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INDEKS BERITA

BANGKO. Sebagian massa aksi yang baru berkumpul dari total lima ribuan petani yang tergabung dalam Dewan Pengurus Wilayah (DPW) 
Serikat Petani Indonesia (SPI). Mereka melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di ruas jalan lintas sumatera (jalinsum), Bangko, 
Kabupaten Merangin, Jambi  (25/09). Massa petani aksi berasal dari tiga kabupaten yakni Merangin, Tebo dan Sarolangun. Aksi ini juga diikuti 
oleh beberapa ormas dan LSM pegiat pembaruan agraria di Jambi.

Bukan hanya di Jambi, seluruh petani anggota SPI memperingati HTN yang jatuh pada 24 September setiap tahunnya. 

Selamat Hari Tani Nasional
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Foto: Aksi massa SPI bersama sekber PHRI merayakan Hari Tani Nasional ke 52, 24 September 2012

JAKARTA. Pada Tanggal 24 September  2012 kita akan merayakan 52 tahun lahirnya Undang-undang Pokok Agraria No.5/1960, yang diperingati 
sebagai Hari Tani Nasional. Penetapan Hari Tani Nasional berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tanggal 26 Agustus 1963 No 169/1963 
menandakan pentingnya peran dan posisi petani sebagai entitas dan soko guru bangsa yang justru kerap dilupakan.

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan, begitu besarnya perlindungan terhadap petani dalam undang-
undang ini dengan menegaskan bahwa tanah-tanah pertanian ditujukan dan diutamakan bagi mereka yang menggarapnya.

“Oleh karena itu semangat dari UUPA No. 5/1960 harus digelorakan di tengah gerusan arus korporasi dan liberalisasi pangan dan pertanian 
yang menyebabkan kemiskinan, kelaparan, konflik agraria  dan kriminalisasi terhadap petani. Dua arus tersebut dengan deras merampas dan 
menggusur lahan melalui ekspansi dan eksploitasi lahan untuk perkebunan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, industri, pertanian pangan 
skala luas dan pusat-pusat perdagangan“ papar Henry.

Pengutamaan korporasi pangan dan pertanian tersebut berdasar pada ketidakpercayaan pemerintah terhadap pertanian rakyat terkait 
dengan penitikberatkan pembangunan pada aspek pertumbuhan yang sebenarnya sudah lama diterapkan sejak rezim orde baru. Meski titik berat 
tersebut (pro-growth) akan dibarengi dengan statemen pro-poor, pro-job, pro-lingkungan. Namun tetap saja hal tersebut masih sulit dibuktikan. 
Terbukti  penduduk miskin masih tinggi di pedesaan daripada perkotaan, mereka adalah tenaga kerja di bidang pertanian. Tentu hal ini yang 
menyedihkan karena  sektor pertanian  mempunyai tenaga kerja terbesar dibandingkan tenaga kerja di sektor yang lain.

Dengan demikian petani, kaum tani dan rakyat pedesaan sebenarnya menjadi golongan masyarakat yang paling menderita dalam krisis 

Dua Periode Pemerintahan SBY, 
Pembaruan Agraria Belum Dilaksanakan
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pangan yang sudah terjadi sejak empat tahun yang lalu – yang disebabkan baik oleh korporasi dan liberasi pangan dan pertanian maupun bencana 
alam, seperti kekeringan.

Sementara terkait penderitaan akibat konflik agraria,   petani yang menjadi korban kriminalisasi (didakwa, ditahan, dipenjara karena berjuang 
untuk haknya) 35 orang, tergusur dari tanahnya sebanyak 68.472 KK (atau 273.888 orang), dengan jatuh korban tewas 18 orang. Dari total 144 
kasus pelanggaran hak asasi petani yang terdokumentasikan di tahun 2011, ternyata 103 di antaranya adalah kasus lama yang terus terjadi di 
lapangan dan tak kunjung terselesaikan. Pada tahun 2011 ini muncul 41 kasus baru yang didominasi kasus pelanggaran hak atas tanah dan teritori  
sebanyak 17 kasus dan hak untuk menentukan harga pasar untuk produk pertanian sebanyak 11 kasus dan pelanggaran hak-hak lainnya sebanyak 
13 kasus.

Untuk itulah Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai organisasi massa perjuangan petani di Indonesia telah menggelar beberapa rangkaian 
acara untuk memperingati Hari Tani Nasional ini.

“Puncaknya adalah senin 24 September 2012, SPI yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Hak Rakyat Indonesia (Sekber 
PHRI-red) yang terdiri atas puluhan ormas dan LSM tani, nelayan, buruh, miskin kota, lingkungan, mahasiswa dan lainnya akan melakukan aksi 
demontrasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Istana Presiden di Jakarta,” tutur Henry.

Henry juga menyampaikan aksi besok akan menyampaikan beberapa tuntutan seperti mendesak pemerintah untuk: menghentikan segala 
bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas; segera melaksanakan pembaruan graria Sejati sesuai 
dengan Konsitusi 1945 dan UUPA 1960 ; menarik TNI/Polri dari konflik agraria ; membebaskan para pejuang rakyat yang ditahan dalam melawan 
perampasan tanah ; melakukan audit legal dan sosial ekonomi terhadap segala Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Hak Guna Bangunan (HGB), 
SK Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik kepada swasta dan BUMN yang telah 
diberikan dan segera mencabutnya untuk kepentingan rakyat; membubarkan Perhutani dan memberikan hak yang lebih luas kepada rakyat 
tani, penduduk desa, dan masyarakat adat dalam mengelola Hutan ; menegakkan Hak Asasi Petani dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan 
Hak Asasi Petani dan RUU Kedaulatan Pangan sesuai tuntutan rakyat tani ; menolak penggunaan bibit dan benih GMO ataupun transgenik yang 
didominasi oleh perusahaan transnasional yang menghilangkan kedaulatan benih petani.

“Kami juga mendesak pemerintah mencabut sejumlah UU dan PP yang telah mengakibatkan perampasan tanah yaitu : UU No.25/2007 
Penanaman Modal, UU 41/1999 Kehutanan, UU 18/2004 Perkebunan, UU 7/2004 Sumber Daya Air, UU 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, UU 4/2009 Minerba, dan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, dan Peraturan Pemerintah No. 72, “ tambah Henry yang 
juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Interasional), di Jakarta (23/09).

Sementara itu menurut Agus Rully Ardiansyah, Koordinator Umum Aksi Bersama Sekber PHRI Hari Tani Nasional 2012, aksi diiikuti oleh 
15 ribu petani dari Jawa Barat dan Banten. Massa berkumpul di Mesjid Istiqlal, bergerak dari istiqlal jam 8.00 WIB menuju kantor BPN pusat jl. 
Sisingamaraja, dan selanjutnya ke istana negara.#

Foto: Aksi massa SPI bersama sekber PHRI merayakan Hari Tani Nasional ke 52, 24 September 2012
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Aksi SPI Rayakan Hari Tani 
Nasional di Berbagai Daerah

(Foto): Aksi DPW SPI Sumatera Barat (Sumbar) merayakan Hari Tani Nasional di kantor Gubernur Sumbar

(Foto): Aksi DPW SPI Lampung rayakan Hari Tani Nasional yang dipusatkan di di 
Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung (24/09)

PADANG. Selain di Jakarta, Serikat Petani 
Indonesia (SPI) juga memperingati Hari 
Tani Nasional (HTN) 24 September 2012 di 
berbagai daerah di seantero Indonesia. Di 
Padang, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI 
Sumatera Barat (Sumbar) memperingati HTN 
dengan melakukan long march dan aksi di 
kantor Gubernur Sumbar (24/09).

Sukardi Bendang, Ketua DPW SPI 
Sumbar menyampaikan selain memperingati 
HTN aksi ini juga menuntut penyelesaikan 
sengketa agraria di Sumatera Barat dan 
distribusikannya tanah terlantar kepada anak 
cucu kamanakan (petani).

“Dalam aksi ini perwakilan SPI diterima 
Asisten III Gubernur, Sudirman. Kita meminta 
Pemda memfasilitasi penyelesaian sengketa 
agraria SPI Basis Batang Lambau dengan 
PTPN VI Ophir dan meminta peninjauan 
ulang HGU PTPN VI Ophir, kemudian kita juga 
menyampaikan kasus seperti sengketa basis 
lainnya seperti Basis SPI Sikabau dengan PT Bakri, serta meminta dukungan untuk perjuangan petani SPI Basis Simpang Tenggo dan SPI Basis 
Sibaladuang,” paparnya.

Sukardi menambahkan, dalam rapat tersebut Sudirman berjanji memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yangg bersengketa.
Sehari sebelumnya (23/09) DPW SPI Sumbar juga melakukan diskusi agraria dengan elemen mahasiswa dari beberapa Universitas di Padang.
Sementara itu di Pekanbaru, Riau, ratusan petani SPI melakukan aksi di depan kantor Gubernur Riau. Aksi memperingati HTN ini juga 

mendesak Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan pembaruan Agraria, dan meninjau ulang seluruh Hak Guna Usaha (HGU) di Riau.
Wagiman, petani SPI Riau memaparkan, tuntutan lainnya dalam aksi ini adalah agar dikembalikannya tanah adat dan tanah ulayat Riau pada 

anak kemenakan, mencabut ijin PT Rimba Seraya Utama SK Menhut nomor :559/KPts-II/1996 tanggal 16 September 1996 seluas 12.600 Ha 
yang telah dialih pungsikan dari HPHTI menjadi perkebunan kelapa 
sawit milik PT Agro, serta  meninjau ulang Hak Guna HGU PT SBAL di 
Tapung Hilir (No 36/HGU/BPN 94).

“Kami juga mendesak Pemprov Riau untuk mengusut tuntas 
PT Raka yang beroperasi secara ilegal di Kabupaten Kampar, dan 
menindak tegas para  perambah hutan lindung,” ungkapnya.

Di Lampung, Ratusan petani SPI juga menggelar aksi serupa yang 
dipusatkan di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung (24/09). 
Wahyudin, Ketua BPW SPI Lampung menyampaikan bahwa UUPA No. 
5 Tahun 1960 memberikan jaminan penghormatan dan perlindungan 
hak petani atas sumber-sumber agraria. Namun, pelaksanaannya 
belum menyentuh kepentingan para petani. Dia juga menyampaikan 
bahwa dalam rangka peringatan HTN ke-51 kali ini, SPI Lampung 
mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan impor 
pangan dan segera merevisi Undang-Undang No. 7 tahun 1996, yang 
mengatur masalah pangan.

Sementara itu dalam rangka memperingati HTN, 400 massa 
petani yang tergabung dalam DPW SPI Nusa Tenggara Timur (NTT) 
melakukan aksi long march menuju kantor Bupati Manggarai.

Massa aksi ditemui oleh wakil Bupati Manggarai Dr.Deno Kamelus 
SH.MH. 

Martinus Sinani, Ketua DPW SPI NTT menyampaikan, wakil 
bupati sepakat pemerintah kabupaten Manggarai akan terus berupaya 
melakukan usulan secara tertulis kepada menhut supaya dilakukan 
pencabutan SK menhut tentang perluasan kawasan hutan tahun 2006 
yang hingga saat ini sedang dipersoalkan oleh para petani anggota SPI 
bersama pengurus wilayah kabupaten.

Aksi-aksi petani SPI lainnya juga dilakukan di Cirebon, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.#
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Kebijakan Pemerintah Tidak Saling 
Dukung Satu Sama Lain

Forum Konsultasi Nasional Petani

JAKARTA. Banyak kebijakan pemerintah yang 
positif yang diikuti dengan inisiatif-inisiatif 
lokal petani, namun di sisi lain pemerintah 
justru sering membuat kebijakan nyeleneh 
yang menghimpit petani kecil. Hal ini 
diungkapkan oleh Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI) pada saat membuka acara 
Forum Konsultasi Nasional Petani di Jakarta, 
(18/09).

Henry memaparkan, kebijakan 
pemerintah di bawah rezim Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini tidak 
saling mendukung satu sama lain. Dia 
mencontohkannya dengan petani jeruk di 
Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara.

“Contohnya ketika petani di Karo tanam 
jeruk, pemerintah malah membuka impor 
jeruk dari Cina. Bagaimana petani mau 
semangat menanam jeruk karena harga jeruk 
impor Cina jauh lebih murah. Lama kelamaan 
jeruk ini bisa mengikuti nasib kedelai, bisa 
saja beberapa tahun ke depan kita akan 
makin susah mendapatkan jeruk lokal, karena 
petaninya tidak ada yang mau menanam. 
Di sisi lain harga jeruk impor pun akan 
dinaikkan. Nah disinilah peran pemerintah 
dibutuhkan,” tuturnya.

Henry juga menyampaikan, inilah 

yang terjadi ketika pemerintah masih 
menggunakan paradigma ketahanan 
pangan, dan bukan kedaulatan pangan. 
Jika pemerintah menggunakan paradigma 
kedaulatan pangan, maka pemerintah 
pasti akan melakukan segala cara agar 
memastikan pangan kita cukup dan berasal 
dari dalam negeri, tanpa adanya subordinasi 
dari kekuatan pasar internasional. Dengan 
menggunakan paradigma kedaulatan pangan, 
petani kecil sebagai aktor utama akan lebih 
diperhatikan dan diberdayakan.

Dalam acara yang bertemakan 
“Meneguhkan Kedaulatan Pangan Dalam 
Upaya Mengentaskan Kemiskinan” ini, 
Henry juga menyampaikan, forum ini dapat 
dijadikan ajang konsolidasi kaum tani karena 
tahun depan (2013) Indonesia akan menjadi 
tuan rumah pertemuan WTO (World Trade 
Organization-Organisasi Perdagangan Dunia). 
Padahal menurutnya, sejak 2005 lalu WTO 
sudah mati suri.

“WTO ini tidak pernah melakukan 
pertemuan di luar Jenewa (Swiss), jadi 
cukup mengherankan negara kita ini 
mau memfasilitasi pertemuan WTO yang 
nyata-nyata berperan dalam menciptakan 
perdagangan bebas produk-produk pertanian. 

Seharusnya Presiden kita ini di akhir masa 
pemerintahannya, tidak lagi ragu-ragu 
menjalankan kebijakan-kebijakan yang pro 
rakyat kecil (baca: petani), bukan justru 
sebaliknya. Oleh karena itu pada peringatan 
Hari Tani 24 September nanti, kita akan 
mencoba “mengingatkan” beliau kembali,” 
paparnya.

Sementara itu, acara yang merupakan 
kerjasama Serikat Petani Indonesia (SPI), 
Aliansi Petani Indonesia (API), dan Wahana 
Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia 
(WAMTI) ini juga menghadirkan cukup 
banyak narasumber dari pihak pemerintahan 
mulai dari Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kehutanan, Kementerian 
Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, 
Badan Ketahanan Pangan, Kementerian 
Negara Urusan Koperasi dan UKM, dan 
lainnya.

Selain itu hadir juga perwakilan dari 
organisasi tani seperti Serikat Petani 
Pasundan (SPP), Badan Perjuangan Rakyat 
Penunggu Indonesia (BPRPI), Himpunan 
Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI), dan 
lainnya.#

(Foto): Henry Saragih, Ketua Umum SPI saat membuka acara Forum Konsultasi Nasional Petani di Jakarta (18/09).
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Aksi Lima Ribuan Petani SPI 
Jambi, Rayakan Hari Tani Nasional

BANGKO. Lima ribuan petani Dewan Pengurus 
Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
melakukan aksi memperingati HTN di ruas 
jalan lintas sumatera (jalinsum), Bangko, 
Kabupaten Merangin, Jambi  (25/09). Massa 
petani aksi berasal dari tiga kabupaten yakni 
Merangin, Tebo dan Sarolangun. Aksi ini juga 
diikuti oleh beberapa ormas dan LSM pegiat 
pembaruan agraria di Jambi.

Ahmad Azhari, Ketua Dewan Pengurus 
Cabang (DPC) SPI Kabupaten Merangin 
menegaskan, dalam aksi kali ini massa petani 
menuntut agar pemerintah melaksanakan 
pembaruan agraria  sesuai UUPA No 5. Tahun 
1960.

“Kami juga meminta Pemerintah 
Kabupaten Merangin  untuk mencabut 
Rekomendasi  penambahan Taman Nasional 
Kerinci Seblat (TNKS) dalam (Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi) RTRWP  

Jambi 2012. Selanjutnya kami minta 
Bupati Merangin mencabut SK Bupati No 
470/523//Dukcapil/2009 tentang Larangan 
Pelayanan Kependudukan bagi  para petani 
pendatang  di empat Kecamatan serta  segera 
memberikan hak-hak kependudukan kepada 
seluruh petani.  Kami sudah lama tinggal dan 
menetap di sini, kami ingin kejelasan status 
kependudukan kami,” ujar Azhari.

Aksi massa terbesar di Kabupaten 
Merangin ini akhirnya ditemui oleh Bupati 
Merangin, Nalim, Kepolisian Daerah, dan 
Kepala Dinas Kehutanan. Bupati menyetujui 
memberikan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) bagi petani Lembah Masurai. Dia 
mengungkapkan, bagi warga yang sudah 
memiliki surat pindah, KTP akan segera 
diberikan. Sementara, bagi warga yang belum 
punya surat pindah, Pemkab menjanjikan 
akan memfasilitasi pembuatan surat pindah 

tersebut.
Sementara mengenai pembatalan rencana 

perluasan kawasan TNKS, kata Azhari, Bupati 
Nalim juga berjanji akan mendukung warga.

“Kami meminta agar kawasan tersebut 
dijadikan HTR. Pak Bupati berjanji akan 
mendampingi 20 perwakilan warga ke 
Kementerian Kehutanan Jakarta untuk 
mengurus usulan tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus 
Wilayah (DPW) SPI Jambi, Sarwadi 
menyampaikan aksi ini juga meminta pihak 
yang berwajib bertanggungjawab mengusut 
tuntas dan menangkap aparat pelaku 
pembakaran rumah anggota SPI.

“Kami juga meminta agar dihentikannya 
segala bentuk tindakan refresif, kekerasan, 
intimidasi, pembakaran, serta penangkapan 
terhadap petani dan perusakan lahan petani,” 
ungkapnya.#

(Foto): Aksi lima ribuan massa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi memperingati Hari Tani Nasional

TANAH UNTUK PETANI (PENGGARAP) !!!
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Aksi La Via Campesina Eropa 
Dukung Pertanian Agroekologi

(Brussels) Koordinator La Via Campesina 
Eropa (ECVC-The European Coordination Via 
Campesina) menggagas sebuah acara aksi 
dan pawai di beberapa negara Eropa dengan 
titel Good Food Good Farming (Makanan yang 
sehat, pertanian yang bagus).

Bersama dengan kelompok Nyeleni 
Eropa dan kelompok masyarakat sipil 
lainnya, petani anggota ECVC melakukan aksi 
dengan bersepeda, berjalan kaki, bahkan 
menggunakan traktor, yang kemudian diikuti 
dengan berdiskusi.

Menurut Annelies Schorpion, staf ECVC, 
salah satu tujuan aksi dan pawai ini adalah 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

(Foto): Massa aksi petani anggota La Via Campesina Eropa di Brussels, Belgia dalam aksi dan pawai menuntut 
pemerintah Eropa mendukung pangan yang sehat dan alami yang diproduksi oleh petani kecil.

eropa mengenai pentingnya pangan yang 
sehat yang diproduksi oleh petani kecil dan 
menggunakan sistem agroekologi.

"Sistem agroekologi ini menghormati 
dan mensejahterakan lingkungan, melalui 
aksi kali ini kami juga meminta pemerintah 
menetapakan harga pangan yang adil baik 
itu bagi kami petani dan juga konsumen," 
tuturnya di Brussels (11/09).

Selanjutnya pada 19 September, Massa 
aksi berkumpul di Parlemen Eropa untuk 
memaksa anggota parlemen untuk mau 
menerima perwakilan massa, mendengarkan, 
dan kemudian menindaklanjuti tuntutan 
massa aksi.

"Kami ingin memastikan pemerintah 
Eropa membuat pilihan yang nyata dalam 
mendukung pertanian oleh petani kecil. Kami 
juga menuntut adanya regulasi publik yang 
mengatur tentang produksi dan pemasaran 
produk pertanian." papar Annelis.

Annelis menambahkan, masa depan 
pertanian Eropa, panganan yang sehat, dan 
masyarakat pedesaan terlalu penting untuk 
hanya di balik tembok lembaga Eropa dan di 
bawah pengaruh lobi perusahaan agroindustri 
besar.

Berikut ini daftar beberapa kegiatan 
tersebut:

14 September, Bucharest, Rumania: Aksi • 
simbolik oleh petani, aktivis lingkungan, 
masyarakat konsumen, dan lainnya yang 
berasal dari berbagai penjuru Rumania di 
Kementerian Pertanian.
15 September, Lille, Perancis: Aksi petani • 
dan peternak sapi di Abbeville, yang 
dilanjutkan dengan diskusi sore di Lille.
16 September, Paris, Prancis: Pagelaran • 
acara yang bertemakan l'Esplanade des 
Invalides, menampilkan animasi yang 
mendukung perjuangan petani kecil
17 September, Namur, Belgia: Aksi pagi • 
yang diselenggarakan oleh para petani 
Saveurs.
18 September, Madrid, Spanyol: • 
Konferensi pers yang diikuti dengan 
pameran produk pertanian kecil di depan 
kantor Komisi Eropa .
18 September, Brussels, Belgia: Aksi • 
massa dan konferensi pers.
9 September, Wina, Austria: Aksi massa • 
petani di sekitar taman di kawasan 
bersejarah Ringstrasse.

www.viacampesina.org
www.viacampesina.org

www.viacampesina.org
www.viacampesina.org
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(Foto): Seluruh delegasi dan peserta Perkemahan Musim Panas Nouminren dan Pertemuan Ke-5 Pemuda Tani Regional La Via Campesina Asia Tenggara Asia Timur

Pertemuan Ke-5 Pemuda Tani Regional 
La Via Campesina Asia Tenggara Asia Timur

YAMAGATA. Gambaran umum mengenai 
pertanian sebagai sektor yang suram dan 
tanpa masa depan sama sekali tidak terlihat 
pada wajah-wajah petani muda yang 
berkumpul untuk mengikuti Perkemahan 
Musim Panas Nouminren dan Pertemuan Ke-5 
Pemuda Tani Regional La Via Campesina Asia 
Tenggara Asia Timur.

Dalam pertemuan yang berlangsung dari 
tanggal 31 Agustus-4 September 2012 di 
Yamagata, Jepang ini masa depan pertanian 
terlihat menyenangkan, segar, inovatif dan 
memiliki potensi besar. Hal ini terlihat dari 
peserta yang hadir dalam pertemuan ini, 
rata-rata berusia 20-30 tahun sekitar 60 
peserta yang hadir dari berbagai perfektur 
(propinsi) di Jepang serta 18 delegasi 
Indonesia, Thailand, Kamboja, Taiwan, 
Philipina, Vietnam, Korea dan Australia. Dari 
Serikat Petani Indonesia (SPI) yang hadir 
ialah Achmad Ya’kub Ketua Departemen 
Kajian Strategis Nasional SPI yang sekaligus 
koordinator pemuda regional La Via 
Campesina Asia Tenggara Asia Timur serta 
Kartini Samon.

Umumnya peserta perkemahan adalah 
generasi baru petani di Jepang yang mulai 
bertani 1-5 tahun terakhir, walaupun 
terbilang baru dalam bertani mereka bisa 
dibilang cukup sukses. Bukan sekedar 
sukses secara ekonomi, namun mereka juga 
sukses membangun pertanian yang ramah 
lingkungan dan berperan besar melestarikan 
alam serta memproduksi pangan yang sehat 
untuk dikonsumsi.

Para pemuda tani diYamagata ini sadar 
betul peran agroekologi untuk menjamin 
keberlanjutan pertanian dan pedesaan ke 

depan. Dengan semangat muda, mereka selalu 
menekankan bahwa walaupun bertani itu 
berat namun bertani juga bisa menyenangkan 
dan menguntungkan jika dilakukan dengan 
baik. Para pemuda tani ini sadar betul model 
pertanian konvensional yang dilakukan para 
pendahulunya tidak akan bisa menjamin 
pertanian yang berkelanjutan jangka 
panjang, sehingga mereka memutuskan 
untuk mengerjakan pertanian mereka 
secara agroekologi. Di samping itu mereka 
juga bersemangat untuk mengajarkan dan 
menularkan manfaat pertanian agroekologi ke 
generasi yang lebih tua.

Bagi peserta dari negara lain, ini 
merupakan kesempatan baik untuk saling 
bertukar pengalaman, berbagi ilmu mengenai 
teknik bertani sekaligus membicarakan 
strategi regenerasi pertanian di negara 
masing-masing. Kondisi pertanian di masing-
masing negara memang bisa dibilang sangat 
berbeda, namun semua sadar pentingnya 
regenerasi bagi masa depan pertanian.

Di Indonesia, Filipina, Thailand atau 
Taiwan misalnya masalah tanah menjadi isu 
utama, kondisi kepemilikan tanah yang sempit 
ataupun tingginya alih fungsi lahan pertanian 
ke peruntukan lain menjadi kendala terbesar 
yang menyebabkan banyak orang khususnya 
pemuda enggan untuk bertani dan memilih 
mencari pekerjaan di sektor lain bahkan 
menjadi buruh migran. Walaupun demikian, 
masih banyak pemuda tani yang sadar 
betul mengenai arti penting pertanian yang 
berbasiskan keluarga kecil sebagai fondasi 
kedaulatan pangan dan mampu memberi 
makan penduduk dunia.

Di Korea Selatan, Jepang dan Australia 

masalah perdagangan bebas dan menurunnya 
keahlian untuk bertani (farming de-skilling) 
menjadi tantangan tersendiri.

Semua isu ini dibahas dan didiskusikan 
dengan serius namun ringan dalam sejumlah 
forum. Rangkaian pertama dari kemah musim 
panas dan pertemuan pemuda regional ini 
dibuka dengan Forum Internasional pada 
tanggal 1 September 2012 yang diadakan 
oleh Pemda kota Nanyo,Yamagata dengan 
tema “ Job, Hometown and Dream” (Pekerjaan, 
Tempat tinggal dan Harapan).

Dalam kesempatan ini pemuda tani dari 
Jepang, Thailand, Korea dan Vietnam berbagi 
cerita mengenai perjuangan mereka bertani, 
keterlibatan dalam komunitas masing-masing 
dan harapan mereka ke depan. Daisuke Sato, 
pembicara dari Jepang adalah petani pir 
dan padi yang mulai bertani 5 tahun lalu, di 
tengah situasi Jepang yang dibanjiri pangan 
impor Daisuke dan kawan-kawannya melihat 
pentingnya membangun pasar lokal. Melalui 
koperasi mereka berhasil memasarkan 
produk mereka ke sejumlah supermarket, 
selain itu mereka juga mengajak anak-anak 
kecil untuk mulai bertani dengan menanam 
labu di tanah-tanah terlantar di sekeliling 
kota.

Sementara itu San Treekaw dari Thailand 
berbagi pengalaman mengenai kelompok 
pemuda yang berjuang melawan penggusuran 
tanah di perbatasan Thailand dan Kamboja. 
Mereka menolak untuk pindah dari kampung 
mereka karena bagi mereka bertani adalah 
satu-satunya harapan mereka ke depan.

Selain itu dalam pertemuan pemuda 
regional ke-5 ini juga dibicarakan mengenai 
persiapan pertemuan pemuda internasional 
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(Foto): Salah satu persawahan yang menjadi lokasi field trip dalam acara Perkemahan Musim Panas Noumin-
ren dan Pertemuan Ke-5 Pemuda Tani Regional La Via Campesina Asia Tenggara Asia Timur

(Foto): Achamd Yakub dari SPI memberikan materinya mengenai perjuangan petani kecil di Indonesia

La Via Campesina ke-3 yang akan berlangsung 
di Indonesia tahun depan. Karena pertemuan 
internasional tersebut akan dilangsungkan di 
Indonesia, maka regional Asia Tenggara dan 
Asia Timur bertanggung jawab menjadi tuan 
rumah.

Dalam diskusi ini disadari pentingnya 
peningkatan koordinasi internal dalam 
organisasi di tingkat regional dan 
internasional serta peningkatan kapasitas 
berorganisasi bagi para pemuda. Selain itu 
juga disepakati empat hal yang menjadi tema 
utama kegiatan pemuda di regional yaitu 
pembaruan agraria, kedaulatan pangan, 
energi dan keadilan iklim serta pendidikan 
dan training bagi pemuda. Para peserta 
juga mempersiapkan logo dan tema utama 
bagi pertemuan pemuda internasional ke-3 
tahun depan yang akan menjadi tawaran 
dari kawasan Asia Tenggara Asia Timur ke 
kawasan lain anggota La Via Campesina.

 
Kunjungan Lapangan (Field Trip) :
Belajar dari Bencana Nuklir Fukushima 
dan Pertanian Agroekologi Yamagata

Pertemuan pemuda regional ini juga diisi 
dengan sejumlah kunjungan lapang (field 
trip), salah satunya ke kota Minamisoma di 
Fukushima. Minamisoma berjarak kurang 
lebih 20 km dari lokasi PLTN yang meledak 
pasca gempa bumi dan tsunami yang melanda 
Jepang bulan Maret 2011. Kunjungan ini 
ditujukan untuk meningkatkan solidaritas 
antara pemuda tani dari negara lain dengan 
para petani dan pemuda tani di Fukushima.

Achmad Ya’kub menyatakan bahwa 
bencana ledakan nuklir Fukushima bukan saja 
menyebabkan terjadinya kehilangan tanah, 
rumah, dan harta benda lainnya namun juga 

nyawa, sanak saudara sekaligus lenyapnya 
sebuah komunitas akibat radiasi nuklir.

Dari kunjungan ini para peserta bisa 
melihat dan mengalami secara langsung 
besarnya dampak dari ledakan nuklir yang 
kekuatannya 29,6 kali lipat dari bom atom 
Hiroshima itu. Hingga hari ini meskipun 
pemerintah telah mencabut ancaman 
bahaya dari kota ini bulan April silam namun 
Minamisoma masih menjadi kota hantu, 
belum ada satupun penduduk yang bisa dan 
mau kembali ke kota ini.

Bagi penduduk Minamisoma yang 

mayoritas adalah petani, radiasi nuklir 
menyulitkan mereka untuk bisa kembali 
berproduksi dan mencari kehidupan di atas 
tanahnya, tidak ada satu orang pun yang mau 
membeli produk pertanian mereka karena 
takut terkontaminasi cemaran nuklir.

Hal ini memaksa penduduk Minamisoma 
untuk pindah dan mencari pekerjaan baru 
di kota lain. Walaupun sudah relatif bersih 
namun masih terlihat sisa-sisa tsunami yang 
menghantam kota ini karena Minamisoma 
hanya berjarak 2 km dari tepi laut. Menurut 
Miura salah satu penduduk disini, jika hanya 
gempa dan tsunami masyarakat disini pasti 
dapat pulih dengan cepat, namun ledakan 
nuklir membawa akibat yang sangat panjang.

Sekjen Nouminren, Yoshio Sasawatari 
mengatakan bencana ini menunjukkan 
semakin jelas bahwa nuklir tidak akan pernah 
bisa berdampingan dengan manusia dan 
alam. Masih banyak sumber energi lain yang 
lebih aman dan berkelanjutan yang bisa 
dikembangkan selain nuklir.

Bencana ini telah sangat menyulitkan 
para petani di Fukushima setahun terakhir, 
bahkan di sejumlah tempat yang relatif lebih 
jauh dari PLTN tidak ada satu orang pun yang 
mau membeli produk pertanian mereka. 
Untuk membuktikan bahwa produk pertanian 
mereka sudah aman dikonsumi para petani 
dibantu dukungan berbagai organisasi 
lainnya menyediakan alat uji radiasi di kios 
pemasaran langsung (Sanchoku Cafe) mereka.

Biaya yang harus dikeluarkan para petani 
untuk uji radiasi ini tidak lah murah, untuk 
itulah para petani di Fukushima saat ini 
tengah mengajukan tuntutan kepada TEPCO, 
perusahaan listrik yang mengelola PLTN 
untuk memberikan ganti rugi kepada para 
petani yang mengalami kerugian besar akibat 
ledakan nuklir.#
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Petani Dominika Gelar 
Seminar "Menghentikan Kekerasan 
Perempuan Pedesaan"

(Foto): Seminar "Menghentikan Kekerasan terhadap (Petani) Perempuan Pedesaan" yang diselenggarakan di Republik Dominika (05/09/2012)

SAN CRISTOBAL. Komunitas petani perempuan di Republik Dominika menyelenggarakan seminar dengan tema "Menghentikan kekerasan 
terhadap (petani) perempuan di lahan" di San Cristobal, Republik Dominika (05/09). Seminar ini menghadirkan beberapa ormas tani dari daerah 
Karibia dan Amerika Latin seperti Haiti, Kuba, Puerto Riko, dan lainnya. Hadir juga dalam seminar ini perwakilan CLOC Via Campesina yang 
mewakili Amerika Latin, dan organisasi perempuan dari daerah Republik Dominika.

Menurut Sergia Galvan, salah seorang narasumber, acara ini dilaksanakan sebagai ajang berbagi dan mencari solusi dari permasalahan yang 
sering menimpa perempuan pedesaan, baik itu petani ataupun tidak.

"Melalui seminar ini kita akan berbagi pengalaman, bagaimana teman-teman di negara masing-masing berjuang melawan kekerasan terhadap 
perempuan yang dihadapi di lahan pada saat bertani ataupun mempertahankan lahannya," ungkap Sergia.

Seorang perwakilan petani perempuan dari Haiti menceritakan pengalaman di negaranya yang sempat terkenan bencana gempa bumi yang 
sangat dahsyat. Bencana ini mengakibatkan cukup banyak korban jiwa, infrasturktur dan hilangnya lahan pertanian. Akibatnya juga berdampak 
pada kedaulatan pangan masyarakat Haiti. Produk pangan banyak yang diimpor dari luar negeri. Oleh karena itu petani perempuan menjadi salah 
satu penjaga kedaulatan pangan dengan melakukan pertanian agroekologis di lahannya.

"Petani perempuan memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan pangan di Haiti. Oleh karena itu kami menolak kekerasan terhadap 
perempuan pedesaan di lahan pertaniannya," ungkapnya.

Seminar ini menghasilkan kesimpulan, sebuah rencana aksi dan dokumen yang sejalan dengan kampanye "Menghentikan Kekerasan 
Terhadap Wanita di Lahan" yang sudah dimulai La Via Campesina pada Oktober 2008.#
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Pemerintah Tidak Berencana 
Rayakan Hari Tani Nasional

(Foto): Dialog menuju Hari Tani Nasional di RRI Jakarta yang dihadiri Ketua Departemen Polhukam SPI Agus Rully Ardiansyah dan Menteri Pertanian Suswono

TANAH 
UNTUk 

penggarap!!!
www.spi.or.id

JAKARTA. Penetapan Hari Tani Nasional 
berdasarkan keputusan Presiden Soekarno 
tanggal 26 Agustus 1963 No. 169/1963 
menandakan pentingnya peran dan posisi 
petani sebagai entitas bangsa.
Menurut Agus Ruli Ardiansyah, Ketua 
Departemen Politk Hukum dan Keamanan 
(Polhukam) Dewan Pengurus Pusat (DPP) 
Serikat Petani Indonesia, petani dan Hari 
Tani adalah ibarat petani dengan cangkulnya 
yang tak terpisahkan, karena setiap sektor 
masyarakat pastilah punya hari yang 
bersejarah dan ataupun hari raya nya 
tersendiri.

“Pada tanggal 24 september inilah 
harinya petani Indonesia, karena pada hari 
ini dibuat satu kebijakan Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 yang 
mengatur tentang hak-hak dan kewajiban 
kaum tani, mengatur hak atas tanah, hak 
atas sumber-sumber agraria untuk dikelola 
dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran petani dan bangsa, ” ungkap 
Rully.

Namun, Rully menegaskan pemerintah 
tidak pernah berniat merayakan Hari Tani, 
yang memperingatinya cuma BPN (Badan 

Pertanahan Nasional), itu pun dengan nama 
Hari Agraria, bukan Hari Tani Nasional. Hal 
ini berarti pemerintah tidak menghargai jasa 
kaum tani sebagai pemberi makan dunia dan 
penjaga kedaulatan pangan.

“Setiap kita melakukan aksi damai pada 
Hari Tani 24 September, Presiden selalu 
“kabur” keluar kota atau keluar negeri, dengan 
segala alasannya. Oleh karena itu dalam 
aksi bersama 24 September senin nanti, 
kami harap Presiden SBY beserta wakilnya 
Boediono berani menerima kami, bukan 
malah mengirim staf-staf khususnya. Di akhir 
masa pemerintahannya ini, tunjukkanlah 
kalau dia memang berpihak dan menghargai 
kami, kaum tani,” papar Rully dalam sebuah 
acara bincang-bincang di RRI yang juga 
dihadiri oleh Menteri Pertanian, Suswono, di 
Jakarta (20/09).

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian 
Suswono menyampaikan bahwa pihaknya 
melihat Hari Tani Nasional dari sisi 
agrarianya.

“Kita melihat Hari Tani dari sisi 
agrarianya jadi yah nanti coba kita bahas lebih 
lanjut untuk memperingatinya, kalau kita 
sih bulan lalu sudah ada memperingati Hari 

Bakti. Mengenai Bapak Presiden, sepertinya 
beliau tidak bisa menemui pada 24 September 
nanti, soalnya beliau sudah ada jadwal ke 
Washington. Mungkin nanti kami usahakan 
berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden, 
Boediono,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk memperingati Hari 
Tani Nasional ke-52, 24 September 2012, 
Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama 
puluhan organisasi massa petani, buruh, 
nelayan, miskin kota, mahasiswa, dan lainnya 
akan melakukan aksi damai yang dipusatkan 
di ibukota Indonesia, Jakarta, untuk kembali 
mendesak pemerintah melakukan pembaruan 
agraria sejati.

Selain di Jakarta, SPI juga mengorganisir 
aksi-aksi serupa di setiap wilayah di provinisi 
di seantero Indonesia.#
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DPW SPI Jawa Barat 
Resmi Terbentuk

SUKABUMI. Setelah melalui Musyawarah 
Wilayah (Muswil) pertama, Dewan Pengurus 
Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Jawa Barat (Jabar) akhirnya resmi terbentuk 
(10/09). Adalah Tantan Sutandi yang berhasil 
terpilih menjadi Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Jabar setelah melalui 
pemilihan yang demokratis.

Sebelumnya, Muswil ini dibuka oleh 
Ketua Umum SPI Henry Saragih. Kepada 
tiga ratusan peserta yang hadir, Henry 
menyampaikan bahwa perjuangan SPI adalah 
perjuangan dari petani oleh petani dan untuk 
petani.

“SPI ini lahir dari kampung dan pelosok 
desa, berawal dari inisiatif para petani 
yang ingin memperoleh kebebasan dalam 
menyuarakan pendapat, berkumpul dan 
berorganisasi guna memperjuangkan hak-
haknya yang telah ditindas dan dihisap 
di zaman orde baru. Pada saat itu, untuk 
rapat saja kita harus sembunyi-sembunyi. 
Alhamdulillah perjuangan dari kampung 
ini sudah semakin besar gaungnya, bahkan 
hingga ke tingkat dunia,” tutur Henry yang 
juga Koordinator Umum La Via Campesina 
(Gerakan Petani Internasional).

Namun demikian, Henry mengingatkan 

di tengah perjuangan kaum petani yang 
lebih “merdeka” saat ini, tantangan yang 
ada justru semakin berat. Mulai dari 
kebijakan pemerintah yang cenderung tidak 
berpihak kepada petani kecil yang hanya 
menguntungkan perusahaan-perusahaan 
besar, perampasan lahan dan kriminalisasi 
petani, perdagangan bebas, hilangnya 
kedaulatan benih

“Untuk itu kita di SPI harus merapatkan 
barisan, memperkokoh organisasi kita ini 
sehingga nasib kita petani kecil semakin 
hari bisa semakin baik. Kita sendirilah 
yang mampu mengubah nasib kita. Semoga 
kepengurusan wilayah yang terbentuk setelah 
Muswil ini mampu menjawab tantangan-
tantangan petani kecil dan mewujudkan 
pembaruan agraria di Jawa Barat ini,” 
tambahnya.

Pada Muswil yang dihadiri oleh 
perwakilan empat DPC (Dewan Pengurus 
Cabang) SPI yakni Bogor, Cirebon, Sukabumi, 
dan Sumedang ini, Ketua Departemen 
Penguatan Organisasi Dewan Pengurus 
Pusat (DPP) SPI Ali Fahmi menyampaikan, 
Muswil ini dilaksanakan untuk meneguhkan 
semangat perjuangan kaum tani di massa 
anggota SPI dan petani pada umumnya.

“Muswil ini juga bertujuan untuk 
mengkampanyekan program perjuangan 
kaum tani, sebagai jawaban dari kemiskinan, 
krisis pangan dan energi saat ini, dan tentunya 
meresmikan kepengurusan DPW SPI Jawa 
Barat,” paparnya.

Ali menambahkan Muswil ini juga akan 
memilih Majelis Nasional Petani (MNP) yang 
akan mewakili wilayah Jawa Barat.

Ketua BPW SPI Jabar yang baru terpilih, 
Tantan mengungkapkan semoga dengan 
terbentuk DPW SPI Jabar ini mampu 
memperkuat gerakan pembaruan agraria.

“Tentunya tujuan-tujuan mulia SPI ini 
bisa dicapai jika kita semua bekerja sama 
membangun SPI di Jawa Barat ini. Saya 
tentunya tidak bisa kerja sendiri tanpa ada 
rekan-rekan yang membantu kepengurusan di 
wilayah,” ungkapnya.

Sementara itu, acara yang dilaksanakan 
di Gelanggang Olahraga (GOR) Simpati, Desa 
Ubrug, Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi 
ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan 
pemerintahan seperti Camat Warung Kiara, 
perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Sukabumi, perwakilan Dinas 
Pertanian Kabupaten Cirebon, dan lainnya.#

(Foto): Deklarasi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat di Sukabumi (10/09).

Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati
Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

www.spi.or.id
www.spi.or.id
www.spi.or.id
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Henry Saragih: “Perkuat Strategi di Basis 
Untuk Memenangkan Perjuangan”

BUKIT KIJANG. Dalam hal kasus 
tanah, petani anggota Serikat Petani 
Indonesia (SPI) dituntut untuk 
memperkuat strategi dan konsolidasi 
agar dapat menang dalam perjuangan 
mempertahankan lahan. Hal ini 
diungkapkan oleh Ketua Umum SPI, 
Henry Saragih pada saat melakukan 
silaturahmi Idul Fitri 1433 H di desa 
Bukit Kijang, Kecamatan Bandar Pulo, 
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 
(25/08).

Menurutnya, saat ini petani SPI 
terutama yang berada di basis dan 
sedang berjuang mempertahankan 
lahannya harus pintar dalam 
menetapkan strategi perjuangan. Hal 
ini dikarenakan pihak “lawan” juga 
cenderung menggunakan cara-cara baru 
untuk memperlemah perjuangan petani.

“Perusahaan-perusahaan yang tak 
ber-HGU (Hak Guna Usaha) ataupun 
yang HGU-nya telah habis yang selama 
ini menjadi lawan kita di lapangan 

(Foto): Silaturrahmi Ketua Umum SPI, Henry Saragih bersama para petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPCI SPI 
Asahan (25/08).

(Foto): Diskusi Ketua Umum SPI, Henry Saragih bersama para petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPCI 
SPI Asahan (25/08).

sudah mengetahui jika mereka menggunakan strategi lama mereka pasti akan kalah. Jadi mereka saat ini menggunakan strategi baru untuk 
memperlemah perjuangan kita,” papar Henry.

Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) ini melanjutkan, strategi baru perusahaan-perusahaan 
tersebut seperti memicu konflik horizontal antara petani anggota SPI dengan warga masyarakat lainnya.

“Oleh karena itu kita harus terus mengkonsolidasikan gerakan kita di bawah dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan unsur 
masyarakat lain, agar perjuangan kita meluas dan mendapatkan dukungan dari semua pihak, dan perbanyaklah pendidikan-pendidikan untuk 
kader kita,” tuturnya.

Henry juga menambahkan agar setiap petani SPI yang melakukan reklaiming tetap menanam lahannya dengan tanaman pangan.
“Dunia saat ini terancam krisis pangan, dengan tetap menanam pangan maka setidaknya pangan kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. 

Kita, petani kecil, adalah kunci utama 
kedaulatan pangan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana 
Cabang (BPC) SPI Kabupaten Asahan, 
Zubaidah menyampaikan pihaknya akan 
lebih menggiatkan konsolidasi dan menyusun 
strategi-strategi baru untuk memenangkan 
perjuangan kasus lahan.

“Setelah pertemuan ini kami akan 
langsung berkumpul untuk merumuskan 
strategi-strategi baru, karena kasus lahan 
ini cukup komplit, yang lebih menyulitkan 
adalah keberpihakan oknum aparat yang 
sering membekingi perusahaan-perusahaan 
yang nyata-nyata bersalah dan sering 
mengkriminalisasi kami (petani kecil),” 
ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara, 
Wagimin. Dia menyampaikan akan segera 
melakukan dialog dengan pihak-pihak yang 
terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, 
Dinas Kehutanan, hingga pihak Kepolisian 
Daerah Sumatera Utara untuk menyelesaikan 
konflik-konflik lahan yang menimpa petani 
anggota SPI Sumatera Utara.
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Kedaulatan Pangan Untuk 
Mewujudkan Swasembada Pangan

Halal bi Halal Serba Organik 
di Kediaman Ketua Umum SPI

JAKARTA. Kedaulatan pangan adalah kunci utama untuk mencapai swasembada pangan. Hal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI), Henry Saragih dalam acara yang diselenggarakan oleh LEMHANNAS (Lembaga Ketahanan Nasional) yang bertemakan “Aktualisasi 
Swasembada Pangan, Menuju Indonesia sebagai Pemasok Pangan Tropis Tahun 2025 dalam Rangka Kemandirian Bangsa” di Jakarta (17/09).

Henry memaparkan konsep kedaulatan pangan menuntut adanya pembaruan agraria sebagai langkah progresif untuk menciptakan keadilan 
agraria sebagai yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33 dan UUPA 1960 – serta PPAN yang juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan 
dengan mendistribusikan tanah kepada petani kecil dan rakyat tidak bertanah.

“Kedaulatan pangan dijalankan melalui pertanian agroekologis yang menghilangkan ketergantungan terhadap perusahaan atau siapa pun 
yang menyediakan input-input produksi, oleh karena kesemuanya sudah disediakan oleh lahan pertanian. Kedaulatan pangan juga menuntut 
sistem pangan yang mampu memperpendek rantai pasokan sehingga kaum tani diharapkan mampu mendapatkan insentif,” paparnya.

Mengenai konsep kedaulatan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka kemandirian bangsa, Henry menjelaskan 
dibutuhkan perencanaan pembangunan sampai tahun 2025 melalui penyusunan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang 
menjamin program pembangunan tidak keluar dari jalur dan prinsip pembangunan dan lebih dari itu agar program pembangunan tidak 
dilakukan karena kepentingan sesaat.

Perencanaan tersebut sendiri mencakup perencanaan tersebut mencakup rencana distribusi lahan dan pengalokasian lahan untuk pertanian 
pangan agroekologi sesuai dengan UUPA no.1960; penyiapan keluarga petani yang akan menerima lahan distribusi , berikut dengan rencana...                           

MEDAN. Ada hal yang menarik dalam acara halal bi halal 
dan silaturrahmi Idul Fitri 1433 H yang diselenggarakan 
oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di 
kediamannya di daerah Johor, Medan, Sumatera Utara 
(23/08). Semua hidangan yang disajikan menggunakan 
bahan pangan organik.

Menurut Henry Saragih, Ketua Umum SPI, semua 
hidangan yang disajikan berasal dari hasil kebunnya. 
“Alhamdulillah semua makanan disini hasil dari kebun 
kami dan juga dari petani SPI yang tinggal di dekat sini. 
Untuk jeruk dibawa langsung dari Dataran Tinggi Karo,” 
ungkap Henry.

Henry menjelaskan, pangan organik ini ditanam 
dengan menggunakan sistem pertanian agroekologi,  
yang bebas pestisida dan pupuk kimia serta bersumber 
dari tradisi pertanian keluarga yang menghargai, 
menjamin dan melindungi keberlanjutan alam untuk 
mewujudkan kembali budaya pertanian sebagai 
kehidupan.

Alex, petani anggota SPI menyampaikan dia dan 
beberapa petani lainnya yang menyediakan sayuran yang dihidangkan dalam halal bi halal kali ini. “Dari kami berupa daun singkong, kacang 
panjang, timun, dan sayuran lainnya. Kami senang hasil pangan kami dinikmati di halal bi halal ini,” ungkap Alex yang merupakan petani anggota 
SPI Basis Medan Johor

Sementara itu halal bi halal ini juga dihadiri oleh Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho yang hadir bersama Sekda 
Provinsi Sumut Nurdin Lubis, Kaban Kesbangpol Linmas Sumut Eddy Syofian, dan beberapa Kepala Dinas lainnya. Hal ini pun dimanfaatkan oleh 
petani, nelayan, buruh, elemen masyarakat sipil lainnya yang sebelumnya sudah berkumpul untuk menyampaikan permasalahannya.

Mengenai kasus petani SPI di Damak Maliho dengan pihak PTPN III yang telah habis Hak Guna Usaha(HGU)-nya, Gatot mengatakan bahwa 
pada bulan Syawal ini akan ada pertemuan khusus antara Pemprov Sumut dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji 
terhadap semua tanah HGU dan eks HGU yang bermasalah dengan masyarakat. Menurutnya permasalahan tanah memang sangat rumit di 
Sumatera Utara dan penyelesaiannya tidak bisa hanya dengan kewenangan provinsi melainkan sangat ditentukan oleh pemerintahan pusat dalam 
hal ini BPN dan Meneg BUMN.

Wawan, dari Aliansi Kedaulatan Rakyat (AKAR) Sumatera Utara menambahkan agar pertemuan-pertemuan informal dengan pemerintah 
seperti ini harus lebih sering dilaksanakan, guna menampung aspirasi rakyat dan melaksanakan tindakan kongkrit untuk langsung menyelesaikan 
masalah yang dihadapi rakyat.

Selain pegiat ormas dan LSM , acara halal bi halal ini juga dihadiri oleh para dosen dan akademisi dan mahasiswa se-Sumatera Utara.

(Foto): Ketua Umum SPI Henry Saragih bersama Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho 
bersama perwakilan petani, nelayan, buruh 

bersambung ke hal.15
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MENDATAR
7. Ibukota Provinsi Sumatera Utara    9. Suku di Papua    10. Satuan berat    11. Orang yang mata 
pencaharian utamanya adalah menangkap ikan    13. Pengairan sawah    15. Abadi    17. Kegiatan dengan 
mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud    19. Peraturan atau adat yang 
secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah    20. Orang yang 
kerjanya mengantarkan koran    21. Sumbu    23. Wajib dimiliki petani jika ingin sejahtera 
28. Tumbuhan air berdaun melonjong lebar    30. Urusan pertanian    32. Rumpun bangsa    33. Besar
35. Janji

MENURUN
1. Binatang yang dipiara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi    2. Perbuatan    3. Satuan luas
4. Air dibekukan    5. Otonomi Daerah    6. Binatang laut    8. Panggilan bagi perempuan yang belum nikah
9. Rasa garam    12. Harapan    14. Sejenis bahan bakar    16. Tegap, padat    18. Pegunungan di Eropa
21. Penjaga kedaulatan pangan nusantara    22. Kakek (Belanda)    24. Kata tanya    25. Berhenti, jeda untuk 
sementara waktu    26. Bagian dari instansi yang mengurusi suatu urusan    27. Beras yang sudah dimasak
29. Pemimpin kerajaan    31. Perempuan perawan (Jawa)    34. Tanda nomor kendaraan daerah Sumatera 
Barat    36. Keluarga Berencana

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

...pendidikan petani, 
kelembagaan ekonomi dan 
penyiapan infrastruktur; 
perencanaan Lahan produksi 
pertanian agro ekologis yang 
memproyeksi kebutuhan 
keluarga petani, masyarakat 
desa, hingga sampai kebutuhan 
nasional; hingga perencanaan 
sistem distribusi yang menjamin 
seluruh rakyat mampu 
mengakses pangan yang 
diproduksi.

“Negara kita ini tidak lagi 
memiliki GBHN sehingga tidak 
jelas arah pembangunannya. 
Ganti presiden ganti kebijakan. 
Seharusnya ada GBHN yang 
mengarahkan pembangunan 
pertanian kita selama 
beberapa puluh tahun ke 
depan yang mengutamakan 
kepentingan rakyat (baca: 
petani), bukan kepentingan 
perusahaan-perusahaan pangan 
transnasional,” ungkap Henry 
yang juga Koordinator Umum La 
Via Campesina (Gerakan Petani 
Internasional).

Mengenai rencana Indonesia 
yang ingin menjadi pengekspor 
bahan pangan, Henry 
menyatakan dirinya kurang 
setuju. “Dengan mengekspor 
pangan ke negara lain, berarti 
kita akan merusak kedaulatan 
pangan bangsa lain, dan ini 
adalah bentuk penjajahan. Saya 
lebih setuju dengan memberikan 
solidaritas pasokan pangan bagi 
negara lain yang mengalami 
krisis pangan akibat bencana 
alam dan lainnya,” tambahnya.

Sementara itu menurut 
pengamat pertanian Bustanul 
Arifin, untuk mewujudkan 
swasembada pangan semakin 
sulit karena ancaman kekeringan 
dan perubahan iklim makin 
nyata sulit. Dia menjelaskan, 
pertanian dapat menjadi masa 
depan ekonomi Indonesia, 
jika penyediaan lahan dan 
peningkatan skala ekonomi 
usaha tani dilakukan konsisten, 
pembaruan agraria dijalankan 
dengan menjunjung tinggi 
keadilan dan kemandirian.

“Untuk memenuhi 
kebutuhan domestik dan 
memasok pangan global, 
manajemen usaha tani wajib 
diperbaiki, produktivitas 
wajib ditingkatkan dan inovasi 
kelembagaan dilaksanakan 
dengan memanfaatkan kearifan 
lokal,” ungkapnya.#

Sambungan dari hal. 14



PEMBARUAN TANI
EDISI 104
OKTOBER 2012 G A L E R I  F O T O16

Perayaan Hari Tani Nasional ke-52

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tergabung dalam 
Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat Indonesia (Sekber-
PHRI) merayakan Hari Tani Nasional, 24 September 2012 di 
Jakarta.

Sekitar sepuluhribuan massa petani dari Banten dan Jawa 
Barat bersama nelayan, buruh, miskin kota, mahasiswa, dan 
elemen gerakan masyarakat lainnya menggelar aksi di Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dan Istana Presiden.

Aksi ini membawa beberapa tuntutan yang intinya di sisa 
pemerintahannya, SBY-Boediono harus menjalankan pembaruan 
agraria sejati.

Di BPN, perwakilan massa aksi diterima oleh Ketua BPN 
Hendarman Supandji, sedangkan di istana Presiden perwakilan 
aksi hanya diterima oleh staf khusus Presiden.

www.spi.or.id


