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INDEKS BERITA

Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati 
Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

14 Tahun SPI

SIBALADUANG. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) sedang menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) 
antara SPI dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemisikinan, HS Dillon dalam puncak 
peringatan perayaan Hari Ulang Tahun (Harlah) SPI ke-14 di Sibaladuang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar). Hadir juga 
dalam acara ini Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Alis Marajo, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Pusat, Ketua BPW SPI Sumbar Sukardi Bendang, anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal Sumbar Sago Indra, pemangku adat setempat, 
perwakilan petani La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional), hingga petani anggota SPI dari berbagai daerah se-Indonesia.
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SPI Merangin Jumpai Menteri Kehutanan

Foto bersama perwakilan DPP SPI dan pengurus DPC SPI Merangin bersama Staff khusus Kementerian Kehutanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, San Apri Awang 

JAKARTA. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Merangin menjumpai Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
di kantor Kementerian Kehutanan, di Jakarta (02/07).
Ahmad Azhari, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk  mengkonfirmasi perluasan Taman Nasional 
Kerinci Seblat (TNKS) seluas 14.160 ha dari areal hutan produksi yang akan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 
Jambi tahun 2012.

“Dalam RTRWP tersebut sebahagian dari areal perluasaan itu adalah lahan petani anggota SPI Merangin,” ungkap Azhari.
Menteri Kehutanan, yang pada saat itu diwakilkan oleh Staff khusus Kementerian Kehutanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, San Apri 

Awang menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan dan mengevaluasi areal perluasan TNKS dan meminta staf pemetaan untuk meneliti 
lahan petani yang dimasukkan dalam TNKS.

“Kami akan melakukan evaluasi di daerah TNKS dan akan segera memproses laporan bapak-bapak sekalian,” ungkapnya.
Sementara itu, Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Departemen Politik, Hukum, dan Keamanan SPI yang juga hadir dalam pertemuan ini 

menyampaikan bahwa SPI akan tetap mendotong Kementerian Kehutanan RI agar bisa mencari jalan penyelesaian yang adil terhadap konflik 
petani dengan pihak kehutanan dengan mengakomodir kepentingan petani.

“Petani Anggota SPI pada prinsipnya siap mendukung program pemerintah sepanjang bisa menciptakan kenyamanan dan kemakmuran 
petani,” tuturnya.#



PEMBARUAN TANI
EDISI 102

AGUSTUS 2012P E M B A R U A N   A G R A R I A 3

Puncak Peringatan Harlah SPI ke-14

Pembaruan Agraria Sebuah Keniscayaan

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih pada saat berpidato 
dalam puncak peringatan perayaan Hari Ulang Tahun (Harlah) SPI ke-14 di
Sibaladuang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (15/07)

BUKITTINGGI. Dua ribuan petani dari 
berbagai penjuru dunia menghadiri puncak 
perayaan peringatan Hari Kelahiran (Harlah) 
ke-14 Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jorong 
Sibaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, 
Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh 
Kota, Sumatera Barat (15/07).

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) menyampaikan 
perayaan ini untuk memastikan tanah untuk 
petani kecil dan penggarap.

“Tanah adalah sumber kehidupan. Oleh 
karena itu agar terjadi keadilan distribusi 
lahan pembaruan agraria adalah sebuah 
keniscayaan yang tidak bisa ditawar,” 
ungkapnya Henry yang juga Koordinator 
Umum La Via Campesina (Gerakan Petani 
Internasional).

Henry menambahkan, dari tanah 
ulayat yang diperjuangkan masyarakat 
Nagari Sungai Kamuyang ini, SPI ingin 
menyampaikan kepada seluruh dunia, bahwa 
pembaruan agraria merupakan solusi untuk 
menyelesaikan berbagai krisis yang saat ini 
dihadapi.

Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat 
mengungkapkan bahwa lokasi perayaan 
peringatan Harlah ke-14 kali ini cukup 
istimewa karena dilakukan di tanah ulayat, 
tanah perjuangan seluah 200 Ha milik warga 
dan petani Nagari Sungai Kamuyang.

“Dengan dilaksanakannya acara ini di atas 
tanah perjuangan, kami ingin menegaskan 
kembali kalau selama 14 tahun ini, SPI 
dibangun oleh para petani kecil dan petani 
penggarap yang sadar akan hak-haknya yang 
kemudian bersatu melawan kezhaliman. 
Oleh karena itu kami mengajak semua yang 
hadir disini untuk berjuang bersama SPI dan 
mendukung perjuangannya” papar Sukardi.

Sukardi juga menambahkan, di lokasi 
ini juga terletak sebuah pusdiklat pertanian 
agroekologis milik SPI yang berkontribusi 
besar dalam usaha pengolahan lahan 
perjuangan dengan sistem pertanian yang 
ramah lingkungan dan tanpa bergantung 
dengan input-input kimia.

Perwakilan petani La Via Campesina, 
Reinaldo Chingore dengan semangat 
menyampaikan dirinya mengucapkan 
terimakasih dengan sambutan segenap warga 
Sumatera Barat yang telah mendukung semua 
rangkaian acara SPI dan La Via Campesina di 
provinsi mereka, mulai dari seminar hingga 
workshop internasional.

“Saya juga salut dengan perjuangan SPI 
dalam mengorganisir petani di Indonesia. 
SPI tidak hanya aktif di Indonesia, tapi juga 
terlibat aktif dalam perjuangan petani di 
level internasional melalui La Via Campesina. 
Sejak bergabung di La Via Campesina kami 
sadar perjuangan memang harus diglobalkan. 

Sejak sekretrariat 
La Via Campesina 
berpusat di 
Indonesia, kami 
juga telah melihat 
banyak kemajuan 
progresif untuk 
memperjuangkan 
petani yang 
sejahtera, mandiri 
dan merdeka,” 
ungkap petani 
jagung asal 
Mozambik ini.

Sumatera 
Barat Apresiasi 
Perjuangan SPI, 
Masih Terdapat 
231 Ribu Hektare 
Lahan Siap Garap

 
Sementara itu Alis 
Marajo, Bupati 
Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan 
bahwa dia sangat mengapresiasi dan 
bangga dengan perjuangan para petani SPI 
di Nagari Sungai Kamuyang, yang masih 
mempertahankan tanah leluhur.

Hal senada juga diungkapkan oleh 
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. 
Dia cukup bangga Sumatera Barat telah 
dipilih menjadi tempat pertemuan petani 
internasional.

“Saya bangga Sumatera Barat dipilih 
SPI dan La Via Campesina sebagai tempat 
pertemuan petani internasional yang 
membahas tentang pembaruan agraria di 
abad 21 ini. Saya mendukung semangat SPI 
dan La Via Campesina yang ingin menjadikan 
petani mandiri, sejahtera dan merdeka,” 
katanya pada saat menyampaikan kata 
sambutan di acara ini.

Dia juga menyampaikan komitmennya 
mendukung kesejahteraan petani. 60 persen 
masyarakat provinsi ini adalah petani, PDRD 
terbesar juga dari sektor pertanian.

“Karena itu, kami serius membantu 
peningkatan kesejahteraan petani. Sebanyak 
6% dari total APBD Sumbar diperuntukkan 
bagi sektor pertanian, ini terbesar di 
Indonesia. Saat ini juga terdapat 231 ribu Ha 
lahan kosong yang masih bisa digarap petani,” 
katanya.

Sedangkan terhadap pembaruan agraria 
dan redistribrusi lahan kepada petani yang 
menjadi salah satu perjuangan SPI, Gubernur 
menegaskan komitmenya. Bahkan, katanya, 
dia sudah menandatangani Peraturan 
Gubernur yang menegaskan Hak Guna 
Usaha (HGU) tanah yang sudah habis masa 
berlakunya dikembalikan kepada pemilik 
tanah ulayat.

HS Dillon, Utusan Presiden untuk 
Penanggulangan Kemiskinan yang turut hadir 
dalam kesempatan tersebut menyampaikan 
komitmen pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono terhadap pembaruan agraria.

“Presiden menyatakan dukungan 
peningkatan produktivitas pertanian melalui 
pembaruan agraria,” katanya.

Dillon juga mengapresiasi perjuangan SPI 
dalam memperjuangkan kesejahteraan petani.

“Cara-cara pertanian berkelanjutan – 
yang diperjuangkan SPI – untuk pertanian 
berkesinambungan merupakan upaya 
mewujudkan cita-cita trisakti para pendiri 
bangsa Indonesia, yakni berdaulat secara 
politik, berdikari dalam ekonomi, dan 
berkepribadian dalam kebudayaan,” 
tambahnya.

Acara ini juga ditandai dengan 
penandatanganan MoU antara SPI dan pihak 
pemerintah yang diwakili oleh HS Dillon, yang 
diikuti dengan penanaman pohon di atas 
lahan perjuangan mulai dari Utusan Khusus 
Presiden, Gubernur Sumatera Barat, Kakanwil 
BPN Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, 
dan yang mewakili SPI sendiri.

Sementara itu, dalam acara ini juga 
diberikan penghargaan kepada empat orang 
petani perempuan SPI yang telah berjasa 
dan berkontribusi memperjuangkan hak-hak 
kaumnya.

Acara puncak peringatan perayaan Harlah 
ke-14 SPI ini juga dihadiri oleh perwakilan 
Badan Pertanahan Nasional (BPN), 
perwakilan organisasi masyarakat dan LSM 
pendukung pembaruan pembaruan agraria, 
petani anggota SPI dari berbagai provinisi 
di Indonesia, hingga masyarakat dan petani 
lokal.#
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SPI Dukung Cirebon Berdaulat Pangan 
Melalui Pertanian Agroekologi
CIREBON. Serikat Petani Indonesia (SPI) 
mendukung penuh Cirebon menjadi daerah 
yang berdaulat pangan melalui pertanian 
agroekologi yang ramah lingkungan. Hal 
tersebut diungkapkan Ketua Umum SPI, 
Henry Saragih pada saat acara peresmian 
Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk 
Organik (RP3O) milik Dewan Pengurus 
Cabang (DPC) SPI Cirebon, di desa Nanggela, 
Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, 
(05/07).

Dalam acara yang juga merupakan 
rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) 
SPI ke-14 ini, Henry menyampaikan bahwa 
semoga dengan adanya rumah organik ini 
mampu menjadi awal kebangkitan petani 
Cirebon.

“Dari satu pabrik kompos ini insya Allah 
bisa membawa perubahan sistem pertanian 
di Cirebon. Mari kita meninggalkan pertanian 
konvensional – yang mengandalkan pestisida 
dan bahan kimia – lalu beralih ke pertanian 
agroekologi yang ramah lingkungan dan tidak 
memberatkan petani, sehingga kedaulatan 
pangan masyarakat Cirebon dapat dicapai,” 
ungkapnya.

Henry menambahkan, petani Indonesia 
bukanlah petani yang malas. Produksi 
pertanian Indonesia menggungguli negara-
negara lain. Untuk beras misalnya, Henry 
menyampaikan bahwa produksi beras 
Indonesia adalah yang tertinggi di dunia 
setelah Cina dan India.

“Tapi kita seolah selalu kekurangan 
pangan karena sistem pertanian kita 
didikte oleh perusahaan-perusahaan besar 
multinasional. Sejak 1998 sistem perdagangan 
pertanian Indonesia sudah “diatur” oleh 
mereka.  Oleh karena itu hanya tangan-tangan 
kita para petanilah yang mampu menjaga 
bumi pertiwi ini, yang bisa mewujudkan 
kedaulatan pangan. Di ulang tahunnya yang 
ke-14 ini SPI berharap agar rakyat Cirebon 
mampu berdaulat dalam pangan dan 
berdaulat dalam ekonomi,” papar Henry.

Menurut Mae Azhar, Ketua Badan 

Keluarga Besar Redaksi Tabloid Pembaruan Tani
Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-14

Serikat Petani Indonesia (SPI)
Semoga  di usianya yang ke-14, SPI semakin konsisten 

memperjuangkan kepentingan petani kecil dan bersama-
sama mewujudkan Pembaruan Agraria Sejati 

Pelaksana Cabang (BPC) SPI Cirebon, semoga 
hadirnya rumah kompos ini semakin memberi 
semangat petani, khususnya di Kecamatan 
Greged dan Kabupaten Cirebon pada 
umumnya, untuk mau beralih dari pertanian 
konvensional ke pertanian agroekologi.

“Rumah kompos ini nantinya diharapkan 
akan mampu memproduksi pupuk kompos 
yang merupakan salah satu komponen 
penting dalam menerapkan pertanian 
agroekologi yang ramah lingkungan sehingga 
mampu berkontribusi untuk kedaulatan 
pangan lokal,” ungkapnya.

Perwakilan Bupati Cirebon, Ali Effendi 
yang hadir dalam acara ini menyampaikan 
bahwa pemerintah mendukung penuh SPI 

dalam usahanya memandirikan petani.
“Sama seperti SPI, kami juga menyetujui 

alih fungsi lahan pertanian yang bisa 
mengancam kedaulatan pangan di Cirebon 
ini. Mengenai pertanian agroekologi atau 
pertanian organik ini kami juga mendukung 
penuh, karena selain ramah lingkungan 
dan menyehatkan pertanian seperti ini juga 
menghambat organisme pengganggu tanaman 
(OPT),” ungkap pria yang juga Kadis Dinas 
Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 
Kabupaten Cirebon ini.

Setelah peresmian RP3O, acara 
dilanjutkan dengan diskusi petani se-Jawa 
Barat mengenai pertanian agroekologis dan 
perannya dalam kedaulatan pangan.#

(Foto) Peresmian Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O) milik Dewan Pengurus Cabang (DPC) 
SPI Cirebon oleh Ketua Umum SPI, Henry Saragih, Kadis Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Cirebon Ali 
Effendi, dan Ketua BPC SPI Cirebon, Mae Azhar.
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Pejuang, Pemimpin, Pengabdi, 
dan Penggerak Petani Perempuan SPI
JAKARTA. Petani perempuan merupakan 
salah satu elemen penting dalam menciptakan 
keadilan dan kesejahteraan bagi petani yang 
dicitakan. Berbagai aktivitas dan berbagai 
gerakan perjuangan yang dilakukan oleh 
Serikat Petani Indonesia (SPI), tidak pernah 
terlepas dari daya dukung dari petani 
perempuan, baik saat berada di garis depan, 
maupun sebagai penyokong di barisan 
belakang. Artinya petani perempuan sangat 
berperan dalam berbagai aktivitas pertanian 
maupun dalam menunjang suksesnya 
kegiatan organisasi.

Sebagai satu kesatuan gerakan massa 
tani, SPI telah menegaskan bahwa persoalan 
pertanian bukan hanya persoalan laki-laki dan 
perempuan, tetap lebih pada persoalan untuk 
menaikkan posisi tawar petani (perempuan 
dan laki-laki) untuk mewujudkan pembaruan 
agraria dan kedaulatan rakyat menuju 
keadilan sosial di negeri ini.

Semakin besarnya tantangan SPI dalam 
menghadapi berbagai persoalan ketidakadilan 
yang dihadapi oleh petani, semakin 
mendorong SPI untuk membuat gerakan 
ini semakin massif , termasuk memassifkan 
peran dan perjuangan petani perempuan. 
Keterlibatkan semua unsur dari keluarga 
tani, baik itu petani perempuan  dan laki-laki, 
pemuda- pemudi tani dan anak-anak petani 
akan semakin menguatkan perjuangan kaum 
tani ini.

Musuh bersama kaum tani adalah 
kemiskinan, dimana rakyat semakin menurun 
tingkat kesejahteraan akibat dari paham pasar 
bebas dan arus liberalisasi pertanian yang 
dianut oleh pengambil kebijakan negeri ini, 
yang semakin mengancam keberadaan petani, 
khususnya petani kecil. Dengan perjalanan 
panjang perjuangan petani perempuan 
untuk melawan berbagai ketidakadilan serta 
pemiskinan tersebut selama ini, sepatutnya 
untuk dihargai dan diabadikan sebagai “api 
perjuangan”, sehingga mampu menginspirasi 
dan memotivasi para petani perempuan 
lainnya, terutama mendorong keterlibatan 
para kaum muda tani.

Wilda Tarigan, Ketua Departemen Petani 
Perempuan DPP SPI memaparkan bahwa 
penghargaan ini diperuntukkan bagi mereka 
yang selama ini telah aktif memperjuangkan 
hak-haknya sebagai petani dan aktif 
mengembangkan nilai-nilai perjuangan SPI 
melalui praktek-praktek perjuangan petani 
dan aktivitas pertaniannya yang bertujuan 
mensejahterakan kehidupan petani.

“Penghargaan ini juga bertujuan untuk 
semakin memotivasi keterlibatan dan peran 
aktif petani perempuan dalam perjuangan 
petani. Dan harapannya peran petani 

Foto bersama para penerima penghargaan petani perempuan SPI bersama perwakilan petani perempuan 
La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) dalam puncak perayaan peringatan Hari Lahir SPI ke-14 di 
Sibaladuang, Sumatera Barat.

Bersambung ke halaman 11

perempuan akan semakin massif, tampil 
dalam barisan terdepan gerakan kaum tani 
ini,” papar Wilda di sekretariat pusat DPP SPI 
di Jakarta (24/07).

Oleh sebab itu, pada puncak peringatan 
perayaan harlah SPI ke-14 yang dipusatkan 
di  di Jorong Sibaladuang, Kabupaten Lima 
Puluh Kota, Sumatera Barat, Minggu 15 Juli 
2012, penghargaan telah ini diberikan kepada 
empat orang kader petani perempuan SPI. 
Penghargaan ini terbagi atas empat kategori 
yakni Pejuang, Pemimpin, Pengabdi, dan 
Penggerak Petani Perempuan SPI.

Berikut ini profil singkat keempat 
penerima Penghargaan Petani Perempuan SPI 
ini:

Pejuang Petani Perempuan
Penghargaan Pejuang Petani Perempuan 

SPI diberikan kepada Juniar Br. Tampunolon. 
Seorang ibu yang berusia 47 tahun dan 
memiliki 12 anak yang salah satunya  diberi 
nama Campesina yang berarti petani 
perempuan.  Juniar bergabung dengan SPI 
sejak ormas ini masih berbentuk federasi 
dalam Serikat Petani Sumatera Utara 
(SPSU). Sejak terbentuknya Kelompok Tani 
Maju Bersatu (pada masa FSPI), Juniar Br. 
Tampubolon selalu aktif dalam perjuangan 
di kelompok dalam merebut kembali hak 
mereka atas tanah yang dikuasai oleh PT 
Bakrie Sumatera Plantation (PT BSP). Tidak 
jarang, ibu dari dua belaas anak ini mendapat 
tindak kekerasan dari aparat kepolisian 
ketika terjadi bentrok di lapangan. Namun hal 

ini tidak menyurutkan semangatnya untuk 
terus berjuang merebut hak nya atas tanah. 
Bersama dengan petani perempuan lainnya 
dalam kelompok tersebut, beliau juga selalu 
berada di garis terdepan dalam setiap aksi-
aksi baik aksi di lahan perjuangan maupun 
aksi demostrasi menyuarakan hak-hak 
mereka sebagai petani.

Saat ini, Mak Incet, begitu sapaan akrab 
perempuan ini, juga sedang dikriminalisasi 
sebagai tahanan luar selama satu bulan 
dan masa percobaan selama tiga bulan atas 
tuduhan menguasai lahan tanpa ijin oleh 
Pengadilan Negeri Asahan. Tuduhan ini 
ditujukan kepadanya karena mengelola lahan 
yang selama ini dikuasai oleh PT BSP.

Pemimpin Petani Perempuan
Penghargaan Pemimpin Petani 

Perempuan SPI diberikan kepada Ernatati, 
dari Sumatera Barat. Ernatati adalah Ketua 
Dewan Pengurus Basis (DPB) SPI Solok 
Bio-Bio, yang semua anggotanya adalah 
perempuan. Beliau juga adalah inisiator 
terbentuknya koperasi Bundo Saiyo. Koperasi 
Bundo Saiyo yang digagas oleh Ernatati 
bergerak di bidang simpan pinjam karena 
notabene masyarakat di kampungnya bekerja 
sebagai petani gambir yang membutuhkan 
modal yang sangat besar mulai dari proses 
pembukaan lahan sampai pada masa panen. 
Hal ini cenderung membuat para petani 
sangat bergantung kepada tengkulak.
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Aksi SPI Kampar, 
Tuntut Penuntasan Konflik Agraria

Menghadiri Undangan Diskusi dengan Dishut Batang Hari

Dua Petani SPI Ditahan Paksa

KAMPAR. 300 orang petani yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Kampar melakukan 
aksi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dan kantor Bupati Kampar(16/07/2012), Riau. Aksi ini untuk 
menuntut penuntasan konflik agraria antara petani SPI dengan PT RAKA yang Hak Guna Usahanya (HGU) telah habis.

Wagiman, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kampar menegaskan aksi menuntut pengembalian lahan milik warga seluas 1.200 Ha 
yang dirampas oleh PT RAKA yang tepatnya terletak Dusun II Rumah III, Desa Kota Garo. Kecamatan Tapung Hilir, Riau.

“Kami mendesak PT RAKA yang tanpa HGU segera mengembalikan lahan yang telah kami garap selama puluhan tahun. Beberapa hari yang 
lalu Dinas Kehutanan (Dishut) Kampar juga telah menyatakan bahwa pembukaan perkebunan atas nama PT RAKA dinyatakan ilegal. Kami juga 
meminta pihak kepolisian mengusut tuntas pelaku tindak kekerasan yang dilakukan preman atas nama PT RAKA terhadap kami petani,” ungkap 
Wagiman.

Wagiman menyampaikan, dengan dinyatakannya izin HGU PT RAKA ilegal berarti diperlukan tindakan tegas untuk menghentikan segala 
aktivitas perusahaan tersebut di lapangan.

“Setelah bertemu dengan anggota Komisi I dan juga perwakilan Bupati Kampar, mereka berjanji dan berkomitmen akan memfasilitasi 
penyelesaian konflik agraria ini. Kami berharap lahan segera dikembalikan kepada kami para petani, karena itulah sumber penghidupan kami,” 
ungkap Wagiman.

Sementara itu, dikutip dari Harian Sinar Harapan, menurut pihak Pemkab Kampar melalui Kabad Pemerintahan Setda Kampar Ahmad Yusar 
mengatakan pengurusan izin HGU PT RAKA sedang dalam pengurusan ke Menteri Kehutanan.

“Kita sudah mengurus HGU-nya namun sampat saat ini masih dalam proses, sebab saat pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu 
dengan Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat MS Ka’ban mengusulkan HGU ini harus disesuaikan dengan tatat ruang Provinsi Riau,” ungkapnya.

BATANGHARI. Mad Dedy, Ketua Badan Pelaksana Ranting (BPR) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Bahar Selatan, Kabupaten Batanghari, 
Jambi dan Jhon Nadeak, Ketua Badan Pelaksana Basis (BPB) SPI Sungai 
Jerat, Kabupaten Batanghari  ditahan paksa oleh Polres Batanghari 
di halaman Kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Batanghari, 
(23/07), sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka ditangkap pada saat 
menghadiri undangan dari Dinas Kehutanan Kab Batanghari dalam 
rangka penyelesaian konflik antara petani SPI dengan PT REKI.

Sarwadi Sukiman, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI 
Jambi memaparkan, kedua petani yang ditangkap tersebut datang 
bersama dia dan empat orang petani lainnya atas dasar undangan dari 
Dishut Batang Hari.

“Jadi kami bertujuh datang atas undangan Dishut untuk berdiskusi 
sebagai lanjutan proses penyelesaian konflik agraria di Kabupaten 
Batanghari. Kami dan Dishut sebelumnya telah menandatangani MoU. 
Begitu sampai di halaman kantor Dishut, mereka berdua ditahan paksa 
oleh para polisi yang berpakaian preman dan langsung digelandang ke 
kantor Polres Batang Hari,” ungkap Sarwadi.

Sarwadi juga mengungkapkan bahwa pihaknya cukup terkejut atas 
penangkapan ini.

“Saat kami tanya apa alasan penangkapannya, mereka (Polres 
Batanghari) tidak memberitahu. Tanya aja nanti langsung di Polres, 
kata mereka,” papar Sarwadi.

Sarwadi dan yang lain pun langsung mendatangi Polres Batanghari untuk meminta keterangan resmi mengenai penangkapan dua orang 
petani tersebut. Namun anehnya, Sarwadi dan pihak SPI Jambi yang berusaha untuk menemui mereka tidak mendapat izin dari pihak kepolisian.

“Kami petani berniat baik untuk berdiskusi penyelesaian konflik agraria, malah ditangkapi dengan alasan yang tidak jelas. Jelas ada yang salah 
dengan pemerintahan ini,” tegas Sarwadi.

Sementara itu, pada saat dikonfirmasi langsung oleh Sarwadi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, Suhabli mengaku pihaknya 
sama sekali tidak mengetahui soal akan adanya penangkapan tersebut.#

(Foto) Sarwadi Sukiman, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Jambi (memegang microphone)
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Petani Sedunia Berkumpul di Sumatera Barat

Tegakkan Pembaruan Agraria di Abad 21

(Foto) Workshop Internasional Pembaruan Agraria dan Mempertahankan Lahan dan Teritori di Abad 21: Pelu-
ang dan Tantangan ke Depan yang diselenggarakan La Vi Campesina di Bukit Tinggi, Sumatera Barat (10-13 Juli 
2012)

PADANG. Dunia hari ini dihadapkan dengan 
persoalan yang sangat serius, krisis ekonomi, 
pangan, iklim dan krisis energi. Termasuk 
persoalan penerapan kebijakan model 
pembangunan baru yang berkembang melalui 
perampasan lahan skala luas dan lebih dikenal 
sebagai global land grab (perampasan lahan 
global).

Land grabbing semacam fenomena global 
yang dilakukan oleh para elit dan investor 
di tingkat lokal, nasional, transnasional, 
dan sejumlah negara yang bertujuan untuk 
mengendalikan sumberdaya dunia yang 
paling berharga.

Krisis pangan, iklim, serta finansial 
global tersebut telah memicu keriuhan di 
antara para investor dan negara-negara kaya 
untuk menguasai tanah dan sumberdaya 
alam di berbagai belahan dunia. Mengingat 
hal ini adalah “jaminan” yang tersisa untuk 
mempertahankan keuntungan ekonomi 
mereka. Bank Dunia maupun lembaga 
keuangan regional, justru memposisikan diri 
sebagai fasilitator atas proses perampasan 
tanah dan air dengan mempromosikan 
kebijakan-kebijakan yang berpihak pada 
investor, serta memfasilitasi modal dan 
jaminan bagi mereka dengan menyusun 
model pembangunan ekonomi yang ekstraktif 
dan berdaya rusak.

Menurut Henry Saragih, Ketua Umum 
Serikat Petani Indonesia (SPI), akibat 
perkembangan globalisasi perusahaan-
perusahaan dunia saat ini model perampasan 
tanah atau land grabbing sudah bukan hanya 
berdasarkan pada struktur penguasaan 
Utara-Selatan; perusahaan-perusahaan 
transnasional ini berbasis di AS, Eropa, 
Chili, Mexico, Brazil, Rusia, India, Cina, 
Africa Selatan, Thailand, Malaysia, Indonesia 
maupun Korea Selatan. Hal ini yang 
menyebabkan krisis baik di daerah pedesaan 
maupun perkotaan.

“Tanah-tanah dirampas di Asia, Afrika, 
Amerika dan Eropa untuk industri pertanian, 
HTI, pertambangan, proyek-proyek 
infrastruktur, bendungan, turisme, taman 
nasional, industri, perluasan daerah kota 

maupun untuk kegiatan militer,” kata Henry 
di kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI 
Sumatera Barat, di Padang, Selasa (10/7).

Henry yang juga Koordinator Umum 
La Via CampesinaIa juga menjelaskan 
atas dasar inilah Serikat Petani Indonesia 
(SPI) mengadakan workshop dan seminar 
internasional mengenai “Pembaruan Agraria 
di Abad 21” sebagai rangkaian peringatan 
Hari Lahir (Harlah) SPI Ke-14 dari tanggal 
10-15 Juli di Bukit Tinggi dan Lima Puluh 
Kota, Sumatera Barat. Hal tersebut sekaligus 
untuk menganalisa konteks global, dinamika 
serta tuntutan di tingkat lokal mengenai krisis 
agraria hari ini.

“Pertemuan yang dihadiri oleh puluhan 
petani dari seantero dunia ini diharapkan 
akan mampu menghasilkan pandangan 
dan agenda penerapan pembaruan agraria 
sejati yang mencakup penerapan kedaulatan 

pangan, agroekologi, perlindungan 
keanekaragaman hayati dan pengakuan 
atas peran perempuan dan pemuda dalam 
pembangunan pertanian,” kata Henry.

Henry juga menyampaikan dari rangkaian 
peringatan Harlah SPI ke-14 tersebut juga 
diharapkan menghasilkan pandangan yang 
tepat atas situasi perjuangan pembaruan 
agraria di tingkat nasional maupun global. 
Di usianya yang ke 14 SPI berusaha untuk 
mendapatkan dan menemukan arah 
perjuangan yang tepat atas situasi global 
tentang pembaruan agraria.

“Pandangan umum dan agenda untuk 
melaksanakan reforma agraria yang 
mencakup pelaksanaan kedaulatan pangan, 
agroekologi, keanekaragaman hayati dan 
kepedulian terhadap nasib petani, inilah yang 
akan menuntun dan memandu kita dalam 
mencapai kemenangan sejati,” tambahnya.
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Pembaruan Agraria Abad ke-21 
untuk Kedaulatan Rakyat

Perampasan Tanah, Ekonomi 
Hijau: Tantangan Petani

BUKITTINGGI. Dunia telah berubah dalam satu abad belakangan. Perampasan tanah kini menjadi tantangan besar di dunia: walaupun belum 
ada angka yang tetap, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pembelian lahan pertanian sekitar 70 juta hektar di seluruh dunia. Dunia 
mengalami krisis finansial yang menjadikan pangan dan lahan sebagai objek spekulasi besar-besaran.

Perubahan juga tidak hanya terjadi di luar. Pengorganisasian petani, kampanye, dan perjuangan rakyat juga menyesuaikan.
“Kami terus bertukar pengalaman tentang proses pembaruan agraria, cara meraih kemenangan, bahkan kesalahan-kesalahan yang kami 

buat—agar tak mengulanginya lagi di masa depan,” ujar Henry Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) di sela-sela pertemuan internasional 
mengenai “Pembaruan Agraria di Abad 21”, dengan tema “Mempertahankan Tanah dan Teritori: Tantangan dan Peluang” di Bukit Tinggi, Sumatera 
Barat, 10-13 Juli 2012.

“Sejak tahun 1998 SPI berdiri, dan para petani anggota terus berjuang mempertahankan tanah dan wilayah adat mereka,” ujar Henry. Anggota 
SPI yang tersebar di hampir setiap provinsi di seluruh Indonesia  adalah petani kecil, masyarakat adat atau kaum tak bertanah. Mereka inilah yang 
kerap mengalami konflik dengan pihak negara maupun swasta—kebanyakan dalam perkebunan dan hutan.

Namun pekerjaan mempertahankan lahan, wilayah dan kebudayaan—serta kehidupan itu sendiri: pertanian dan produksi pangan—tidak 
hanya dilakukan oleh para petani anggota SPI. Ada ribuan pejuang lain di lini yang berbeda: pejuang hak asasi, nelayan, kaum muda, masyarakat 
adat, pegiat lingkungan, konsumen dan bahkan kaum miskin kota.

“Banyak dari kaum muda yang ingin bekerja di pertanian yang tak punya akses terhadap lahan harus pergi ke kota. Perempuan di pedesaan 
yang punya hak atas tanah harus pergi ke luar negeri untuk menjadi buruh migran,” ujar Yen-Ling Tsai dari Taiwan Rural Front.

Keresahan mengenai perampasan lahan, sulitnya investasi di pedesaan, serta mempertahankan hak atas tanah dan wilayah petani dan 
masyarakat adat juga sampai ke masyarakat internasional. Setidaknya saat ini ada dua inisiatif di level tersebut, yang pertama adalah Panduan 
Sukarela mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan Kehutanan di Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), serta pengakuan hak 
asasi petani di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Paolo Groppo dari Divisi Pembangunan Pedesaan FAO (Organisasi Pangan Dunia) yang juga hadir dalam acara 
ini menyatakan,”Inisiatif dari bawah sangat penting, dan FAO terus memfasilitasi hal tersebut seperti yang dilakukan pada kasus Panduan Sukarela 
mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan Kehutanan.”

Dia melanjutkan lagi, “dan bahwa pembaruan agraria sejati yang digagas La Via Campesina dan berbagai gerakan di seluruh dunia adalah 
bagian dari proses demokratisasi rakyat." #

BUKIT TINGGI. Dalam beberapa tahun belakangan, perampasan tanah (land grabbing) terjadi di banyak negara. Fenomena ini juga menjadi 
pembahasan banyak kalangan, termasuk sang korban: para petani kecil dan masyarakat adat.

Ekonomi hijau (green economy), salah satu hasil Rio+20 bulan lalu juga diyakini sebagai jalan baru perampasan tanah. Atas nama konservasi 
alam dan jasa lingkungan untuk perdagangan karbon, terjadi banyak peminggiran terhadap petani dan masyarakat adat dari tanah dan 
wilayahnya. Lahan dan teritori digunakan oleh negara maupun swasta untuk menjual karbon ke negara-negara polutan.
Kedua hal inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi petani di abad ke-21. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama La Via Campesina, gerakan 
petani internasional, mengadakan pertemuan internasional mengenai “Pembaruan Agraria di Abad 21”, dengan tema “Mempertahankan Tanah 
dan Teritori Masyarakat Adat: Peluang dan Tantangan ke Depan.” Bersama puluhan delegasi internasional petani, masyarakat adat dan aktivis 
tanah dan hak asasi, tantangan-tantangan tersebut diidentifikasi dan berusaha dicarikan solusinya. Pertemuan ini berlangsung di Bukit Tinggi 
mulai tanggal 10 hingga 14 Juli 2012.

Data terakhir dari landportal menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar terkena perampasan lahan. Sekitar 9,5 juta 
hektar diambil alih oleh investor asing atau lembaga keuangan. Sementara pada level internasional, sekitar 70 juta hektar lahan pertanian telah 
beralih dari petani ke perusahaan dalam kurun waktu beberapa tahun saja.

“Mayoritas dari tanah ini digunakan untuk proyek semacam food estate atau ekspansi perkebunan,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum SPI, di 
Bukit Tinggi, Sumatera Barat. (12/07)

SPI telah lama berjuang melawan perampasan lahan ini. Bersama La Via Campesina, SPI adalah salah satu gerakan sosial yang paling pertama 
mengemukakan adanya peningkatan tren deal lahan sejak tahun 2008.

“Saat itu terjadi pergeseran investasi karena terjadi krisis ekonomi, jadi perusahaan dan lembaga keuangan beralih investasi pada pangan dan 
lahan pertanian,” kata Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina.

Dia melanjutkan, “Karena banyak digunakan untuk ekspansi perkebunan, tak jarang perampasan lahan ini mengundang konflik besar antara 
negara atau swasta versus rakyat—seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Merangin, Jambi.”

Sementara di Sumatera Barat, kepemilikan tanah yang secara tradisional dikuasai secara kolektif (adat) telah berubah—dimana hampir 70 
persen tanah adat  yang berada di kabupaten Pasaman, Dhamasraya dan Agam sudah dikuasai oleh... Bersambung ke halaman 9
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Yang Hilang Haknya Atas Tanah, 
Hilang Kemerdekaannya

BUKITTINGGI. “Siapa yang hilang haknya atas 
tanah, hilang kemerdekaannya. Ia terpaksa 
menggantungkan hidupnya kepada orang 
lain”. Ungkapan yang pernah diucapkan 
oleh salah seorang proklamator Indonesia, 
Bung Hatta, kembali diperdengarkan oleh 
Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI) pada saat membuka Seminar 
Internasional Pembaruan Agraria Abad 21 di 
Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tadi pagi.

Henry yang juga Koordinator Umum La 
Via Campesina ini menyampaikan bahwa oleh 
sebab itu pembaruan agraria sejati adalah hal 
yang mutlak dilakukan untuk memastikan 
keadilan agraria.

“Oleh karena itu hari ini berkumpul 
petani dari 26 negara untuk bersama-sama 
merumuskan pembaruan agraria di abad 

21. Balai sidang Bung Hatta yang menjadi 
tempat penyelenggaraan seminar ini juga 
sengaja dipilih untuk kembali mengingat salah 
satu semangat bapak pendiri Indonesia ini,” 
tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan, HS 
Dillon, Utusan Khusus Presiden Bidang 
Penanggulangan Kemiskinan yang juga 
hadir dalam acara ini. Dia menyampaikan, 
berdasarkan cita-cita proklamasi, tanah 
digunakan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan rakyat.

“Walaupun begitu saat ini begitu banyak 
tantangan dari kaum liberalis dan kapitalis. 
Jadi memang tidak semudah membalik 
telapak tangan untuk menerapkan pembaruan 
agraria di Indonesia,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan bahwa strategi 

pembangunan harus sesuai dengan keinginan 
rakyat sehingga rakyat Indonesia mampu 
berdaulat dalam politik, mandiri dalam 
ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

“Oleh karena itu saya mendukung SPI 
dalam usahanya menegakkan pembaruan 
agraria sejati di Indonesia bersama dengan 
gerakan masyarakat sipil lainnya,” tambahnya.

Koperasi Penyokong Pembaruan Agraria
Sementara itu, Revrisond Baswir, pegiat 

Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) 
menyampaikan dalam konteks perjuangan 
kemerdekaan, pembaruan agraria dapat 
dilihat dengan perspektif pasal 33 UUD 1945 
yg diamanatkan oleh pejuang kemerdekaan. 
Menurutnya, di pasal 33 UUD 1945 jelas-
jelas dikatakan Indonesia ingin mewujudkan 
demokrasi ekonomi.

“Jadi memang seharusnya rakyat 
mempunyai akses alat-alat produksi dan 
ini bagian integral dari cita-cita proklamasi. 
Tidak ada pilihan, tanah harus dikuasai oleh 
para penggarap,” tegasnya.

Ekonom asal Universitas Gajah Mada ini 
juga menyampaikan hubungan koperasi dan 
pembaruan agraria di Indonesia tidak hanya 
bicara meningkatkan lahan yang dikuasai 
petani, tapi bagaimana mengorganisasikan 
penguasaan lahan. Gerakan petani di 
Indonesia harus bisa menyediakan surplus 
kapital untuk membiayai logistik gerakan, 
oleh karena itu jawabannya adalah dengan  
berkoperasi sehingga mampu berjuang 
dengan modal sendiri.

“Di usianya yang ke-14 ini, SPI harus 
mampu mendorong berdirinya koperasi-
koperasi pertanian, sehingga melalui koperasi 
itu terbiayailah gerakan petani, sehingga 
gerakan petani menjadi gerakan sendiri dan 
mandiri,” tambahnya.#

(Foto) Seminar Internasional Pembaruan Agraria dan Mempertahankan Lahan dan Teritori di Abad 21: Pelu-
ang dan Tantangan ke Depan, diselenggarakan La Via Campesina di Bukit Tinggi, Sumatera Barat (14 Juli 2012)

Sambungan dari halaman 8     ...perkebunan kelapa sawit dan tambang.
Selain model ekstraktif seperti tambang dan perkebunan, saat ini perampasan lahan juga difasilitasi oleh konsep ekonomi hijau. Akumulasi 

modal dan kerakusan sudah merambah alam dan lingkungan.
“Jasa yang disediakan lingkungan dan bumi pertiwi harus dibayar dan bahkan diperdagangkan,” ujar Reinaldo Chingore, petani dari 

Mozambik.
Dengan model ini, berhektar-hektar lahan dicaplok untuk proyek REDD atau konservasi dan kemudian dijual dalam mekanisme perdagangan 

karbon. Pengaplingan lahan ini menghalangi akses dan hak petani serta masyarakat adat terhadap tanah atau teritori mereka.
“Kita tidak lagi bisa mencari penghidupan dari tanah atau hutan warisan nenek moyang,” ujar dia lagi.
“Fakta ini menunjukkan bahwa kapitalisme mulai berubah kulit menjadi seakan-akan hijau, namun tetap hanya menguntungkan segelintir 

orang saja,” pungkas Reinaldo.
Tak hanya lahan yang terbatas di daratan, lautan pun dikapling-kapling juga. Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menyatakan 

bahwa saat ini juga ada konsep yang bertajuk ekonomi biru (blue economy) yang kira-kira praktiknya sama dengan ekonomi hijau, namun 
bedanya lautan dan pesisir yang jadi dikomodifikasi.

“Untuk itulah SPI menyarankan kita semua membahas kembali pembaruan agraria di saat ini,” kata Henry Saragih.
“Kita harapkan ide pembaruan agraria seperti yang termaktub di UU Pokok Agraria 1960 bisa kembali menjadi arus utama untuk 

memulihkan hak rakyat atas tanah dan masyarakat adat atas wilayahnya,” tambah dia.
“Jika rakyat bersatu, tak ada yang tak mungkin,” pungkas Henry.#
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Petani Sebagai Garda Terdepan 
Dalam Perjuangan Tanah Palestina
BUKITTINGGI. Di tengah-tengah Kegiatan 
“Konferensi Internasional Pembaruan Agraria 
Abad 21” pada pertengahan Juli lalu, para 
pimpinan Serikat Petani Indonesia (SPI) dari 
berbagai wilayah menerima delegasi ormas 
tani Palestina, The Union of Agricultural 
Work Committees (UAWC) yang diwakili oleh 
Mohammed Y.A. Njoum. Pertemuan tersebut 
merupakan momen penting bagi The Union of 
Agricultural Work Committees (UAWC) untuk 
menyebarluaskan informasi yang gamblang 
tentang penindasan petani di Palestina, serta 
menggalang dukungan solidaritas terhadap 
perjuangan melawan penjajahan Isael.

Bagi sebagian besar masyarakat di 
Indonesia, konflik Palestina-Israel lebih 
dipandang sebagai konflik antara kekuatan 
Islam dan Zionis Israel. Sangat sedikit 
informasi yang memberikan gambaran 
bagaimana bentuk dan dampak dari konflik 
tersebut terhadap kehidupan para petani 
di Palestina. Sejarah penjajahan Israel 
terhadap rakyat Palestina merupakan sejarah 
perampasan lahan dan pengusiran petani 
Palestina dari lahan pertaniannya. Untuk 
menguasai tanah Palestina, Zionis Israel 
merebut lahan-lahan pertanian yang subur 
dan menyisakan lahan tandus yang sulit 
untuk ditanami. Perjuangan rakyat Palestina 
merupakan perjuangan untuk merebut 
kembali tanah-tanah yang dirampas oleh 
Israel sejak tahun 1948. Perang 6 hari antara 
Mesir dan Israel pada tahun 1967 semakin 
memperluas wilayah jajahan Israel dan 
menyisakan wilayah Tepi Barat dan Jalur 
Gaza. Dalam 10 tahun terakhir, pembangunan 
pemukiman Yahudi di Tepi Barat telah 
mencaplok semakin luas tanah rakyat 
Palestina, dan menyisakan kepingan kecil 
tanah-tanah penduduk yang terpisah-pisah 
dan dibentengi oleh tembok setinggi 8-10 
meter.

Rezim zionis Israel menggunakan 
berbagai cara agar dapat menguasai lebih 
banyak tanah-tanah pertanian yang subur 
di wilayah Palestina. Dengan melakukan 
intimidasi, teror, kekerasan bahkan 
pembunuhan, akan mendorong petani-
petani Palestina untuk mengungsi ke 
tempat yang lebih aman dan meninggalkan 
lahan pertaniannya. Sebagian petani 
yang mengungsi untuk tinggal di wilayah 
lain, masih ada yang mengerjakan lahan 
pertaniannya dengan menempuh perjalanan 
sangat jauh dari pengungsian ke lahan 
pertaniannya untuk bertahan hidup. Namun 
rezim Israel  dengan segera akan menetapkan 
lahan tersebut sebagai tanah absente, 
menggusur seluruh tanaman pangan di atas 

lahan tersebut, kemudian disita menjadi 
milik Israel. Tanah-tanah pertanian yang 
disita tersebut kemudian dijadikan kawasan 
konservasi atau kawasan agro industri 
modern skala besar yang dikelola oleh 
perusahaan-perusahaan swasta milik Israel.

Cara lainnya adalah memutus pasokan 
air dan berbagai input pertanian yang 
dibutuhkan oleh petani Palestina. Bagi petani 
yang masih bertahan untuk tetap tinggal 
di lahan pertaniannya, akan menghadapi 
berbagai sabotase dari rezim Israel. Mereka 
membangun pipa pengeboran air yang 
besar di sumber-sumber mata air utama, 
untuk dialirkan ke pemukiman Israel, kolam 
renang maupun keperluan agro industri 
milik Israel. Pembajakan sumber mata air 
tersebut menjadikan lahan-lahan petani 
Palestina kering kerontang dan tidak dapat 
lagi ditanami tanaman pangan. Kontrol ketat 
militer Israel terhadap peredaran benih 
tanaman pangan mengakibatkan sulitnya 
petani Palestina memperoleh benih tanaman 
pangan untuk menanami kembali lahan 
pertaniannya. Militer Israel juga melakukan 
kontrol ketat terhadap produk-produk 
pertanian petani Palestina yang akan dijual ke 
Israel atau sekedar melintasi perbatasan yang 
memisahkan antara desa satu dengan desa 
lainnya.

Menghadapi situasi tersebut, The Union 
of Agricultural Work Committees (UAWC) 
berjuang untuk menguasai kembali lahan-
lahan pertanian yang dirampas oleh Israel. 

Mereka menggalang dukungan dan solidaritas 
dari organisasi gerakan sosial di berbagai 
negara untuk membantu petani Palestina yang 
telah kehilangan segalanya (lahan, rumah, 
benih dan sarana produksi). Bantuan dalam 
bentuk donasi benih untuk petani Palestina 
dari berbagai kalangan, telah membantu 
petani untuk tetap bertahan dan memenuhi 
kedaulatan pangan rakyat Palestina. Sebagai 
catatan, lebih dari 80 % penduduk di Gaza 
yang mayoritas adalah petani, hidup dalam 
kondisi miskin dan memprihatinkan dalam 
situasi perang.

Perjuangan kemerdekaan Palestina tidak 
dapat dilepaskan dari perjuangan petani 
untuk merebut dan mempertahankan tanah 
pertaniannya dari penjajahan Israel. Petani 
Palestina adalah garda terdepan dalam 
mempertahankan dan merebut kembali tanah 
kedaulatan bagi rakyat Palestina. Gerakan 
perlawanan yang terkenal dengan sebutan 
‘intifada’, merupakan perlawanan yang 
dimobilisasi oleh para petani-petani Palestina 
untuk melawan penggusuran oleh militer 
Israel. Perjuangan The Union of Agricultural 
Work Committees (UAWC) menanami kembali 
lahan-lahan yang telah dihancurkan Israel 
merupakan keberlanjutan dari perjuangan 
‘intifada’.

* Penulis adalah lulusan pasca sarjana Ilmu 
Politik, Universitas Indonesia dan saat ini aktif 
di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani 
Indonesia)

Oleh: Heri Purwanto *

(Foto) Perwakilan petani Palestina, Mohammed Y.A Njoum dari organisasi The Union of Agricultural Work 
Committees (UAWC) sedang menjelaskan mengenai konflik di daerahnya pada Seminar dan Workshop Inter-
nasional Pembaruan Agraria yang diselenggarakan oleh La Via Campesina di Bukit Tinggi, Juli 2012. 
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Pemerintah Tak Pernah Serius 
Urus Kedelai
JAKARTA. Januari 2007 harga kedelai 
meningkat lebih dari 200 persen dibanding 
pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Saat 
itu harga kedelai di kisaran Rp 7.800/Kg yang 
merupakan harga tertinggi sejak 24 tahun 
terkahir. Hal yang sama kembali berulang, di 
tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan 
pokok di bulan Ramadhan ini, harga kedelai 
kembali melambung tinggi. Tentu ini menjadi 
pukulan cukup keras bagi para pengrajin tahu 
dan tempe dan konsumen pada umumnya.

Lonjakan ini disebabkan alasan yang 
sama yaitu menurunnya produksi kedelai 
di Amerika Serikat yang merupakan 
penyumbang terbesar impor kedelai 
Indonesia, jika saat itu karena alih fungsi 
produksi kedelai menjadi etanol hari ini 
karena kekeringan yang melanda kawasan 
tersebut. Kekeringan yang disebut sebagai 
kekeringan terburuk sejak tahun 1950-an 
ini dikabarkan menyebabkan penurunan 6 
persen produksi kedelai di Amerika Serikat.

Untuk mengatasi lonjakan harga 
kedelai, pemerintah kemudian melakukan 
langkah yang sama seperti tahun 2007, yaitu 
menurunkan bea masuk kedelai hingga 0 
persen.

Menurut Henry Saragih, Ketua Umum 

Serikat Petani Indonesia (SPI), pemerintah 
tidak pernah belajar dari kasus yang sama 
soal kedelai. Justru yang membuat produksi 
kedelai dalam negeri hancur adalah karena 
diberlakukannya bea masuk impor kedelai 0 
persen.

“Pemicu awal dari krisis kedelai yang 
berulang terjadi di Indonesia adalah karena  
pemerintah memberlakukan kebijakan pasar 
bebas dengan membuka keran impor kedelai 
dan menurunkan bea masuk kedelai hingga 
0 persen pada tahun 1999,” jelas Henry 
(22/07).

Kebijakan tersebut, lanjut Henry, 
membuar pasar nasional dibanjiri kedelai 
impor, akibatnya harga kedelai di tingkat 
petani tertekan, petani banyak yang merugi 
dan memilih untuk beralih ke tanaman lain 
atau terpaksa mencari pekerjaan di sektor 
lain.

Padahal tidak sampai dua dekade lalu 
produksi kedelai di Indonesia masih sangat 
tinggi, bahkan Indonesia boleh berbangga 
swasembada kedelai tahun 1992. Data BPS 
menunjukkan impor kedeleai ‘hanya’ sebesar 
541 ton pada tahun 1990. Angka ini melonjak 
menjadi 1,5 juta ton dengan nilai Rp 5,9 triliun 
pada tahun 2011.

“Tahun 2008 ketika harga kedelai 
melonjak hingga 200 persen, kita sudah 
ingatkan pemerintah, untuk jangka panjang 
kita harus berswasembada kedelai, tidak bisa 
menggantungkan terus menggantungkan 
kebutuhan dari impor,” tegas Henry

Untuk mencapai swasembada itu, 
menurut Henry, ada tiga hal utama yang 
harus dilakukan pemerintah, pertama, segera 
melaksanakan pembaruan agraria. Kedua, 
membangun infrastruktuir di pedesaan 
seperti irigasi dan jalan-jalan desa bukan 
hanya jalan tol saja yang dibangun. Ketiga, 
tegakkan kedaulatan pangan dengan 
cara berswasembada dan melepaskan 
ketergantungan terhadap mekanisme pasar 
bebas.

“Jika Menteri Pertanian belum lama ini 
mengumumkan terdapat 2,1 juta hektar 
lahan produktif dari 7 juta lahan terlantar 
yang ada hari ini mengapa lahan-lahan 
tersebut tidak didistribusikan kepada para 
petani kedelai maupun tanaman pangan 
lainnya untuk sungguh-sungguh kembali 
mencapai swasembada pangan di Indonesia 
dan melepaskan ketergantungan dari pangan 
impor,” pungkas Henry.#

Melihat kondisi yang demikian maka pada tahun 2001, Ernatati mengagas terbentuknya koperasi bersama beberapa orang petani perempuan 
lainya. Mereka juga mengadakan kegiatan yasinan setiap minggunya dengan cara bergiliran setiap rumah anggotanya, setelah selesai yasinan 
biasanya akan berlanjut pada kegiatan koperasi dan membicarakan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Ernatati juga berhasil menaikan upah buruh petani perempuan di kampungnya.

Pengabdi Petani Perempuan
Penghargaan Pengabdi Petani Perempuan SPI diberikan kepada Tukiyem, seorang petani dari Ponorogo, Jawa Timur. Tukiyem adalah anggota 

Panitia Kerja Petani Perempuan (PKPP) Jawa Timur yang dibentuk SPI untuk membantu kerja-kerja pengorganisasian petani perempuan. Saat 
ini beliau mempraktekkan pertanian organik di lahan yang disewa dari pemilik tanah. Tukiyem adalah pengurus kopersi simpan pinjam dan 
alumni sekolah lapang SPI tahun 2010. Tukiyem berhasil mengajak masyarakat sekitar desanya dan luar desanya untuk melaksanakan pertanian 
agroekologi dan membuat demplot di beberapa desa. Tukiyem juga sukses mempraktekkan SRI (System Rice Intensification) dalam tanaman padi, 
dan melaksanakan pemulian benih terutama benih padi. Pada bulan Juni 2012, ibu Tukiyem mewakili petani perempuan SPI ikut dalam pelatihan 
agroekologi yang dilaksanakan di Filipina.

Penggerak Petani Perempuan
Penghargaan Penggerak Petani Perempuan SPI diberikan kepada Oom Pramestuty. Petani perempuan yang tergabung bersama Dewan 

Pengurus Cabang (DPC) SPI Sukabumi ini sukses memperjuangkan lahan pertanian mereka yang dirampas PT Sugih Mukti seluas 700 Ha, yang 
saat ini telah mereka tanami dengan tanaman pangan.

Bersama-sama dengan anggota petani perempuan lain, Oom juga berinisiatif dalam membuka  warung sembako sebagai usaha bersama, 
dengan sistem koperasi. Selain itu, Oom juga ikut dalam pelatihan kepemimpinan SPI dan saat ini membuat demplot pertanian organik dengan 
dampingan dari alumni sekolah lapang.#

Sambungan  dari halaman 5

TANAH UNTUk penggarap!!!
www.spi.or.id



PEMBARUAN TANI
EDISI 102
AGUSTUS 201212 K E D A U L A T A N  P A N G A N

(Foto) Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) Sukardi 
Bendang (kedua dari kiri) menjadi seorang pembicara dalam sebuah diskusi di Padang, Sumbar.

Mewujudkan Kedaulatan Pangan

PADANG. FAO (Food and Agriculture 
Organization-Badan Pangan Dunia) pada 2011 
mencatat bahwa kelaparan penduduk dunia 
tahun 2010 mencapai sekitar 925 juta jiwa. 
Ini berarti satu dari enam penduduk dunia 
masih terjebak dalam kelaparan. Sementara di 
Indonesia, paling sedikit 23,63 juta penduduk 
Indonesia terancam kelaparan.

Konsep Ketahanan Pangan yang 
dirumuskan FAO pada Word Food Summit 
(WFS) bulan November 1996 di Roma telah 
gagal memenuhi kebutuhan pangan serta 
menghapuskan kelaparan di dunia hingga 
2015. Menurut FAO pada tahun 1996 terdapat 
800 juta dari 5,67 milyar penduduk dunia 
yang menderita kurang pangan, diantaranya 
200 juta balita menderita kurang gizi 
terutama energi dan protein.  Laporan PBB 
juga mencatat bahwa 3 – 5 ribu orang mati 
setiap hari akibat kelaparan dan dampaknya.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 
2002 sebagai bentuk turunannya di Indonesia 
dimana konsep ini tidak mengatur bagaimana 
pangan itu diproduksi dan dari mana pangan 
tersebut berasal, petani belum menjadi bagian 
dari konsep dan kebijakan ketahanan pangan 
nasional.

Rapuhnya Ketahanan Pangan Indonesia
Sektor pertanian tanaman pangan kita 

saat ini dihadapkan pada situasi yang bisa 
dikatakan dilematis, di satu sisi ketersediaan 
lahan yang cukup luas (sebagai negara 
agraris) selalu disebut sebut  mampu 
memenuhi kebutuhan pangan  masyarakat 
secara keseluruhan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 
bulan Januari-Juni 2011, impor pangan 
Indonesia mencapai 11,33 juta ton dengan 
nilai US$5,36 miliar atau kurang lebih Rp 45 
triliun. Komoditas impor bervariasi, mulai 
dari beras, jagung,terigu,gula,garam,telur 
ayam,daging sapi, singkong, bawang merah, 
cabai, hingga ke buah-buahan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2011 menunjukkan, impor beras Indonesia 
dari sejumlah negara mencapai 2,75 juta ton 
dengan nilai US$1,5 miliar. Vietnam menjadi 
negara eksportir terbesar bagi pasokan beras 
di Tanah Air dengan jumlah mencapai 1,78 
juta ton. Sementara sumber Pelindo II Cabang 
Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan 
impor pangan selama Januari-Maret 2012 
melalui Pelabuhan Tanjung Priok : Beras 
sebanyak 330.539 Ton, Jagung 33.700 Ton, 
Tapioka 7.422 Ton, Gandum 546.932 Ton,  
Garam 25.400 Ton.

Impor pangan terus meningkat sejak 
Indonesia menjadi anggota Organisasi 
Perdagangan Dunia (World Trade 
Organizations/WTO) dan menerapkan 

Oleh: Sukardi Bendang *

liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas. 
Indonesia makin terbuka setelah Presiden 
Soeharto menandatangani Letter of Intent 
dengan Dana Moneter Internasional (IMF) 
dan Structural Adjustment Program (SAP) 
dengan Bank Dunia pada 1997.

Sumatera Barat yang di kenal sebagai 
daerah surplus beras berbanding terbalik 
dengan kebutuhan beras Sumbar yang di 
datangkan dari luar. Terbukti Sumatera 
Barat tidak siap ketika terjadi bencana alam 
sehingga mendatangkan beras dari luar. 
Menyikapi naiknya harga beras akibat banjir 
bulan November 2011 yang lalu Bulog sumbar 
mendatangkan 12.200 ton beras dari luar, 
kebijakan ini pertanda ketahanan pangan 
Sumbar sangat rapuh ketika terjadi bencana, 
hal yang sama terjadi pada bencana gempa 
2009.

Stok beras BULOG Sumbar  per-maret 
2012 tersedia 23.250 ton, terdiri dari : Stok 
lama 8.000 ton, beras Thailand 6.250 ton, 
beras vietnam 11.000 ton, dari 23.250 ton 
yang termasuk pembelian dari petani hanya 
300 ton (Sumber Bulog Sumbar, 20 Maret 
2012).

Sementara arah pembangunan 
perkebunan Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat yang menargetkan volume ekspor 

komoditi minyak kelapa sawit daerah dalam 
lima tahun ke depan (2011-2015) secara 
bertahap meningkat menjadi 1.010.645 ton 
setelah 795.450 ton di tahun 2009, ancaman 
untuk semakin merapuhkan kedaulatan 
pangan di Sumbar seperti yang terjadi di Kab. 
Pasaman Barat-Sumbar.

Pembaruan Agraria Sejati Prasyarat  
Utama Membangun Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan adalah hak setiap 
bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi 
pangan mandiri, mengkonsumsi dan 
memasarkan hasil pertaniannya tanpa adanya 
intervensi pihak luar.

Terdapat tujuh prasyarat utama untuk 
menegakkan kedaulatan pangan, antara 
lain adalah: (1) Pembaruan Agraria; 
(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 
pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam 
secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk 
pangan dan tidak sekadar komoditas yang 
diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan 
pangan oleh korporasi; (6) Melarang 
penggunaan pangan sebagai senjata; (7) 

Bersambung ke halaman 13
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SPI Bireuen Perkenalkan 
Pertanian Berkelanjutan ke Siswa SMA

Foto bersama pengurus DPC SPI Bireuen, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) bersama para siswa SMK Negeru 1 
Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, NAD.

BIREUEN – Pelaksanaan pertanian 
berkelanjutan yang identik dengan 
pertanian organik mengintegrasikan secara 
komprehensif aspek lingkungan hingga 
sosial ekonomi masyarakat pertanian. Sistem 
pertanian yang dapat memenuhi kriteria 
keuntungan ekonomi, keuntungan sosial 
bagi keluarga tani dan masyarakat, dan 
konservasi lingkungan secara berkelanjutan. 
Hal inilah yang coba untuk diperkenalkan 
oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Bireuen, Nangroe Aceh 
Darussalam kepada para siswa/i SMK Negeri 
1 Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen 
(07/07).

Azhari, Ketua Badan Pelaksana Cabang 
(BPC)  SPI Bireuen menyampaikan bahwa 
acara ini untuk lebih mengenalkan para siswa 
SMK yang notabene merupakan generasi 
muda penerus bangsa kepada pola pertanian 
yang “benar”, yang ramah lingkungan, dan 
lebih peduli kepada petani (kecil).

“Nantinya SPI juga bisa berkontribusi 
dalam pengembangan siswa SMK di bidang 
ekstrakurikuler khusunya bidang pertanian 
organik seperti proses pembuatan kompos, 
pupuk cair organik, pembibitan,” ungkapnya.

Azhari juga menyampaikan acara ini 
dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-14 Serikat Petani 
Indonesia (SPI) yang jatuh pada 8 Juli 2012.

“Semoga di ulang tahunnya yang ke-
14 SPI bisa lebih maju dan tetap konsisten 
memperjuangkan kepentingan petani kecil di 

Indonesia,” tambahnya.
Basri, Kepala Sekolah SMK N 1 Simplang 

Mamplam menyampaikan sekolahnya adalah 
sebuah sekolah kejuruan bidang pertanian 
yang terletak di kawasan perbukitan 
yang sudah mulai tandus, maka sangatlah 
tepat dilaksanakan kegiatan seperti yang 
dilaksanakan oleh SPI untuk menjaga 
lingkungan tetap hijau.

“Alhamdulillah kegiatan yang diikuti oleh 
seluruh murid, guru, dan tentunya pengurus 
Cabang SPI Bireuen ini berjalan sukses,” 
ungkap Basri.

Acara ini juga ditandai dengan 
penanaman bibit pohon seperti mahoni, 
nimba, cemara dan trembesi yang berjumlah 
sekitar 1000 batang, yang merupakan 
swadaya dari anggota SPI Bireuen.

Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.
Masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-

sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar yang berujung pada sengketa agraria, 
Badan Pertanahan Nasional (2011) mencatat 2.791 kasus pertanahan pada tahun 2011.

Dilaksanakannya Pembaruan Agraria Sejati dimana sangat penting menata kembali struktur penguasaan agraria yang timpang, kemudian 
mendistribusikan tanah kepada petani khusus peruntukannya bagi pembangunan pertanian pangan sebagai prasyarat utama dalam 
pembangunan Kedaulatan Pangan yang berbasiskan rasa keadilan rakyat. Penguasaan tanah di tingkat rumah tangga petani yang rata- rata di 
Indonesia hanya 0,3 hektar sangat berpengaruh terhadap kurangnya produksi pangan dan tingkat kesejahteraan petani.

Penelitian pada beberapa daerah di Sumatera Barat menunjukan penyebab kemiskinan rakyat selain sulitnya mengakses modal dan 
kurangnya keterampilan, juga disebabkan oleh kurangannya penguasaan lahan untuk pertanian pangan. Kekurangan tanah dalam tataran ideal 
tidak mungkin terjadi dalam masyarakat Minangkabau karena menganut sistim kekeluargaan dengan kepemilikan tanah ulayat. Namun pola 
penguasaan tanah di Sumatera Barat berubah seiring waktu, pada beberapa kasus tanah menjadi komoditas yang diperebut oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap tanah di antaranya : pemerintah (termasuk pemerintah nagari); kapital / korporasi; penguasa ulayat (oknum ninik 
mamak); dan petani (anak-cucu dan kemenakan)

”Adat Di Isi, Limbago Di Tuang” dan ”Siliah Jariah”, istilah ”Adat Di Isi, Limbago Di Tuang” mengandung makna serangkaian usaha-usaha 
memenuhi ketentuan adat untuk memperoleh hak tertentu atas tanah,sedangkan ”Siliah Jariah” secara sederhana dapat diartikan sebagai 
pengganti jerih payah. Kedua istilah ini sangat populer dalam perolehan hak pengelolaan atas tanah, dan istilah ini pula yang memisahkan 
anak-cucu dan kemenakan di sentra-sentra perkebunan besar Sumatera Barat dengan tanah-tanah pertaniannya. Tanah ulayat diserahkan 
pengelolaannya oleh penguasa ulayat dengan intervensi pemerintah kepada pemilik modal tanpa tersisa lagi tanah pertanian yang memadai 
untuk anak-cucu dan kemenakan.

* Penulis adalah Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat. Makalah disampaikan pada Diskusi Publik 
Ketahanan Pangan dengan tema : “Mewujudkan Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan dan kemandirian”,  Padang, Sumatera Barat, 27 Juni 2012

Sambungan dari halaman 112
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CEPA Indonesia-Uni Eropa: 
Mengulang Kesalahan ACFTA?
Oleh: Muhammad Ikhwan dan Rahmat Hidayat *

Foto aksi petani kentang Dataran Dieng bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak impor kentang beberapa waktu yang lalu.

JAKARTA. Pada tahun 2009, Vision Group yang 
terdiri dari pemerintah Indonesia bersama 
Uni Eropa  merekomendasikan adanya  
penetapan suatu perjanjian bilateral yang 
ambisius antara Indonesia dan Uni Eropa. 
Tiga tahun kemudian, perjanjian tersebut 
masih tak jelas juntrungannya. Deal ini 
berpotensi akan mengulang kesalahan bagai 
kasus perjanjian perdagangan bebas ASEAN-
Cina (ACFTA): tanda tangan dulu, merugi 
kemudian.

Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (CEPA) Indonesia – Uni Eropa 
memiliki garis besar yang sama dengan 
perjanjian perdagangan bebas dimana-mana, 
yakni akses pasar dan fasilitasi perdagangan. 
Iming-iming yang ditambahkan adalah 
tentang investasi dan pengembangan 
kapasitas. Rekomendasi yang amat khas 
adalah pemotongan tarif sebesar 95 persen 
dalam periode sembilan tahun.

Ini jelas rencana yang sangat ambisius. 
Naga-naganya juga sama dengan sejarah 
ACFTA: liberalisasi ugal-ugalan, yang setelah 
dipraktikkan ternyata membuat industri serta 
usaha kecil dan menengah gulung tikar.

Hal yang menarik  dari dokumen CEPA 
adalah seksi keempat mengenai kerja sama 
perdagangan dan investasi. Dalam dokumen 
itu yang dibahas hanyalah isu teknis: 
sanitari dan pitosanitari, hambatan teknis 
perdagangan, hak kekayaan intelektual, 
fasilitasi perdagangan, kerja sama bea cukai, 
serta kebijakan persaingan dan jasa. Isu 
pertanian tidak dibahas secara detail—apalagi 
mengenai tahapan pengurangan tarif dan 
produk-prouduk pertanian apa yang akan 

dilindungi (akan diturunkan juga atau tidak, 
dan jika diturunkan berapa?). Bagian “pasal 
karet” macam ini yang berpotensi membuat 
CEPA lebih agresif dan liberal—bahkan 
dibandingkan dengan ACFTA sekalipun.

Belajar dari ACFTA yang resmi 
diberlakukan secara penuh tahun 2010, 
hampir semua kalangan dan temuan data 
tak menyangkal bahwa ujung-ujungnya kita 
menderita defisit perdagangan. Terlebih dari 
sektor pertanian—rapor merah. Tren sebelas 
tahun terakhir dalam skema ACFTA adalah 
defisit pada perdagangan komoditas seperti 
kacang-kacangan, buah-buahan, kakao, 
gandum, sereal, daging segar, sayuran, tepung 
dan tembakau.

Pada tahun 2011, giliran petani kentang 
yang meradang akibat anjloknya harga di 
pasaran. Sekitar 72.000 keluarga petani 
kentang di Dataran Tinggi Dieng mengalami 
kerugian besar. Kentang yang biasanya dijual 
Rp 5.500 hingga Rp 6.000 per kg terjun bebas 
hingga ke Rp 4.000 saja. Pasalnya, kentang 
asal Cina merajai pasaran—karena dijual 
hanya seharga Rp 2.500- 3.500 per kg.

Bagi Uni Eropa tentunya Indonesia 
adalah pasar yang potensial dengan jumlah 
penduduk lebih dari 235 juta. Sebagai 
contoh, tingkat konsumsi daging nasional 
adalah 1,72 kg per kapita per tahun (BPS, 
2009). Walau masih jauh di bawah Malaysia 
(5,1 kg per kapita per tahun) atau bahkan 
Filipina (4,5 kg per kapita per tahun), dalam 
sepuluh tahun terakhir konsumsi daging sapi 
kita telah meningkat rata-rata 4,4 persen. 
Sementara produksi sapi lokal tak sanggup 
mengimbangi—cuma tumbuh 0,63 persen per 

tahun. Artinya, ada gap yang sementara harus 
ditutup dengan impor.

Dokumen CEPA menyebutkan akan 
membuka peluang ekspor Indonesia ke Eropa. 
Dari sisi Uni Eropa, saat ini makanan olahan 
menjadi bagian yang semakin penting dari 
pembelanjaan konsumen. Khalayak Uni Eropa 
menghabiskan 12 persen dari pendapatannya 
untuk pangan olahan. Permintaan subsektor 
seperti buah dan sayuran olahan, produk 
sereal, daging olahan dan produk terkait susu 
memang meningkat secara drastis.

Tapi harus diingat bahwa tidak mudah 
juga untuk melakukan ekspor ke Eropa karena 
adanya hambatan-hambatan keluar-masuk 
barang, apalagi produk pangan dan pertanian. 
Uni Eropa mempunyai ketentuan EU Feed 
& Food Safety Legislation. Ketentuan ini 
menjadi hambatan  yang sulit bagi produsen 
Indonesia untuk menyuplai produk pangan 
dan pertanian (olahan) ke negara-negara 
Uni Eropa. Belum lagi pada level kebijakan 
pertanian ada Common Agricultural Policy 
(CAP)—yang terus memberikan subsidi besar 
pada sektor pertanian.

Jika dibandingkan dengan hambatan 
impor, peraturan keselamatan pangan 
dan dukungan pemerintah untuk sektor 
pertanian, tentunya ada ketimpangan yang 
besar. Ketimpangan ini salah satunya sangat 
jelas: produk pangan dan pertanian Eropa 
mempunyai daya saing yang lebih dari produk 
kita. Bandingkan lagi dengan level pelakunya: 
korporasi pangan dan pertanian serta 
produsen skala besar yang jelas menang.. 

Bersambung ke halaman 15
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MENDATAR
1. Benua terbesar di dunia   3. Bahan pewarna   5. Tempat air yang biasa dibuat dari kayu atau 
plastik 7. Sekolah Dasar   8. Golongan darah   10. Provinsi di Indonesia   11. Manis tutur kata dan 
sikapnya 13. Awal hari    15. Alat musik petik    16. Ajaran, sistem yg mengatur tata keimanan 
(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan   17. Dasar    19. Tempat peribadatan   24. Gunung 
di Jawa Barat    25. Usaha Dagang   27. Angkatan Laut   28. Membangkitkan keinginan di hati   
29. Panggilan untuk nenek (Belanda)   30. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

MENURUN
1. Seram, menakutkan   2. Benua penyelenggara Piala Dunia 2010   3. Compact disc    4. Aksara 
ketiga Arab 5. Daya yang dapat menggerakkan sesuatu   6. Petir, halilintar   7. Uang sogok   
9. Asuh, kelola 12. Kera besar, orang utan   14. Pemenang   17. Bagian dari pohon   18. Tidak 
menepati (janji) 20. Negara yang sering berkonflik dengan Palestina   21. Perkiraan, dugaan   
22. Golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan   23. Sejenis buah   26. Nada pertama   
27. Tanda nomor kendaraan daerah Purwokerto dan Magelang

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

Sambungan  dari hal. 14

beberapa tingkat dari petani 
subsisten kita.

Belajar dari berdarah-
darahnya ACFTA, CEPA jelas 
harus dievaluasi mendalam. 
Apalagi menyangkut pangan 
dan sektor pertanian. Pangan 
merupakan salah satu hak 
dasar manusia—setiap orang 
punya hak untuk menentukan 
pangan dan sistem pertanian, 
peternakan dan perikanan 
mereka sendiri, dan bukan 
menyerahkan pangan sebagai 
obyek kekuatan pasar 
internasional. Ini adalah 
definisi kedaulatan pangan 
(food sovereignty) yang 
dimajukan oleh gerakan petani 
internasional La Via Campesina.

Kita (dan pemerintah) 
sering lupa, bahwa ada aspek-
aspek utama yang lepas dari 
kerja sama ekonomi dan 
perjanjian perdagangan bebas 
secara umum. Sejauh ini 
prioritas tak diberikan pada 
aspek pasar lokal dan nasional, 
pemberdayaan keluarga-
keluarga petani kecil dan 
ekonomi pedesaan, nelayan 
dan peternak serta produksi 
distribusi dan konsumsi 
pangan yang berdasarkan pada 
keberlanjutan lingkungan, sosial 
dan ekonomi.

Pemerintah gencar dan 
agresif melakukan liberalisasi, 
khususnya di sektor pangan 
dan pertanian. Di sisi lain, ada 
rencana swasembada beras 
(2014), daging (2014), garam 
konsumsi (2012), jagung 
(2014), kedelai (2014) dan gula 
(2014). Jika kita mengulang 
tanda tangan dulu, misuh-misuh 
kemudian seperti kasus ACFTA, 
target ini akan jadi bahan 
tertawaan belaka.

Cepat evaluasi dan 
membuka diri untuk masukan 
yang paling radikal (bahkan 
kemungkinan membatalkan 
CEPA atau FTA terkait 
Indonesia-Uni Eropa) adalah 
satu-satunya jalan.

 * Muhammad Ikhwan dan 
Rahmat Hidayat adalah Ketua 
dan Staf Departemen Luar Negeri 
Serikat Petani Indonesia (SPI)
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Seminar Internasional Pembaruan Agraria 
di Abad 21 dan Harlah SPI ke-14

Jakarta. Serikat Petani Indonesia (SPI) telah sukses menyelenggarakan beberapa kegiatan di bulan Juli 2012. 
Bekerjasama dengan La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional), SPI menyelenggarakan Seminar dan 
Lokakarya Pembaruan Agraria di Abad 21 yang bertempat di Bukit Tinggi, Sumatera utara (10-14 Juli 2012). 
Acara ini diikuti oleh puluhan petani dari seluruh dunia dan berhasil menghasilkan "Deklarasi Bukit Tinggi" 
yang bakal dijadikan pedoman untuk melakukan pembaruan agraria dan menolak perampasan tanah. (Dua 
foto di atas menunjukkan kegiatan ini).
Selanjutnya, SPI melalui Dewan Pengurus Wiayah (DPW) SPI Sumatera Barat juga sukses menyelenggarakan 
puncak perayaan peringatan Hari Lahir SPI ke-14 (15/07). Acara yang diselenggarakan di tanah perjuangan 
di daerah Sibaladuang, Kabupaten Lima Puluh Kota ini ini dihadiri oleh perangkat pemerintahan mulai dari 
Wali Nagari, Kepala Adat, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, hingga Gubernur Sumatera Barat. Hadir juga 
perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Utusan Khusus Presiden Bidang Pengentasan Kemiskinan, 
cendekiawan, hingga para pegiat ormas dan LSM yang mendukung pembaruan agraria. (Ditunjukkan dengan 
lima foto terakhir)


