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Serikat Petani Indonesia(SPI) pada awalnya bernama 
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI). Organisasi ini 
dideklarasikan tanggal 8 juli 1998 di Kampung Dolok Maraja, 
Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten 
Asahan, Sumatera Utara oleh sejumlah pejuang petani 
Indonesia.

Saat deklarasi, dibentuk badan pelaksana sementara 
yang bertugas mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan 
perjuangan petani di Indonesia untuk menjadi anggota FSPI. 
Badan ini juga bertugas melaksanakan kongres pertama. 
Pada tanggal 22-25 Februari 1999 kongres pertama FSPI 
berhasil diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara.

Kongres pertama menghasilkan kepengurusan FSPI yang 
berkantor pusat di Medan. FSPI juga membuka kantor 
perwakilan di ibukota negara, Jakarta.

Pada tanggal 28 Februari 2003 kongres kedua digelar di 
Malang, Jawa Timur. Dalam kongres tersebut ditetapkan 
bahwa kedudukan sekretariat FSPI dipindahkan dari Medan 
ke Jakarta.

Seiring dengan perkembangan jaman, tantangan yang 
dihadapi organisasi perjuangan kaum tani semakin besar. 
Kekuatan kapitalis neoliberal semakin meminggirkan rakyat 
dan kaum tani. Dalam kondisi seperti itu, muncul keinginan 
untuk mengubah bentuk dan struktur organisasi dari yang 
semula berwatak federatif menjadi organisasi kesatuan. 
Tujuannya agar organisasi ini bisa lebih solid dan kuat.

Perubahan bentuk organisasi dari federatif menjadi 
kesatuan secara resmi terwujud pada Kongres III FSPI yang 
diadakan pada tanggal 2-5 Desember di Pondok Pesantren Al 
Mubarrak Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah. Pada saat 
itu, 10 serikat petani anggota FSPI mendeklarasikan diri untuk 
melebur kedalam organisasi kesatuan yang bernama Serikat 
Petani Indonesia (SPI).

SEJARAH SPISEJARAH SPI

APA ITU SPI ?APA ITU SPI ?
SPI singkatan dari Serikat Petani Indonesia, merupakan 
organisasi gerakan petani kecil, buruh tani, masyarakat adat 
petani,  dan pemuda-pemudi yang berkeinginan kuat menjadi 
petani. Sebagai organisasi gerakan petani, SPI aktif 
memperjuangkan pembaruan agraria, hak asasi petani, 
kedaulatan pangan, keanekaragaman hayati, pertanian 
berkelanjutan dan perlawanan terhadap neoliberalisme.

1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan 
penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, 
agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa 
dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan 
batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun 
dalam kenyataan hidup sehari-hari

2. Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan 
makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan 
agraria yang adil dan beradab

3. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat 
terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh 
petani, rakyat, bangsa, dan negara

TUJUAN-TUJUAN SPITUJUAN-TUJUAN SPI

1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan 
model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, 
agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, 
adil dan beradab

2. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika 
petani, rakyat, bangsa, dan negara mengembangkan 
kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, 
martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam 
kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan 
internasional.

1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan 
model pembangunan politik nasional dan internasional, agar 
tercipta peri kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut 
melaksanakan ketertiban dunia

2. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat 
berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam 
kenyataan hidup sehari-hari

3. Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika 
petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun 
dalam kenyataan hidup sehari-hari



AGENDA PERJUANGANAGENDA PERJUANGAN

Pembaruan Agraria

Kedaulatan Pangan

Hak Asasi Petani

Pertanian Berkelanjutan Berbasiskan Keluarga

Perlawanan Terhadap Neoliberalisme

Pembaruan agraria adalah penataan kembali 
struktur penguasaan sumber-sumber agraria, 
termasuk  tanah, air, dan kekayaan yang 
terkandung didalamnya. Struktur 
penguasaan agraria di Indonesia sangat 
timpang, rata-rata satu keluarga petani 
hanya menguasai 0,3 hektar tanah 
sedangkan satu perusahaan perkebunan 
bisa menguasai hingga ratusan ribu hektar. 
SPI sebagai organisasi tani terus-menerus 
memperjuangkan pembaruan agraria 
dengan prinsip tanah untuk rakyat, sebagaimana tercantum 
dalam UUD 1945 dan UU No.5 tahun 1960 tentang pokok-
pokok Agraria.

Hingga saat ini kekerasan terhadap 
petani masih kerap ditemukan, 
terutama di wilayah yang mengalami 
konflik agraria. Hak-hak petani 
seringkali diinjak-injak ketika 
berhadapan dengan kepentingan 
perusahaan perkebunan besar. Bahkan 
seringkali terjadi tindakan kekerasan dan penghilangan 
nyawa. Oleh karena itu, SPI berjuang untuk mengangkat 
hak dan martabat kaum tani dengan menegakkan Hak 
Asasi Petani. Di kancah internasional SPI mendesak PBB 
untuk membuat sebuah kovenan khusus tentang Hak Asasi 
Petani.

SPI mempromosikan model 
pertanian berkelanjutan yang 
berbasis keluarga, bukan 
usaha tani yang dijalankan 
oleh perusahaan agribisnis. 
Pertanian berkelanjutan 
merupakan cara bertani yang 
mempertimbangkan 
kelestarian lingkungan dan 
keseimbangan ekologi . 

Pertanian berkelanjutan yang dipraktekan SPI 
menghilangkan ketergantungan petani terhadap pupuk, 
obat-obatan dan benih yang diproduksi pabrik-pabrik besar.  
Dengan pertanian berkelanjutan, para petani sanggup 
memproduksi bahan pangan dengan kualitas yang baik dan 
kuantitas yang cukup bagi seluruh umat manusia.

Kebijakan pasar bebas yang diusung 
kaum neoliberal telah meminggirkan 
rakyat kecil, termasuk petani. Neoliberal 
memaksakan kehendaknya terhadap 
negara-negara lemah melalui berbagai 
cara, salah satunya melalui tangan-
tangan lembaga keuangan multilateral 
seperti WTO, Bank Dunia, IMF, ADB dan 
lain-lainnya. SPI sebagai organisasi tani 
akan terus melakukan perlawanan 
terhadap neoliberalisme.

Kedaulatan pangan adalah 
hak rakyat, komunitas dan 
negara untuk mengatur 
sendiri kebijakan pertanian 
dan pangannya. Kedaulatan 
pangan mengatur produksi 
dan konsumsi pertanian 
yang berorientasi kepada 
kepentingan lokal dan 
nasional, bukan pasar 
global. Kedaulatan pangan 

mencakup hak untuk memproteksi dan mengatur kebijakan 
pertanian nasional dan melindungi pasar domestik dari 
dumping dan kelebihan produksi negara maju. Oleh karen itu, 
petani kecil dan buruh tani harus diberikan akses terhadap 
tanah, air, benih dan sumber-sumber agraria lainnya. 
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KEANGGOTAANKEANGGOTAAN
Anggota SPI adalah petani kecil, petani penyewa kecil, buruh 
tani, buruh perkebunan, masyarakat adat petani dan pemuda-
pemudi yang berkeinginan kuat menjadi petani. Keanggotaan 
SPI bersifat perseorangan dengan syarat dan ketentuan diatur 
dalam AD/ART. Secara organisasi SPI menjadi anggota La Via 
Campesina, sebuah organisasi gerakan petani internasional. 

Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi 
anggota

Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan 
berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati

Pengerahan Massa Aksi untuk melakukan Aksi Massa 
sebagai salah satu kekuatan utama SPI

Melakukan pembelaan  bagi anggota yang dilanggar hak 
asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan 
haknya sebagai warga negara

Melakukan kerjasama dan solidaritas yang saling  
memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat 
lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang 
sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun ditingkat 
internasional

Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya 
yang sejalan dengan SPI

Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur 
negara yang bersifat kritis baik di dalam maupun di luar negeri 
sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, 
tujuan dan kepentingan SPI
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