.13
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Dewan HAM PBB Keluarkan 
Resolusi untuk Hak Asasi Petani

JENEWA.  Dewan HAM PBB menutup sesi ke-21 di Jenewa, Swiss dengan merilis resolusi mengenai promosi hak asasi petani (28/09. Henry 
Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan, setelah bertahun-tahun berjuang inisiatif dari SPI (anggota La Via 
Campesina, gerakan petani internasional) akhirnya berhasil meyakinkan sebagian besar negara anggota Dewan HAM PBB.
“Ada kebutuhan mutlak untuk instrumen internasional HAM baru yang khusus melindungi hak asasi manusia,” ungkap Henry yang juga 
Koordinator Umum La Via Campesina.

Dewan Hak Asasi Manusia memutuskan resolusi atas dasar 80 persen dari orang yang menderita kelaparan ada di pedesaan dan 50 
persennya adalah kaum tani. Petani juga secara historis menderita diskriminasi dan pelanggaran hak asasi yang khas. Melihat pelanggaran hak 
atas tanah dan teritori, di mana petani dan masyarakat adat digusur, terutama pada kasus perampasan tanah (land grabbing) yang mengemuka 
dewasa ini.

Menurut Muhammad Ikhwan, Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI yang hadir langsung di Jenewa, dalam 
resolusi bernomor A/HRC/21/L.23 itu, Dewan HAM memutuskan untuk membentuk kelompok kerja antarpemerintah untuk menyiapkan 
rancangan deklarasi hak asasi petani. “Deklarasi ini akan diformulasikan berdasarkan atas dokumen studi final Komite Penasihat Dewan 
HAM yang dirilis pada Maret 2012 lalu. Dokumen ini adalah kelanjutan dari Deklarasi Hak Asasi Petani, Laki-Laki dan Perempuan—hasil dari 
Konferensi Internasional Hak Asasi Petani di Jakarta pada tahun 2008,” paparnya di Jenewa, Swiss.

Sementara itu, respon positif datang dari negara-negara berkembang, seperti Kuba dan Thailand. Indonesia dan negara Asia lain mendukung 
resolusi ini. Hasil voting untuk resolusi ini adalah 23 ya, 15 abstain dan 9 tidak.

Suara negatif datang dari sejumlah negara mewakili Uni Eropa (Austria, Belgia, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Rumania, Spanyol, Italia) 
dan Amerika Serikat. Hal ini membuktikan bahwa promosi dan perlindungan hak asasi petani di tingkat internasional masih butuh perhatian 
ekstra. Permasalahan datang mengenai istilah “petani” di beberapa negara—ada yang menganggap penyebutan “petani” tidak mewakili hak 
kolektif baru, atau istilahnya yang berkesan merendahkan.

Masalah selanjutnya adalah prosedur resolusi, serta implikasi anggaran pada usulan ini. Beberapa negara Eropa dan terutama Amerika 
Serikat memang berada di bawah tekanan lobi yang kuat  dari petani besar dan perusahaan agrobisnis.

Sementara, suara abstain datang dari negara-negara Afrika dan Arab. Mayoritas dan kemenangan voting menunjukkan pentingnya hak 
asasi petani di dunia internasional. Langkah petani semakin dekat dalam pengakuan hak-hak fundamental mereka seperti hak atas tanah, atas 
lingkungan, dalam menentukan harga, atas pengetahuan tradisional pertanian, serta akses terhadap keadilan.

Henry Saragih menambahkan, pencapaian ini juga adalah catatan tersendiri bagi SPI karena usulan hak asasi petani ini datang dari anggota 
dan basis SPI sejak tahun 2000 melalui berbagai konferensi dan konsultasi—terutama Konferensi tentang Pembaruan Agraria dan Hak Asasi 
Petani yang dilangsungkan di Cibubur pada tahun 2001. “Perjuangan terus berlanjut, selamat untuk petani di Indonesia dan di seluruh dunia,” 
tambahnya.#

Foto: Kertas hasil voting setuju tidaknya dibentuk kelompok kerja antar pemerintah yang menyiapkan rancangan deklarasi Hak Asasi Petani. Terlihat jelas, negara mana 
yang setuju dan negara mana yang tidak setuju.
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Hari Pangan Dunia, 
Investasi Pertanian Skala Besar 
Menghancurkan Petani Kecil

ROMA. Pada konferensi pers yang berlangsung di Roma, Italia pada sesi ke-39 Komite Ketahanan Pangan Dunia, perwakilan La Via Campesina 
menyampaikan, dunia pertanian (khususnya yang dilakukan oleh petani kecil) akan terancam oleh investasi pertanian yang semakin membuka 
jalan terhadap perampasan tanah dan air.

Ibrahima Coulibaly, anggota Komite Koordinasi Internasional La Via Campesina wilayah Afrika Barat mengemukakan, investasi pertanian jika 
dikelola dengan buruk mampu menghancurkan pertanian kecil dan membunuh para petani.

"Saat ini perampasan tanah di Afrika semakin menjadi-jadi. Investasi multinasional yang dilakukan di Afrika rentan menghancurkan 
pertanian disini," ungkapnya di Roma (15/10).

Sementara itu menurut Kalissa Regier, petani kecil asal Kanada dan anggota National Farmers Union (Serikat Petani Nasional-Organisasi 
petani asal Kanada), daripada menggunakan investasi skala besar swasta atau kemitraan publik-swasta, negara justru harus memobilisasi dana 
masyarakat untuk mendukung pertanian skala kecil yang dijalankan oleh keluarga petani. Karena menurutnya, sudah sangat jelas petani kecillah 
yang memberi makan penduduk dunia, dan memainkan peran sentral dalam memerangi kelaparan. 

Sementara itu, sejak sesi terakhir pada Oktober 2011, Komite Dunia untuk Ketahanan Pangan telah berusaha untuk merumuskan panduan 
prinsip-prinsip bagi setiap negara di dunia dalam menjabarkan kebijakan investasi pertanian mereka. Namun sudah semestinyalah prinsip-
prinsip ini  tidak menjadi karpet merah dan pintu masuk bagi perusahaan agribisnis multinasional untuk melakukan ekspansi besar-besaran yang 
mampu menghancurkan pertanian kecil berbasiskan keluarga.

Sementara itu dari Argentina, Rodolgo Gonzalez Greco yang merupakan anggota gerakan masyarakat adat Nasional di Argentina mengatakan, 
saat ini banyak petani kecil di Argentina yang terancam hidupnya. Ancaman-ancaman tersebut seperti tempat tinggal yang akan dibakar, hewan 
ternak yang dibantai, pemimpin petani dibunuh, sumber air diracuni, jalanan diblokir kawat berduri untuk menghentikan anak-anak pergi ke 
sekolah dan ataupun kaum perempuan yang ingin mencari air.

"Semua ini dilakukan oleh orang-orang bersenjata yang telah dikontrak oleh oknum perusahaan agribisnis yang bergerak di sektor kacang 
kedelai. Dan hal ini bukan hanya terjadi di Argentina," Tutur Rodolgo.

Oleh karena itu, pada peringatan Hari Pangan Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 16 Oktober setiap tahunnya, La Via Campesina sebagai 
organisasi petani kecil sedunia kembali menegaskan bahwa petani kecillah yang mampu memberi makan dunia, yang mampu menjamin 
kedaulatan pangan dan menghentikan kelaparan di dunia, bukan perusahaan agribisnis multinasional yang justru menghancurkan petani kecil 
dan pertaniannya.#

Foto: Seminar Internasional Pembaruan Agraria di Abad 21 yang diselenggarakan oleh La Via Campesina dan SPI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat (Juli 2012). La Via 
Campesina berkomitmen untuk terus memperjuangkan kedaulatan pangan, petani kecillah yang mampu memberi makan penduduk dunia.
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Foto: Malam penganugerahan Food Sovereignty Prize kepada perwakilan KWPA di Musem Nasional, Manhattan, Amerika Serikat (10/10)

Dalam konteks ini, KWPA bersama KPL (Korean Peasant League-
Organisasi Petani Korea Selatan) dan seratusan organisasi Korea 
Selatan lainnya berhasil mendirikan Satgas Kampanye Nasional untuk 
mempertahankan kedaulatan pangan di seluruh negeri.

KWPA juga secara konsisten melaksanakan program pelatihan Sisters 
Link Garden, sebuah program yang menghubungkan langsung petani 
perempuan dengan konsumennya. Hal ini untuk memastikan pasokan produk 
pangan pertanian yang sehat dan berkelanjutan, dan tentu saja menjaga 
dan melestarikan hak-hak petani perempuan. KWPA juga terus menerus 
mengkampanyekan penggunaan dan pelestarian benih dan bibit asli milik 
petani.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih mengucapkan selamat kepada KWPA yang telah mendapatkan penghargaan ini. 
Henry menyampaikan semoga penghargaan yang diterima oleh KWPA ini mampu menjadi pemicu semangat bagi SPI untuk meningkatkan kerja-
kerja organisasinya dan terus memperjuangkan kepentingan anggotanya yang notabene adalah petani kecil, buruh tani, dan petani tanpa lahan, 
tetap memperjuangkan pembaruan agraria sejati untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia.

“Di level internasional sendiri, KWPA telah menjadi anggota aktif dari La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) selama bertahun-
tahun. KWPA juga tetap konsisten dalam kampanye global melawan perdagangan bebas baik itu dengan WTO ataupun perjanjian perdagangan 
bebas bilateral dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa,” ungkap Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina.

Dena Hoff, seorang petani Amerika Serikat dan anggota National Family Farm Coalition (NFFC-Koalisi Nasional Petani Keluarga) 
mengungkapkan, KWPA juga membela kesetaraan perempuan dengan laki-laki dan membela serta mempromosikan kedaulatan pangan dalam 
gerakan internasional.

Sementara itu, Penghargaan Kedaulatan Pangan pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009 sebagai alternatif dari World Food Prize 
(WFP-Penghargaan Pangan Dunia) yang didirikan oleh Norman Borlaug, si pencetus revolusi hijau. Berbeda dengan WFP yang menekankan 
peningkatan produksi melalui teknologi, pemenang Penghargaan Kedaulatan Pangan ini justru datang dari mereka yang paling terkena dampak 
dari ketidakadilan sistem pangan global, dan berhasil menemukan solusinya.

Penyerahan penghargaan ini sendiri dihadiri oleh dua orang wakil dari KWPA, Jeomok Bak dan Junkyoung Lee. Penyerahan dilaksanakan 
di Musem Nasional di Manhattan, New York (10/10). Selanjutnya perwakilan KWPA akan mengikuti diskusi dan field trip ke beberapa daerah 
pertanian di Amerika Serikat, menemui petani-petani lokal yang berupaya menegakkan kedaulatan pangan di masing-masing daerahnya.#

Sambungan dari halaman 7
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Dana Pengalihan Hutang 
Untuk Mengusir Petani

JAKARTA. Pada 27 Mei 2007, Managing Director KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau-Bank Pembangunan Jerman) Wolfgang Kroh bersama Dirjen 
PHKA Kementerian Kehutanan Arman Malolongan menandatangi persetujuan DNS (Debt Nature for Swap) dari pemerintah Jerman senilai 12,5 
juta Euro. DNS atau lazim disebut dana pengalihan hutang ini digunakan untuk melindungi hutan tropis di Sumatera yaitu Taman Nasional Kerinci 
Seblat (TNKS), TNBBS, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Namun yang terjadi di lapangan, dana pengalihan hutang ini justru digunakan untuk 
mengusir petani dan masyarakat adat yang sudah lama mendiami daerah tersebut.

Menurut Ahmad Azhari, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Merangin, dana pengalihan hutang 
yang digunakan untuk pengamanan TNKS di Kabupaten Kerinci dan Merangin mengakibatkan sedikitnya 10 rumah petani di bakar dan 14 orang 
dipenjarakan karena dianggap merambah TNKS.

“Di Kabupaten Merangin, tindakan penangkapan dilakukan terhadap petani kopi di wilayah Sipurak Hook yang merupakan wilayah yang baru 
di tunjuk menjadi TNKS oleh menteri kehutanan pada tahun 2004. Sedangkan jauh sebelum di tunjuk menjadi bagian dari TNKS wilayah tersebut 
telah di kelola oleh warga untuk budidaya tanaman kopi. Demikian juga di Kabupaten Kerinci, yang wilayahnya dikepung oleh TNKS banyak petani 
ditangkap karena di anggap merambah TNKS sedangkan mereka merupakan masyarakat asli yang hidup turun temurun di wilayah tersebut,” 
papar Azhari pada saat melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jerman, di Jakarta (17/10).

Azhari menjelaskan, sejak tahun 1994 ribuan petani telah berproduksi di kawasan Merangin di Kecamatan Muara siau, Kecamatan Lembah 
Masurai, Kecamatan Jangkat, dan Kecamatan Sungai Tenang. Kemudian pasca berhentinya aktifitas pembalakan kayu oleh PT Injapsin dan 
Sarestra 2 pada tahun 1998, para petani juga banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berproduksi di atas lahan eks HPH kedua 
perusahaan tersebut.

Foto: Aksi Petani SPI Merangin - Jambi di depan Kedutaan besar Jerman di Jakarta (17/10). Aksi ini mendesak pemerintah Jerman untuk melakukan audit terhadap 
Dana Pengalihan Hutang sebesar 12,5 juta Euro yang diperuntukkan untuk melindungi hutan tropis di Taman Nasional Kerinci Seblat yang ternyata malah digunakan 
untuk mengusir petani dari lahan pertaniannya.

bersambung ke hal.13
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Bank Dunia Dukung Perampasan Lahan 
& Dorong Spekulasi Pangan

JAKARTA. Pada  9-14 Oktober 2012 diadakan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Tokyo, Jepang. Meskipun Jim Yong-kim terpilih sebagai 
presiden Bank Dunia yang baru, namun kebijakan Bretton Wood Institutions ini tidak akan berubah. Agenda neoliberal masih menjadi agenda 
utama, meskipun krisis finansial 2008 menunjukkan bahwa sistem kapitalisme-neoliberal menyorong dunia dalam krisis yang terus berulang.

Menurut Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Achmad Ya’kub, Bank 
Dunia mendorong korporatisasi pertanian dan spekulasi pangan sehingga petani kecil jadi korban dan jadi buruh di negeri sendiri.

“Bank Dunia salah satu yang mendorong investasi besar-besaran di sektor pertanian utamanya di negara-negara Afrika dan Asia. Akibatnya 
terjadi perampasan tanah (land grabbing) yang melibatkan sekitar 203 juta hektar lahan sejak tahun 2001-2010,” ungkap Ya’kub dalam konferensi 
pers bersama Menyikapi Pertemuan IMF dan World Bank, di Jakarta (12/10).

Ya’kub menjelaskan, Di Indonesia pada tahun 2004, Bank Dunia membiayai pembuatan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam 
kerangka structural adjusment program (SAP).  UU ini mendorong privatisasi terhadap sumber-sumber air yang bertentangan dengan konstitusi 
Indonesia dan menyebabkan banyak wilayah sumber air yang seharusnya untuk kepentingan pertanian dan publik namun justru dikuasai oleh 
perusahaan-perusahaan air minum multinasional.

“Salah satu contohnya konflik di Padarincang Banten yang melanda 9.000 rumah tangga tani, sehingga sawah produktif  seluas 6.200 Ha 
terancam kekeringan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Yuyun Harmono dari Koalisi Anti Utang (KAU) memaparkan, alih-alih mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap 
praktek spekulasi pangan, Bank Dunia justru menggandeng JP Morgan mengeluarkan instrumen pendanaan baru dikhususkan bagi negara 
berkembang. Instrumen untuk lindung nilai (hedging) komoditas pertanian tersebut bernilai total 400 Juta USD, masing-masing berasal dari 

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama puluhan aktivis dan pegiat ormas tani, nelayan, lingkungan, mahasiswa dan 
lainnya melakukan aksi menolak Bank Dunia dan perampasan lahan. Aksi ini dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia, di Jakarta (14/12)

bersambung ke hal.13
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“Saat ini dari total lahan eks HPH seluas 
145.000 Ha, petani sudah berproduksi di atas 
lahan seluas 21.084 Ha yang dikerjakan bersama 
oleh 8.423 KK (sekitar 33.692 jiwa ), dari sini kami 
mampu menghasilkan kopi kualitas tinggi berkisar 
2-3 ton/ha dalam setahun,” tutur Azhari.Namun 
sejak Pemkab Merangin mencadangkan kawasan 
hutan Merangin  sebagai proyek konservasi Taman 
Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 14.160 Ha – 
untuk ditetapkan dalam RTRWP Jambi 2012 sebagai 
bagian dari TNKS – kekerasan dan kriminalisasi 
terhadap petani semakin masif terjadi, dan masih 
menyisakan trauma yang mendalam bagi ribuan 
petani.

Sementara itu menurut Ketua Departemen 
Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pengurus 
Pusat (DPP) SPI Agus Rully Ardiansyah, berdasarkan 
kenyataan tersebut, sangat jelas dana pengalihan 
hutang dari Pemerintahan Jerman tidak bermanfaat 
bagi petani dan masyarakat yang tinggal di sekitar 
TNKS. Namun sebaliknya, dana tersebut telah 
menyebabkan pembakaran rumah dan penangkapan 
terhadap petani.

“Untuk itu, Pemerintah Jerman harus melakukan 
audit independen terhadap penggunaan dana oleh TNKS tersebut dan melaporkannya ke publik dan meninjau ulang kesepakatan pengalihan 
hutang tersebut agar kedepan DNS tersebut tidak hanya bermanfaat terhadap TNKS namun juga memberi kontribusi terhadap kesejahteraan 
masyarakat di sekitar TNKS,” ungkap Rully di Jakarta (17/10).

Rully juga mengungkapkan 12,5 juta euro hutang Republik Indonesia kepada pemerintah Jerman untuk pengamanan TNKS justru digunakan 

Sambungan dari hal. 14
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Data kriminalisasi petani akibat perluasan TNKS, sumber: DPC SPI Merangin

Bank Dunia (200 juta USD) dan JP Morgan (200 juta USD). Hal ini adalah solusi yang salah, Bank Dunia lewat salah satu lembaga sayapnya yaitu 
International Finance Corporation (IFC) justru bekerja sama dengan spekulan pangan seperti JP Morgan untuk mentransfer pola spekulasi yang 
sama ke negara berkembang.

“Bank Dunia bersama G20 juga menjadi pendukung terjadinya fenomena perampasan tanah (land grabbing) seperti yang terjadi di banyak 
negara di dunia. Bank Dunia adalah salah satu pemain besar dalam investasi pertanian. Investasi Bank Dunia untuk sektor pertanian naik tiga kali 
lipat dari 2,5 milyar USD pada tahun 2002 menjadi 6-8 Milyar USD pada tahun 2012,” paparnya.

Sementara itu menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Wahidah Rustam, kepentingan perusahaan multinasional dan 
transnasional, Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya terhadap sektor pangan, juga tercermin pada berbagai kebijakan nasional, 
salah satunya Revisi UU No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Menurutnya peluang impor pangan, penguasaan sumber pangan oleh pihak swasta, permainan spekulan harga pangan, telah mengancam 
kearifan lokal perempuan, membatasi akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya pangan, menghilangkan sumber ekonomi 
perempuan dan menghilangkan peran perempuan dalam produksi, konsumsi dan distribusi pangan.

Oleh karena itu, baik Ya’kub, Yuyun dan Wahidah sepakat bahwa rekomendasi kebijakan Bank Dunia ini harus segera dihentikan dan 
dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Bank Dunia di sektor pertanian sebagai upaya untuk koreksi internal.

Lebih penting lagi, pemerintah negara berkembang khususnya Indonesia harus berhenti mendengarkan Bank Dunia dan mendorong 
kebijakan pangan di tingkat lokal dan nasional menuju kedaulatan pangan.#

Foto: Ahmad Azhari  Ketua DPC SPI Merangin, Jambi (kanan, memakai topi) sedang 
mengajukan tuntutannya kepada perwakilan Kedubes Jerman

untuk mengkriminalisasi petani Merangin dan 
Kerinci.

“Melalui mekanisme DNS Pemerintah 
Republik Indonesia telah melakukan bentuk 
kekerasan terhadap petani oleh aparat Polhut 
TNKS  tanpa memberikan informasi yang 
utuh terkait situasi sosial masyarakat dan 
solusi perlindungan hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya. Jadi untuk mengatasi ini semua, 
pembaruan agraria sejatilah yang menjadi 
jawabannya” tegas Rully.#
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Kebijakan Konyol Pemerintah
Kedaulatan Pangan 

adalah hak asasi untuk 
memproduksi, konsumsi 
dan pemasaran hasil 
pertanian berbasiskan 
rakyat. Hak asasi negara 
dan rakyat Indonesia 
ini semakin terancam 
oleh penetrasi modal 
korporasi di bidang 
perkebunan, pangan, 
tambang, air, laut dan 
udara. Dari segi produksi 
petani dibiarkan saling 
berebut lahan dengan 
perusahaan besar 
dan biaya produksi 
yang tinggi akibat 
ketergantungan alat-
alat produksi. Dalam 
hal konsumsi rakyat 
dihadapkan pada pangan 
impor yang belum 
tentu sehat karena 
mengandung bahan-
bahan kimia berbahaya. 
Kemudian hasil pertanian 
rakyat dihargai rendah 
karena tidak adanya 
perlindungan pasar.

Negara dan rakyat 
Indonesia tidak lagi 
punya kedaulatan 
lagi dalam mengatur 

Oleh: Sukardi Bendang *

Foto: Pertanian kecil berbasikan agroekologi yang dilakukan oleh sebuah keluarga petani di Bogor, Jawa Barat. Pertanian keluarga ber-
basiskan agroekologislah yang mampu memberi makan penduduk Indonesia, bukan pertanian berbasiskan industri seperti food estate 
yang dipromosikan oleh pemerintah.

produksi, distribusi dan konsumsi di sektor 
pangan. Saat ini sektor pangan tergantung 
pada mekanisme pasar yang dikuasai oleh 
segelintir perusahaan raksasa. Pertanian 
tanaman pangan Indonesia dihadapkan 
pada situasi yang dilematis, di satu sisi 
ketersediaan lahan yang cukup luas (sebagai 
negara agraris) namun untuk memenuhi 
kebutuhan pangan rakyat, Indonesia 
melakukan impor pangan.

Di saat kekurangan pangan bukannya 
memperkuat basis produksi pertanian rakyat, 
pemerintah justru mengganti peran petani 
kecil ke korporasi diantaranya melalui :

Food Estate 1. atau pertanian tanaman 
pangan berskala luas. Food Estate 
memberikan penguasaan penuh bagi 
perusahaan swasta nasional dan 
swasta asing untuk memproduksi 
pangan. Misalnya proyek Merauke 
Integrated Food Energy and Estate 
(MIFEE) sudah mulai di garap oleh 
Wilmar Group dan Rajawali group,dan 
diikuti oleh perusahaan swasta asing 
dan nasional lainnya pada lahan 
seluas 570.000 ha yang dicadangkan 

Kementerian Pertanian periode 2010-
2014. Kemudian PT Sang Hyang Seri 
dan PT Pupuk Sriwidjaja merespon 
program food estate seluas 100.000 
ha di Kalimantan (Mentan,Suswono 
15 April 2012), PT Nusa Agro Mandiri 
-pemilik restoran Solaria- 1.950 ha 
dan PT Miwon Indonesia 3.245 ha 
juga sudah mengelola Food Estate di 
Kalimantan.
Pertemuan Forum Ekonomi Dunia 2. 
Asia Pasifik (Jakarta 12-13 Juni 2011) 
menghasilkan kesepakatan untuk 
membentuk World Economic Forum 
Partnership for Indonesia Sustainable 
Agriculture antara pemerintah dengan 
14 perusahaan pertanian dunia 
seperti Medco, Nestle, Unilever, Cargill, 
Sygenta, Dupon, Mosanto, Mckinsey, 
Indofood, ADM, SwissRA, Sinar Mas, 
Bungee, dan Kraft.
Gerakan Produksi Pangan dengan 3. 
sistem Petani Plus Korporasi Negara. 
Ada lima Konsorsium BUMN yang 
terlibat : PT Pertani dan Sang Hyang 
Seri (penyedia benih); PT Pupuk 
Sriwijaya (pupuk); Perum Jasa Tirta 

I dan II (air); Perum Perhutani, 
PT Inhutani, dan PT Perkebunan 
Nusantara; serta Perum Bulog 
(pengelola hasil produksi) dengan 
salah satu skemanya yaitu pola 
pengelolaan (sewa lahan petani). PT 
PEN anak perusahaan PT PUSRI pernah 
masuk Sumatera Barat untuk menyewa 
sawah petani di awal 2012 dan dengan 
tegas ditolak  Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Sumatera Barat karena akan 
merugikan petani.

Pemerintah membentangkan karpet 
merah bagi korporasi untuk semakin 
menguasai tanah dan pangan di Indonesia. 
Bahkan RUU Pangan yang tengah dibahas DPR 
RI saat ini tidak menjamin terpenuhinya hak-
hak rakyat atas pangan, karena lebih melihat 
pada aspek ketersediaan dan pangan sebagai 
komoditas,serta tidak terlindunginya bibit-
bibit lokal.

Kebijakan pemerintah meningkatkan 
tanaman berorientasi ekspor melalui 
perkebunan besar (korporasi) selama ini 
terbukti berakibat pada terjadinya alih fungsi 
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MENDATAR
3. Penanggung Jawab    5. Nada ketujuh    8. Kata tanya    10. Biaya    11. Bulu binatang untuk bahan pakaian hangat    
12. Bagian dari buku    13. Korean Peasant League (Organisasi Petani Korea Selatan)    14. Local Area Network    
15. Satuan berat    16. Tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang)    17. Agama di 
Indonesia    18. Lubang besar pada kaki gunung    19. Harapan    20. Lembaga Swadaya Masyarakat    21. Surat kecil 
berisi keterangan pengambilan barang, peminjaman uang   22. Sejenis burung    23. Jalan bebas hambatan    24. Bahan 
Bakar Minyak    25. Satu, Tunggal    26. Sebelum 27. Provinsi di Indonesia    29. Kelapa    31. Hewab ternak    32. Kata 
ajakan    33. Sisa pembakaran    34. Dewan Pengurus Wilayah    35. Kantor Urusan Agama    37. Susut karena tergosok
38. Panggilan untuk wanita (Jawa)    39. Dewan Perwakilan Rakyat    40. Di (Inggris)    41. Lambang unsur natrium

MENURUN
1. Tanaman umbi lapis    2. Lagu nasional Indonesia    4. Sejenis kayu    5. Orang yang melihat atau mengetahui 
sendiri suatu peristiwa (kejadian)    6. Provinsi paling muda di Indonesia    7. Kelompok masyarakat yang bersamaan 
asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri    9. Tanda nomor kendaraan daerah 
Yogyakarta dan sekitarnya    10. Tanda nomor kendaraan daerah Aceh dan sekitarnya    26. Tempat duduk di punggung 
kuda    28. Sejenis tanaman hias    30. Masakan khas Jawa Timur    31. Gunung berapi di Sulawesi Utara    34. Kata 
keterangan tempat    36. Angkatan Darat          

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

Sambungan dari hal. 14

lahan dan konflik agraria  
berkepanjangan.  Alih fungsi 
lahan pertanian secara nasional 
mengkwatirkan yaitu berkisar 
100 – 120 hektar pertahun. 
Kemudian, laporan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), 
sepanjang tahun 2011 terjadi 
2.791 kasus pertanahan di 
seluruh Indonesia.

Telah terjadi dominasi, 
hegemoni kekuatan kapitalis 
global dalam hal penguasaan 
pangan dan sumber-sumber 
agraria di Indonesia, 
pemerintah gagal membangun 
konsep kemandirian atau 
ekonomi berdikari. Bahkan 
terjadi persaingan tidak sehat 
antara pemilik modal dengan 
masyarakat dalam perebutan 
sumber-sumber agraria.

Pembaruan agraria sejati 
sudah sangat mendesak 
untuk dilaksanakan, menata 
kembali struktur ketimpangan 
penguasaan agraria selama ini. 
Di ikuti dengan pendistribusian 
tanah kepada petani, khususnya 
untuk pembangunan pertanian 
pangan berbasis rakyat, sebagai 
prasyarat utama mewujudkan 
kedaulatan pangan dan keadilan 
sosial.

Pemerintah terlena 
dengan teori-teori ahli 
ekonomi kapitalis global bahwa 
“Pembangunan ekonomi 
yang tangguh memerlukan 
perkembangan ekonomi yang 
cepat, untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi 
diperlukan peningkatan ekspor 
dan peningkatan investasi 
secara berkelanjutan”.

Pemerintah mesti 
bercermin pada krisis ekonomi 
dimasa lalu dimana Indonesia 
mampu bertahan karena 
ditopang sistem produksi 
pangan lokal (pedesaan) yang 
mampu mencukupi kebutuhan 
pangan masyarakat sekitarnya. 
Demi memacu pertumbuhan 
ekonomi tinggi tidak seharusnya 
pemerintah mengorbankan 
kedaulatan negara dan 
rakyatnya atas pangan. Perkuat 
pertanian pangan berbasis 
rakyat, jangan serahkan hak 
asasi negara dan rakyat kepada 
perusahaan raksasa yang jelas-
jelas mementingkan laba dan 
loba.

*Penulis adalah Ketua Badan Pengurus 
Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Sumatera Barat
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Aksi Bersama Tolak Bank Dunia 
dan Perampasan Lahan

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama puluhan aktivis dan pegiat ormas tani, nelayan, lingkungan, 
mahasiswa dan lainnya melakukan aksi menolak Bank Dunia dan perampasan lahan. Aksi ini dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia, di Jakarta 
(14/12). Bank Dunia salah satu yang mendorong investasi besar-besaran di sektor pertanian utamanya di negara-negara Afrika dan Asia. 
Akibatnya terjadi perampasan tanah (land grabbing) yang melibatkan sekitar 203 juta hektar lahan sejak tahun 2001-2010.


