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Kaum tani, baik laki-laki maupun permupuan 
merupakan ujung tombak terciptanya kedaula-
tan pangan di dunia. Selamat Hari Pangan 
Sedunia.

JAKARTA. Setiap tahunnya, 16 Sep-
tember diperingati sebagai Hari Pan-
gan Sedunia. Tema Hari pangan se-
dunia tahun ini adalah aksi melawan 
kelaparan, dimana angkanya sudah 
mencapai satu milyar jiwa lebih. 

"Penyelesaian masalah kelaparan 
dunia merupakan hal mendesak dan 
kewajiban dari semua institusi serta 
pemerintahan pada setiap tingkatan. 
Untuk itu mari bersatu mengatasi 
kelaparan" ungkap Jacques Diouf, 
Dirjen FAO (Badan Pangan Dunia) 
pada peringatan Hari Pangan Dunia 
ke-30 di Kantor Pusat FAO, Roma, 
Italia (15/10/2010).

Henry Saragih, Ketua Umum Se- 
rikat Petani Indonesia menyebut-
kan, kelaparan terjadi bukan karena 
produksi pangan tidak mencukupi, 
melainkan kurang didukung dan    
dilindunginya akses petani untuk 
memproduksi pangan. Maka, yang 
dibutuhkan adalah konsep keaman-
an pangan negara masing-masing 
yang lebih memberikan kekuatan 
politik kepada rakyat.

"Yang lebih mendasar lagi, peng-
hapusan kelaparan tidak bisa dica-
pai dengan prinsip kompetisi dan 
fundamentalisme pasar, tetapi den-
gan prinsip solidaritas masyarakat. 
Inilah yang disebut dengan kedaula-
tan pangan" ungkap Henry yang juga 
Koordinator Umum La Via Campe-
sina (Gerakan petani Internasional) 
ini.

Harapan untuk mampu berdaul-
at atas pangan adalah harapan yang 
bisa bersama kita wujudkan. Sela-
mat Hari Pangan Sedunia.
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SPI Kecam Rencana 
Pengusiran Petani di Jambi

MERANGIN. Cukup ironis. 
Di saat euforia perayaan 
hari pangan sedunia yang 
diperingati pada tanggal 16 
Oktober setiap tahunnya, 
lebih dari 8 ribu keluarga 
petani terancam diusir dan 
dimusnahkan tanamannya 
oleh  Pemerintah Kabupaten 
Merangin, Jambi.

Sarwadi Sukiman, Ketua 
Badan Pelaksana Wilayah 
(BPW) Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Jambi menjelaskan 
bahwa ancaman pengusiran 
ini mulai diterima warga awal 
September lalu.

"Bupati Merangin, A. 
Nalim, melalui suratnya nomor 
522/710/Disbunhut/2010 
menyatakan lahan garapan 
petani di sekitar TNKS (Taman 
Nasional Kerinci Seblat-red) 
yang mencakup tujuh wilayah 
kecamatan adalah ilegal” 
ungkap Sarwadi.

Sarwadi menjelaskan 
bahwa  lahan yang 
diperjuangkan oleh petani 
sekarang adalah eks HPH PT 
Injapsin dan PT Serestra II 
yang terletak pada perbatasan 
Taman Nasional Kerinci Seblat 
(TNKS).

“Sejak akhir tahun 90-
an lahan ini sama sekali 
ditinggalkan perusahaan-
perusahaan itu. Oleh karena 
pada waktu itu perekenomian 
sedang cukup sulit, lahan 
terlantar tersebut dikerjakan 
oleh masyarakat. Pada waktu 
ditinggalkan hutan sudah cukup 
gundul, jadi petani tidak cukup 
susah untuk mengerjakannya” 
jelas Sarwadi.

Sarwadi kemudian juga 
menuturkan sudah beberapa 
kali Pemkab setempat 

KONFLIK AGRARIA

merencanakan pengusiran 
atas warga. 

Setidaknya, pria ini 
mencatat ada dua kali yakni 
pada 30 September dan 15 
Oktober 2010 ini.

“SPI Jambi bersama 15 
lembaga dan organisasi 
masyarakat lainnya sudah dua 
kali melakukan aksi penolakan 
penggusuran 20 ribu Ha lahan 
petani, yang pertama pada 29 
September dengan melakukan 
audiensi ke redaksi media 
massa di Jambi" ungkapnya

"Kemudian pada 13 
Oktober 2010 ini dengan 
melakukan aksi ke kantor 
DPRD Jambi. Aksi ke DPRD ini 
juga diikuti oleh perwakilan 
petani dari tujuh kecamatan 
tersebut” tambah Sarwadi.

Dia juga kembali 
menambahkan suasana 
mencekam sempat 
menyelimuti ribuan petani 
tanpa tahu kepastian apakah 
lahan tempat mereka mencari 
sesuap nasi akan digusur atau 
tidak. 

Aparat keamanan yang 
kerap berlalu lalang di daerah 
sekitar lahan juga semakin 
membuat warga was-was.

Henry Saragih, Ketua Umum 
SPI menyebutkan seharusnya 
melalui momen hari pangan 
sedunia ini, pemerintah 
semakin menyadari betapa 
pentingnya arti petani bagi 
persediaan pangan dunia.

“Bayangkan saja, jika 
delapan ribu keluarga petani 
tergusur, maka kira-kira akan 
ada lebih dari 30 ribu jiwa yang 
akan menderita, kehilangan 
mata pencariannya dan 
terancam kelaparan” ungkap 
Henry.#

Dapur Tani

-Henry Saragih -

Tanah untuk petani

Untuk menyejahterakan petani, pemerintah perlu segera 
melaksanakan landreform dengan membagikan tanah ke-
pada orang-orang yang tak bertanah dan petani gurem. 
Kalau sebelumnya pemerintah menyebut angka 9,6 juta 
hektar untuk landreform, sebaiknya jumlahnya digenap-
kan menjadi 10 juta hektar. Target ini harus dicapai selama 
lima tahun ke depan, dengan syarat tanahnya subur dan 
tidak merusak hutan lindung.

Rencana harus dimulai dengan membentuk badan 
khusus pelaksana landreform. Badan ini langsung di bawah 
presiden dan diharapkan tahun 2012 petani sudah bisa 
menerimanya. Jika lahan 10 juta hektar itu didistribusikan 
kepada empat juta kepala keluarga petani, masing-masing 
akan menerima 2,5 hektar. Multiefek positif akan terjadi 
mulai dari lapangan kerja yang tersedia hingga jumlah pen-
duduk miskin yang meningkat kesejahteraannya. Pemerin-
tah bisa mengambil tanah perusahaan perkebunan yang 
telah berakhir masa hak guna usahanya atau melanggar 
undang-undang. Bisa juga tanah subur yang ditelantarkan. 
Yang penting, jangan mengulang kesalahan pemerintahan 
Orde Baru yang membagikan tanah tidak subur kepada 
transmigran. Dasar hukum dilaksanakannya landreform 
adalah UUPA NO. 5 Tahun 1960 dan Pasal 33 UUD 1945. Se-
mentara landasan kebijakan internasionalnya adalah hasil 
International Conference on Agrarian Reform and Rural De-
velopment yang dihasilkan FAO tahun 2006.

Target organik

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tahun 2010 
sebagai tahun ”Go Organic”. Kalau pemerintahan Orde Baru 
sejak 1970 mentransformasikan pertanian tradisional ke 
pertanian industrial lewat revolusi hijau, pemerintahan 
SBY harus mentransformasikan yang ada ke pertanian or-
ganik yang berkelanjutan atau agroekologis. Tanah yang 
didistribusikan melalui PPAN bisa untuk mengembang-
kan pertanian organik. Sistem pertanian ini diyakini dapat 
mengurangi pemanasan global sebagai alternatif atas per-
tanian industrial yang menyebabkan pemanasan global.

Selanjutnya, pemerintah harus membatasi dan impor 
pangan. Ketergantungan pada pasar pangan dunia harus 
dihentikan. Kalau tidak, Indonesia akan terus dalam ceng-
keraman spekulan pangan dunia.

Kebijakan membatasi impor beras sejak 2004 harus 
diikuti dengan bahan pangan lain, seperti kacang kedelai, 
gandum, jagung, gula, daging, dan susu. Karena itu, rencana 
mengimpor beras akhir tahun ini hendaklah dihentikan.

Tulisan ini dimuat di harian Kompas, Jumat 24 September 2010
Tolak Food Estate

www.spi.or.id
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Reforma Agraria Bukan Sekedar Sertifikasi Tanah

BOGOR. Penyerahan sertifika-
si tanah oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (21/10), 
di istana Bogor, kepada 5.141 
kepala keluarga petani Cila-
cap bukanlah bentuk reforma 
agraria sejati.

Hal ini disampaikan oleh 
Agus Ruli Ardiansyah, Ketua 
Departemen Politik, Hukum, 
dan Kemananan Serikat Petani 
Indonesia (SPI), mewakili pulu-
han petani SPI yang melakukan 
aksi menuntut reforma agraria 
sejati di depan istana Bogor.

KEBIJAKAN AGRARIA

Puluhan petani SPI DPC Sukabumi menggelar aksi di depan istana negara, Bogor 
(21/10).
(Bawah) Walaupun berada di tengah teriknya matahari, massa SPI terus melaku-
kan aksi hingga wakilnya diterima oleh pemerintah.

“Reforma agraria sejati 
adalah ketika petani tak ber-
tanah diberikan tanah untuk 
modal produksinya, bukan 
malah membagikan sertifikat 
tanah” ujar Ruli.

“Seharusnya pemerintah 
lebih mengkonsentrasikan diri 
untuk menyelesaikan konflik-
konflik pertanahan yang dia-
lami oleh petani” tambah Ruli.

Achmad Ya’kub, Ketua De-
partemen Kajian Strategis SPI 
menambahkan bahwa reforma 
agraria sejati mensyaratkan 

adanya proses redistribusi la-
han yang diperuntukaan sebe-
sar -besarnya kepada petani 
gurem, buruh tani dan petani 
tak bertanah, yang kemudian 
diikuti dengan akses petani te-
hadap permodalan, teknologi 
dan pasar.

“Kesemuanya itu didu-
kung dengan pembangunan 
infrastruktur pedesaan sep-
erti, listrik, jalan, pendidikan,        
kesehatan. Jadi, tidak melalui 
sertifikasi saja. Sertifikat mer-
upakan proses legalisasi tera-
khir, ketika semua hal di atas 
telah dipenuhi” tutur Ya’kub.

Aksi yang diikuti oleh 
petani SPI asal Sukabumi ini 
juga mendesak agar pemerin-
tah segera meredistribusikan 
segera 9,6 juta hektar tanah ke-
pada rakyat tani melalui pem-
baruan agraria nasional, men- 
tertibkan dan memberdayakan 
7,3 juta hektar tanah terlantar 
untuk pembaruan agraria dan 
produksi pangan untuk kedaul-
atan pangan, energi, dan peru-
mahan rakyat, dan melindungi 
petani kecil berbasis keluarga 
dan tolak korporotasi perta-
nian (food estate).

Massa aksi juga menuntut 
agar segera dibentuk Komisi 
Ad hoc Penyelesaian Konflik 
Argaria dan Pelaksana Reforma 
Agraria, adanya perlindungan 
dan pemenuhan hak mendasar 
petani serta akses terhadap 
sumber-sumber agraria, benih, 
pupuk, teknologi, modal, dan 
harga produksi pertanian.

“Daripada memberikan 
sertifikat, sebaiknya pemerin-
tah menyelesaikan konflik per-
tanahan, seperti yang terjadi di 
daerah kami, di Warung Kiara, 
Sukabumi, sehingga kami mam-
pu melakukan produksi perta-
nian yang bukan hanya untuk 
memberi makan keluarga kami, 
namun secara            keseluruhan 
juga memberi makan rakyat In-
donesia dan rakyat dunia” ung-
kap Puloh Saeful Anwar, Ketua 
SPI Cabang Sukabumi.

Massa aksi diterima oleh 
Staf Khusus Presiden yang 
kembali berjanji akan segera 
membawa aspirasi petani SPI 
dan membicarakannya secara 
langsung dengan Presiden 
dan pihak yang terkait, seperti 
BPN.#
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KEBIJAKAN AGRARIA

SPI Kecam Perpanjangan Kontrak Impor Beras

JAKARTA. Serikat Petani 
Indonesia (SPI) mengecam 
rencana pemerintah yang akan 
memperpanjang kesepakatan 
kerjasama perdagangan beras 
dengan Thailand karena 
akan merusak perekonomian 
daerah-daerah penghasil.

“Kami mengecam kebijakan 
pemerintah memperpanjang 
impor beras dari Thailand, tegas 
Henry Saragih, Ketua Umum 
Serikat Petani Indonesia, Senin 
(04/10) di Jakarta. 

Kebijakan itu, menurutnya, 
sama sekali bukan merupakan 
solusi terbaik untuk mengatasi 
ancaman ketersediaan pangan 
di Indonesia.

Seperti diketahui, Menteri 
Perdagangan Mari Elka 
Pangestu menyatakan bahwa 
pemerintah Indonesia akan 
memperpanjang kesepakatan 
kerjasama perdagangan beras 
dengan Pemerintah Thailand. 
Perpanjangan itu terkait 
dengan kesepakatan kerjasama 
pengadaan beras sebanyak 1,5 
juta ton antar kedua negara 
yang dibuat pada 2007.

Henry mengatakan, 
apapun alasannya, kebijakan 
ini membuktikan hingga kini 
pemerintah belum memiliki 
kebijakan yang jelas terhadap 
masalah ketersediaan pangan 

sejak periode pemerintahan 
sebelumnya.

"Sudah enam tahun 
pemerintahan SBY, tapi tidak 
mempunyai strategi dan target 
untuk memenuhi kebutuhan 
pangan. Sejak SBY berkuasa, 
kita selalu mengimpor beras 
terus" ujar Henry.

Padahal, lanjutnya, 
kebijakan impor beras adalah 
kebijakan yang hanya bersifat 
jangka pendek tanpa pernah 
menyentuh permasalahan 
mendasar para petani agar 
mampu memproduksi beras 
dengan maksimal untuk 
mencukup kebutuhan pangan 
nasional.

Selain itu Henry 
menganggap bahwa 
kebijakan impor beras 
tersebut menunjukkan bahwa 
pemerintah tidak lagi memiliki 
kepercayaan diri untuk mampu 
memenuhi ketersediaan beras 
dalam negeri.

“Pada 2008 lalu kami sudah 
meragukan pemerintah yang 
menyatakan kita swasembada 
beras, tapi pemerintah tetap 
ngotot mengatakan kita sudah 
swasembada. Kenyataannya 
kita malah impor terus,kata 
Henry. Swasembada beras, 
menurutnya, hanya dapat 
diciptakan dengan program-

program pangan jangka panjang 
yang jelas, bukan dengan 
memanipulasi stok beras dan 
menyatakan bahwa Indonesia 
sudah mampu swasembada.

Indonesia, katanya, 
sebenarnya sangat mampu 
memenuhi ketersediannya 
pangannya jika ada 
keinginan politik (political 
will) yang konkrit dari 
pemerintah, khususnya 
untuk mengimplementasikan 
beberapa kepentingan 
mendasar petani antara 
lain meredistribusikan 9,6 
juta ha tanah kepada petani 
melalui Pembaruan Agraria 
Nasional, menertibkan dan 
mendayagunakan 7 juta ha 
tanah terlantar untuk reforma 
agraria  dan kebutuhan pangan, 
energi serta perumahan rakyat, 
mindungi pertanian keluarga 
serta menekan korporatisasi 
pertanian (food estate).

Kemudian menyetop 
kriminalisasi terhadap 
petani dengan membuat 
Undang-Undang Hak Asasi 
Petani (UU HAP), serta 
mencabut UU Perkebunan, 
Kehutanan, Sumberdaya 
Air, Pangan, Pertambangan, 
Penanaman Modal, Minerba, 
Konservasi Sumber Daya Alam, 
Perlindungan Lahan Pertanian 
Berkelanjutan, Sistem Budidaya 
Tanaman, Perlindungan 
Varietas Tanaman, Perikanan, 
dan Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
karena bertentangan dengan 
Pancasila, UUD 1945, dan UUPA 
1960.

Selain itu pemerintah 
juga sebaiknya membatalkan 
UU yang berpotensi 
merugikan kaum tani, 
seperti Rancangan Undang-
Undang Pengadaan Tanah, 
Pertanahan, Hortikultura serta 
segera bentuk Komisi Ad hoc 
Penyelesaian Konflik Agraria 
dan Pelaksana Reforma Agraria. 
Lalu melindungi dan memenuhi 
hak petani atas akses terhadap 
sumber-sumber agraria, benih, 
pupuk, tekhnologi, modal dan 
harga produksi pertanian.

Karena itu SPI, lanjutnya, 
akan tetap berkukuh menolak 
impor beras dan telah 
menyiapkan beberapa upaya 
untuk menekan rencana 
pemerintah tersebut. Salah 
satunya adalah dengan 
mengkampanyekan gerakan 
anti beras impor kepada 
masyarakat luas, khususnya 
kepada ratusan ribu orang 
anggota SPI.

SPI juga, katanya, akan 
mendukung pemerintah-
pemerintah daerah yang 
menolak impor beras tersebut, 
khususnya daerah-daerah 
penghasil, karena diyakininya 
impor akan merusak ekonomi 
daerah-daerah penghasil 
beras. ?ika impor beras masih 
dilanjutkan terus, upaya kita 
juga akan bisa lebih jauh,  Kita 
akan memblok dimana beras-
beras itu akan dimasukkan. 
Kita akan menutup tempat-
tempat pemasukannya,tambah 
Henry.

Menurutnya, pemerintah 
dapat melakukan banyak 
hal untuk menerapkan 
kebijakan jangka pendek 
guna mengantisipasi ancaman 
kekurangan ketersediaan 
pangan, khususnya dengan 
melakukan pendistribusian 
tanah kepada para petani 
sesegera mungkin. Selan 
distribusi lahan, katanya, 
pemerintah juga harus 
menjamin harga gabah 
ditingkat petani dan membatasi 
ruang gerak para pedagang 
beras menjadi spekulan.#

Aksi tolak impor beras oleh SPI di Bulog, pada 2006 lalu

UUPA No. 5 
TAHUN 1960 

UNTUK REFORMA 
AGRARIA SEJATI

www.spi.or.id
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Perampasan Tanah Penyebab Kelaparan

www.viacampesina.org

GLOBALKAN HARAPAN, GLOBALKAN PERJUANGAN

GLOBALIZE HOPE
GLOBALIZE STRUGGLE

ROMA. Salah satu agenda 
utama pada sidang ke-36 
Komite Ketahanan Pangan 
Dunia (CFS) PBB di Roma 
adalah pembahasan tentang 
kepemilikan lahan dan sumber 
daya alam. (11-16 Oktober 
2010).

Beberapa tahun terakhir 
ini, perampasan tanah oleh 
investor swasta dan Pemerintah 
meningkat secara besar-
besaran. Hal tersebut semakin 
menjauhkan akses  petani kecil 
terhadap lahan pertaniannya. 
Melalui struktur keuangan 
yang buruk, beberapa bank 
asal Eropa, Amerika dan Brasil 

malah berinvestasi dalam 
proyek perampasan tanah. 
Investasi ini jelas bertentangan 
dengan citra bank-bank 
tersebut di mata publik yang 
“hijau” dan ramah lingkungan.

Henry Saragih, Koordinator 
Umum La Via Campesina 
(gerakan petani internasional) 
yang hadir dalam sidang 
CFS tersebut  menyebutkan,  
perampasan tanah cukup 
melekat dengan model 
agribisnis yang dipromosikan 
oleh lembaga-lembaga seperti 
Bank Dunia, IMF, IFAD, FAO 
atau Uni Eropa.

“ Membuat peraturan-

peraturan tidak jelas 
seperti “investasi pertanian 
yang bertanggung jawab 
(responsible agriculture 
investment)” yang diluncurkan 
oleh Bank Dunia tidak akan 
menghentikan perampasan 
tanah, bahkan akan semakin 
mengesahkan pelanggaran hak 
asasi petani” ungkap Henry 
yang  juga Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia.

Sebagai sebuah gerakan 
petani internasional, La Via 
Campesina menolak tegas 
bentuk baru penjajahan 
yang mencegah para petani 
menyediakan makanan bagi 
masyarakatnya sendiri.

“ Jadi, jika memang ada 
keinginan politik nyata, yang 
dapat memberikan solusi 
terhadap krisis pangan – 
dimana sekitar 1 miliar 
orang menderita kelaparan 
– hal yang sangat mendesak 
adalah munculnya kebijakan 
yang mendukung pertanian 
berkelanjutan ala produsen 
skala kecil (baca: petani 
kecil) dan menolak kebijakan 
pertanian berbasiskan 
agribisnis” jelas Henry.

Dalam rangka mencari 
solusi atas kelaparan, dan 
menyediakan makanan yang 
sehat dan memadai untuk 
semua umat, akses akan lahan 
adalah satu hal yang tidak bisa 
ditawar.

Dalam sidang CFS tersebut, 
Henry juga menekankan 

pentingnya implementasi 
hasil Konferensi Internasional 
tentang Pembaruan Agraria 
dan Pembangunan Pedesaan 
(ICARRD) yang diselenggarakan 
di Brazil pada bulan Juni, 
2006.

ICARRD menyoroti 
pentingnya akses yang lebih 
tinggi, aman dan berkelanjutan 
terhadap tanah, air dan sumber 
daya alam lainnya, serta reforma 
agraria untuk memberantas 
kelaparan kemiskinan.

“Bagi kami petani kecil, 
reforma agraria sejati berjalan 
apabila tanah pertanian 
dibagikan kepada petani 
gurem dan skala kecil, serta 
pemerintah mendukung 
agroekologi dan pertanian 
berkelanjutan. Ini juga berarti 
pemerintah mampu melindungi 
pasar nasional dan lokal dari 
komoditas internasional 
dan pasar keuangan, serta 
membangun cadangan pangan 
lokal” ucap Henry.

“Oleh karena itu, kami 
mendukung pengembangan 
pedoman kepemilikan lahan 
dan sumber daya alam yang 
secara aktif melibatkan 
Organisasi Masyarakat 
Sipil seperti yang sekarang 
diluncurkan oleh FAO sebagai 
langkah pertama. Namun, kami 
mendesak pemerintahan dunia 
melaksanakan sepenuhnya 
komitmen yang tercantum 
dalam deklarasi akhir ICARRD 
“ tambah Henry.#

Massa La Via Campesina menggelar aksi menolak perampasan tanah. Aksi 
ini dilaksanakan di Roma, Italia
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Petani di Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Selatan: 
Situasi Politik, Ekonomi dan Budaya

ANALISIS

Asia Tenggara & Asia Timur
Pertanian memainkan 

peran yang sangat penting 
dalam kehidupan orang-orang 
yang hidup di Asia Tenggara 
dan Asia Timur. Beberapa 
negara di region ini merupakan 
negara industri baru, tetapi 
masih memiliki ekonomi yang 
berbasiskan pertanian, sampai 
saat ini sebagian besar negara 
di region ini masih merupakan 
negara agraris. Di Asia 
Timur—meliputi beberapa 
negara seperti Korea Selatan, 
Korea Utara, Jepang, Taiwan 
dan Cina—masyarakat yang 
tinggal di sana masih sangat 
tergantung pada pertanian.

Sebagian besar negara-
negara di Asia timur seperti 
Korea Selatan, Jepang, Taiwan 
dan Cina, lebih dikenal secara 
internasional karena produk-
produk elektronik, kendaraan, 
permesinan dan garmen. 

Akan tetapi sejarah mereka 
berawal dari pertanian; 
kebudayaan pangan mereka 
yang sangat unik (penggunaan 
sumpit sebagai alat makan, 
atau secara spesifik sebagai alat 
makan mie) mencerminkan 
kebudayaan agraris yang telah 
berumur ribuan tahun. Bahkan 
pada saat ini Cina merupakan 
negara agraris dengan populasi 
terbesar di dunia.

Region Asia Tenggara 
terdiri dari Indonesia, Malaysia, 
Timor Timur, Filipina, Thailand, 
Vietnam, Laos, Kamboja, 
Brunei, Myanmar. Dengan 
pengecualian negara pulau 
kecil komersial yaitu Singapura, 
negara-negara di region ini 
masih berupa negara-negara 
agraris karena sebagian besar 
rakyatnya berprofesi sebagai 
petani, terutama petani padi.

Kehidupan petani di Asia 
Tenggara dan Asia Timur 
sepanjang sejarah telah 
dipengaruhi oleh dinamika 
sosio-ekonomi dan situasi 
politik di tingkatan nasional 
dan internasional. Hal ini 
telah mewarnai dan bahkan 
membentuk struktur dan pola 
pertanian serta kehidupan 

para petani di daerah-daerah 
pedesaan.

Selama Perang Dingin, 
persaingan hegemoni antara 
rezim sosialis dan kapitalis 
memecah negara-negara 
menjadi dua blok utama, hal 
ini mempengaruhi pertanian 
yang ada di negara-negara 
yang berada di Asia Tenggara 
dan Timur. Beberapa negara 
yang lebih dipengaruhi oleh 
komunisme menerapkan 
pertanian kolektif dengan 
kendali pemerintah. 
Kebalikannya, pemerintahan-
pemerintahan yang didukung 
oleh para kapitalis mendukung 
sistem pertanian individual. 

Land reform yang terjadi 
pada masa ini juga sangat 
dipengaruhi oleh persaingan 
antara dua ideologi tersebut; di 
Cina dan Vietnam, land reform 
dipengaruhi oleh komunisme, 
sedangkan di Korea Selatan, 
Jepang dan Taiwan, land 
reform dipengaruhi oleh model 
kapitalis. 

Beberapa negara memiliki 
pengalaman yang serupa ketika 
pihak militer memainkan peran 
yang dominan. Dalam situasi 
ini, para petani terutama di 
wilayah pedesaan menghadapi 
berbagai kesulitan karena 
daerah-daerah mereka 
dikontrol oleh militer yang 
tidak memberikan ruang 
gerak bagi para petani untuk 
berorganisasi. 

Pembantaian yang sering 
terjadi pada masa ini terutama 
terjadi di wilayah pedesaan dan 
para petani merupakan korban 
utama. Ketakutan traumatis 
para petani akan peristiwa 
ini masih bertahan sampai 
beberapa dekade berikutnya, 
bahkan sampai saat ini. 

Situasi yang ada menjadi 
semakin rumit dengan 
keberadaan proyek-proyek 
besar yang dikembangkan oleh 
pemerintah yang menyebabkan 
para petani kehilangan 
kepemilikan mereka: mulai dari 
tanah, sampai nyawa mereka. 
Proyek bendungan besar di 
Thailand dan Indonesia, sebagai 

contoh, membuat para petani 
kehilangan lahan mereka dan 
dalam beberapa kasus bahkan 
kehilangan orang-orang yang 
mereka cintai karena tindakan 
represi.

 Negara-negara pada masa 
ini sedang berjuang untuk 
mencapai pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi melalui 
proyek investasi besar. Tidak 
ada satupun negara yang 
memperhatikan komunitas 
pedesaan yang menderita 
sebagai hasil dari kebijakan 
ini karena orientasi mereka 
ialah proyek-proyek industri 
besar baru. Pada saat itu Asia 
mendapatkan julukan macan 
ekonomi baru dunia.

Kegagalan komunisme 
di Uni Soviet dan runtuhnya 
tembok Berlin menandai 
sebuah fenomena baru 
dimana negara-negara mulai 
menerima demokrasi dengan 
dukungan dari negara-negara 
Barat. Beberapa negara masih 
mempertahankan identitas 
mereka sebagai negara sosialis, 
tetapi dalam kenyataannya 
k e b i j a k a n - k e b i j a k a n 
pembangunan mereka sangat 
berorientasi kapitalis. 

Hal ini bermula ketika 
krisis ekonomi menghantam 
beberapa negara Asia pada 
1996 dan situasi yang lebih 
buruk terjadi di Thailand, 
Indonesia, Malaysia, Filipina 
dan Korea Selatan ketika IMF 
menawarkan beberapa paket 
ekonomi neo-liberal untuk 
menyembuhkan perekonomian 
negara-negara tersebut dan 
membawa mereka keluar 
dari krisis, termasuk di dalam 
paket ini ialah penghapusan 
subsidi untuk pendidikan, 
penghapusan subsisdi 
pupuk untuk para petani dan 
penghapusan bea masuk impor 
untuk komoditas pangan. 

Proyek-proyek besar 
merupakan penyebab dari 
krisis yang terjadi karena 
proyek-proyek tersebut 
menggunakan dana negara 
dan proyek-proyek tersebut 
runtuh seiring dengan fluktuasi 

moneter internasional.
Terdapat sebuah 

harapan besar bahwa 
gelombang demokratisasi 
dan restrukturisasi ekonomi 
dapat terjadi setelah krisis. 
Sayangnya dua hal tersebut 
tidak pernah terjadi karena 
pemerintah sebagai sebuah 
badan eksekutif masih 
mewarisi perilaku yang sama 
dari masa lampau, sedangkan 
para anggota legislatif yang 
baru terpilih yang berasal dari 
partai politik didukung oleh 
para pelaku bisnis. Terdapat 
ruang baru bagi rakyat 
untuk dapat menyampaikan 
kepentingan mereka, tetapi 
pemerintah tidak pernah 
mendengarkan dan hanya 
melakukan usaha-usaha 
untuk mencapai kepentingan 
berorientasi neo-liberal yang 
mereka miliki. 

Mereka mempromosikan 
investasi asing dan 
memprivatisasi badan usaha 
milik negara, bahkan ketika 
dampak yang ditimbulkannya 
akan memiskinkan kehidupan 
rakyat dan petani. Bukannya 
mendistribusikan sumber 
daya ekonomi kepada rakyat 
agar mereka mampu memiliki 
kehidupan yang lebih baik, 
seperti mendistribusikan 
lahan pertanian atau sumber 
daya lainnya, pemerintah 
negara-negara memberikan 
sumber daya tersebut kepada 
p e r u s a h a a n - p e r u s a h a a n 
besar, termasuk perusahaan 
transnasional. 

Sekarang para petani 
kehilangan lahan pertanian 
karena mereka tidak mampu 
membayar pinjaman, sebab 
impor komoditas pertanian 
besar-besaran membanjiri 
pasar lokal. Perempuan 
dan kaum muda mulai 
meninggalkan desa-desa 
mereka untuk mencari 
pekerjaan di daerah perkotaan 
atau mereka menjadi buruh 
migran di Taiwan, Hong Kong 
atau di beberapa negara Timur 
Tengah yang kaya. Kemiskinan 
dan kelaparan telah menjadi 
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Sambungan dari hal. 11 Setengah Abad ...

situasi dominan di kawasan 
pedesaan karena ekspansi 
perusahan agrobisnis yang 
telah mengendalikan sumber 
daya pertanian seperti lahan, 
benih, teknologi produksi dan 
pengolahan, serta jaringan 
distribusi.

Di beberapa negara seperti 
Indonesia, Malaysia, Thailand 
dan Vietnam, beberapa 
produksi komoditas pertanian 
mencapai surplus dibandingkan 
dengan kebutuhan nasional 
dan kemudian surplus ini 
dijual ke pasar internasional. 
Akan tetapi, angka kelaparan 
di negara-negara ini terus 
meningkat sepanjang tahunnya. 
Para petani masih bekerja di 
lahan pertanian, tetapi hanya 
sebagai buruh tani harian 
dengan bayaran rendah dan 
mereka tidak mampu membeli 
makanan yang harganya terus 
meningkat.

Kasus terkini ialah 
peningkatan harga kelapa 
sawit setelah demam agrofuel 
melanda kawasan tersebut; 
hal ini menyebabkan harga 
minyak sayur / minyak goreng 
meningkat drastis. Di negara-
negara industri seperti Jepang 
dan Korea Selatan, para 
keluarga petani menderita 
karena pemerintah mereka 
memprioritaskan penjualan 
barang-barang industri seperti 
mobil dan barang-barang 
elektronik dibandingkan 
dengan hasil produksi mereka. 

Satu-satunya harapan yang 
masih ada di Asia Tenggara 
akan peningkatan kualitas 
hidup rakyat jelata ialah 
pembangunan gerakan rakyat 
yang kuat. Perjuangan land 
reform dan menuju kedaulatan 
pangan menjadi semakin 
penting dan semakin kuat di 
Asia Tenggara dan Asia Timur 
setelah masyarakat menyadari 
bahwa keadilan hanya 
akan dapat dicapai melalui 
perjuangan para petani itu 
sendiri.

Asia Selatan
Sejak tahun 2004, isu-

isu politik yang penting di 
region ini ialah: FTA regional 
yang bernama SAFTA; Krisis 
pertanian akut yang melibatkan 

permasalahan subsidi, 
kesejahteraan masyarakat 
pedesaan yang menurun karena 
kebijakan-kebijakan yang 
tidak tepat, penanaman GMO, 
kontrol perusahan terhadap 
pertanian, harga makanan 
pokok yang tinggi sedangkan 
harga komoditas pertanian 
yang rendah, dll; Selain itu, 
isu-isu yang lebih luas seperti 
perjuangan melawan hukum 
militer, perjuangan untuk 
demokrasi, kedaulatan pangan, 
lahan dan sumber daya alam 
serta ekologi juga merupakan 
isu-isu politik yang penting 
dari perspektif rakyat.

Di lingkup La Via Campesina, 
banyak hal terjadi di region 
ini. Peristiwa-peristiwa yang 
signifikan termasuk konferensi 
regional La Via Campesina yang 
diadakan pada 20 Agustus - 2 
September 2005 di Horyana, 
India, Konferensi Regional yang 
sama pada 9 - 12 September 
2008 di Kathmandu, Nepal, 
serta Konferensi Internasional 
Kedaulatan pangan dan HAP 
di Nepal pada 28 - 31 Agustus 
2007. 

Konferensi-konferensi lain, 
seminar, workshop, prosesi, 
demonstrasi dan blokade juga 
dilakukan di berbagai tempat 
di Asia Selatan. Di Karnataka 
dan Delhi, India, berbagai aksi-
aksi penting dilakukan terkait 
dengan isu GMO, dumping serta 
pertanian organik. Sebuah 
seminar Kedaulatan pangan 
dan Perubahan Iklim juga 
diadakan di Dhaka, Bangladesh 
pada 28-20 November 2007.

Tantangan utama bagi 
La Via Campesina di tahun-
tahun mendatang ialah untuk 
melawan agresi perusahaan 
transnasional yang telah 
menargetkan sektor pertanian 
dan sumber daya alam. 
Berbagai kebijakan merusak 
dari Bank Dunia, IMF, ADB 
(Bank Pembangunan Asia) juga 
akan menjadi tantangan besar 
bagi pertanian skala kecil. 

Tantangan besar lainnya 
ialah untuk menangani 
dampak perubahan iklim yang 
diciptakan oleh negara-negara 
industri maju.#

Petani Kecil,
Pembela Keberagaman Pangan

KEBIJAKAN AGRARIA

NAGOYA. Petani kecil dari 
berbagai daerah di dunia 
(Asia, Eropa dan Amerika 
Utara) berpartisipasi dalam 
Pertemuan Keberagaman 
Biologis (Convention on 
Biological Diversity-CBD) 
COP10 di Nagoya, Jepang 
(21/10). 

Para petani yang mewakili 
La Via Campesina ini 
mengembangkan tumbuhan 
pangan yang berbasiskan 
pertanian ekologis. Mereka 
hadir di pertemuan ini untuk 
mewakili jutaan petani kecil 
yang mempertahankan 
keanekaragaman hayati.

Henry Saragih, 
Koordinator Umum La Via 
Campesina menyebutkan 
bahwa saat ini bersama 
dengan keanekaragaman 
hayati, keanekaragaman 
tanaman pangan juga 
menurun tajam. 

"Lebih dari 60 persen 
dari populasi dunia hanya 
bergantung pada 4 spesies 
tanaman pangan sebagai 
sumber makanan (jagung, 
beras, gandum, dan kentang). 
75 persen dari spesies di 
bidang pertanian telah 
hilang" ungkap Henry.

Henry juga 
menambahkan, kehilangan 
keanekaragaman hayati 
membuat krisis pangan lebih 

buruk. 
"Kita belum pulih dari 

krisis pangan global pada 
2008. Hampir semiliar orang 
masih lapar. Perampasan 
tanah dan ekspansi 
agrofuel oleh perusahaan di 
negara berkembang telah 
menyebabkan semakin 
hilangnya keanekaragaman 
hayati" tambah Henry.

Ayumi Kinezuka, seorang 
petani perempuan dari 
Nouminren (Organisasi 
Petani Jepang-anggota La Via 
Campesina) menyebutkan 
bahwa dalam melestarikan 
keanekaragaman hayati dan 
memastikan produksi pangan 
di masa depan, dunia harus 
mengandalkan petani kecil.

"Pertanian berkelanjutan 
oleh petani kecil harus 
dipromosikan sebagai solusi 
sejati untuk melawan kelaparan 
dalam rangka hilangnya 
keanekaragaman hayati" 
ungkap Ayumi.

Ayumi juga menambahkan 
bahwa peran petani 
dalam mempertahankan 
keanekaragaman hayati harus 
dipertahankan.

"Jangan sampai mekanisme 
pasar dilibatkan dalam 
rangka mempertahankan 
keanekaragaman hayati" 
tambah Ayumi.#

Seorang petani perempuan Jepang, diantara para petani perempuan 
Bangladesh. Petani adalah pembela keberagaman pangan dunia.
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KEADILAN IKLIM

La Via Campesina Memobilisasi Massa, Menuntut Keadilan Iklim

CANCUN. Lebih dari seribu 
perempuan, laki-laki, petani, 
masyarakat adat, masyarakat 
perkotaan dan masyarakat 
pedesaan yang terkena 
dampak kerusakan sosial 
dan lingkungan berencana 
melakukan aksi berkaravan 
menuju Cancun, Meksiko. (29 
November - 10 Desember 
2010). Aksi ini sebagai protes 
terhadap kelambanan negara-
negara dominan dan kapitalis 
dalam merespon solusi 
perubahan iklim yang selama 
ini ditangani oleh UNFCC 
(Komisi PBB tentang Konvensi 
Kerangka Perubahan Iklim).

Aksi karavan ini 
diselenggarakan bersama 
oleh National Assembly 
of People Affected by the 
Environment (Majelis Nasional 
Masyarakat yang Terkena 
Dampak Lingkungan), La Via 
Campesina, dan konvergensi 
gerakan sosial yang beragam 
dari Amerika Serikat, Kanada 
dan Meksiko. 

Aksi karavan akan dimulai 

Aksi mendesak keadilan iklim di Kopenhagen,Denmark (November 2010)

di San Luis Potosi menuju 
Guadalajara, Acapulco, 
kemudian bergabung dengan 
gerakan pedesaan, perkotaan 
dan mahasiswa di Meksiko 
pada 30 November untuk 
menuntut keadilan lingkungan 
dan sosial. 

Dua karavan lain akan 
berangkat dari Oaxaca 
dan Chiapas dan akhirnya 
berkumpul di Cancun pada 
tanggal 3 Desember untuk 
peresmian kemah petani 
dan masyarakat adat yang 
diselenggarakan oleh La Via 
Campesina.

Perjalanan karavan ini 
membawa isu-isu perjuangan 
lokal (ketidakadilan lingkungan 
dan sosial) sehingga mampu 
menjadi pusat perhatian 
sebagai komunitas global 
untuk negosiasi iklim di 
Cancun. Para peserta karavan 
akan mengkritik keras skandal 
sosio-lingkungan saat ini, serta 
manuver pemerintah Meksiko 
yang melaksanakan mega 
proyek untuk "Mekanisme 

Pembangunan Bersih (Clean 
Development Mechanisms-
MDL)" yang sebenarnya 
menghancurkan masyarakat 
dan lingkungan. Misalnya 
adalah kasus industri besar 
peternakan babi seperti 
Smithfield, produksi agrofuel 
untuk pesawat terbang, 
"semi-remediasi" dari tempat 
pembuangan sampah udara 
terbuka, serta bendungan 
besar dan ekstensi transgenik 
baru.

Henry Saragih, Koordinator 
Umum La Via Campesina 
menyebutkan bahwa petani La 
Via Campesina akan bergabung 
dalam solidaritas karavan ini 
untuk melawan keserakahan 
korporasi dengan dalih 
perubahan iklim. 

"Para pemimpin dari Asia 
juga akan bergabung dengan 
orang-orang yang terkena 
dampak proyek MDL di 
Meksiko dan Amerika Utara. Di 
negara saya, Indonesia, ribuan 
orang juga berjuang melawan 
proyek-proyek komersial yang 

bukan hanya menghancurkan 
mata pencaharian namun juga 
menghancurkan lingkungan 
sekitar" ungkap Henry.

Josie Riffaud, seorang 
pemimpin organisasi petani 
asal Perancis yang merupakan 
anggota La Via Campesina  
menekankan bahwa solusi yang 
dibahas dalam pembicaraan 
iklim ini sangat menakutkan. 

"Kami diberitahu 
bahwa beberapa proyek 
akan membantu mengatasi 
kekacauan iklim saat ini, 
tapi ternyata hanyalah ilusi. 
Kami melihat peningkatan 
perkebunan monokultur, 
rekayasa genetika, perkebunan 
agrofuel, dan perampasan 
tanah, yang semua ini akan lebih 
meningkatkan kehancuran" 
ungkap Josie.

Henry Saragih 
menambahkan, di Cancun nanti, 
La Via Campesina dan aliansinya 
akan menyelenggarakan 
"Forum Alternatif Global 
untuk Kehidupan, Lingkungan 
dan Keadilan Sosial", pada 
tanggal 3-8 Desember, dengan 
mobilisasi massa petani, 
masyarakat adat dan gerakan 
sosial pada tanggal 7 Desember 
2010. 

"Pada saat yang sama, baik 
di Cancun dan di seluruh dunia, 
puluhan ribu massa dari seluruh 
organisasi rakyat di dunia akan 
melakukan mobilisasi dan 
menciptakan "ribuan Cancun" 
untuk menentang solusi palsu 
terhadap perubahan iklim dan 
mempromosikan solusi nyata" 
tambah Henry yang juga Ketua 
Umum Serikat Petani Indonesia 
(SPI).#
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KEBIJAKAN AGRARIA

(Atas) Elisha Kartini (kiri) dalam forum AEPF 2010, di Brussels-Belgia
(Bawah) Suasanan dengar pendapat dengan parlemen Uni Eropa

Menantang dan Menghapuskan Kekuatan Korporat: 
Forum Masyarakat Asia dan Eropa ke-8

BRUSSELS. Tahun ini, 
penyelenggaraan Forum 
Masyarakat Asia dan Eropa 
(Asia Europe People’s Forum-
AEPF) memasuki tahun ke 
delapan sejak dimulai di 
Bangkok tahun 1996, sejalan 
dengan dimulainya pertemuan 
Asia Eropa (Asia Europe 
Meeting-ASEM) pertama. 

Jika ASEM merupakan 
pertemuan para pemimpin 
negara-negara Asia dan Eropa 
untuk membahas kerjasama 
politik, sosial ekonomi dan 
budaya di kedua region ini, 
maka AEPF merupakan forum 
pertemuan gerakan sosial, 
masyarakat sipil, aktivis dan 
akademisi dari kedua region 
yang mencoba melihat dan 
memberikan masukan bagi 
permasalahan politik, sosial 
ekonomi dan budaya dari 
kacamata yang berbeda. 
Tujuan diselenggarakannya 
AEPF ini agar masyarakat Asia 
Eropa dapat ikut terlibat dan 
memberikan rekomendasi bagi 
perundingan yang berlangsung 
di dalam ASEM.

AEPF tahun ini 
diselenggarakan di Brussels, 
Belgia dari tanggal 2-5 
Oktober 2010, 2 hari sebelum 
dimulainya pertemuan ASEM. 
Forum ini dihadiri lebih dari 
250 perwakilan organisasi 
masyarakat, gerakan sipil, 
NGOs, aktivis dan akademisi 
dari kedua region. 

Tema utama AEPF ke-8 
ini adalah “Menantang dan 
Menghapuskan Kekuatan 
Korporat: Membangun Negara 
dari dan untuk Rakyat”. 
Tema ini dipilih melihat 
semakin besarnya dominasi 
korporat dalam berbagai 
sektor kehidupan masyarakat, 
bahkan menentukan berbagai 
kebijakan domestik, regional 
maupun internasional. Dari 
tema utama ini, terdapat empat 
topik besar yang menjadi fokus 
pembahasan selama forum 
ini, yaitu Perdagangan dan 
Investasi, Kelayakan Kerja 

dan Perlindungan Sosial, 
Kedaulatan Pangan dan 
Perubahan Iklim yang terkait 
dengan rencana perluasan 
perdagangan bebas di kedua 
kawasan ini.

Dalam forum ini, Serikat 
Petani Indonesia (SPI) diwakili 
oleh Mae Azhar Ketua Cabang 
SPI Cirebon dan Elisha Kartini 
staf Departemen Kajian 
Strategis Nasional SPI. Mereka 
mendapat kesempatan untuk 
menyampaikan dampak 
perluasan perdagangan bebas 
di kedua kawasan ini yang 

dapat mengancam kedaulatan 
pangan dan meningkatkan 
konflik agraria dengan 
meluasnya dominasi industri 
agribisnis.

“Melalui forum ini semakin 
disadari bahwa praktek 
perampasan tanah dan konflik 
agraria meningkat di sejumlah 
negara di Asia selain Indonesia, 
India, Kamboja, Philipina, 
Thailand juga mengalami hal 
serupa. Sementara itu di Eropa 
jumlah petani terus berkurang 
digantikan oleh industri 
agribisnis yang semakin besar” 

ucap Kartini.
Pesatnya perluasan 

perkebunan monokultur, 
khususnya kelapa sawit di 
Indonesia yang menyebabkan 
peningkatan konflik agraria 
juga disampaikan di hadapan 
Perdana Menteri Belgia Yves 
Leterme dan Kepala Direktorat 
Jenderal Pertanian Komisi Uni 
Eropa Leonard Mizzi.

“Atas dasar itulah maka 
dalam rekomendasi yang 
disampaikan di ASEM forum 
masyarakat Asia Eropa ini 
mendorong pemerintah 
Asia dan Eropa untuk 
segera mengambil tindakan 
yang dibutuhkan untuk 
menghentikan perampasan 
dan akusisi tanah secara 
paksa, menghentikan promosi 
produksi dan pemanfaatan 
industri agrofuel, dan 
mengambil tindakan untuk 
menghentikan spekulasi harga 
bahan pangan secara global” 
ungkap Mae Azhar.

Selain mengikuti 
pertemuan AEPF ke-8 ini, 
SPI bersama 120 delegasi 
organisasi masyarakat dan 
NGO juga mengikuti Dengar 
Pendapat Terbuka dengan tema 
“Beyond Free Trade: Alernative 
for EU-Asia Relations?” 
dengan Parlemen Uni Eropa 
pada hari terakhir pertemuan 
yang difasilitasi oleh anggota 
parlemen dari kelompok 
European United Left dan 
Nordic Green Left.

Dalam dengar pendapat 
tersebut para delegasi 
masyarakat sipil menyoroti 
berbagai kebijakan Uni Eropa 
yang mempengaruhi kehidupan 
politik, sosial, ekonomi dan 
budaya secara global dan 
mendesak parlemen untuk 
mengawasi dan mencabut 
kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan Komisi Uni Eropa 
dan negara-negara anggota 
yang dianggap merugikan 
kehidupan masyarakat negara-
negara berkembang, secara 
khusus di Asia.#



10                      PEMBARUAN TANI    EDISI 81    NOVEMBER 2010

HARI PANGAN SEDUNIA

Rangkaian Kegiatan SPI pada Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-30

LOMBOK TENGAH. Dalam 
rangka memperingati Hari 
Pangan Sedunia yang ke-
30, Serikat Petani Indonesia 
(SPI) melaksanakan berbagai 
rangkaian kegiatan yang 
dipusatkan di Nusa Tenggara 
Barat (NTB). Kegiatan 
tersebut diawali dengan 
ambil bagiannya SPI pada 
stand Kampung Mandiri pada 
Pameran Nasional Hari Pangan 
Sedunia  yang dilaksanakan di 
Kecamatan Puyung, Kabupaten 
Lombok Tengah, Nusa Tenggara 
barat (20/10). Dalam pameran 
tersebut salah seorang kader 
SPI dari Dewan Pengurus 
Cabang (DPC) Lombok Utara 
turut mendemontrasikan 
pembuatan pupuk cair kepada 
pengunjung yang memadati 
stand Kampung Mandiri 
tersebut.

Puncaknya pada 23 
Oktober, SPI melaksanakan 
seminar nasional bersama 
dengan Solidaritas Perempuan 
(SP) NTB dengan tema “ Petani 
Perempuan Pelindung Benih 
Lokal,dalam menegakkan 
kedaulatan Pangan”.

Wilda Tarigan, Ketua 
Departemen Petani Perempuan 
SPI menyatakan bahwa 
seminar ini bertujuan untuk 
mengajak semua pihak supaya 
menghidupkan kembali 
budaya penyimpanan benih 
dan pemuliaan bibit yang 
secara turun-temurun menjadi 
pengetahuan dan kearifan 
lokal yang dimiliki oleh petani 
perempuan.

“ Namun nyatanya, teknologi 
pertanian yang dikembangkan 
oleh penganut revolusi hijau 
telah mencampakkan berbagai 
tradisi dan ritual yang menjadi 
kebanggaan petani perempuan” 
ungkap Wilda.

Seminar tersebut juga 
menghadirkan narasumber 
dari Badan Ketahanan Pangan 
NTB dan Dinas Pertanian NTB 
yang menyebutkan bahwa 
perlu untuk menerapkan 
pangan yang beragam yang 
tidak terpaku pada konsumsi 
pokok beras, dan akan sangat 

efektif bila diterapkan  pada 
anak-anak sejak usia dini, 
karena ini diyakini lebih efektif 
ketimbang menerapkannya 
pada orang dewasa.

Seminar ini juga 
dimeriahkan dengan teatrikal 
budaya pemuliaan benih dan 
ritual turun taman dalam adat 
Suku Sasak, yang dibawakan 
oleh para petani perempuan 
adat Sasak.

Selanjutnya, rangkaian 
kegiatan peringatan Hari 
Pangan di NTB ini ditutup 
dengan dialog interaktif 
selama dua jam di salah satu 
stasiun radio lokal yang cukup 
mendapat respon positif dari 
pendengar radio tersebut.

“Komitmen pemerintah 
untuk mengatasi persoalan 
pangan melalui kebijakan 
ketahanan pangan ternyata 
tidak mampu mengatasi 
persoalan krisis pangan saat 
ini, kebijakan tersebut terbukti 
gagal.  Maka, Pemerintah harus 
segera mengadopsi konsep 
kedaulatan Pangan dalam 
kebijakan pangan di Indonesia, 
dan segera melaksanakan 
pembaruan agraria yang 
merupakan syarat utama 
teratasinya semua persoalan 
pangan di Indonesia” tegas 
Wilda yang menjadi narasumber 
pada dialog tersebut.#

(Atas) Kader SPI menunjukkan 
hasil  ladangnya di depan peserta 
Seminar Nasional dengan tema Petani 
Perempuan Pelindung Benih Lokal 
dalam Menegakkan Kedaulatan Pangan.
(Bawah) Benih organik hasil Pusdiklat 
Pertanian Berkelanjutan milik SPI yang 
dipamerkan dalam perayaan Hari 
Pangan di Lombok
(Bawah) Stan pameran SPI di Lombok

Situsnya petani SPI:
www.spi.or.id
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PEJUANG TANI

Wagimin: Petani Selalu Dihitung, tetapi Tidak Pernah Diperhitungkan

(Atas) Wagimin, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Sumatera Utara
(Bawah) Wagimin (kanan) sedang memotong nasi tumpeng, memperingati Hari 
Ulang Tahun SPI ke-10 (2008) yang lalu

TOLAK IMPOR BERAS ! ! !
www.spi.or.id

MEDAN. “Petani selalu 
dihitung tetapi tidak pernah 
diperhitungkan” inilah 
ungkapan sering disampaikan 
Wagimin, Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Sumatera Utara (Sumut), dalam 
setiap kesempatan.  Ungkapan 
ini bukan sebuah ungkapan 
tanpa makna. Jika ditanyakan 
makna dari ungkapan 
tersebut, laki-laki kelahiran 
Tebing Tinggi, Sumatera Utara 
ini langsung bersemangat 
menjelaskannya.

“Saat ini banyak golongan 
yang sering memanfaatkan 
petani untuk kepentingan 
pribadi ataupun kepentingan 
politis lainnya. Mereka 
selalu menghitung jumlah 
petani tanpa pernah 
memperhitungkan hak-
hak petani. Hal ini yang 
memperlemah posisi tawar 
petani” ungkap pria kelahiran 
tahun 1978 ini.

Bapak empat orang anak 
ini sudah cukup lama malang 
melintang di SPI, bahkan 
dia merupakan salah satu 
deklarator terbentuknya 
Serikat Petani Sumatera Utara 
(sekarang melebur menjadi 
SPI).

Berawal dari permasalahan 
yang dihadapi oleh masyarakat 
Dusun III Bukit Kijang Desa 
Gunung Melayu Kecamatan 
Rahuning Kabupaten Asahan, 
– tempat beliau berdomisili 
hingga saat ini – yang 
mengalami sengketa lahan 
dengan seorang pengusaha, 
Wagimin muda sudah aktif 
dalam memperjuangkan hak 
petani atas tanah.

Dalam perjalanan 
perjuangan kasus tanah yang 
dialaminya, beliau bertemu 
dengan salah satu aktivis 
Yayasan Sintesa (LSM petani) 

dan selalu aktif dalam kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh 
Yayasan Sintesa mulai dari 
pertemuan rutin sampai kepada 
strategi perjuangan yang harus 
dijalankan pada waktu itu.

“Sebenarnya sebelum 
bertemu dengan para aktivis-
aktivis dari Sintesa, kami 
(petani Dusun III Bukit Kijang) 
sudah ditawari ganti rugi oleh 
pihak perusahaan yang ingin 
merampas tanah petani, namun 
kami (petani) menolaknya” 
kenangnya.

Rasa ingin tahu dan 
semangat belajar yang besar 
yang mendasarinya mengikuti 
semua kegiatan-kegiatan 
untuk membangun organisasi 
gerakan kaum tani. Berbagai 
jabatan struktur organisasi 
dari sejak bentuk organisasi 
federatif hingga unitaris pernah 
dia emban. Keinginan dan 
harapannya adalah gerakan 
organisasi tani semakin kuat.

Bersama masyarakat 
desanya, Wagimin juga berhasil 
mengembangkan koperasi SPI 
yang memiliki asset Rp 1,2 
Milyar.

“Koperasi SPI ini bernama 
Koperasi Kijang Mas yang 
telah ada sejak tahun 1996. 
Dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) 
rata-rata sebesar Rp 80 juta 
setiap tahunnya, koperasi 
ini benar-benar mampu 
memperbaiki taraf hidup petani 
sekitarnya“ ungkap Wagimin 
denganbangga.

“Ke depannya tantangan 
yang dihadapi petani akan 
semakin banyak sehingga 
kita harus memperkuat dan 
menggalang kekuatan kaum 
tani. Hanya dengan gerakan 
tani yang kuat, petani akan 
memiliki posisi tawar yang 
kuat juga, baik dari segi politik 
maupun dari segi sosial”, 
ungkap Wagimin.#
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Melawan Kelaparan

ANALISIS

JAKARTA. Bertepatan dengan 
peringatan Hari  Pangan 
Sedunia 16 Oktober, saya 
ingin mengangkat kembali 
beberapa pertanyaan yang 
sangat mengganggu banyak 
orang sejak terjadinya krisis 
pangan di tahun 2008: 
Apakah di dunia ini tak cukup 
pangan? Lalu, mengapa angka 
kelaparan terus meningkat 
hingga melewati satu milyar 
pada tahun 2009?

Menurut banyak pihak, 
termasuk FAO, Pelapor 
Khusus Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) untuk hak atas 
pangan, serta gerakan petani 
internasional La Via Campesina, 
menyatakan bahwa dunia 
memproduksi cukup pangan. 
Sementara, akses terhadap 
pangan tersebutlah yang 
sulit—terutama rakyat miskin 
yang tak sanggup membeli 
makanan.

Lebih lanjut lagi, sejak 
tahun 2006 hingga 2008 terjadi 
banyak spekulasi komoditas 
pangan di pasar internasional. 
Bertepatan dengan fenomena 
tersebut, terjadi pula eskalasi 
promosi agrofuel—yang 
mengubah produksi pangan 
menjadi bahan bakar.

Jika merunut pertanyaan di 
atas, maka potongan kunci dari 
teka-teki penyebab masalah 
kelaparan bisa kita lihat dari 
corak produksi dan pasar 
komoditas pangan.

Dengan jumlah kelaparan 
pada tahun ini yang mencapai 
925 juta jiwa, artinya ada yang 
salah pada sistem produksi 
pangan. Faktanya dengan 
corak produksi konvensional 
saat ini, pangan dialirkan dari 
daerah yang penuh kemiskinan 
dan kelaparan menuju daerah 
yang makmur dan kelebihan 
pasokan. Dalam pasar 
domestik, pangan diproduksi 
dari daerah pedesaan dan 
dialirkan ke daerah perkotaan. 
Dalam pasar internasional,  
banyak komoditas pangan juga 
diekspor dari negara-negara 
miskin dan berkembang dan 
dialirkan ke negara-negara 

maju.
Produksi pangan juga 

cenderung menjadi homogen 
dan tidak sehat, ditandai 
dengan busung lapar dan 
malnutrisi di satu sisi ekstrim—
dan obesitas, diabetes, jantung 
dan kanker di sisi ekstrim lain.

Pada masa revolusi hijau, 
p r o d u k s i p a n g a n 

membludak. 
Namun dalam 
tiga dekade belakangan, 
hasil produksi pangan 
cenderung fluktuatif dan ada 
kecenderungan menurun di 
beberapa daerah, seperti kasus 
India (Kundu et al., 2007). 
Masalah lain yang tak kalah 
pelik adalah ketergantungan 
petani pada input eksesif 
agrokimia, serta degradasi 
lingkungan.

Produksi pangan 
konvensional juga cenderung 
diusahakan dengan model 

estate atau agribisnis. Tanah-
tanah subur jadi didominasi 
oleh negara atau perusahaan 
swasta.

Dalam corak produksi 
macam ini, pemenuhan pangan 
domestik sering kali diacuhkan. 
Dalam aturan pasar, pangan 
harus dijual untuk meraup 
profit sebesar-besarnya. 

Inilah 
y a n g 

t e r j a d i 
p a d a 

k r i s i s 
pangan 2008, 

juga terjadi 
pada kasus minyak goreng di 
Indonesia pada tahun yang 
sama. Pada umumnya di 
negara-negara berkembang 
seperti kita, orientasi untuk 
corak produksi ini adalah 
ekspor—terutama pasca rejim 
Organisasi Perdagangan Dunia 
(WTO).

Jika pangan masuk 
sebagai objek spekulasi 
pasar dan orientasi ekspor 
mendorongnya menjadi mahal, 
maka yang sangat dirugikan 

adalah orang miskin. Di 
Indonesia, pendapatan keluarga 
di bawah garis kemiskinan 
2010 (Rp 212.210 per orang 
per tahun) tersedot 73 persen 
hanya untuk konsumsi pangan. 
Kita semua bisa membayangkan 
sisanya yang tidak mencukupi 
kebutuhan lain, seperti 
pendidikan dan kesehatan.

Yang lebih menyedihkan, 
menurut Gugus Kerja 
Millenium Development 
Project PBB, 80 persen dari 
penderita kelaparan di dunia 
adalah rakyat pedesaan. 
Sekitar 50 persen dari mereka 
adalah petani kecil (UNDP, 
2005). Masalah ini sangat khas 
ditemui, terutama di negara-
negara berkembang dan 
produsen pangan—istilahnya 
« tikus mati kelaparan di 
lumbung padi ». Ironis, mereka 
yang merupakan tulang 
punggung produksi pangan 
adalah mereka yang paling 
rentan menderita kelaparan 
dan malnutrisi.

Menurut laporan ETC 
berjudul “Peasants feed the 
world today” (2009), ada sekitar 
1,5 milyar petani kecil dengan 
380 juta usaha tani di seluruh 
dunia, 800 juta berkebun, 410 
juta berburu dan meramu, 
190 juta menggembala, dan 
100 juta nelayan. Sekitar 
370 juta dari mereka semua 
adalah masyarakat adat. Jika 
dikumpulkan, maka jumlahnya 
mewakili 50 persen total 
populasi dunia.

Hal ini menunjukkan 
potensi pertanian kecil untuk 
memenuhi kebutuhan pangan 
dunia, dengan catatan corak 
produksi dan sistem pasar bisa 
dikoreksi.

Hal ini penting karena 
hingga saat ini terjadi 
miskonsepsi yang menyatakan 
sistem pertanian konvensional 
adalah yang paling produktif. 
Studi pada beberapa tahun 
belakangan menyatakan 
bahwa: (1) pertanian skala 
kecil lebih produktif dari skala 

Bersambung Ke Halaman 13
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Petani Perempuan Ujung Tombak Kedaulatan Pangan

PETANI PEREMPUAN

BANTEN. Petani perempuan 
berkontribusi besar dalam 
mencapai kedaulatan 
pangan, hal tersebut 
disampaikan Elisha Kartini, 
staf Departemen Kajian 
Strategis Serikat Petani 
Indonesia (SPI), pada diskusi 
yang diselenggarakan biro 
petani perempuan wilayah 
Banten dalam rangka 
memperingati Hari Pangan 
Sedunia dengan tema “Petani 
Perempuan Ujung Tombak 
Kedaulatan Pangan”, di desa 
Cilukut, Kecamatan Cileles, 
Kabupaten Lebak, Banten 
(21/10).

Kartini menyatakan 
petani perempuan sebagai 
pelindung pangan lokal 
dan melestarikan benih 
lokal, sebagai pemilik lahan, 
petani layaknya mempunyai 
hak untuk mengembangkan 
dan memberdayakan jenis 
benih lokal. Selain itu, 

Sambungan dari hal. 11

Setengah Abad ...

besar (Rosset, 1999); dan 
(2) pertanian agroekologi, 
berkelanjutan dan/atau 
organik juga produktif, dan 
dalam banyak kasus lebih 
produktif dari sistem pertanian 
konvensional (Badgley et al., 
2007).

Dengan demikian, 
sudah tidak seharusnya 
kita menggantungkan diri 
kepada model pertanian 
konvensional. Kaum tani (dan 
pemerintah) harus mulai 
menggeser corak produksi 
menuju agroekologi dan/atau 
pertanian organik. Bayangkan 
potensi ekonomi desa jika 
input produksi seperti pupuk 
(jika disinkronkan dengan 
peternakan) dan pestisida bisa 
diusahakan sendiri di sana. 
Selain biaya produksi bisa 
dipotong, ekonomi desa juga 
bisa semakin bergairah.

Selanjutnya, pemerintah 
harus memperhatikan petani 
kecil—yang saat ini secara 
nasional rerata kepemilikan 
tanahnya tinggal 0.4 hektar. 
Program seperti food estate 
di Indonesia harus dievaluasi 
ulang, karena selain memakai 
mindset usang, sistem ini 
hanya akan membuat rakyat 
Indonesia menjadi kuli di atas 
tanahnya sendiri. Kurang jelas 
apa lagi pengalaman kita, mulai 
dari cultuurstelsel hingga krisis 
pangan 2008 ?

Kita harus mulai 
mengubah pandangan. Lebih 
baik berkonsentrasi saja pada 
produksi pertanian kecil 
berbasis keluarga sembari 
melaksanakan redistribusi 
tanah dan suntikan insentif 
untuk mereka. Dengan 
mengikutsertakan petani kecil 
sebagai subyek perubahan, 
bisa menjadi upaya menepuk 
tiga lalat. Selain di sisi produksi 
membaik, corak produksi 
agroekologi dan/atau organik 
juga ramah lingkungan, 
dan tentunya berkontribusi 
melawan masalah kelaparan 
dunia.

Muhammad Ikhwan, 
 Ketua Departemen Luar Negeri, 
Serikat Petani Indonesia (terbit 
di Harian Koran Tempo, Sabtu 
– 16 Oktober 2010)

pemberdayaan benih lokal 
juga merupakan upaya untuk 
memandirikan petani yang 
kemudian akan membawa 
mereka pada peningkatan 
kesejahteraan. 

Secara sadar, petani yakin 
bahwa pada hakekatnya 
Revolusi Hijau membawa 
mereka semakin dekat pada 
ancaman tidak produktifnya 
lagi lahan mereka dikarenakan 
ketergantungan atas input 
kimia untuk tanah antara lain 
pestisida dan pupuk kimia.

Revolusi Hijau juga 
berdampak pada meningkatnya 
ketergantungan petani pada 
kekuatan modal sehingga 
perlahan petani kehilangan 
hak dan kedaulatannya yang 
meliputi: hak atas tanah, hak 
atas atas air, hak atas benih, 
hak atas teknologi, dan hak 
atas berorganisasi. Mengenai 
hak berorganisasi, 

Kartini menuturkan 

pentingnya perempuan 
berorganisasi, alasannya 
antara lain, kader petani 
perempuan bisa menjadi 
pendidik bagi sesamanya, 
banyak kepentingan yang akan 
diperjuangkan, meningkatkan 
kemampuan ekonomi 
petani perempuan, serta 
memperjuangkan kesetaraan 
gender di masyarakat.

Selain diskusi, peserta 
membawa  kreasi produk 
pangan lokal, yang dinikmati 
setelah acara usai anggota 
petani perempuan, 

“Semoga Petani perempuan 
di wilayah Banten dapat 
bersatu untuk menambah 
ekonomi keluarga, serta dapat 
menerapkan sistem pertanian 
organik untuk menjaga 
kedaulatan pangan”, tutur mala, 
anggota petani perempuan SPI 
Basis Cileles. #

Peserta diskusi hari pangan oleh Biro Petani Perempuan DPW SPI Banten  (21/10) yang tahun ini mengambil tema "petani 
perempuan ujung tombak kedaulatan pangan"
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HARI TANI 24 SEPETEMBER

Utamakan Pertanian Rakyat: 
Perjuangan Setengah Abad Hari Tani Nasional

JAKARTA. Tahun ini, tanggal 
24 September lalu kita akan 
merayakan 50 tahun lahirnya 
Undang-undang Pokok Agraria 
No.5/1960, yang diperingati 
sebagai Hari Tani Nasional. 
Penetapan Hari Tani ini untuk 
terus mengingatkan kita bahwa 
petani adalah salah satu soko 
guru bangsa ini yang kerap 
dilupakan. Semangat dari 
UUPA No. 5/1960 ini bertujuan 
membongkar ketidakdilan 
struktur agraria dan membawa 
kemakmuran bagi rakyat 
Indonesia yang sebagian 
besar bergantung pada sektor 
pertanian. Semangat yang 
masih relevan hingga hari ini. 
Begitu besarnya perlindungan 
terhadap petani dalam undang-
undang ini dengan menegaskan 
bahwa tanah-tanah pertanian 
ditujukan dan diutamakan bagi 
mereka yang menggarapnya.

Sangat disayangkan bahwa 
kemudian desain pembangunan 
Indonesia luput melihat salah 
satu potensi terbesar yang 
dimilikinya. UUPA di peti es 
kan, dan kemudian keluarlah 
sejumlah undang-undang yang 
menjual kekayaan alam kita 
dengan berbagai mekanisme 
perjanjian kontrak karya 
dipertambangan, kehutanan 
serta perkebunan. Perusahaan-
perusahaan mulai masuk ke 
dalam perkebunan besar, dan 
khusus pertanian pangan 
melalui benih-benih dan input 
pertanian lainnya.

Upaya mendorong 
pembangunan pertanian coba 
didorong dengan cara instan 
melalui program revolusi hijau. 
Revolusi hijau dikembangkan 
berdasarkan tiga pilar penting 
yakni penyediaan air melalui 
sistem irigasi, pemakaian 
pupuk kimia dan penerapan 
pestisida untuk menjamin 
produksi, dan penggunaan 
varietas unggul sebagai bahan 
baku berkualitas.

Melalui penerapan 
teknologi non-tradisional 
ini, terjadi peningkatan hasil 
tanaman pangan berlipat 
ganda dan memungkinkan 

penanaman tiga kali dalam 
setahun untuk padi, suatu hal 
yang tidak dapat dimungkinkan 
tanpa tiga pilar tersebut. 
Namun akibatnya berbagai 
organisme penyubur tanah 
musnah, kesuburan tanah 
merosot  dan menjadi tandus, 
terjadi peledakan serangan dan 
jumlah hama, yang akhirnya 
mengakibatkan rusaknya 
keseimbangan ekosistem 
alam sekitar. Revolusi hijau 
menyebabkan petani menjadi 
tergantung terhadap produk-
produk kimia sehingga sistem 
pertanian berkelanjutan 

semakin terpinggirkan.
Hal serupa juga berkembang 

di sektor perkebunan, 
Sistem Perkebunan Inti 
Rakyat (PIR) yang digagas 
pemerintah dengan tujuan 
awal memberdayakan petani 
lokal juga sangat sering 
merugikan petani. Kesepakatan 
pemanfaatan lahan, biaya 
operasional ataupun harga jual 
hasil perkebunan seringkali 
tidak sesuai dengan perjanjian 
yang dilakukan bersama. Yang 
terjadi justru terjadi pengambil 
alihan lahan-lahan petani 
menjadi milik perusahaan 

perkebunan besar.
Di tengah situasi yang tidak 

menguntungkan ini, pada tahun 
2008 tercatat masih terdapat 
28,3 juta rumah tangga yang 
menggantungkan hidupnya 
dari pertanian dimana 15, 6 juta 
diantaranya merupakan petani 
kecil dengan kepemilikan lahan 
sangat sempit. Pertanian masih 
menjadi sumber lapangan 
kerja bagi 46 persen penduduk 
dan menjadi penyumbang 
yang cukup signifikan bagi 
perekonomian kita. Petani-
petani inilah yang menjadi 
penghasil utama kebutuhan 
pangan, merekalah tulang 
punggung swasembada pangan 
Indonesia.

Hingga hari ini kebutuhan 
pangan penduduk Indonesia 
masih diproduksi dan 
dihasilkan dari tangan 
petani-petani yang justru 
kehidupannya tidak mendapat 
perhatian yang layak dari 
pemerintah. Padahal justru 
para petani inilah yang bekerja 
keras demi tercapainya 
swasembada pangan.

Namun yang terjadi justru 
dukungan yang begitu besar 
bagi peran korporate dalam 
segala sektor kehidupan 
bangsa ini termasuk pada 
pertanian, baik dalam bentuk 
kebijakan maupun berbagai 
kemudahan lainnya. Hal ini 
bisa kita lihat dari peningkatan 
pesat perkebunan swasta 
dibandingkan perkebunan 
rakyat dan negara. Dalam 5 
tahun terakhir peningkatan 
perkebunan swasta kelapa 
sawit mencapai 1.326.000 
hektar, jumlah yang cukup 
tinggi mengingat di sisi lain 
terjadi laju konversi lahan 
pertanian pangan sebesar 
10.000 hektar per tahunnya.

K o r p o r a t - k o r p o r a t 
multinasional telah menguasai 
berbagai lini usaha di 
pertanian, dari penyediaan 
bibit dan pestisida, peternakan 
dan lainnya. Mereka lah yang 
meraup keuntungan besar di 
tengah krisis harga pangan. 
Pada perdagangan bibit dan 

Perayaan 50 Tahun Hari Tani Nasional dan setengah abad Undang-Undang Pokok 
Agraria No. 5 Tahun 1960 di Jakarta (24 September 2010)
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pestisida misalnya keuntungan 
Monsanto, raksasa industri 
benih dan pestisida meningkat 
120 persen pada periode 
2008 dan mendapatkan 
sebesar 2,926 miliar dolar, 
dalam perdagangan pupuk, 
Potas Corp. perusahaan dari 
Kanada mengalami kenaikan 
keuntungan sebesar 164 persen 
dengan memperoleh 4,963 
miliar dolar. sebesar 2,926 
miliar dolar. Pada industri 
susu misalnya bisa kita lihat 
hanya ada lima perusahaan 
besar yang menguasai seluruh 
industri susu di Indonesia yaitu 
PT Nestle, PT Frisian Flag, PT 
Ultra Jaya, PT Sari Husada, dan 
PT Indomilk-Indo-lacto. Dan 
para peternak susu menjadi 
sangat tergantung pada kelima 
perusahaan ini, yang memiliki 
keleluasaan untuk menentukan 
harga dan kuota susu bagi para 
peternak.

Gambaran ini menunjukkan 
besarnya peran korporate 
dalam sistem ekonomi, 
yang bekerja hanya demi 
menguntungkan sejumlah kecil 
orang. Padahal telah nyata 
betapa korporate-korporate ini 
tidak mampu untuk memenuhi 
kebutuhan rakyat, khususnya 
kebutuhan dasar, secara adil 
dan merata. Belum lagi kita 
lihat kerusakan lingkungan 
yang disebabkan eksploitasi 
besar-besaran kekayaan alam 
Indonesia demi memenuhi 
kebutuhan bahan baku 
industri.

Pemerintah menghentikan 
memberikan peran yang sangat 
besar kepada korporat dalam 
sektor pertanian dan pangan 
yang merupakan kebutuhan 
mendasar seluruh penduduk. 
Pangan merupakan hak asasi 
manusia yang hendaknya 
dijamin pemenuhannya oleh 
negara. Atas dasar itulah 
rencana pemerintah sebagai 
hasil National Summit 2009 
untuk membuka food estate 
hendaklah dihentikan.

Pertanian hendaknya 
dikembalikan pada pertanian 
rakyat dengan dukungan 
pemerintah. Pertanian rakyat 
yang memberikan keadilan bagi 
para petani yang merupakan 
subyek utama dalam memenuhi 

kebutuhan pangan sekaligus 
berperan dalam melestarikan 
alam. Petani-petani di seluruh 
dunia yang tergabung dalam 
gerakan petani internasional 
La Via Campesina menawarkan 
solusi atas atas korporatisasi 
di sektor pertanian yang sudah 
meluluh lantakkan kaum tani di 
seluruh dunia. Solusi ini berupa 
pertanian berkelanjutan atau 
pertanian agroekologi.

Agroekologi adalah 
pertanian yang dilakukan 
dengan menerapkan konsep dan 
prinsip ekologi, memperhatikan 
keanekaragaman hayati, 
dan ekositem pertanian 
yang berkeadilan. Pertanian 
agroekologi mengembangkan 
ekosistem pertanian dengan 
tingkat ketergantungan 
minimal atas input eksternal, 
sehingga mengoptimalkan 
interaksi dan sinergi antara 
komponen biologis yang 
terdapat di areal pertanian. 
Hal ini akan menyediakan 
mekanisme bagi sistem 
kesuburan tanah, produktivitas 
dan perlindungan tanaman 
secara alami.

Sistem ini menjawab 
kebutuhan teknologi bagi 
petani kecil. Akibatnya 
petani kecil dapat melakukan 
penghematan input dan biaya, 
mengurangi resiko kegagalan, 
dan meningkatkan pemenuhan 
nutrisi, kesehatan tanaman dan 
lingkungan. Sistem pertanian 
ini cocok pula dikembangkan 
untuk lahan marjinal, dengan 
sistem pertanian rakyat.

Pertanian berkelanjutan 
atau agroekologi ini juga 
membuat petani kecil semakin 
mandiri karena memampukan 
petani untuk memproduksi 
pupuk, benih, dan pengendali 
hama sendiri. Pelaksanaan 
sistem agroekologi yang baik 
dapat menjadikan sebuah desa 
petani menjadi desa organik 
yang mandiri.

Praktek agroekologi 
ini sendiri sudah berhasil 
diterapkan di daerah Bogor, 
tepatnya di Desa Cibeureum, 
Kecamatan Dramaga, berjarak 
sekitar 15 km dari pusat 
kota Bogor. Desa yang juga 
merupakan salah satu basis 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 

Sambungan dari hal. 14 Utamakan ...

ini telah berhasil menerapkan 
sistem pertanian agroekologi. 
Seluruh hasil pertanian 
ditanam dengan menggunakan 
sistem organik, begitu juga 
untuk kebutuhan pupuk dan 
benih, semuanya dibuat dan 
diolah petani sendiri tanpa 
ada campur tangan korporat-
korporat agribisnis.

Hal ini menunjukkan bahwa 
petani sesungguhnya memiliki 
potensi yang sangat besar 
untuk terus memproduksi 
hasil pangan dan pertanian 
bagi kebutuhan bangsa ini. 
Karena itu menghentikan 
pelaksanaan food estate di 
Merauke maupun di tempat 
lainnya hendaknya menjadi 
langkah kongkrit pemerintah 
untuk mengembangkan 
pertanian rakyat yang telah 
lama terbengkalai sekaligus 
menjadi kado manis bagi petani 
dalam perayaan setengah abad 
Hari Tani tahun ini.

Elisha Kartini Samon
Staff Departemen Kajian 
Strategis Serikat Petani 
Indonesia (SPI)

Tanah Untuk Petani. Spanduk ini dipasang oleh keluarga petani Rengas-Sumatera Selatan yang tanah mereka diserobot oleh 
PTPN VII.
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PERTANIAN BERKELANJUTAN

The Bean Tops, Sekolah Pertanian Kaum Muda Belgia

BRUSSELS. “Dengan hanya satu 
persen tenaga kerja di sektor 
pertanian, kedaulatan pangan 
Belgia sedang terancam” 
demikian disampaikan Xavier 
Delwarte, ketua organisasi 
petani Belgia FUGEA yang 
merupakan anggota La Via 
Campesina.

Semakin sedikitnya 
jumlah petani di Belgia inilah 
menjadi salah satu alasan 
yang mendasari terbentuknya 
sekolah pertanian ‘The Bean 
Tops’ atau dalam bahasa 
Indonesia artinya mungkin 
sekolah ‘Tunas Kacang’. Nama 
ini dipilih karena dalam 
pepatah Belgia, tanpa kacang-
kacangan maka negeri ini akan 
mati.

Sekolah pertanian ini 
merupakan inisiatif dari 
sekelompok agronomis muda 
yang menyadari pentingnya 
meningkatkan jumlah petani 
di Belgia untuk memproduksi 
pangan yang cukup dan 
sehat bagi rakyat, disamping 
memberikan alternatif 
lapangan kerja bagi anak-anak 
muda.  Mereka pun mencari 
dukungan kepada pemerintah 
kota Brussels untuk dapat 
memberikan lahan bagi 
rencana mereka ini, terutama 
karena biaya sewa tanah di 
Brussels sangat mahal.

Pemerintah kota Brussels 
akhirnya bersedia memberikan 
lahan seluas kurang lebih satu 
hektar di tengah hutan kota 
dengan syarat mereka tidak 
merusak atau memperluas 
lahan dari yang diberikan 
kepada mereka dan dana 
sebesar 500.000 euro untuk 
operasional sekolah. 

The Bean Tops pun mulai 
berjalan awal tahun ini, dengan 
tiga orang agronomis yang 
membantu mengajari anak-
anak muda yang tertarik 
menjadi petani. Mereka 
memasang pengumuman di 

sekolah, kampus dan di jalan 
mengenai sekolah pertanian 
ini, dengan syarat peserta 
berusia maksimal 26 tahun 
dan bersedia menjadi petani 
secara serius. Saat ini sekolah 
tersebut memiliki lima orang 
murid yang bekerja di ladang 
lima hari seminggu selama 
empat jam setiap harinya.

Seluruh proses pertanian 

dilakukan secara organik, 
dengan dibantu dua ekor 
keledai untuk membajak tanah. 
Di tengah lahan, dibangun 
sebuah rumah kaca untuk 
tanaman-tanaman yang tidak 
tahan dingin seperti tomat, 
seledri, selada. Umumnya 
tanaman yang ditanam ialah 
sayur-sayuran, walaupun ada 
juga beberapa jenis Berry.

Untuk mengairi lahan 
pertanian, mereka menampung 
air hujan, yang dialiri dengan 
sistem tetes menggunakan 
selang-selang yang dilubangi 
kecil dan dipasang di sela-
sela tanaman. Curah hujan di 
Brussels cukup tinggi sehingga 
mereka tidak kesulitan untuk 
mendapat air.

Selain sayuran, para petani 
muda ini juga memelihara lebah 
di tengah hutan untuk diambil 
madunya. Hasil pertanian ini 
dijual di toko milik petani 
lain yang tinggal tidak jauh 
dari lahan mereka, selain itu 
mereka juga bekerja sama 
dengan organisasi konsumen 
yang mengadakan penjualan 
sayuran tiap 2 minggu sekali.

Di tengah kondisi ekonomi 
di Eropa yang memburuk 
beberapa tahun terakhir, 
lapangan pekerjaan bagi anak-
anak muda menjadi semakin 
sulit, sementara biaya hidup 
semakin tinggi, pertanian pun 
menjadi alternatif pilihan kerja 
yang menarik bagi anak-anak 
muda.

”Pertanian merupakan 
sektor yang memiliki daya 
tahan tinggi terhadap gejolak 
ekonomi”, ungkap Tom, 
salah satu pengurus sekolah 
pertanian ini.

Mae Azhar, Ketua Cabang 
Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Cirebon yang langsung 
menyaksikan sekolah pertanian 
ini pada 2-5 Oktober 2010 
lalu,  menyatakan bahwa hal 
ini merupakan sebuah inisiatif 
yang patut diacungi jempol dan 
ditiru oleh semua masyarakat 
dunia.

”SPI juga telah lama 
menerapkan sistem ini 
melalui Pusdiklat Pertanian 
Berkelanjutan dan sistem 
Sekolah Lapang yang rutin 
diadakan setiap tahunnya” 
ungkap Mae.#

(Atas) Lahan pertanian pertanian organik milik The Bean Tops
(Bawah) Utusan SPI melakukan foto bareng di lahan pertanian The Bean Tops

Klik  www.spi.or.id 
untuk mendapatkan Tabloid Pembaruan Tani versi elektronik


