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P E T A N I

" SPI turut berdukacita atas
musibah Merapi dan Mentawai"
Marzuki Kurdi,
Majelis Nasional Petani SPI

Pemuda Tani, Masa Depan Perjuanga Pembaruan Agraria

Peserta Kemah Pemuda Tani SPI yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Situ Gunung, Sukabumi, 21-25 November 2010. Kemah Pemuda Tani ini menghasilkan Ikrar
Pemuda-Pemudi Tani SPI.

SUKABUMI. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa, kader bangsa, kader masyarakat. kader organisasi dan kader keluarga.
Pemuda juga selalu diidentikan dengan perubahan, cukup banyak peran pemuda dalam membangun bangsa ini, mulai dari zaman
pra kemerdekaan hingga pasca reformasi. Sejarah juga telah mencatat kiprah para pemuda yang tak kenal waktu berjuang dengan
penuh semangat biarpun jiwa raga menjadi taruhannya. Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, Bung Tomo dan lainnya adalah para pemuda yang gigih mengorbankan dirinya untuk bangsa dan negara.
Begitu juga halnya dengan pemuda tani yang diharapkan mampu menghadirkan terobosan-terobosan dan pembaruan bagi
dunia pertanian dunia yang saat ini sudah semakin dikuasai oleh korporasi-korporasi yang sama sekali tidak berpihak kepada
petani kecil. Oleh karena itu Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar Kemah Pemuda Tani SPI di Sukabumi, Jawa Barat (21-25
November 2010) untuk mengkonsolidasikan kembali pemuda tani se-Indonesia agar terus berjuang di garis perjuangan SPI dan
tak kenal lelah, membela kepentingan petani kecil. Hidup Petani, Hidup Pemuda, Hidup SPI !!!.
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SEREMONIA

Dapur Tani
Setiap Desember datang, satu hal yang menjadi perhatian saya adalah peristiwa bencana alam tsunami yang
menimpa Aceh, pada akhir Desember 2004 yang lalu. Empat hari setelah terjadi peristiwa itu, saya langsung berangkat ke Aceh dan langsung melihat kerusakannmya, dimana
sebagian besar kota Banda Aceh porak poranda dihantam
oleh ombak yang teramat dahsyat. Bahkan Ulele sebuah
kota yang terletak persis di pinggir pantai sudah rata dengan tanah.
Setelah bencana Aceh terjadi, Indonesia kerap ditimpa
bencana alamnya. Banjir di Wasior, tsunami di Kepulauan
Mentawai dan meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta
adalah beberapa bencana yang baru saja menimpa saudara-saudara kita.
Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI), setiap bencana
alam terjadi, kaum tani termasuk salah satu yang cukup
menderita. Mereka kehilangan sanak saudara, kehilangan tempat tinggal, dan perkampungannya, dan tentunya
mata pencahariannya. Karenanya SPI selalu berusaha untuk berbuat sesuatu untuk meringankan beban saudara
kita tersebut. SPI ditantang tidak saja harus berjuang untuk memberikan makanan dan tempat tinggal sementara,
tetapi juga bagaimana pasca darurat. Bagaimana membangun kembali kehidupan petani tersebut. Karena itulah
empat bulan setelah tsunami aceh, SPI menyelenggarakan
Konferensi Internasional Pembangunan Pertanian setelah
bencana alam tsunami aceh. Hasilnya SPI mempunyai dokumen yang isinya tetap mengedepankan prinsip-prinsip
pembaruan agraria serta kedaulatan pangan, meski terjadi
bencana alam yang dahsyat seperti tsunami di Aceh.
Kembali ke Aceh, saya melihaat betapa aceh dengan
segera bisa mengatasi soal pangannya, meskipun terjadi
bencana alam begitu besar, karena sesungguhnya di Aceh
masih tersedia tanaman untuk makanan, belum lagi betapa
kreatifnya rakyat mengelola tanah-tanah yang mengalami
pengasinan. Hal ini juga diterapkan di Yogyakarta pasca
meletusnya Gunung Merapi beberapa waktu lalu.
Saya juga mendapat jawaban betapa sesungguhnya
kita masih diberi kekuatan untuk dapat menghadapi persoalan demikian berat. Kita tentu masih ingat gempa yang
menimpa saudara kita di Haiti beberapa waktu lalu. Saat
ini masyarakat Haiti terserang wabah kolera pasca gempa,
dan ini tidak terjadi di Aceh pasca tsunami seperti yang telah cukup banyak diprediksi oleh para ahli sebelumnya.
Kini yang terpenting adalah bagaimana kita memandang setiap peristiwa alam sebagai sesuatu hal yang dapat
meningkatkan terus nilai ketuhanan kita, rasa kemanusiaan kita, pengetahuan alam kita, dan keterampilan kita.
Kita haruslah menjadi orang yang kuat dalam menghadapi
keadaan ini, dan sekali lagi menjadi orang yang sangat bertakwa juga.

-Henry Saragih -

Tradisi Makan Bersama Tutup Kemah
Pemuda Tani SPI

Makan siang bersama para peserta kemah tani & youth meeting La Via Campesina

SUKABUMI. Ada sesuatu yang
cukup spesial dalam penutupan
Kemah Pemuda Tani SPI
kali ini (Rabu,24/11). Untuk
menunjukkan rasa persamaan,
panitia Kemah Pemuda Tani
SPI melakukan makan siang
bersama dengan daun pisang
yang dijajarkan.
Baik panitia dan peserta
duduk di atas terpal dan saling
berhadapan
membentuk
barisan
panjang
saling
berhadapan.
Di
hadapan
peserta,
diletakkan daun pisang yang
berisi nasi beserta lauk pauknya.
Selanjutnya peserta dan panitia
langsung menyantap makanan
yang telah dihidangkan.
“Makan siang terakhir
acara kemah pemuda tani
SPI ini, sengaja kami buat
sesuatu yang spesial. Hal ini
untuk menunjukkan, semua
yang hadir di acara ini sama
kedudukan dan derajatnya
serta memiliki visi dan misi
yang sama yakni memajukan
pertanian Indonesia yang
berkedaulatan”
Ungkap
Achmad Ya’kub, Ketua Panitia
Kemah Pemuda Tani SPI ini.

Ya’kub menambahkan yang
lebih spesial lagi adalah peserta
Youth Meeting (Pertemuan
Pemuda) La Via Campesina
juga ikut bergabung makan
siang bersama dengan peserta
lainnya.
Alfan, salah seorang peserta
dari DPW SPI Nusa Tenggara
Timur mengatakan, tradisi
makan ini menggambarkan
keakraban para pemuda dari
seluruh dunia yang memiliki
pemikiran yang sama tetang
pertanian.
“Tidak
ada
batasan,
semuanya makan dari tempat
yang sama, semuanya berbaur
dan berbagi. Hal ini cukup
indah” ungkap Alfan.
Sam, peserta Youth Meeting
La Via Campesina asal Jepang
menyebutkan bahwa dia sangat
senang dengan tradisi makan
bersama ini. “Ini menunjukkan
kekompakan pemuda tani dari
seluruh dunia” ungkap Sam.
Kemah
Pemuda
Tani
dilaksanakan
di
bumi
perkemahan Situ Gunung,
Sukabumi
pada
21-25
November 2010.#

Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad Pemimpin Redaksi: Tita Riana Zen Redaktur Pelaksana &
Sekretaris Redaksi: Hadiedi Prasaja Redaksi: Achmad Ya’kub, Ali Fahmi, Agus Rully, Cecep Risnandar, Tejo Pramono, Muhammad Ikhwan,
Wilda Tarigan, Syahroni Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana, Yudha Fathoni, Wahyu Agung Perdana, Tri Esti Ningrum, Megawati,
Andriana Keuangan: Sri Wahyuni Sirkulasi: Supriyanto, Gunawan Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat Redaksi: Jl. Mampang
Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790 Telp: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id Website: www.spi.or.id
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PEMUDA TANI

Kemah Pemuda Tani SPI: Saatnya Kaum Muda Tani Merubah
Masa Depan Pertanian Indonesia
Nasional SPI.
Ya’kub menambahkan bahwa Kemah Pemuda Tani SPI ini
juga media bagi para pemuda
tani SPI untuk bertukar pikiran,
pengalaman dan wawasan dalam peningkatan kemajuan organisasi.
Mugi Ramanu, Ketua Majelis Nasional Petani SPI menyebutkan bahwa 12 tahun yang
lalu SPI lahir berkat kontribusi
dan perjuangan tokoh-tokoh
muda yang peduli terhadap
kaum tani Indonesia.
“12 tahun lalu, Henry Saragih (Ketua Umum SPI) muda
bersama tokoh-tokoh muda
nasional lainnya melakukan
konsolidasi dari ujung barat
Indonesia hingga ujung timur
Indonesia untuk membentuk
sebuah organisasi yang menjadi wadah perjuangan bagi
kaum tani Indonesia” ungkap
Mugi Ramanu.
Syahmana Damanik, perwakilan pemuda tani SPI asal
Sumatera Utara berharap agar
Kemah Pemuda Tani ini mampu mengembangkan wawasan
serta kesamaan visi tentang
keorganisasian dan perjuangan
petani, sehingga terjadi peliba-

tan yang penuh serta militansi
pemuda dalam kegiatan-kegiatan organisasi SPI.
“Soekarno pernah berkata
bahwa sepuluh orang pemuda
mampu mengguncang dunia.
Jadi kalau sepuluh pemuda saja
mampu mengguncang dunia,
maka lebih dari seratus pemuda tani yang hadir diharapkan
mampu membuat perubahan
bagi dunia pertanian Indonesia” ungkap Syahmana.
Tyas Budi Utami, perwakilan pemudi tani SPI asal Jambi
menyebutkan bahwa dia berharap melalui kemah pemuda
tani ini mampu terjalin komunikasi dan tercipta ikatan emosional diantara kader pemuda
tani SPI yang dilandasi disiplin
dan semangat perjuangan yang
tinggi
“Semoga Kemah Pemuda
Tani ini juga mampu menanamkan kecintaan dan semangat
perjuangan yang tinggi terhadap SPI khususnya dan dunia
petani pada umumnya” ungkap
Tyas.#

Peserta Kemah Pemuda Tani SPI mengikuti forum dan diskusi yang disampaikan
oleh pemateri dari DPP SPI.

SUKABUMI. Dewan Pengurus
Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan kemah pemuda tani SPI
yang pertama di bumi perkemahan Situ Gunung, Sukabumi,
Jawa Barat (21-25 November
2010).
Acara yang bertemakan
“Peran pemuda Tani Untuk
Kemajuan Organisasi Tani dan
Perjuangan Pembaruan Agraria Sejati Menuju Kesejahteraan dan Keadilan Sosial” ini
diikuti lebih dari seratus kader
pemuda SPI terbaik yang berasal dari seluruh wilayah SPI
di Indonesia.

Achmad Ya’kub, Ketua
Panitia Kemah Pemuda Tani
SPI mengatakan tema utama
dalam konsolidasi pemuda tani
SPI adalah menciptakan kader
dan regenerasi dunia pertanian.
Pemuda memiliki peranan
penting dalam keberlanjutan
organisasi petani, pemuda tani
merupakan agen perubahan
karena mereka juga mampu
menggerakkan orang tua mereka.
“Di SPI, pemuda selalu berada di garis depan perjuangan” Penyematan rompi dan syal resmi Kemah Pemuda Tani SPI oleh Agus Ruli Ardyang mewakili DPP SPI kepada seorang peserta. Syal dan Rompi ini wajib
ungkap Ya’kub yang juga Ketua iansyah
digunakan oleh panitia dan peserta selama penyelenggaraan acara.
Departemen Kajian Strategis
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KEBIJAKAN AGRARIA

Aksi Pemuda Tani SPI Menentang Kekerasan Terhadap Petani

Teatrikal yang dilakukan pemuda tani SPI saat menggelar aksi menentang
kekerasan terhadap petani, di Jakarta (26/11)

JAKARTA. Puluhan pemuda
tani dari Serikat Petani
Indonesia (SPI) berunjuk rasa
di bundaran Hotel Indonesia,
Jumat (26/11), menentang
kekerasan terhadap petani oleh
aparat keamanan dan pihak
korporasi yang sering terjadi di
berbagai pelosok tanah air.
Pemuda
tani
yang
berjumlah sekitar 50 orang
mulai berunjuk rasa sekitar
pukul 07.30 WIB dengan
membentangkan spanduk dan
beberapa poster yang berisi
berbagai sikap penentangan
kekerasan terhadap petani.
Selain berorasi, unjuk rasa
yang digelar selama dua jam
lebih itu juga menampilkan aksi
teatrikal, yang diperankan oleh
empat pemuda tani dengan
mewarnai sekujur tubuhnya
dengan cat putih.
Menurut Alfan Manah
Fortunatus,
Koordinator
Aksi, aksi teatrikal tersebut
mengilustrasikan nasib para
petani yang masih selalu
mengalami penindasan akibat
ketidakberpihakan pemerintah
terhadap kaum tani.
Alfan, yang juga Ketua Biro
Pendidikan Dewan Pengurus
Wilayah (DPW) SPI Nusa
Tenggara Timur (NTT) itu
menyebutkan, SPI mencatat
sekurangnya 260 petani telah

menjadi korban kekerasan dan
penangkapan dari 37 kasus
konflik agraria besar dalam
rentang tahun 2001-2007.
Sementara data dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN),
lanjutnya, terdapat 2.810 kasus
skala besar dimana dari kasuskasus tersebut 40 orang petani
dipastikan hilang, 76 orang
ditangkap, 7.034 orang lukaluka dan mengungsi serta 11
lainnya tewas.
“Konflik terbesar terjadi di
wilayah perkebunan, kehutanan
produksi, bendungan atau
pengairan,
pertambangan,
sarana militer, kehutanan
konservasi atau hutan lindung,
pertambakan, perairan dan
transmigrasi,” jelas Alfan.
Karena itu, SPI mendesak
agar pemerintah pusat segera
melaksanakan reforma agraria
sejati sebagai satu-satunya
solusi guna menekan tindak
kekerasan yang masih dialami
oleh kaum tani di Indonesia
sampai saat ini.
Misalnya
dengan
secepatnya meredistribusikan
9,6 juta hektar lahan pertanian
kepada para petani sesuai
dengan janji pemerintahan SBYBeodiono serta memproteksi
lahan dan hasil-hasil komoditas
para petani.
Alfan juga menyerukan

kepada ratusan ribu pemuda
tani SPI yang tersebar di 11
provinsi di Indonesia untuk
merapatkan barisan guna
mengawal perjuangan hak-hak
petani, khususnya di wilayahwilayah konflik agraria.
Sementara itu, Agus Ruli
Ardiansyah, Ketua Departemen
Politik, Hukum dan Keamanan
Dewan
Pelaksana
Pusat
(DPP) SPI mengatakan hingga
kini
pemerintah
belum
melaksanakan
pembaruan
agraria sejati.
“Kebijakan-kebijakan
pertanian belum menghormati,
melindungi dan memenuhi hak
asasi rakyatnya berupa hak
atas tanah dan sumber-sumber
agraria lainnya,” ujar Ruli.
Karena itu, para pemuda
tani SPI, yang berasal dari
berbagai daerah itu, berinisiatif
berunjuk rasa di Jakarta sebagai
aksi awal atas mandegnya
reforma agraria yang dilakukan
oleh pemerintah.
Selain menentang tindakan
kekerasan
yang
masih
sering dilakukan oleh aparat
keamanan dan pihak korporasi
kepada kaum tani, para pemuda
tani SPI juga melayangkan
sejumlah tuntutan lainnya.
Antara
lain
mereka
mendesak agar pemerintah
melakukan
pembaruan
agraria sejati yang difokuskan
pada redistribusi sumber
agraria, terutama tanah, air
dan benih kepada buruh tani
dan perkebunan, petani kecil,
komunitas lokal dan kaum
perempuan.
Lalu mendesak segera
dilakukan
upaya
untuk
mendudukkan petani serta
masyarakat lokal sebagai
pengelola kekayaan alam
setempat dengan menjunjung
tinggi
kedaulatan
dan
kemandirian petani.
Kemudian mendesak segera
dilakukannya pembangunan
perekonomian
pedesaan
melalui sistem koperasi yang
berbasiskan kekayaan lokal
dan memaksimalkan peran
aktif masyarakat pedesaan.
Menuntut
pemerintah

menyediakan
programprogram
pelayanan
yang
mendukung produksi untuk
kepentingan
domestik
dan aktivitas pasca panen
termasuk
jaminan
harga
dengan memberikan subsidi
yang layak untuk menjamin
martabat hidup petani.
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.
Serta mengutuk tindakan
kekerasan terhadap Petani
di Bengkulu, Jambi, Rengas,
NTB
oleh
aparat
yang
mengatasnamakan negara.
Aksi unjuk rasa itu sendiri
diikuti oleh para pemuda
tani SPI yang berasal dari
Sumut, Sumsel, Sumbar, Jambi,
Lampung,
Riau,
Cirebon,
Banten, Yogyakarta, Jateng,
Jatim, NTB dan NTT.
Unjuk rasa ini merupakan
agenda
terakhir
yang
dilaksanakan dalam kegiatan
Kemah
Pemuda
Tani
Nasional SPI dan Youth La Via
Campesina (organisasi petani
dunia) se-Asia Tenggara di Situ
Gunung, Sukabumi, lima hari
sebelumnya.
Adapun kegiatan ini digelar
untuk
mengkonsolidasikan
gerakan pemuda tani SPI dan
telah
menghasilkan
ikrar
pemuda tani sebagai ikatan
perjuangan bersama.#

Situsnya petani SPI:
www.spi.or.id
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G 20 Anti Gerakan Sosial
(SEOUL).
Organisasi
masyarakat sipil dunia, La
Via
Campesina
(Gerakan
Petani Internasional), anggota
internasional Our World Is Not
For Sale, serta gabungan serikat
buruh mengutuk deportasi
oleh pemerintah Korea Selatan
bagi tujuh aktivis Filipina yang
telah diberikan visa (08/11).
Bukan itu saja, ratusan aktivis
dari berbagai negara juga tidak
diberikan visa oleh pemerintah
Korea Selatan untuk bersama
membicarakan G 20.
Henry Saragih, Koordinator
Umum La Via Campesina
termasuk
dari
puluhan
pemimpin gerakan sosial
yang tidak diberikan visa oleh
Pemerintah Korea Selatan.
Henry
Saragih
menyebutkan
bahwa
mereka yang dilarang masuk
kebanyakan adalah pemimpin
gerakan masyarakat sipil dari
negara-negara berkembang.
“Tindakan
ini
tidak
didasarkan pada bukti konkret
tentang
ancaman
yang
mungkin ditimbulkan oleh
kedatangan kami, melainkan
bertujuan untuk mencegah
partisipasi massal gerakan
sosial dari seluruh dunia yang
mengkritisi G20, terutama
pada Konferensi Internasional
yang diselenggarakan oleh Put
People First!-Korean People’s
G20 Response Action," tegas
Henry yang juga Ketua Umum
Serikat Petani Indonesia (SPI).

Perwakilan delegasi La Via Campesina dan gerakan masyarakat sipil
lainnya menggelar konferensi pers, mengkritik keras G 20

Sementara itu, Charles
Santiago, anggota Parlemen
dari Malaysia menyatakan
bahwa pemerintah Korea
Selatan
benar-benar
mendiskriminasikan
para
anggota gerakan masyarakat
sosial.
“Di lain pihak, 100 delegasi
eksekutif yang akan menghadiri
Pertemuan Bisnis G 20 dari
seluruh dunia malah disambut
dengan karpet merah” ungkap
Charles Santiago.
Josua Mata, perwakilan
gerakan buruh dari Filipina
yang dideportasi dari Korea
Selatan menambahkan bahwa

ekonomi dunia karena sama
sekali tidak mau mendengar
aspirasi dari negara-negara
miskin dan gerakan masyarakat
sosial di dunia.
Tyotyo James, wakil dari
Konfederasi Serikat Buruh
Afrika
Selatan
(COSATU)
menyimpulkan bahwa sejak
tahun 2008, G20 tidak
melakukan apa-apa selain
dialog dan dialog.
“G
20
telah
gagal
memberikan solusi krisis
ekonomi
dan
keuangan
dunia. Masa depan tata kelola
ekonomi global akan lebih baik
jika dilaksanakan di PBB, ”
ungkap Tyotyo.#

sikap anti kritikan dari G 20
yang direpresentasikan oleh
Pemerintah Korea Selatan ini
menunjukkan bahwa G 20
sama sekali tidak demokratis
“G 20 lebih memilih
untuk berdialog dengan para
pemimpin korporasi di dunia
daripada
mendengarkan
aspirasi langsung dari rakyat”
ungkap Josua Mata.
Yoon Geum Soon, petani
Korea Selatan yang juga
anggota La Via Campesina
menyebutkan bahwa
G20
merupakan lembaga yang
tidak representatif untuk
menentukan masa depan

GLOBALIZE HOPE
www.viacampesina.org
GLOBALIZE STRUGGLE
GLOBALKAN HARAPAN, GLOBALKAN PERJUANGAN
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PERUBAHAN IKLIM

Pernyataan Pemuda La Via Campesina Asia Tenggara tentang Perubahan Iklim

Peserta Youth Meeting La Via Campesina dan Kemah Pemuda Tani SPI menyatakan komitmennya untuk bersama-sama membangun pertanian
berkelanjutan yang ramah terhadap lingkungan.

JAKARTA. La Via Campesina
(Gerakan Petani Internasional)
regional
Asia
Tenggara
menyelenggarakan
Youth
Meeting
(Pertemuan
Pemuda) yang ketiga di Bumi
Perkemahan Situ Gunung,
Sukabumi, Jawa Barat (22-26
November 2011). Pertemuan
ini dihadiri oleh delegasi dari
delapan negara yakni Kamboja,
Thailand,
Filipina,
Korea
Selatan, Taiwan, Jepang, Timor
Leste dan Indonesia sebagai
tuan rumahnya.
Muhammad
Ikhwan,
penanggung jawab nasional
pertemuan
pemuda
menyampaikan bahwa acara
ini menghasilkan rekomendasirekomendasi yang mengajak
kaum
muda
(khususnya

petani) untuk lebih peduli
mengembangkan pertanian di
negaranya masing-masing.
"Salah satu rekomendasinya
adalah pernyataan pemuda
La Via Campesina tentang
perubahan iklim" ungkap
Ikhwan yang juga Ketua
Departemen Luar Negeri SPI
ini.
Berikut ini adalah isi dari
pernyataan tersebut:
Kami,
pemuda
dan
pemudi tani yang mewakili 11
organisasi yang berbeda dari
8 negara berkumpul bersama
disini,
menyelenggarakan
pertemuan majelis pemuda La
Via Campesina-Asia Tenggara
yang ketiga.
Kami, pemuda-pemudi tani
La Via Campesina yang hadir

di sini, ingin meningkatkan
keprihatinan kami mengenai
negosiasi global dan kebijakan
pertanian neoliberal yang
didorong
oleh
beberapa
negara sebagai solusi untuk
perubahan iklim yang terjadi
di seluruh dunia. Kami juga
ingin mengusulkan solusi dan
alternatif yang dapat mengatasi
isu pemanasan global dari
perspektif pemuda.
Ubah Sistemnya,
Bukan Iklimnya
Saat ini, model produksi,
konsumsi, dan perdagangan
global telah menyebabkan
kerusakan lingkungan yang
besar termasuk pemanasan
global yang membahayakan
ekosistem planet kita dan

menjerumuskan
masyarakat
kepada bencana. Krisis iklim yang
memiliki dampak besar pada
kehidupan kita, menunjukkan
bahwa
pengembangan
dan model ekonomi yang
berdasarkan pada konsentrasi
modal dan akumulasi, konsumsi
bahan bakar fosil yang tinggi,
overproduksi,
konsumerisme
dan liberalisasi perdagangan
adalah amat sangat tidak
berkelanjutan.
Asia
khususnya
telah
menjadi pabrik dunia dengan
mengorbankan hutan hujan
tropisnya serta sumber daya
air dan mineralnya. Hal ini
menyebabkan polusi kimia,
penggundulan hutan, degradasi
lahan
dan
perpindahan
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penduduk
pribumi
dan
pedesaan. Konsekuensi bencana
tersebut
menuntut
kita
mengubah pembangunan yang
ada dan sistem ekonomi dan
mata pencaharian kita.
Namun, sebagian besar
pemerintahan
tidak
mau
berurusan
dengan
akar
penyebab permasalahan ini.
Sebaliknya,
pemerintahanpemerintahan tersebut, yang
didukung oleh kepentingan
perusahaan, selalu menerapkan
kebijakan yang menciptakan
ruang
lebih
dimana
perusahaan-perusahaan
transnasional dapat mengatur
skema "mengeruk keuntungan"
seperti perdagangan karbon,
REDD +, agrofuel, bioteknologi
dan geoengineering. Korporasi
transnasional bukan aktor yang
bisa memecahkan masalah
ini, melainkan mereka adalah
penyebab utama dari krisis
iklim saat ini.
Ada pepatah di Korea
bahwa pertanian dilakukan oleh
surga. Hal ini berarti pertanian
sangat tergantung pada pola
iklim. Perubahan iklim memiliki
dampak pada petani skala kecil
dan masyarakat adat yang telah
bertani secara berkelanjutan
dan bergantung pada praktek
pertanian tradisional.
Perubahan seperti pola
cuaca tak terduga berarti
pengetahuan lokal yang telah
menjadi dasar pengelolaan
pertanian yang baik dan telah
memungkinkan
beberapa
adaptasi terhadap perubahan
iklim menjadi lebih tidak
relevan. Hal ini membuat petani
lebih rentan dan tergantung
pada input dan teknik eksternal.
Petani muda adalah yang
paling rentan dalam perubahan
iklim.
Ketika
produksi
pertanian yang dipengaruhi
oleh iklim menjadi tidak stabil,
lebih banyak orang muda

pindah ke kota untuk mencari
pekerjaan. Disana, mereka
dihadapkan pada masalah
kemiskinan,
pengangguran
tinggi, kesenjangan ekonomi,
kekerasan, kecanduan narkoba
dan alkohol, serta prostitusi.
Perubahan iklim tidak
hanya
menciptakan
"
permasalahan kemanusiaan"
tetapi
"permasalahan
keadilan". negara industri
dan industrialisasi pertanian
merupakan sumber terbesar
gas rumah kaca, tetapi mereka
yang paling terkena dampak
perubahan iklim adalah petani
dan masyarakat pedesaan di
negara berkembang.
Selanjutnya,
perusahaan
produksi dan konsumsi pangan
secara signifikan berkontribusi
pada pemanasan global dan
penghancuran
masyarakat
pedesaan. Pengangkutan dan
distribusi
makanan
antar
benua, perkebunan monokultur
dan produksi makanan yang
tercemar pupuk dan pestisida
kimia di seluruh dunia yang
ditentukan oleh WTO, Bank
Dunia, IMF serta Perjanjian
Perdagangan Bebas bilateral
regional (FTA),
mengubah
pertanian menjadi konsumen
energi
dan
berkontribusi
terhadap perubahan iklim.
Akibatnya, banyak petani
yang tergantung pada input
pertanian dari perusahaanperusahaan
transnasional
menderita hutang yang parah.
Pemuda tidak memandang
pertanian sebagai masa depan
mereka. Semakin banyaknya
orang muda yang meninggalkan
daerah pedesaan menyebabkan
transformasi pengetahuan dan
budaya tradisional semakin
menghilang. Hal ini menciptakan
hilangnya identitas kalangan
muda pedesaan.

Kedaulatan pangan adalah
solusi nyata
Kami percaya kedaulatan
pangan merupakan kunci
untuk
menyediakan
mata
pencaharian bagi jutaan orang
dan melindungi kehidupan
di bumi. Gerakan kedaulatan
pangan
mendukung
hak
produsen pangan untuk secara
bebas memproduksi makanan
untuk keluarganya.
Masyarakat lokal juga
perlu akses dasar akan sumber
daya alam yang produktif
seperti tanah, benih, dan air.
Mempromosikan pasar lokal
tidak hanya mempertahankan
hak-hak
konsumen
akan
keamanan
pangan
atau
makanan sehat dan cocok
sesuai budaya, tetapi juga
dapat menghidupkan kembali
ekonomi
lokal
dengan
memenuhi kebutuhan lokal
melalui produksi lokal. Selain itu,
pasar lokal akan menstabilkan
pendapatan
bagi
petani
skala kecil dengan mengganti
sistem distribusi yang saat ini
terdistorsi menjadi lebih adil
dan terpusat.
Hanya melalui aktualisasi
dari kedaulatan panganlah
mampu diciptakan kondisi
masyarakat
dimana
para
pemudanya bisa menemukan
harapan dalam masyarakat
pedesaan. Pemuda bertani dan
mempertahankan pengetahuan
dan budaya lokalnya. Sebagai
contoh, di Indonesia, Pusdiklat
Serikat Tani Indonesia (SPI)
diselenggarakan
untuk
menawarkan pelatihan kepada
kaum muda. Kaum muda
mendapatkan
pengetahuan
pertanian yang berkelanjutan
serta teknik dan keahlian
pemasaran. Setelah lulus, anak
muda kembali ke masyarakat
pedesaan untuk menciptakan
sistem pertanian alternatif dan

masyarakat baru.
Oleh karena itu kami
menyerukan agar:
Menciptakan jaringan bagi
kaum muda untuk berjuang
bersama-sama
pada
satu
masalah umum.
Memberi pengakuan peran
pemuda di daerah pedesaan
sebagai seorang aktor dalam
menciptakan solusi alternatif
terhadap krisis perubahan iklim
saat ini.
Melaksanaan
dan
mempromosikan
kedaulatan
pangan sebagai bagian dari
kebijakan publik.
Dimasukkannya
pemuda
desa dalam proses pengambilan
keputusan tentang kebijakan
pertanian di semua tingkat
dan
menyusun
undangundang dasar pertanian untuk
melindungi hak-hak petani.
Mempromosikan pertanian
skala kecil untuk memberikan
akses tanah untuk petani
Mendukung
Piagam
ASEAN yang mempromosikan
kedaulatan
pangan
dan
menerapkan kebijakan untuk
mendukung
kaum
muda
pedesaan
untuk
bertani
dengan
menggunakan
metode
agroekologis
dan
berkelanjutan.
Kita-warga Asia seharusnya
tidak lagi menjadi "pabrik
dunia". Melalui kerjasama
regional, marilah kita pemuda
Asia menciptakan solidaritas
Asia yang berkelanjutan.
Pada COP berikutnya 16 di
Cancun-Meksiko, kaum muda La
Via Campesina akan memiliki
kita "Cancun" sendiri untuk
memprotes solusi perubahan
iklim
palsu.
Kita
akan
mengorganisir
serangkaian
tindakan untuk menunjukkan
kepada dunia dampak dari
solusi palsu, terutama pada
kaum muda.#

TOLAK Food Estate !!!
www.spi.or.id
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GALERI FOTO

Pertemuan Pemuda La Via Campesina Asia Timur dan Asia Tenggara

(Kiri Atas) Forum pertemuan pemuda La Via Campesina di Bumi Perkemahan Situ Gunung, Sukabumi | (Kanan Atas) Perkenalan
peserta Kemah Pemuda Tani SPI dan Pemuda La Via Campesina Asia Timur dan Asia Tenggara | (Kanan Tengah) Peserta dari Filipina
menyampaikan materi mengenai kondisi pertanian di negaranya| (Kiri Tengah) Field trip peserta pertemuan pemuda La Via Campesina
di lahan reklaiming, Desa Warung Kiara, Sukabumi | (Kanan Bawah) Diskusi peserta pertemuan pemuda La Via Campesina di pusat
perbenihan SPI Bogor| (Kiri Bawah) Dua orang perwakilan peserta pertemuan pemuda La Via Campesina melakukan penanaman pohon
di bakal Pusdiklat SPI, di Cijujung-Bogor.
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SPI Tuan Rumah Pertemuan Pemuda Tani Asia Timur dan
Asia Tenggara-La Via Campesina
SUKABUMI. Puluhan wakil
pemuda tani dari delapan negara
di kawasan Asia Timur dan
Asia Tenggara melaksanakan
pertemuan pemuda tani La Via
Campesina (organisasi petani
internasional) di Sukabumi,
Jawa Barat (22-26 November
2010).
Kedelapan
negara
tersebut adalah Kamboja,
Thailand,
Filipina,
Korea
Selatan, Taiwan, Jepang, Timor
leste dan Indonesia sebagai
tuan rumahnya.
Dalam kata sambutannya,
Ali Fahmi yang mewakili tuan
rumah (SPI) menyebutkan
penyelengaraan
pertemuan
pemuda tani La Via Campesina
ini
berbarengan dengan
penyelenggaraan
kemah
pemuda tani SPI. Hal ini
dimaksudkan agar tercipta
sinergitas
yang
selaras
antara perjuangan di tingkat
lokal, tingkat regional dan
internasional.
”Kami dari SPI sebagai tuan
rumah mengucapkan selamat
datang kepada para perwakilan
pemuda petani dari regional
Asia Timur dan Asia TenggaraLa Via Campesina. Semoga
pertemuan pemuda kali ini
menghasilkan
rekomendasi
yang mampu memajukan
kedaulatan masyarakat dunia”
ungkap Ali yang juga Ketua
Departemen
Penguatan
Organisasi SPI.
Ali
menambahkan saat
ini pemuda jauh lebih tetarik
untuk menjadi buruh industri
di perkotaan, daripada menjadi
petani. Hal ini karena semakin
sedikit lahan pertanian yang
tersedia di daerah pedesaan.
”Untuk
itu
pemuda
harus berbondong-bondong
bergabung di organisasi tani,
berjuang
merebut
tanah
kembali, dan menanami lahan
yang sudah dikuasai sehingga
urusan pangan dan pertanian
tidak lagi diserahkan kepada
segelintir orang tertentu”
tambah Ali.
Julian Junaidi Polong,

” Di bawah langit yang biru,
diantara pepohonan hijau, dan
di atas tanah bumi pertiwi ini,
kita berkumpul dan berdiskusi
untuk menghasilkan strategi
yang dapat menghambat dan
menghentikan
laju
kaum
neoliberalis karena kaum muda
harus progresif dan memiliki
visi yang jauh ke depan” ungkap
pria yang akrab dipanggil JJ
Polong ini.
Arsenio Ferreira Da Silva,
perwakilan pemuda La Via
Campesina dari Timor Leste
(Redi Hasatil) menyebutkan
pertemuan
ini
adalah
pertemuan ketiga setelah
sebelumnya di Thailand pada
2007 dan Timor Leste pada
2009.
”Kami melihat solidaritas
yang jauh lebih meningkat
setelah kedua pertemuan
sebelumnya. Oleh karena
itu, kita yang datang pada
pertemuan ini diharapkan
mampu
lebih
aktif
menghasilkan
solusi
dan
memperkuat kaum muda di
region ini” ungkap pria yang
berasal dari Hasatil (Organisasi
Tani Timor Leste) ini.
Setelah dari Sukabumi,
rombongan
pemuda
tani
regional La Via Campesina ini
akan mengunjungi Pusdiklat
Pertanian Berkelanjutan SPI
dan Pusat Perbenihan SPI di
Bogor, Jawa Barat.#

anggota Majelis Nasional Petani
(MNP) SPI menyampaikan saat
ini dunia pertanian di seluruh
dunia menghadapi musuh yang

sama, yakni neoliberalisme
dan neokapitalisme yang telah
merongrong habis kedaulatan
pangan petani kecil.

(Atas) Penyerahan bendera SPI kepada
perwakilan pemuda La Via Campesina
Asia Selatan dan Asia Tenggara.
(Tengah) Kim Hae Sook (memakai
kacamata), wakil La Via Campesina dari
Korea Selatan sedang menari bersama
peserta lainnya dalam acara pembukaan Youth Meeting La Via Campesina
(Bawah) Peserta dari Taiwan bersama
masing-masing utusan perwakilan dari
setiap Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
SPI se-Indonesia.
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SOLIDARITAS

SPI Galang Solidaritas Korban Merapi dan Mentawai
YOGYAKARTA. Bencana tsunami
di
Kepulauan
MentawaiSumatera Barat (Senin, 25/10)
dan meletusnya Gunung Merapi
di Yogyakarta (Selasa, 26/10)
cukup memilukan bagi bangsa
Indonesia.
Henry
Saragih, Ketua
Umum Serikat Petani Indonesia
(SPI) menyampaikan bahwa
SPI secara umum merasakan
duka
yang
sedalamnya
terhadap musibah yang cukup
banyak merenggut jiwa, harta
dan benda.
“Semoga keluarga yang
ditinggalkan tabah menghadapi
cobaan dari Yang Maha Kuasa
ini dan mampu bangkit menjadi
pribadi-pribadi yang lebih
baik,” ungkap Henry.
Henry
menambahkan
bahwa SPI juga menggalang
solidaritas terhadap para
korban.
Lujianto, Ketua Dewan
Pengurus Wilayah (DPW) SPI
Yogyakarta
menyampaikan
melalui SPI Yogyakarta dan
gerakan masyarakat Yogyakarta
lainnya, pihaknya telah mendata
titik pengungsi bencana Merapi
dan membagikan solidaritas
bagi para korban.
“Kita
usahakan
agar
bantuan tidak menumpuk
pada satu titik saja seperti
Yogyakarta, sebab konsentrasi
pengungsi juga tersebar di
beberapa
daerah
seperti
Klaten, Magelang dan Boyolali.
Untuk konsentrasi pengunsi
di daerah Yogyakarta, titik
terbesar berada di Kecamatan
Pakem,” ungkap Lujianto.
Mamock, Majelis Nasional
Petani SPI menegaskan bahwa
kondisi pertanian di Yogyakarta
pasca letusan saat ini cukup
memprihatinkan.
” Petani sudah beberapa
hari ini tidak berpenghasilan,
oleh karena itu sebagai
tindakan
awal,
bersama
gerakan masyarakat lainnya
kami mengajak siapa saja yang
ingin menjadi relawan untuk
“bersih-bersih” lahan pertanian
dan mencarikan rumput untuk
pakan ternak” jelas Mamock.

Sementara itu, Sukardi
Bendang, Ketua DPW SPI
Sumatera Barat (Sumbar)
menyebutkan
bahwa
SPI
Sumbar bersama gerakan
masyarakat Sumbar lainnya
juga
telah
menggalang
solidaritas terhadap korban
tsunami Mentawai.
“Melalui
task
force
solidaritas gempa Sumbar-SPI
yang dibentuk pada 2009 lalu,
SPI Sumbar terus menggalang
solidaritas untuk membantu
para korban tsunami di
Kepulauan Mentawai” ungkap
Sukardi Bendang.
Sebelumnya, berdasarkan
data
terakhir
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah (BPBD), bencana alam
tsunami di Kepulauan Mentawai
telah merenggut korban tewas
mencapai ratusan jiwa
Tsunami menyusul setelah
gempa berkekuatan 7,2 SR
mengguncang
Kepulauan
Mentawai
dan
menyapu
menyapu kecamatan, yaitu
Kecamatan Sikakap, Pagai
Utara, Pagai Selatan, dan Sipora
Selatan.
Sementara itu, bencana
letusan Gunung Merapi telah
merenggut
puluhan
jiwa,
termasuk Mbah Maridjan (Juru
kunci dan penjaga gunung
Merapi) serta milyaran rupiah
berupa harta benda, sawah dan
binatang ternak.#

(Atas dan tengah) Abu Vulkanik akibat
letusan Gunung Merapi mengakibatkan
rusaknya lahan pertanian milik petani.
(Bawah) Kantor Sekretariat Dewan
Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera
Barat yang juga berfungsi sebagai Posko
Solidaritas Bencana Alam Sumatera
Barat
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PERTANIAN BERKELANJUTAN

SPI Adakan Sekolah Lapang dan
Magang Pertanian Berkelanjutan Angkatan IV
BOGOR.
Serikat
Petani
Indonesia (SPI), mengadakan
sekolah lapang dan magang
pertanian
berkelanjutan
angkatan ke IV di Pusat
Pendidikan
dan
Latihan
(Pusdiklat)
Pertanian
Berkelanjutan, Desa Cibeureum,
Bogor. Peserta sekolah lapang
ini berjumlah 12 orang, yang
diutus oleh Dewan Pengurus
Wilayah SPI di setiap provinsi
di Indonesia.
Selama dua bulan ke depan
para peserta akan berpraktek
dan
mendalami
materi
pertanian berkelanjutan atau
lebih dikenal dengan pertanian
organik, dari para pengajar di
Pusdiklat SPI.
Dalam
pembukaannya
(10/11),
Syahroni
yang
mewakili Dewan Pengurus
Pusat (DPP) SPI menyebutkan
bahwa sekolah lapang ini
bertujuan untuk menghasilkan
kader-kader SPI yang tidak
hanya mengerti pengetahuan
organisasi
perjuangan,
tetapi
mengetahui
teknis
keterampilan
pertanian
berkelanjutan
secara
menyeluruh.
“Bung
Karno
pernah
menyebutkan bahwa dirinya
mampu mengubah Indonesia
apabila diberikan 10 pemuda.
Oleh karena itu 12 pemuda
ini diharapkan akan mampu
mengubah pertanian Indonesia
menjadi lebih berdaulat ke
arah yang jauh lebih baik”
ungkap Syahroni yang juga
Ketua Departemen Pendidikan,
Pemuda, Budaya, dan Kesenian
Nasional SPI ini.
Kepala Sekolah Lapang (Atas) Peserta Sekolah Lapang dan Magang Pertanian Berkelanjutan SPI angkatan
Pertanian
Berkelanjutan IV. (Bawah) Praktek pertanian berkelanjutan, pembuatan arang sekam oleh
SPI, Titis Priyo Widodo, peserta Sekolah Lapang dan Magang Pertanian Berkelanjutan SPI angkatan IV

Klik www.spi.or.id
Untuk Mendapatkan Tabloid
Pembaruan Tani Versi Elektronik

mengungkapkan
bahwa
peserta sekolah pertanian
berkelanjutan harus dapat
mengaplikasikan teori yang
diberikan oleh pengajar di
Pusdiklat. Peserta juga harus
bisa memadukan pengalaman
bertani dengan teori-teori yang
diberikan.
“Mereka diharapkan tidak
menjadi kader yang pasif tanpa
mempraktekkan apa yang telah
didapatkan, akan tetapi dapat
menjadi guru, dan pejuang
organisasi, sehingga mampu
memberikan kontribusi untuk
kepentingan petaninya di
daerah masing-masing hingga
petani secara umum," ungkap
Titis.
Sekolah lapang ini juga
dihadiri oleh seorang alumni
angkatan II yang telah berhasil
demplot pertanian organik di
daerahnya.
“Kami
menghadirkan
seorang
alumni
sekolah
lapang, agar dia mampu
merefleksikan kembali kepada
para peserta lain apa yang telah
didapatkannya” ungkap Titis.
Hadran, peserta yang
berasal dari SPI Nusa Tenggara
Barat mengatakan bahwa
dia
akan
menggunakan
kesempatan belajar ini dengan
sebaik mungkin.
“Kami merupakan kader
pilihan dari setiap wilayah
SPI di Indonesia. Hal ini
merupakan
kebanggaan
sekaligus beban, karena kami
harus mampu mentransfer dan
mensosialisasikan setiap hal
yang telah dipelajari kepada
masyarakat tani di daerah asal,”
ungkap Hadran.#
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" Keluarga besar Serikat Petani Indonesia (SPI ) beserta Redaksi
Pembaruan Tani mengucapkan duka yang sedalamnya terhadap
para korban bencana alam Merapi dan Mentawai. Semoga
keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan "
www.spi.or.id
OPINI

Harapan di Hari Pangan Sedunia
Sejak
2002,
hampir
setiap tahun saya menghadiri
kegiatan terkait Hari Pangan
Sedunia yang diselenggarakan
oleh Organisasi Pangan dan
Pertanian (FAO) di Roma,
Italia.
Tahun ini saya terkejut
ketika membaca spanduk di
gedung pertemuan tersebut,
isinya ”1.000.000.000 orang
hidup dalam kelaparan kronis
dan saya sangat-sangat marah”.
Tahun
lalu
Direktur
Jenderal FAO berpuasa sebagai
bagian dari aksi solidaritas.
Dilihat
dari
terus
meningkatnya angka kelaparan,
aksi spanduk dan puasa itu
merupakan
respons
FAO
terhadap kenyataan itu. Tahun
1996 FAO menyelenggarakan
World Food Summit sebagai
upaya menghapus kelaparan
yang sudah mencapai 825 juta
jiwa. KTT itu mengeluarkan
deklarasi yang isinya tekad
menghapus
separuh
dari
jumlah kelaparan dunia tahun
2015.

Kebijakan tidak pas
Namun,
deklarasi
itu
menuai kritik dari gerakan
sosial dunia, terutama gerakan
petani. La Via Campesina
(Gerakan Petani Internasional)
mengecam kebijakan yang
ditempuh FAO karena masih
meyakini bahwa penghapusan
kelaparan dapat dilakukan
dengan meningkatkan produksi
pangan, memperbesar peran
perusahaan pertanian, dan
memperluas pasar pangan
dunia dengan menghapus
aturan perdagangan yang

menghambat.
Menurut La Via Campesina,
kelaparan
terjadi
bukan
karena
produksi
pangan
tidak mencukupi, melainkan
kurang
didukung
dan
dilindunginya akses petani
untuk memproduksi pangan.
Maka, yang dibutuhkan adalah
konsep keamanan pangan
negara masing-masing yang
lebih memberikan kekuatan
politik kepada rakyat.
Yang
lebih
mendasar
lagi, penghapusan kelaparan
tidak bisa dicapai dengan
prinsip
kompetisi
dan
fundamentalisme pasar, tetapi
dengan prinsip solidaritas
masyarakat. Inilah yang disebut
dengan kedaulatan pangan.
Kini
produksi
dan
perdagangan pangan dunia
meningkat
pesat.
Karena
itu, asumsi bahwa kelaparan
terjadi
karena
jumlah
manusia yang bertambah
tidak diimbangi oleh produksi
pangan sudah tidak relevan
lagi. Sesungguhnya yang terjadi
hari ini adalah produksi pangan
yang meningkat itu tidak
diproduksi oleh petani, tetapi
oleh perusahaan agribisnis.
Peningkatan produksi pangan
itu juga tidak digunakan untuk
konsumsi manusia, tetapi
untuk industri peternakan dan
agro-fuel.
Perdagangan
pangan
akhirnya menjadi komoditas
dan spekulasi yang memicu
krisis pangan tahun 2008.
Indonesia,
misalnya,
mengekspor kelapa sawit,
tetapi pada saat yang sama
mengimpor kacang kedelai dan

terigu.

Solusi palsu
Kekhawatiran kita terhadap
krisis pangan semakin kuat
melihat sejumlah strategi yang
dibuat untuk mengatasinya. Di
antaranya, hasil dari High Level
Task Force on the Global Food
Security Crisis, yang langsung
ditangani oleh Kantor Pusat
PBB di New York. Dalam
rencana aksinya, tidak tampak
dukungan kuat terhadap posisi
petani.
Kemudian, ada kebijakan
Bank Dunia yang merespons
banyaknya perampasan tanah
oleh perusahaan agribisnis,
yang disebut Principles for
Responsible
Agricultural
Investment (RAI). Isi RAI
justru membuka peluang
bagi perusahaan-perusahaan
transnasional sehingga bisa
terus mengeksploitasi tanahtanah yang ada.
Demikian
juga
kalau
dilihat dari Bali Road Map
dan Copenhagen Accord yang
dihasilkan oleh Konferensi
tentang Perubahan Iklim di
Bali dan Kopenhagen. Deklarasi
itu menjadikan karbon sebagai
komoditas
perdagangan
dunia. Ini artinya, pasar yang
diperluas, sedangkan akses
petani dan masyarakat adat
untuk memproduksi makanan
secara
agroekologis
dan
melestarikan hutan malah
terabaikan.
Mendapat tekanan dan
kritik dari gerakan sosial dunia,
sejak tahun lalu PBB membuka
ruang kepada masyarakat sipil
untuk terlibat dalam proses

Committee for Food Security
(CFS).
CFS bertugas mengatasi
kelaparan
dunia
dengan
gerakan
petani
sebagai
salah satu anggota pada
Advisory Committee-nya. Ini
menjadi jalan yang membuka
dialog antara petani kecil
dan petani korban dengan
institusi- institusi seperti
FAO, World Food Program,
dan International Fund for
Agricultural
Development.
Namun, melihat Bank Dunia,
lembaga
filantropis,
dan
perusahaan juga ada di CFS,
tampaknya
posisi
tawar
masyarakat sipil juga masih
lemah.
Di Indonesia, pemerintah
harus
segera
mencabut
keputusan yang memberikan
peran besar kepada agribisnis
untuk
mengurus
pangan
seperti food estate project di
Papua.
Selanjutnya
membuat
kebijakan yang mendukung
pertanian
rakyat
dengan
menerapkan
prinsip
pertanian
berkelanjutan,
membatasi impor pangan, dan
melaksanakan landreform.
Semua demi tegaknya
kedaulatan
pangan
di
Indonesia.#
Ditulis oleh: Henry Saragih,
Ketua
Umum
SPI
dan
Koordinator Umum La Via
Campesina (Gerakan Petani
Internasional)

Tulisan ini dimuat di Harian
Kompas, 16 Oktober 2010,
dalam rubrik opini
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Direct Selling Market SPI hadir di Bogor

Transaksi jual beli di Warung Organik Pa Tani di Komplek Perumahan Yasmin, Bogor. Warung Organik ini merupakan
kerjasama antara KSPI Bogor bersama Koperasi masyarakat setempat.

BOGOR. Konsep penjualan
langsung dari petani kepada
konsumen kini hadir di Bogor,
tepatnya di Warung Organik Pa
Tani, di komplek perumahan
Yasmin Bogor.
Warung ini merupakan
kerjasama
dari
Koperasi
Serikat Petani Indonesia (KSPI)
dan Koperasi Palem yang
merupakan koperasi milik
warga Perumahan Yasmin.
Putro
Santoso
Kurniawan, Ketua KSPI Bogor
mengungkapkan bahwa hari
ini (sabtu, 27/11) merupakan
peresmian
sekaligus
pembukaan Warung Organik
Pa Tani yang menggunakan
konsep direct selling market
(penjualan langsung kepada
konsumen).
“Konsep penjualan ini
memberikan tanggung jawab
kepada
petani
(sebagai
produsen) dan konsumennya.
Apabila petani mengetahui
siapa saja konsumennya maka
dia akan lebih bertanggung
jawab terhadap apa yang

ditanamnya seperti tidak
menggunakan bahan kimia.
Sebaliknya, konsumen pun
akan lebih menghargai jerih
payah petani dengan harga
produk pertanian yang pantas”
ungkap Putro.
Putro
menambahkan
bahwa
sistem
penjualan
langsung ini juga untuk
memutus mata rantai distribusi
produk pertanian yang selama
ini harus melewati “tengkulak”
yang cenderung merugikan
petani kecil.
“Untuk tahap awal, kami
menjual tanaman pangan
seperti
bayam,
wortel,
kangkung, bengkuang, jagung,
talas, tomat, nenas, sirsak,
belimbing; kami juga menjual
telur bebek baik yang mentah
maupun telur asinnya, beras
organik, madu, sampai gula
merah dan kecap organik” kata
Putro.
Pandi, pemuda tani SPI
mengatakan dengan adanya
warung seperti ini maka petani
akan lebih diuntungkan, begitu

juga dengan konsumen bisa
mendapatkan produk pertanian
segar dan sehat karena ditanam
secara organik, mengikuti
sistem pertanian berkelanjutan
yang dikembangkan oleh SPI.
“Warga
disini
senang
dengan kehadiran warung
ini, karena semua produk
pertanian yang dijual baik
untuk kesehatan anggota
keluarga saya” ungkap Ibu
Marwan, seorang pembeli.
Cecep Risnandar, Ketua
Departemen Koperasi SPI
menyatakan
bahwa
SPI
akan terus mengembangkan
warung-warung lainnya yang
berada langsung di bawahKSPI di setiap basis dan setiap
wilayah SPI.
"Kehadiran warung seperti
merupakan bukti jalannya
koperasi
yang
langsung
dikelola oleh para petani
sehingga diharapkan mampu
meningkatkan kesejahteraan
anggotanya" ungkap Cecep.
Pembukaan
Warung
Organik Pa tani ini juga menjadi

lebih istimewa karena dihadiri
oleh dua orang delegasi petani
asal Jepang yang sebelumnya
mengikuti Youth Meeting
(Pertemuan Pemuda) La Via
Campesina Asia Tenggara dan
Asia Timur beberapa hari yang
lalu.
“Kami
sangat
senang
melihat sistem penjualan secara
langsung oleh petani seperti ini.
Kami juga telah melakukannya
di negara kami, tapi kami
menghadapi tantangan berat
dari jaringan supermarket yang
telah menggurita, sehingga
butuh usaha ekstra untuk
menerapkan sistem seperti ini.
Walaupun begitu, sudah cukup
banyak masyarakat di daerah
kami yang mendukung sistem
penjualan seperti ini yang lebih
bertanggung jawab baik bagi
petani sebagai produsen dan
konsumennya sendiri” ungkap
Ayumi, seorang petani teh asal
Jepang.
“Warung Tani Organik di
komplek perumahan YasminBogor ini merupakan awal, KSPI
Bogor dalam waktu singkat juga
akan menghadirkan warungwarung tani serupa di setiap
daerah pemukiman warga di
Bogor ini” tambah Putro.#

UUPA No. 5
TAHUN 1960
UNTUK
REFORMA
AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id
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PERTANIAN BERKELANJUTAN

Insektisida dari Daun Serai Wangi
BOGOR. Sistem Pertanian
berkelanjutan adalah suatu
sistem budidaya tanaman yang
diterapkan di Pusat Pendidikan
dan Latihan (Pusdiklat) Serikat
Petani Indonesia (SPI). Sistem
budidaya ini dilakukan untuk
menjaga
keseimbangan
ekosistem yang ada di alam
dengan
menggunakan
cara bercocok tanam yang
dapat menghasilkan produk
pertanian
organik
tanpa
memutuskan salah satu mata
rantai makanan yang ada
di alam. Pertanian organik
harus
melestarikan
dan
meningkatkan kesehatan tanah,
tanaman, hewan, manusia dan
bumi.
Permasalahan yang sering
dihadapi para petani adalah
hama yang menyerang tanaman
mereka. Hama timbul akibat
tidak ada atau sedikitnya musuh
alami hal yang disebabkan
adanya ketidak seimbangan
mata rantai makanan yang ada
di alam. Populasi hama bisa
meningkat akibat pemakaian
pestisida yang tidak tepat.
Pestisida
sintetis
dapat
membunuh hama dan juga
musuh alami hama tersebut.
Pemakaian yang tidak tepat
dapat menimbulkan resistensi
terhadap
hama
sehingga
populasinya dapat meningkat
pesat
selain
itu
dapat
membahayakan
kesehatan
manusia dan lingkungan serta
dapat merusak ekosistem.
Penggunaan pestisida tidak
bisa diterapkan pada sistem
pertanian organik karena
mengandung
bahan-bahan
kimia yang berbahaya.
Oleh karena itu, menurut
Susan Lusiana -Koordinator
Pusdiklat SPI- menjelaskan
bahwa
Pusdiklat
SPI
menerapkan
penggunaan
larutan
nabati
sebagai
pengganti pestisida sintetis.
" Larutan nabati merupakan
formulasi yang dibuat dalam
pertanian organik yang berasal
dari tanaman obat, kebun,
semak, hutan dan lainnya,"
ungkap Susan.

Susan
menambahkan
bahwa salah satu tanaman yang
digunakan adalah sereh wangi
yang merupakan kelompok
tumbuhan sebagai pemikat
(antraktan), pengendali lalat
buah juga untuk mengatasi
jamur tanaman dan buah.
"Bahan-bahan
yang
diperlukan adalah serai wangi
sebanyak 250 gram, larutan
mikroba 50cc, molase 50cc, dan
air 1 liter. Selain dalam bentuk
cairan, formulasi ini bisa dibuat
dalam bentuk abu dengan cara
dibakar sebagai pengendali
hama gudang" tambah Susan.
Serai wangi (Cymbopogon
nardus L.) merupakan salah

pisang (Colletotrichum musae,
Lasiodiplodia thebromae, dan
Fusarium proliferatum).
Selain
menghambat
pertumbuhan jamur patogen
tanaman, serai wangi juga
mampu
menghambat
pertumbuhan
jamur
kontaminan pada produk pasca
panen, diantaranya Aspergillus
falvus, A. niger, A. cadidus,
A. versicolor, dan beberapa
spesies
Penicillium.
Serai
wangi mampu menghambat
produksi aflatoksin pada A.
flavus. Aflatoxin merupakan
mikotoksin yang berbahaya
bagi
kesehatan
manusia
karena bersifat karsinogenik,

Serai Wangi (Cymbopogon nardus L.)

satu tanaman penghasil minyak
atsiri.
Kandungan
utama
serai wangi adalah Sitronella
dan Geroniol, yang bersifat
antijamur dan antibakteri,
sehingga serai wangi dapat
dimanfaatkan sebagai fungisida
dan
bakterisida
nabati.
Kandungan sitronella pada
serai wangi dapat menghambat
pertumbuhan
Fusarium
oxysporum
f.sp.
vanillae,
penyebab penyakit busuk
batang panili, F. oxysporum
f.sp. lycopersici, penyebab
penyakit layu fusarium pada
tomat, dan patogen penyebab
penyakit antraknose pada

mutagenik,
dan
dapat
menurunkan kekebalan tubuh.
Penelitian tentang sifat
antibakteri serai wangi belum
banyak dilakukan. Penyebabnya
adalah karena sifat antijamur
serai wangi dipercaya lebih
kuat
dibandingkan
sifat
antibakterinya.
Serai
wangi
mampu
menghambat pertumbuhan tiga
isolat Ralstonia solanacearum,
penyebab
penyakit
layu
pada tanaman nilam, jahe,
dan kentang, serta Bacillus
cereus (bakteri yang relatif
peka terhadap antibiotik).
Selain itu, serai wangi juga

menghambat
pertumbuhan
bakteri
gram
negatif,
Pseudomonas aeruginosa da
Proteus vulgaris serta bakteri
gram positif Bacillus subtilis
dan Staphylococcus aereus.
Keunggulan
pestisida
nabati yaitu murah dan mudah
dibuat sendiri, relatif aman
terhadap lingkungan, tidak
menyebabkan
keracunan
terhadap
tanaman,
sulit
menimbulkan kekebalan pada
hama,
dan
menghasilkan
produk pertanian yang sehat
bebas dari residu pestisida
kimia. Kelemahannya adalah
daya kerjanya relatif lambat,
tidak membunuh jasad sasaran
secara langsung, tidak tahan
terhadap
sinar
matahari,
kurang praktis, tidak tahan
disimpan, dan kadang-kadang
harus disemprotkan berulangulang.
Pestisida nabati dapat
diaplikasikan
dengan
menggunakan alat semprot
(sprayer) gendong seperti
pestisida
kimia
pada
umumnya.
Namun, apabila
tidak dijumpai alat semprot,
aplikasi pestisida nabati dapat
dilakukan dengan bantuan
kuas penyapu (pengecat)
dinding atau merang yang
diikat. Caranya, alat tersebut
dicelupkan kedalam ember
yang berisi larutan pestisida
nabati, kemudian dikibaskibaskan pada tanaman. Supaya
penyemprotan
pestisida
nabati memberikan hasil yang
baik, butiran semprot harus
diarahkan ke bagian tanaman
dimana jasad sasaran berada.
Apabila sudah tersedia ambang
kendali hama, penyemprotan
pestisida nabati sebaiknya
berdasarkan ambang kendali.
Untuk menentukan ambang
kendali,
perlu
dilakukan
pengamatan hama seteliti
mungkin.
Pengamatan yang tidak
teliti dapat mengakibatkan
hama sudah terlanjur besar
pada pengamatan berikutnya
dan akhirnya sulit dilakukan
pengendalian.#
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IKRAR PEMUDA-PEMUDI TANI
SERIKAT PETANI INDONESIA

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ADIL
KAMI PEMUDA-PEMUDI SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI), DENGAN SUNGGUHSUNGGUH MEYAKINI BAHWA KAMI ADALAH BANGSA YANG BESAR, BANGSA YANG
BERMARTABAT DAN BERDAULAT. NEGARA KAMI ADALAH NEGARA KEPULAUAN
YANG BERLIMPAH SUMBERDAYA AGRARIANYA.
DENGAN DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA
ADIL, SERTA KENYATAAN KEHIDUPAN PETANI DAN PERTANIAN DI INDONESIA, KAMI
PEMUDA-PEMUDI SPI, BERIKRAR DENGAN SADAR DAN IKHLAS:
BERTEKAD MELANJUTKAN PERJUANGAN CITA-CITA KEMERDEKAAN MENUJU
RAKYAT INDONESIA YANG ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA SESUAI DENGAN AMANAT
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (NASKAH ASLI).
SEBAGAI WARGA NEGARA DAN PEMUDA-PEMUDI SPI, BERTANGGUNG JAWAB DAN
MENJUNJUNG TINGGI ATAS KELANGSUNGAN DAN SISTEM PERTANIAN DI INDONESIA
SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN BANGSA INDONESIA.
SEBAGAI PEMUDA-PEMUDI PEJUANG SIAP MENJADI BARISAN TERDEPAN DAN
AKTIF DALAM SETIAP KEGIATAN SPI YAKNI MEMPERJUANGKAN PEMBARUAN
AGRARIA SEJATI DAN PETANI YANG TERTINDAS DEMI TERCAPAINYA
KEDAULATAN RAKYAT DAN KEADILAN SOSIAL.
SELALU SIAP MENGAWAL DAN MENJAGA KELANGSUNGAN ORGANISASI SERTA
SENANTIASA MEMAJUKAN ORGANISASI DEMI TERWUJUDNYA TUJUAN SPI.
SETIA PADA CITA-CITA SPI, TUNDUK DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA, RELA BERKORBAN DEMI SUKSES PETANI DAN SPI.
MEMEGANG TEGUH DISIPLIN DAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN,
SERTA MENJAGA SOLIDARITAS DAN KESATUAN SPI.
BERTEKAD MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN KAUM TANI MULAI DARI TINGKAT
LOKAL, NASIONAL, REGIONAL HINGGA INTERNASIONAL.
DEMIKIAN IKRAR PEMUDA-PEMUDI SPI, UNTUK DIPERJUANGKAN DENGAN
SEGENAP JIWA RAGA KAMI.
ATAS NAMA PEMUDA-PEMUDI SERIKAT PETANI INDONESIA.
SITU GUNUNG, 22 NOVEMBER 2010
PUKUL 21.08 WIB
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GALERI FOTO

Kemah Pemuda Tani SPI, Situ Gunung, Sukabumi, 21-25 November 2010

(Kiri Atas) Pelatihan manajemen aksi bagi peserta Kemah Pemuda Tani | (Kanan Atas) Rapat rapat komisi membahas
ikrar pemuda, petani perempuan dan Badan Aksi Tani (BAKTI) | (Kiri Tengah) Pembacaan hasil rekomendasi komisi petani
perempuan SPI | (Kanan Tengah) Upacara penyambutan delegasi internasional pertemuan pemuda La Via Campesina | (Kiri
Bawah) Makan siang peserta Kemah Pemuda Tani SPI bersama peserta pertemuan pemuda La Via Campesina | (Kanan
Bawah) Pembacaan Ikrar Pemuda-Pemudi Tani SPI oleh perwakilan dari Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur

