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INDEKS BERITA

Foto bersama petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Provinsi Bengkulu setelah melakukan pendidikan dan dsikusi di atas lahan 
pertanian. Penguatan organisasi dan pendidikan yang kuat di tingkat basis perlu dilaksanakan secara rutin untuk menghasilkan kader 
organisasi  yang unggul dan mampu memperjuangkan kepentingan organisasi.

Perkuat Pendidikan
di Basis
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Foto: Aksi massa SPI Jambi pada saat perayaan Hari Tani Nasional 24 September 2012, yang salah satu tuntut-
annya adalah menolak REDD dan skema karbon lainnya.

Bersambung ke halaman 14

PT REKI Pelaku Kekerasan 
dan Kriminalisasi Masyarakat Tani
JAKARTA. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK) yang diberikan kepada PT. 
Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia 
(PT.REKI) di kawasan HPH eks Asialog 
dan Inhutani Muaro Jambi, Batanghari dan 
Sarolangun menimbulkan konflik yang 
berkepanjangan. PT. REKI yang baru didirikan 
pada tahun 2005,  merupakan konsorsium 
dari Birdlife yang terdiri dari Birdlife 
Indonesia, Royal Society for Protection of Bird 
(RSPB), dan Birdlife International. Perusahaan 
tersebut dapat dikatakan secara langsung 
ataupun tidak langsung terkait dengan 
Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris,  yang 
pada November 2008 mengunjungi hutan eks 
HPH Asialog di propinsi Jambi. Bagi banyak 
kalangan kunjungan tersebut dapat dikatakan 
sebagai diplomasi yang menekan agar PT 
REKI bisa mendapatkan ijin beroperasi 
di kawasan hutan. Kemudian diketahui 
bahwa PT REKI mendapatkan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Petani memasuki lahan sejak lama 
sebelum PT. REKI mendapatkan konsesi 
selama 1 abad (100 tahun) dalam SK Menhut 
No 327/Menhut-II/2010 25 Mei 2010 
mengenai IUPHHK Restorasi Ekosistem Hutan 
seluas 46.385 Ha di Provinsi Jambi. Artinya 
dalam proses penerbitan ijin banyak hal 
yang diabaikan terkait situasi sesungguhnya 
di kawasan yang masuk dalam perijinan itu. 
Beberapa titik di kawasan tersebut sudah 
dikuasai dan dikelola oleh masyarakat baik 
dari sekitar hutan maupun daerah lainnya 
termasuk di dalamnya terdapat juga suku 
anak dalam. “Jadi yang ada dalam kawasan 
HPH eks Asialog itu, tidak hanya angota SPI, 
namun juga banyak masyarakat lainnya” 
ujar Agus Ruli Ketua Departemen Polhakam 
Serikat Petani Indonesia (SPI), di Jakarta, 
(28/11).

Ruli menerangkan, di media massa 
Yusuf Cahyadin Direktur PT REKI (saat itu) 
mengatakan bahwa terjadi perambahan 
hutan di kawasannya yang mencapai 16.200 
Ha. Dengan komposisi penguasaan 60% 
nya memiliki lebih dari 25 Ha hingga lebih 
dari 100 Ha per orang, yang ditanami sawit. 
Dalam beberapa kesempatan secara publik 
dia juga membangun opini bahwa Serikat 
Petani Indonesia (SPI) sebagai pelaku yang 
terorganisir merusak hutan dan ilegal logging.
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Foto: Aksi massa SPI Jambi pada saat perayaan Hari Tani Nasional 24 September 2012, yang salah satu tuntutannya 
adalah agar pemerintah menegakkan hak asasi petani di Indonesia

Momentum Pemerintah 
Tegakkan Hak Asasi Petani

Hari HAM Internasional

JAKARTA. Deklarasi Universal 
Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) 
PBB,  pada 10 Desember 1948 
ditetapkan dan diperingati setiap 
tahunnya sebagai hari Hak Asasi 
Manusia (HAM) sedunia. Konsepsi 
HAM tersebut pada dasarnya 
tidak hanya mengandung hak sipil 
politik, tetapi juga mengenai hak 
ekonomi, sosial dan budaya.

Pada peringatan hari 
HAM tahun 2012 ini, kondisi 
perlindungan dan pemenuhan Hak 
Asasi Petani (HAP) di Indonesia, 
semakin jauh dari harapan 
petani. Pelanggaran HAP masih 
banyak terjadi bahkan cenderung 
meningkat. Pemerintah tidak 
mempunyai keinginan politik yang 
kuat serta masih menggunakan 
pendekatan keamanan terutama 
dalam menyelesaikan konflik 
agraria. Dapat dipastikan konflik 
agraria yang ada adalah kasus lama 
yang penanganannya berlarut-
larut dan tak terselesaikan sampai 
sekarang.

Ketua Departemen Politik, 
Hukum dan Keamanan (Polhukam) 
Dewan Pengurus Pusta (DPP) 
Serikat Petani Indonesia (SPI), 
Agus Ruli Ardiansyah memaparkan ada cukup 
banyak kasus pelanggaran HAP yang terjadi 
di tahun 2012, seperti kasus Pulau Rakyat 
Asahan Sumatera Utara (20/1), Merangin dan 
Batanghari Jambi (26/5, 23/07, dan 18/10), 
Limbang Jaya Ogan Ilir Sumatera Selatan 
(27/07), Danau Lancang Tapung Hulu Riau 
(7/05), dan Garut Jawa Barat (16/10).

“Di lain sisi, kebijakan Program 
Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang 
telah ditetapkan sejak tahun 2007 tidak 
dijalankan menjadi program-program nyata 
dan populis untuk penegakan, perlindungan 
dan pemenuhan hak asasi petani,” tutur Ruli 
di Jakarta pagi ini (10/12).

Sementara itu, menurut Ketua 
Departemen Kajian Strategis DPP SPI 
Achmad Ya’kub, beberapa kebijakan 
pemerintah berpeluang besar menciptakan 
pelanggaran terhadap petani seperti 
intimidasi, penggusuran, kelaparan dan gizi 
buruk, kekerasan, memenjarakan bahkan 
menyebabkan kematian.

“Kebijakan tersebut seperti kebijakan 

import pangan dan liberalisasi sektor 
pertanian lainnya (Beras, jagung, kedelai, 
bawang merah, garam, ikan, dan daging 
sapi), pembangunan infrastruktur (Jalan 
Tol, Bandara, sarana TNI), hingga peraturan 
perundang-undangan sektoral seperti UU 
Perkebunan No. 18/2004, UU Kehutanan 
No.41/1999, UU Sumber Daya Air No. 7/2004, 
UU Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Minerba) No.4/2009, UU Pengadaan Lahan 
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
No.2/2012 dan UU Pangan No.18/2012 yang 
baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu,” 
papar Ya’kub.

Ruli selanjutnya menyampaikan, dari 
kecenderungan meningkatnya pelanggaran 
terhadap petani di tahun 2012 ini, Serikat 
Petani Indonesia (SPI) akan membuat laporan 
Pelanggaran HAP dengan menggunakan 
Deklarasi Hak Asasi Petani sebagai alat 
monitor untuk menilai sejauh mana hak 
asasi petani diakui, dilindungi, dan dipenuhi, 
SPI juga akan dan telah melakukan  judicial 
review terhadap perundang-undangan yang 

melanggar HAP, seperti UU No. 2/2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum, UU No. 12/1992 
Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU 
lainnya.

“Kami SPI juga mendesak pemerintah 
agar HAP menjadi peraturan perundang-
undangan serta pemerintah Indonesia 
harus berperan aktif dalam dorong Dewan 
HAM PBB yang telah merilis Resolusi Hak 
Asasi Petani A/HRC/21/L.23 menjadi 
konvensi internasional. Kami juga mendesak 
pemerintah segera membentuk komite 
penyelesaian konflik agraria  yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia, dan agar pemerintah segera 
melaksanakan Pembaruan Agraria Sejati 
untuk kedaulatan pangan dan pengentasan 
kemiskinan seperti yang dijanjikan dalam 
Program Pembaruan Agraia Nasional (PPAN),” 
tambah Ruli.#
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SPI Sukabumi Selenggarakan 
Pendidikan Penataan Lahan Perjuangan

SUKABUMI.Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi menyelenggarakan pendidikan pertanian berkelanjutan di 
Desa Sirna Jaya, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi Sumatera Barat. Pendidikan ini dilaksanakan selama dua hari (14-15 November 
2012) dan diikuti oleh puluhan petani dari Desa Sirna Jaya, Bojong Kerta, Kerta Mukti, dan Sukaharja.

Imanuddin, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Sukabumi menyampaikan pendidikan pertanian berkelanjutan kali ini juga menjadi 
penegasan bahwa petani SPI mampu mengelola tanah terlantar menjadi tanah pertanian pangan. Imanuddin mengungkapkan saat ini terdapat 
400 Ha lahan perjuangan yang telah mereka tanami dengan padi, singkong, terong, cabe, timun, tomat, jengkol, petai, jati.

“Khusus lahan di desa Sirna Jaya telah dibangun jalan produksi, musholla dan rencana bangun irigasi (lahan Sirnajaya adalah lahan tadah 
hujan) dan rencana dibuat desa wisata agraria,” ungkap Imanudin.

Ketua Departemen Penguatan Organisasi, Ali Fahmi, mengemukakan bahwa pendidikan kali ini bertujuan untuk memperkuat tim pembaruan 
agraria SPI Sukabumi dalam menata lahan perjuangan.

“Pendidikan kali ini juga sebagai penegasan bahwa petani SPI mampu mengelola dan penataan tanah terlantar menjadi lahan pertanian 
pangan yang produktif,” tambah Ali Fahmi.#

Foto: Pendidikan pertanian berkelanjutan dan penataan lahan produksi yang dilaksanakan di Sukabumi, Jawa Barat

Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati
Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

www.spi.or.id

www.spi.or.id

www.spi.or.id
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Perkokoh Persatuan dalam 
Memperjuangkan Pembaruan Agraria Sejati

Peringatan Perjuangan Petani Rengas

OGAN ILIR. Untuk menegakkan Pembaruan Agraria Sejati, petani haruslah mempererat dan memperkokoh persatuannya. Hal ini disampaikan 
oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia Sumatera Selatan, Rohman Alqolami pada saat menghadiri Peringatan 
Perjuangan Petani Rengas di Desa Rengas I, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (06/12).

Rohman menegaskan cara untuk memperat dan memperkokoh persatuan petani adalah dengan bergabung dan sama-sama membangun 
organisasi petani (kecil dan tak bertanah) yang betul-betul memperjuangkan kepentingan petani anggotanya seperti SPI.

“Oleh karena itu marilah kita bersama membangun SPI ini, kita kuatkan persatuan kita untuk sama-sama memperjuangkan pembaruan 
agraria sejati yang kita inginkan,” tutur Rohman kepada sekitar 200-an undangan dari tiga desa yakni Desa Rengas I, Desa Rengas II, dan Lubuk 
Bandung.

Rohman juga menjelaskan, acara ini dilaksanakan untuk memperingati tiga tahun perjuangan petani Desa Rengas yang berhasil merebut 
tanah mereka yang sebelumnya “dirampas” oleh PTPN VII.

“Acara ini dilakukan untuk mempertegas perjuangan hak atas tanah karena sebelum PTPN datang dan “mengklaim” disini, masyarakat sudah 
hidup lebih sejahtera. Justru sejak PTPN datang, masyarakat justru banyak yang merantau ke luar karena tanahnya diserobot PTPN,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Ogan Ilir, Ahmad Fitriyadi (Didi). Didi menyampaikan 
acara yang dilaksnakan di atas tanah perjuangan ini dilaksanakan untuk memperingati tiga tahun “kemenangan” petani mengambil kembali 
lahannya yang sebelumnya diserobot oleh oknum PTPN VII.

“Saat ini terdapat sekitar 600-an KK yang mengolah lahan seluas 1529 Ha. Alhamdulillah, hasil dari bertaninya sudah mulai kelihatan. Saat ini 
kami menanam padi, jagung, singkong, dan karet. Kami juga mendirikan tugu perjuangan petani Rengas untuk mengenang perjuangan kami tiga 
tahun yang lalu,” ungkap Didi.

Didi juga mengutarakan, DPC SPI Ogan Ilir akan semakin memperbanyak pendidikan terutama pengetahuan dan keterampilan pertanian 
organik.

Sementara itu, Ketua Departemen Penguatan Organisasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Ali Fahmi – yang juga turut hadir dalam acara ini – 
menekankan mengenai pengolahan dan penataan lahan pasca reklaiming

“Mengenai penataan lahan agar jangan semua ditanam dengan tanaman keras tapi juga harus ditanami dengan tanaman pangan. Selanjutnya 
agar koperasi-koperasi petani dibentuk dan dikembangkan untuk mengelola hasil pertanian tersebut, dan agar jangan melupakan pertanian 
agroekologi yang ramah lingkungan,” pungkasnya.#

Foto: Peringatan perjuangan petani Rengas yang diadakan di Desa Rengas I, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (06/12). Peringatan ini dilaksanakan untuk memper-
ingati tiga tahun perjuangan petani Desa Rengas yang berhasil merebut tanah mereka yang sebelumnya "dirampas" oleh PTPN VII.
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TANAH UNTUK PETANI (PENGGARAP) !!!

bersambung ke hal.12

www.spi.or.id

Ekspansi Perkebunan Kelapa 
Sawit di Sumatera Barat

“Siapa yang kehilangan air, maka suatu 
saat akan kehilangan tanah”

Sumatera Barat merupakan salah 
satu propinsi di Indonesia yang berada di 
pesisir pantai barat pulau sumatera yang  
berhadapan langsung dengan Samudra 
Hindia. Propinsi ini dianugerahi  dengan 
tiga gunung api, lembah dan rawa serta 
aliran sungai hingga menjadikan tanahsubur. 
Sumatera Barat juga memiliki banyak daerah 
yang berupa rawa sebagai tampungan air 
dari hulu, disini juga merupakan tempat 
tumbuhnya berbagai jenis ikan dan 
pepohonan, rotan dan tanaman obat-obat.

Namun kesuburan tanah ini tidaklah 
menjadikan keluarga tani sejahtera dalam 
menjalani kehidupan sehari-hari, namun 
menjadi sumber sengketa atas kerakusan 
kaum kapitalis dengan memperalat rezim 
guna mencaai tujuan mereka.  Banyak 
peraturan yang telah diregulasi, banyak 
badan usaha negara yang telah diprivatisasi 
dan banyak sudah darah petani dan anak 
petani tertumpah ke tanah ibu pertiwi dalam 
perjuangan menegakkan kedaulatan kaum 
tani.

Organisasi tani yang kian terdidik dan 
terorganisirlah sebagai salah satu cara dan 
usaha  dalam menegakan hak-hak kaum tani 
di atas tanahnya sendiri.

Tata Kelola Tanah Menurut Sistem Adat
Tanah di Sumatera Barat merupakan 

satu kesatuan dengan manusianya, hal ini 
disebut dalam tataran adat masyarakat adat 
Minangkabau dengan sebutan sako dan 
pusako. Sako merupakan struktur dan gelar 
pimpinan adat sedangkan pusako adalah 
luasan tanah yang dikuasai masing-masing 
marga. Sebaran tanah setiap marga ini dikenal 
dengan sebutan tanah ulayat.  Tanah ulayat ini 
juga dibagi dalam beberapa bagian yakni :

1. Tanah Ulayat Negeri. Tanah ini 
merupakan tanah milik bersama seluruh 
rakyat nagari yang hasilnya adalah untuk 
dukungan pemerintahan nagari dalam 
menjalankan roda pemerintahan dengan kata 
lain tanah ini hanya boleh diolah untuk nagari.

2. Tanah ulayat marga. Tanah ini dimiliki 
oleh seluruh anggota marga yang dipimpin 
oleh pimpinan marga yang bergelar Datuak, 

dalam pengelohan tanah ini harus dimulai 
dengan musyawarah seluruh anggota suku 
dan bisa dilaksanakan pengelolaannya apabila 
seluruh anggota suku bersepakat.

3. Tanah ulayat kaum (indu). Tanah ini 
merupakan milik satu keturunan saja atau 
keluarga besar yang sebelumnya hutan dan 
sebelum menjadi tanah kaum adalah tanah 
nagari, namun saat ini tidak ada lagi tanah 
nagari yang bisa dijadikan tanah kaum karena 
ketersediaan tanah sudah sempit.

4. Tanah keluarga. Tanah ini berawal dari 
tanah ulayat marga, sebelum menjadi tanah 
keluarga, bagi laki-laki meminta izin dulu 
pada pimpinan marga untuk mengolah tanah 
yang masih kosong atau masih berupa hutan 
dan seteah diolah atau ditanami dan maka 
akan menjadi tanah keluara.

Secara umum tanah kaum dikelola 
atas nama perempuan dan dikuasakan oleh 
pimpinan marga dan tanah kelurga dibagi rata 
pada anak-anak karena itu adalah usaha dari 
ayahnya.

Dalam konsep adat sistem tata kelola 

tanah terdiri dari lima jenis, diantaraya 
adalah:

1. Tanah untuk pemukiman.  Tanah untuk 
pemukiman ini merupakan sebagai pusat 
kampung atau yang disebut dengan nagari, 
dalam nagari ini selain pemukiman atau 
rumah penduduk juga terdapat untuk fasilitas 
umum, perkantoran, ibadah dan MCK.

2. Tanah untuk tanaman pangan. Suku 
minang dari awal mengunakan beras sebagai 
makanan pokok maka tanaman pangan adalah 
padi yang ditanam di areal sawah atau ladang. 
Selain beras juga mengenal tanaman rubia 
senagai penghasil sagu dan ini merupakan 
makan sela keluarga, rumbia ini lebih banyak 
tumbuh di daerah rawa jadi selain untuk 
rumbia rawa ini juga berfungsi sebagai tempat 
berkembang biak berbagai jenis ikan sebagai 
lauk.

3. Tanah untuk perladangan. Tanah yang 
diperuntukan bagi perladangan, ditanami 
dengan tanaman hortikulutra atau tanaman 

Oleh: Rustam Effendi *

Foto: Hamparan perkebunan kelapa sawit di sebuah daerah di Sumatera
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SHAHABAD (KURUKSHETRA). Ratusan petani India yang 
tergabung dalam BKU (Bharatiya Kisan Union-anggota La 
Via Campesina, Gerakan Petani Internasional) melakukan 
aksi menolak jagung GMO (Genetically Modified Organic-
rekayasa genetik) Monsanto di Kurukshetra (18/10). Dalam 
aksi tersebut ratusan petani membawa spanduk bertuliskan 
“Monsanto GM corn Quit India“.

Dalam aksi tersebut para petani mendesak Universitas 
Pertanian Negeri Choudhary Charan Singh Haryana (CCHAU) 
untuk memusnahkan jagung hasil percobaan GMO di di stasiun 
riset publik mereka. Walaupun demikian, petani mendapat 
kabar bahwa pejabat Monsanto tertangkap mencoba untuk 
menyelinapkan keluar jagung GM dari stasiun penelitian 
dengan dukungan dari staf Universitas. Petani pun kemudian 
memaksa otoritas Universitas untuk memenuhi janji mereka 
dan membakar jagung hasil uji coba lapangan lengkap.

Bulan lalu, petani dan para aktivis dari Koalisi India Tolak 
GMO telah bertemu dengan Menteri Pertanian Paramvir 
Singh untuk menunjukkan penolakan terhadap GMO, apalagi 
dengan keterlibatan universitas yang telah menjadi tempat 
eksperimen untuk teknologi berisiko GMO dari Monsanto. 
Dalam pertemuan tersebut mereka juga meminta larangan uji 
coba lapangan GMO di setiap negara bagian India.

“Sebulan telah berlalu sejak pertemuan kami dengan 
Menteri Pertanian, tetapi pemerintah tidak memihak dan 
mendengarkan tuntutan kami. Jadi saat ini tanggung jawab 
berada di tangan kami para petani,” ungkap Singh Gurnam, 
Ketua BKU negara bagian Haryana.

Aksi petani India ini juga mengikuti rekomendasi terbaru 
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung India. Rekomendasi 
ini mengharuskan moratorium selama 10 tahun pada semua 
uji coba tanaman GMO di India.

Perlawanan publik India terhadap GMO semakin meluas 
semenjak semakin banyak bukti-bukti ilmiah yang berkembang 
dan menunjukkan dampak negatif GMO pada kesehatan 
manusia dan lingkungan.

Selain itu, juga terdapat kekhawatiran penguasaan 
dan monopoli benih oleh perusahaan-perusahaan benih 
multinasional. Hal ini sudah terbukti di India dengan tanaman 
kapas GMO yang dibudidayakan secara komersial, yang dikenal 
dengan nama Bt Cotton. Saat ini, Monsanto mengontrol lebih 
dari 90% luasan budidaya kapas di India yang mengakibatkan 
hilangnya varietas kapas lokal.#

Aksi Petani India Tolak 
Tanaman Rekayasa Genetika
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SPI Hadiri Pertemuan 
Agroekologi Sedunia di Thailand

SURIN – THAILAND. Serikat Petani Indonesia (SPI) mengikuti pertemuan agroekologi sedunia yang bertajuk “First Global Encounter of Agroecology 
and Peasant Seed” yang diselenggarakan oleh La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) di Surin, Thailand, pada 6 – 12 November 2012.

Syahroni, Ketua Departemen Pendidikan Pemuda dan Kesenian Nasional, Badan Pengurus Pusat (BPP) SPI yang hadir dalam  acara ini 
menyampaikan  bagi SPI acara ini sangat penting, karena acara ini dikemas sebagai pertemuan para praktisi di bidang pertanian berkelanjutan, 
praktisi sekolah-sekolah agroekologi, kunjungan lapangan yang dapat memberikan warna kongkret perjuangan organisasi La Cia Campesina, 
disamping perjuangan politik, agraria dan kampanye kebijakan.

“Hal ini dapat memberikan motivasi dan menambah ilmu praktis tentang kegiatan agroekologi dan perbenihan, terjadi sharing praktek 
bagaimana menerapkan ilmu pertanian berkelanjutan, penyempurnaan menjalankan sekolah-sekolah pertanian berkelanjutan di SPI, serta 
bagaimana membangun aliansi kerja agroekologi yang terdiri dari akademisi, kunsumen, media massa, dan pedagang kecil. Seperti yang dilakukan 
di amerika latin dengan terbentuknya SOCLA, konon SOCLA ini adalah forum ilmuwan dan petani agroekologi,” papar Syahroni.

Syahroni juga mengemukakan, dalam konteks basis dan wilayah sangat penting untuk menjalankan praktek-praktek agroekologi (proses 
produksi, distribusi/pemasaran dan pengolahan pasca panen).  Karena hal ini merupakan kebutuhan praktis anggota yang harus dijawab oleh 
organisasi.

“Untuk konteks nasional, praktek agroekologi  dijadikan kampanye dan praktek kongkret atas solusi krisis pertanian yang terjadi,” tambah 
Syahroni.

Sementara itu, Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina menyampaikan acara ini adalah yang pertama untuk global encounter 
agroekologi dan benih di La Via Campesina dan diadakan di regional Asia.

“Sebagaimana kita ketahui La Via Campesiana memiliki kelompok kerja agroekologi dan benih untuk petani kecil.  Dalam perkembangannya 
sejak dokumen Malaga dibuat pada 2009, raktek-prakteknya mulai dijalankan baik berupa kerja-kerja di lahan pertanian, pendidikan agroekologi/

bersambung ke hal.10

Foto: pertemuan agroekologi sedunia yang bertajuk “First Global Encounter of Agroecology and Peasant Seed” yang diselenggarakan oleh La Via Campesina (Gerakan 
Petani Internasional) di Surin, Thailand, pada 6 – 12 November 2012
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Jutaan Petani Mozambik 
Terancam Mega Proyek Brazil

MAPUTO - Pemerintah Brazil dan sektor swastanya bekerja sama dengan Jepang mendorong sebuah proyek agribisnis skala besar  di bagian 
utara Mozambik. Proyek yang disebut ProSavana ini melibatkan 14 juta Ha lahan yang rencananya akan ditanami kedelai, jagung, dan komoditas 
lainnya, dikelola oleh perusahaan Brazil dan hasil produksinya akan diekspor oleh perusahaan Jepang. Lokasi mega proyek ini bertempat di 
daerah yang yang dikenal sebagai Koridor Nacala, tempat tinggal jutaan keluarga petani yang beresiko kehilangan tanahnya akibat proyek ini.

Koridor Nacala membentang sepanjang jalur rel kereta api dari Pelabuhan Nacala di Provinsi Nampula, hingga dua kabupaten di sebelah utara 
Provinsi Zambezia dan berakhir di Lichinga, Provinsi Niassa. Daerah-daerah tersebut adalah wilayah paling padat penduduknya di Mozambik, 
dengan tanah yang subur dan curah hujan yang konsisten dan. Di daerah itu juga, jutaan petani kecil bekerja di lahannya untuk menghasilkan 
pangan bagi keluarga mereka dan untuk pasar lokal dan regional.

Proyek ini dikoordinir oleh GV Agro, perusahaan Brasil, anak perusahaan dari Fundação Getulio Vargas yang dikelola oleh mantan menteri 
pertanian Brazil, Roberto Rodriguez. 

Charles Hefner, perwakilan dari GV Agro membantah proyek ini akan menggusur jutaan petani Mozambik. Menurutnya, ProSavana ini 
dibangun di atas lahan terlantar yang sama sekali tidak ditanami tanaman pertanian.

"Mozambik memiliki luas lahan  yang luar biasa yang tersedia untuk pertanian. Masih ada ruang untuk mega proyek sebesar dari 30,000 - 
40,000 Ha tanpa menimbulkan dampak sosial yang besar," ungkapnya.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil temuan Institut Penelitian Nasional Mozambik yang menyampaikan hampir keseluruhan 
lahan pertanian di daerah tersebut sedang digunakan oleh masyarakat setempat.

"Tidak benar bahwa ada tanah terlantar di Koridor Nacala," kata Jacinto Mafalacusser, seorang peneliti di Instituto de Investigação Agraria de 
Moçambique (IIAM).

Petani kecil di daerah tersebut juga mengatakan tidak ada ruang untuk pertanian skala besar. Oleh karena itu, pada 11 Oktober 2012, 

Foto: Seorang masyarakat lokal Mozambik sedang menyusuri rel kereta api di sebuh daerah di Koridor Nacala, Mozambik. Perusahaan Brazil dan Jepang berencana mem-
buka mega proyek pertanian skala besar di sepanjang koridor Nacala yang tentu saja akan menggusur jutaan petani.

bersambung ke hal.15
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sekolah sekolah, kampanye serta membangun aliansi telah mengalami banyak kemajuan-kemajuan berarti.  Sistem pertanian Agroekologi dan 
benih hendaknya menjadi kampanye nyata serta bukti kongkret bahwa agrolekologi merupakan solusi mengatasi krisis pertanian, krisis pangan 
dan krisi iklim yang terjadi diberbagai belahan dunia. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pemajuan dan pemassalan praktek 
dan kampanye agroekologi perlu terus dilakukan,” papar Henry yang juga Ketua Umum SPI.

Netti Sumarni, petani kader SPI asal Sumatera Selatan yang juga mengikuti acara ini, mengatakan dirinya mendapatkan cukup banyak 
manfaat dan pengalaman baru.

“Saya bertemu dengan banyak petani dari berbagai negara di seluruh dunia, kami bertukar benih dan pengalaman. Pada hari keempat kami 
berkesempatan mengikuti kunjungan lapangan ke komunitas agroekologi di Tamor dan ke Tabanplai untuk melihat kebun obat, dan pembibitan. 
Sesampainya di desa saya, saya akan semakin giat bertani dengan cara agroekologi dan mengajak petani lainnya,” ungkapnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh puluhan petani dari seluruh dunia ini, perwakilan dari Assembly Of The Poor (AOP) selaku tuan rumah 
menjelaskan acara ini dikemas dalam kegiatan yang menarik, seperti sharing pengalaman praktek, kunjungan ke lapangan, menyusun rencana 
aksi dan seminar yang melibatkan masyarakat umum dan kaum akademisi. Sehingga mendapatkan output yang mengarah pada praktek yang 
kongret dan membangun aliansi menyoal agroekologi dan benih.

“Di sela acara formal juga dibuat acara khusus dari masing-masing regional uuntuk mendiskusikan tentang agroekologi dan benih, sehingga 
menghasilkan rumusan action plan kelompok kerja agroekologi dan benih di La Via Campesina menuju Konferensi VI la Via Campesina,” 
tambahnya.#

Sambungan dari hal.10

Keluarga Besar Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Serikat Petani Indonesia (SPI) Mengucapkan 

Selamat Menempuh Hidup Baru
kepada Redaktur Pelaksana Tabloid Pembaruan Tani

Hadiedi Prasaja
Semoga mampu mengemban amanah menjadi 
pemimpin keluarga yang arif dan bijaksana 
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Perjuangan SPI Dalam Penegakan 
Pembaruan Agraria Sejati 
dan Pembangunan Pedesaaan

Pembaruan agraria merupakan prasyarat 
utama bagi rakyat pedesaan yang selalu dalam 
posisi termarjinalkan untuk melepaskan diri 
dari eksploitasi kekuatan ekonomi besar 
dan penindasan kekuasaan politik rejim 
yang dominan. Pembaruan agraria bertugas 
untuk menciptakan proses perombakan 
dan pembangunan kembali struktur sosial 
masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, 
sehingga tercipta dasar pertanian yang sehat, 
terjaminnya kepastian pemilikan tanah bagi 
rakyat sebagai sumber daya kehidupan, 
terciptanya sistem kesejahteraan sosial dan 
jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta 
penggunaan sumberdaya alam sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan 
demikian pembaruan agraria yang dicita-
citakan harus menganut falsafah kedaulatan 
rakyat.

Secara politik, pembaruan agraria adalah 
suatu cara bagi negara untuk menghormati, 
melindungi dan memenuhi memenuhi hak 
azasi rakyatnya berupa hak atas tanah dan 
sumber-sumber agraria lainnya. Hak atas 
sumber agraria –terutama tanah—adalah 
hak yang kodrati. Melalui “hak menguasai 
negara” seperti yang tercantum dalam UUD 
1945 naskah asli pasal 33 ayat 3 dan pada 
UU No.5 Tahun 1960 negara bertugas untuk 
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan 
bumi, air dan ruang angkasa tersebut 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Hal ini berprinsip pada kedaulatan 
rakyat. Melalui Pembaruan agraria, peluang 
kerja dan peningkatan kesejahteraan di 
pedesaan akan meningkat, potensi konflik 
akan menurun, partisipasi politik rakyat 
melalui organisasi tani yang kuat akan 
meningkat serta kesenjangan ekonomi 
akan menurun. Dalam jangka panjang, hal 
tersebut akan memperkokoh hubungan 
antara sektor pertanian dengan industri serta 
menyeimbangkan pertumbuhan desa-kota.

Dalam menciptakan keadilan penguasaan 
sumber agraria dan mencapai keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui 
Pembaruan agraria maka diperlukan 
beberapa persyaratan yang meliputi : (1) 
Komitmen atau political will pemerintah; (2) 
Pelibatan organisasi tani yang kuat sebagai 
subjek perubahan; (3) Tersedianya data yang 
akurat (4) Dukungan dari polisi dan militer 
(5) Elit penguasa yang harus terpisah dari elit 
bisnis (6) Aparat birokrasi yang bersih, jujur 
dan mengerti isu-isu pokok petani (Gunawan 
Wiradi, 2006). Terkait dengan point 
organisasi tani, SPI sebagai organisasi massa 
tani di Indonesia menyadari alat perjuangan 

harus dibangun berdasarkan penggabungan 
kekuatan rakyat secara nasional. Petani, baik 
petani kecil ataupun buruh tani menjadi 
faktor utama dalam perjuangan dengan 
dukungan dari pekerja, nelayan, kaum 
intelektual, dan kelompok pro Pembaruan 
agraria lainnya. Terdapat prinsip-prinsip 
dan peran SPI sebagai organisasi petani 
untuk melaksanakan Pembaruan Agraria, 
diantaranya :

(1) SPI sebagai organisasi petani 
memposisikan diri sebagai perintis dan 
pembaru digaris depan untuk melaksanakan 
Pembaruan Agraria. (2) SPI menjadi 
penggerak dalam membangun persatuan dan 
kesatuan dengan institusi lainnya ataupun 
individu yang mendukung Pembaruan 
Agraria, seperti para pakar dari universitas, 
LSM, Jurnalis, dan organisasi baik nasional 
ataupun internasional lainnya. (3) SPI 
memposisikan diri sebagai bagian dalam 
pelaksanaan Pembaruan Agraria secara 
murni. (4) SPI memposisikan diri sebagai 
institusi yang mengawasi pelaksanaan 
Pembaruan Agraria. (5) SPI menjadikan 
Pembaruan Agraria sebagai dasar dari 
perubahan menyeluruh di Indonesia sekarang 
ini. (6) Bersama dengan komunitas nasional 
dan internasional lainnya SPI memposisikan 
diri sebagai kekuatan rakyat untuk melawan 
kekuatan neo kolonialisme.

Untuk itu, petani Indonesia yang 
tergabung kedalam SPI menyatakan resolusi 
sebagai berikut:

1. Kami petani Indonesia akan 
menegakkan Pembaruan agraria sejati yang 
memfokuskan pada redistribusi sumber 
agraria—terutama tanah, air dan benih—
kepada buruh tani dan perkebunan, petani 
kecil, komunitas lokal dan kaum perempuan 
disertai dengan kepastian hak miliknya.

2. Kami petani Indonesia akan 
memprakarsai atau menyelenggarakan 
kegiatan-kegiatan yang dapat menyatukan 
persepsi dan meningkatkan kapabilitas 
diantara organisasi tani terhadap kondisi 
agraria di Indonesia dalam upaya 
implementasi Pembaruan Agraria serta 
pembangunan pedesaan yang akan 
dilaksanakan.

3. Kami petani Indonesia akan melakukan 
berbagai upaya untuk mendudukkan petani 
serta masyarakat lokal sebagai pengelola 
kekayaan alam setempat dengan menjunjung 
tinggi kedaulatan dan kemandirian petani 
dengan : 1) Mendasarkan pada latar 
kebudayaan dan sejarah yang berbeda-
beda, 2) Memegang teguh pengetahuan-
pengetahuan lokal, 3) Memegang teguh 

nilai-nilai keadilan, 4) Mengacu pada prinsip-
prinsip dan perspektif pengelolaan ekosistem 
yang berkelanjutan.

4. Kami Petani Indonesia akan 
membangun perekonomian pedesaan melalui 
sistem koperasi yang berbasikan kekayaan 
lokal dan memaksimalkan peran aktif 
masyarakat pedesaan dengan menggunakan 
prinsip: 1) Solidaritas/gotong royong, 
2) Mengutamakan pembangunan sektor 
pertanian, 3) Mengembangkan sektor non 
pertanian yang berbasiskan pada sektor 
pertanian, 4) Membangun sistem ekonomi 
pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan.

5. Kami petani Indonesia akan 
mengembangkan sistem pangan lokal yang 
berbasis proses dan produksi oleh petani yang 
diatur oleh unit-unit keluarga kecil dengan 
teknologi yang murah dan dapat digunakan 
oleh rakyat kecil untuk menciptakan 
kedaulatan pangan.

6. Kami petani Indonesia mengutuk 
segala bentuk privatisasi sumber agraria, 
paten, ataupun sistem dan teknologi yang 
mencegah petani untuk menyimpan, 
mengembangkan dan mereproduksi sumber 
agraria yang akhirnya merampas kedaulatan 
petani.

7. Kami petani Indonesia akan 
memastikan harga yang layak dengan sistem 
perdagangan alternatif yang melindungi hak 
kedua belah pihak baik itu produsen ataupun 
konsumen. Selain itu, kami juga mengutuk 
mekanisme dumping produk dan liberalisasi 
perdagangan termasuk impor pangan.

8. Kami petani Indonesia akan ikut 
menentukan pelaksanaan kebijakan serta 
mengawasi proses pembentukan dan 
implementasi dari produk hukum yang 
berkaitan dengan masalah keagrariaan.

9. Kami petani Indonesia menuntut 
pemerintah menyediakan program-program 
pelayanan yang mendukung produksi untuk 
kepentingan domestik dan aktivitas pasca 
panen termasuk jaminan harga dengan 
memberikan subsidi yang layak untuk 
menjamin martabat hidup petani.

10. Kami petani Indonesia menuntut 
pembangunan infrastruktur sebagai 
penunjang dalam mempercepat perbaikan 
kondisi sosial, ekonomi dan politik pedesaan 
seperti jalan-jalan utama, listrik, fasilitas 
pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi dan air 
bersih.

11. Kami petani Indonesia mendesak 
pemerintah menjadikan perekonomian 
kerakyatan sebagai kebijakan  pelaksanaan 
pengembangan perekonomian Indonesia 
dengan melibatkan seluruh komponen rakyat.

*Diambil dari Dokumen Kongres III SPI di Wonosobo
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Sambungan dari halaman 6

jangka pendek berupa sayur-sayuran.
4. Tanah untuk pengembalaan. Tanah 

yang diperuntukan bagi pengembalaan ternak 
berupa kambing, sapi dan kerbau sekalian 
menjadi areal guna menanam tanaman tua 
berupa kelapa, kayu manis, karet dan atau 
pepohonan yang nantinya bermanfaat bagi 
keluarga atau marga dalam pembangunan 
rumah gadang.

5. Tanah untuk persiapan atau hutan 
belantara. Hutan belantara selain digunakan 
bagi kebutuhan kayu api juga berfungsi 
dalam menjaga keberadaan keanekaragaman 
berbagai tumbuh-tumbuhan obat-obatan 
serta berburu binatang seperti rusan dan 
kijang serta kambing hutan.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit
Data dari Badan Pengawasan Persaingan 

Usaha Republik Indonesia menyebutkan 
bahwa untuk Provinsi Sumatera Barat pada 
tahun 1980 tidak terdapat perkebunan 
kelapa sawit, namun pada tahun 1990 luas 
perkebunan kelapa sawit adalah 35.604 ha, 
tahun 2005 luas perkebunan kelapa sawit 
terdapat 324.332 ha, dan tahun 2012 luas 
perkebunan sawit terdapat 344.352 ha (www. 
bkpm.go.id).

Jadi  relevansi kegiatan ini dengan politik 
dan ekonomi adalah:

1. Berawal dari peresmian jalan raya 
Manggopoh-Simpang Empat pada tahun 1986 
dan peresmian perkebunan kelapa sawit 
PTPN IV oleh presiden soeharto di pasaman 
barat pada tahun 1987, mulailah investasi 
perkebunan skala besar oleh TNC’s. pada 
tahun 2008 Provinsi Sumatera Barat membuat 
peraturan daerah No.7 tahun 2008 tentang 
rencana pembangunan jangka panjang hingga 
tahun 2025. Yang mana pembangunan fisik 
adalah membangun baru selain jalan yang 
telah ada  jalan nasional dari Mangopoh 
hingga Sungai Beremas (perbatasan Provinsi 
Sumatera Utara) sepanjang lebih kurang 
180 Km dan pelabuhan internasional di 
Teluk Tapang Kecamatan Sungai Beremas. 
Pembangunan ini adalah untuk kelancaran 
transportasi hasil perkebunan kelapa sawit 
namun berbanding terbalik dengan sengketa 
angraria yang tidak ada satu kasus pun 
selesai. Salah satu dokumen untuk dana 
pembangunan jalan tersebut tercatat di World 
Bank dengan kode dokumen RP1040 V3 atas 
kop surat Kementerian Pekerjaan Umum.

2. Mengungkapkan data dan fakta bahwa 
pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit 
berhubungan setara dengan penghancuran 
hutan yang akan menghilangkan 

keanekaragaman hayati.
3. Hilangnya hutan seluas 344.352 Ha 

juga menghilangkan daerah resapan air 
dan daerah hutan penyangga dan akibatnya 
pada tahun 2011 terjadi banjir bandang di 
dua kabupaten Sumatera Barat yakni Pesisir 
Selatan dengan kerugian Rp 100 Milyar dan 
Pasaman Barat yang merendam 932 unit 
rumah dan terancam 1.728 unit rumah (data 
BPDB Sumbar).

4. Perkembangan perkebunan yang 
begitu pesat menjadikan kapasitas politik dan 
ekonomi rakyat lokal semakin terpinggirkan 
karena konflik berkepanjangan, dan 
hilangnya tanah pertanian mereka karena 
pada umumnya perkebunan kelapa sawit 
berskala besar melakukan perampasan 
tanah petani.  Tercatat sebanyak 13.898 Ha 
lahan bersengketa di Sumatera Barat dengan 
melibatkan 3.343 kepala keluarga. Secara 
ekonomi politik jelas bahwa pembangunan 
pertanian di Sumatera Barat khususnya dan 
Indonesia umumnya lebih berpihak pada 
pemodal besar dan mengabaikan kehidupan 
petani kecil. Selain terjadinya konflik 
agraria juga menjadikan semakin jauhnya 
daerah tangkap para nelayan di pesisir yang 
diakibatkan oleh limbah pabrik pengolahan 
kelapa sawit.

5. Secara ekonomi, data penerima beras 

Foto: Para petani perempuan anggota SPI Sumatera Barat bergotong royong melakukan penanaman di lahan perjuangan yang merupakan tanah ulayat.
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untuk orang miskin (raskin) di Kabupaten Pasaman Barat selalu naik dari tahun ke tahun, sementara kabupaten ini memiliki perkebunan kelapa 
sawit yang terluas dibanding kabupaten lain di Sumatera Barat. Terbukti dari penerima raskin tahun 2006 sebanyak 21.186 rumah tangga dan 
pada tahun 2011 berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat, alokasi raskin untuk Pasaman Barat mencapai 4.352,22 ton yang akan disalurkan ke 
24.179 rumah tangga sasaran (RTS) yang terbagi pada 11 kecamatan (www.sumbarprov.go.id). Artinya terjadi peningkatan 2.993 keluarga miskin 
dalam jangka 5 tahun.

6. Setelah hutan hancur dan digantikan oleh kelapa sawit maka dengan wajah seolah-olah kebaikan maka Bank Dunia menawarkan 
moratorium hutan melalui program REDD. Program ini telah dimulai di Indonesia dan khususnya di Sumatera pada tahun 2000-an, Provinsi Jambi 
terpilih sebagai pilot project-nya.

Perjuangan kaum tani
Dari awal pembangunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat memang ditolak oleh petani dan 

atau masyarakat dengan semboyan “kami petani tidak bisa makan sawit tetapi makan beras”. Namun karena ini adalah pilot project pemerintah 
yang berupa usaha negara yang masuk dalam Badan Usaha Milik Negara maka rezim saat itu memaksanakan dengan mengerahkan militer dan 
memasukkan para pensiunan militer atau kerabat dekat penguasa sebagai peserta plasma.

Sistem pengelolaan perkebunan sawit dibagi menjadi dua bagian pertama disebut dengan “inti” yakni kebun yang langsung dikelola dan 
hasilnya untuk perusahaan, kedua “plasma” yang mana kebun ini dikelola awal oleh perusahaan dan setelah bebas hutang diserahkan pada petani.

Sengketa mulai bergelora di provinsi ini pada tahun 1990 dengan masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta, yang mana 
perusahaan mengarap tanah yang tidak diserahkan oleh kelurga tani namun masuk dalam HGU perusahaan. Namun pada tahun ini perlawanan 
kaum tani dipatahkan oleh kekuatan militer karena waktu itu kekuasaan dipegang oleh militer.

Pada tahun 1998 terjadinya reformasi maka kaum tani menyatakan dan memproklamirkan berdirinya organisasi tani sebagai wadah berama 
dalam mewujudkan kemandirian dan anti terhadap penindasan.

Penutup
Walaupun masih sedikit tanah yang berhasil diperjuangkan dan telah kembali ke tangan petani namun perjuangan masih dilanjutkan 

dan beberapa tahun belakangan merupakan bagian dari proses memperkuat diri dengan belajar dari setiap proses perjuangan dan selalu 
memperbaiki organisasi guna tercapainya cita-cita luhur keluarga tani dalam memnuhi kebutuhan anggota keluarga.

Kebaikan yang tercerai berai akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dan oleh sebab itu hanya satu cara yakni perkuat organisasi 
dan teguhkan hati dalam barisan perjuangan. Viva reforma agraria, hidup petani!!!

*Penulis adalah anggota Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI) asal Sumatera Barat, makalah ini dipresentasikan dalam 
Konferensi Rakyat tentang Pembangunan Kelapa Sawit, di Liberia, November 2012.

Tabel daftar kasus masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit di Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat (SPI)
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Sambungan dari halaman 2

“Ini bertolak belakang dengan 
yang ditemukan oleh tim terpadu 
KP3RE (termasuk didalamnya 
PT REKI) di lapangan, banyak 
pemukiman dan lahan pertanian 
masyarakat,” ungkapnya.

Ruli juga menegaskan, SPI 
secara tegas menyangkal tuduhan 
fitnah PT REKI, karena hingga kini 
yang berhasil SPI tertibkan adalah 
4.000 Ha yang terdiri lebih dari 700 
KK. Dimana di kawasan tersebut 
dikelola secara berkelanjutan, 
tersedia lahan untuk fungsi sosial, 
dan lingkungan.

“Kami menjamin anggota 
SPI tidak ada yang penguasaan 
lahannya hingga ratusan hektar 
seperti yang dituduhkan. Bahkan 
SPI per tanggal 19 April 2012 
bersama Dinas Kehutanan Propinsi 
Jambi telah menandatangani 
kesepakatan yang terdiri dari 3 
poin. Pertama, Dinas kehutanan 
Propinsi Jambi akan melakukan 
upaya penyelesaian konflik lahan 
di wilayah propinsi Jambi sebatas 
kewenangan yang dimilikinya. 
Kedua, memfasilitasi tuntutan 
masyarakat terhadap sengketa 
lahan kepada Menteri Kehutanan 
dan ketiga Dinas Kehutanan 
provinsi Jambi bersama-sama Serikat Petani 
Indonesia (SPI) sepakat untuk memberantas 
ilegal logging dan menghentikan proses 
penanaman kelapa sawit di dalam kawasan 
hutan”.

PT REKI telah menggunakan cara-
cara kekerasan dan kriminalisasi. Opini 
yang disampaikan adalah seakan-akan 
masyarakat tani yang berbuat kekerasan, 
penculikan dan pengrusakan. Yang tidak 
disampaikan kepada publik adalah tindakan 
PT REKI yang menyebabkan konflik semakin 
berlarut-larut.  Sebagai contoh pertama, 
pada 5 Oktober 2010, terjadi penangkapan 
dan pemukulan terhadap Bapak Asnan oleh 
kepolisian bersama pihak keamanan PT 
REKI. Saat itu ditangkap tidak hanya Pak 
Asnan, tiga warga lainnya Pak Iing, Satar dan 
Iskandar. Kedua, pada 23 Juli 2012, dua (2) 
anggota SPI ditangkap di halaman kantor 
Dinas Kehutanan Kab. Batanghari. Mereka 
ditangkap ketika menghadiri undangan Dinas 
Kehutanan Pemkab. Batanghari Jambi dalam 
rangka pembahasan rencana inventarisasi 
lahan masyarakat diwilayah bukit sinyal 
yang berkonflik dengan PT. REKI . Ketiga, 
penangkapan terhadap anggota SPI sebanyak 
13 orang pada tanggal 18 Oktober 2012 oleh 
tim gabungan  Satuan Polisi hutan Reaksi 
Cepat (SPORC), Brimob, dan pihak keamanan 
PT. REKI.

Selain kekerasan fisik, PT REKI juga 
menggunakan cara-cara teror dan intimidasi 
serta mendesain konflik horizontal. Hal ini 
dilakukan dengan menggunakan organisasi 
kemasyarakatan atau laskar milisi sipil. 

Mereka melakukan teror melalui pesan 
singkat  dan bahkan mengitimidasi langsung 
kepada pimpinan SPI di Jambi. Bagi SPI 
menggunakan milisi seperti sangat berpotensi 
terjadinya konflik horizontal, tentunya 
mengganggu proses penyelesaian konflik.

Menurut  Achmad Ya’kub Ketua 
Departemen Kajian Strategis Nasional DPP 
SPI, kegagalan PT REKI mengidentifikasikan 
masalah, menuduh dengan serampangan, 
menangkapi petani bersama Polisi Kehutanan 
dan Polri, menyebarkan opini yang buruk 
terhadap SPI di publik merupakan tindakan 
dan cara-cara lama dalam penyelesaian 
konflik agraria, yang semuanya ini 
memperlihatkan ketidakmampuan PT REKI.

Ketidakcakapan PT REKI mengelola 
hutan juga terkuak dalam SK Menhut No 293/
Menhut-II/2007: 28 Agustus 2007 di Provinsi 
Sumatera Selatan Hutan seluas 52.170 Ha. 
Dari hasil Sertifikasi Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (PHPL) yang dilakukan 
oleh auditor Ayamaru Certification, PT REKI 
dinyatakan kinerjanya berpredikat buruk, 
sehingga dinyatakan tidak lulus. Bagaimana 
tidak, dengan luas kawasan sedemikian rupa 
perusahaan memiliki tenaga teknis kehutanan 
hanya 6 orang sarjana kehutanan dan tenaga 
teknis PHPL 5 orang. Jumlah GANIS PHPL 
dinilai tidak memadai dengan realisasi 
sebesar 33,3% untuk dua unit.  Tidak hanya 
itu nilai buruk didapatkan oleh PT. REKI 
terkait tingkat investasi dan reinvestasi yang 
memadai dan memenuhi kebutuhan dalam 
pengelolaan hutan, administrasi, penelitian 
dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan SDM. Demikian juga pengelolaan 
dan pemantauan dampak terhadap tanah dan 
air akibat pemanfaatan hutan, dinilai buruk.

”PT REKI melaporkan bahwa tidak 
terdapat perubahan fungsi hutan pada 
areal kerja PT. REKI sampai saat ini. Namun 
terdapat bukti upaya PT REKI untuk mendata 
dan melaporkan penggunaan kawasan di 
luar sektor kehutanan yang dilakukan tanpa 
melalui prosedur perijinan yang berlaku 
oleh BP Migas/PT. Elnusa, PT. Conoco Philips 
dan PT. Barasentosa Lestari. Artinya di 
kawasannya terdapat perusahaan-perusahaan 
besar namun tidak bertindak keras seperti 
memperlakukan masyarakat tani. Keseriusan, 
komitmen dan kapasitas PT REKI yang punya 
konsesi yang sangat luas hampr mencapai 
100.000 Ha dalam jangka waktu 1 abad sangat 
diragukan,” tegas Ya’kub.

Langkah yang paling mungkin dalam 
penyelesaian konflik yang harus dilakukan 
pemerintah (dalam hal ini Kementrian 
Kehutanan) ini adalah dengan merevisi 
luasan konsesi PT.REKI yang begitu luas dan 
berjangka waktu sebad tersebut. Karena 
sebelum ijin dikeluarkan masyarakat 
sudah berada dan mengolah lahan tersebut 
dengan baik untuk kehidupannya. Demikian 
juga seperti yang telah dipaparkan diatas 
sebelumnya kapasitas dan kemampuan 
perusahaan ternyata kinerjanya berpredikat 
buruk. Sehingga langkah yang tepat dan cepat 
harus segara diambil, bila tidak kemungkinan 
kerusakan hutan oleh pihak-pihak tertentu 
akan terus terjadi.#

Foto: Aksi massa SPI Jambi pada saat perayaan Hari Tani Nasional 24 September 2012, yang salah satu tuntutannya adalah 
menolak REDD dan skema karbon lainnya.
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SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

pemimpin petani lokal anggota 
Serikat Petani Nasional (UNAC) 
Mozambik menggelar sebuah 
pertemuan untuk membahas hal 
ini. Pertemuan ini menghasilkan 
sebuah deklarasi yang mengutuk 
setiap inisiatif yang bertujuan 
untuk menggusur masyarakat 
(petani) dan mengambil alih 
tanah petani untuk memberikan 
jalan bagi mega proyek 
pertanian monokultur dan 
menolak "invasi" perusahaan 
agribisnis Brazil yang akan 
mengubah petani Mozambik 
menjadi karyawan dan buruh di 
pedesaan.

"Pemerintah pernah 
mengundang kami untuk 
berpartisipasi membahas 
masalah ini dalam sebuah 
pertemuan, tapi kami hanya 
disajikan adalah presentasi 
power point, dengan tidak 
ada kesempatan untuk 
mengajukan pertanyaan. Kami 
ingin transparansi. Kami ingin 
mengetahui rinciannya" kata 
Gregorio A. Abudo, Presiden 
União Provinsi das Cooperativas 
de Nampula (Organisasi Petani 
Daerah Nampula).

Proyek ini sendiri akan 
difinalisasikan pada Juli 2013. 
Perusahaan Jepang akan 
mendanai pembangunan 
konstruksi infrastruktur di 
sepanjang koridor Nacala, 
sementara GV Agro dari Brazil 
akan mendanai input pertanian 
skala besar di daerah tersebut.

UNAC mengatakan 
ProSavana adalah hasil dari 
kebijakan elite yang tidak 
mempertimbangkan tuntutan, 
mimpi dan keprihatinan dasar 
petani. UNAC memperingatkan 
bahwa proyek ini hanya akan 
menghasilkan perampasan 
kahan, pergolakan, kemiskinan 
sosial, korupsi dan kerusakan 
lingkungan.

Bagi UNAC, jika memang 
harus ada investasi di Koridor 
Nacala, atau di Mozambik 
pada umumnya, haruslah 
investasi yang mengembangkan 
pertanian dan ekonomi petani 
kecil. Karena pertanian kecil 
berbasiskan keluarga adalah 
satu-satunya jenis pertanian 
yang mampu menghidupi 
keluarga petani sekaligus 
menjaga kedaulatan pangan bagi 
masyarakat Mozambik secara 
keseluruhan.

sambungan dari hal.9

MENDATAR
1. Usaha Dagang    6. Kata keterangan tempat    8. Memberikan, memindahkan sesuatu    10. Negara Arab
13. Gerakan air laut yang naik turun    14. Tinggi rendahnya bunyi    16. Sebutan untuk negara Thailand 
pada awal tahun 1900    18. Indonesia terletak di benua ini    19. Sekerat kawat yg ujungnya berkait dan 
tajam    20. Gerakan mengombak di permukaan air    22. Sebutan warga Indonesia untuk orang asing 
(terutama yang berasal dari Amerika dan Eropa)    23. Ujian Nasional    24. Aksara ketiga Arab
25. Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu    27. Suatu barang yg terbakar dan masih berapi
29. Sesuatu yg terdapat di antara dua benda    33. Baju pada saat wisuda    35. Umur    36. Saudara suami 
atau istri    37. Tumbuhan, daunnya berbau harum    38. Bunga uang, rente    39. Berasa garam
41. Rukun Tetangga    42. Angkatan Udara

MENURUN

2. Nada pertama    3. Benua di Bumi    4. Tahan menghadapi cobaan dan amarah    5. Sejenis kadal
6. Tanda nomor kendaraan Provinsi Sulawesi Tengah    7. Ibukota provinsi di Indonesia
9. Merasa senang karena hasrat telah terpenuhi    12. Garis khatulistiwa melewati sebuah kota di provinsi 
ini    15. Anak perempuan yang belum menikah    17. Pengetahuan tentang suatu bidang    
21. Kredit Usaha Tani    22. Bagian buku    26. Tidak diperdulikan    28. Bagian dari rumah
30. Tumbuhan yang menghasilkan beras    31. Syarat mutlak petani sejahtera    32. Gedung, rumah umum
33. Tanaman sayur    34. Zat makanan pokok yg diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan
38. Rukun Tetangga    40. Lambang unsur natrium
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Pendidikan SPI di Basis

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai organisasi massa 
yang berbasiskan petani kecil secara rutin menyelenggarakan 
pendidikan-pendidikan di tingkat basis, baik berupa pendidikan 
dasar ke-SPI-an, pendidikan paralegal, pendidikan penataan lahan 
berkelanjutan, pendidikan pertanian agroekologis, dan lainnya. 
Rapat-rapat anggota dan pendidikan lanjutan di tingkat basis 
yang dilakukan oleh para pengurus adalah salah satu kunci untuk 
memperkuat organisasi. Dalam acara pendidikan ini juga sering 
dibahas mengenai problem-problem yang sedang dihadapi oleh 
petani anggota SPI sehingga bisa langsung dicarikan solusi untuk 
menyelesaikannya. 
(Atas) Pendidikan perkenalan SPI dengan petani Bengkulu yang 
dilakukan di atas lahan perjuangan
(Tengah Kiri dan Bawah Kiri) Pendidikan pengolahan lahan 
berkelanjutan yang diselenggarakan di Sukabumi
(Tengah Kanan) Ketua Departemen Penguatan Organisasi Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) SPI sedang memberikan materi penguatan 
organisasi dalam sebuah pendidikan SPI di Jawa Barat


