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Selesaikan Konflik Agraria

JAKARTA. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih berjabatan dengan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Wakapolri) Nanan Soekarna di Mabes Polri, Jakarta (11/02). Sebelumnya SPI bersama Wahana Lingkungan Hidup 
(WALHI) Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), 
Indonesia Human Right Commission for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Institute for Global 
Justice (IGJ), akademisi, dan LSM lainnya melakukan pertemuan dengan Mabes Polri untuk penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
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Ilustrasi aksi petani SPI Sumatera Selatan
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Saat Peringati Maulid, 
Petani Ogan Ilir Dibubarkan Paksa
OGAN ILIR. Serikat Petani Indonesia (SPI) 
mengecam keras tindakan Polres Ogan 
Ilir yang mengkriminalisasi petani pada 
saat melaksanakan peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW di Desa Betung, 
Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan 
Ilir, Sumatera Selatan (25/01).

Menurut keterangan Ahmad Fitriyadi, 
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI 
Kabupaten Ogan Ilir, sekitar pukul 15.10 
Wib, sekitar 1000 orang yang terdiri atas 
oknum Polres Ogan Ilir, Kodim, Pemda 
Ogan Ilir, dan preman mendatangi warga 
yang sedang memperingati Maulid di 
dalam Mushalla di atas lahan perjuangan 
yang bersengketa dengan PTPN VII Cinta 
Manis.

Selanjutnya di dalam Mushalla, 
Kapolres Ogan Ilir, AKBP Denni 
Dharmapala menyatakan, perbuatan 
warga yang menduduki lahan adalah 
menyalahi hukum. Oleh karena itu warga 
harus segera meninggalkan lahannya atau 
akan ditindak secara hukum. Terhadap 
pernyataan ini masyarakat menyatakan, 
lahan yang mereka manfaatkan saat 
ini merupakan lahan masyarakat yang 
merupakan warisan turun temurun dari 
keluarga mereka.

Akibat didesak, warga pun keluar 
Mushalla dan mendekati kebun karet 
pribadi milik warga yang berjarak 
setidaknya lima meter dari Mushalla, 
lalu kembali memulai aktivitasnya untuk 
memperingati Maulid Nabi Muhammad 
SAW. Namun tiba-tiba warga diserang 
oleh oknum aparat dan preman dengan 
menggunakan kayu dan tangan kosong, 
serta diancam dengan menggunakan 
pistol.

Setidaknya tercatat lima orang 
warga yang dianiaya yakni Ali Aman bin 
Bain (52 tahun), Asmadi bin Abdul Hadi 
(cidera pada kaki kanan), Yuden bin Sya’i 
(memar pada punggung), Syakfan bin 
Safar (24 tahun), dan Samroni (50 tahun). 
Sementara itu seorang warga ditangkap 
dan dibawa ke Polres Ogan Ilir yakni 

Suardi bin Damiri (32 tahun). Bukan 
itu saja, oknum preman dan aparat juga 
merusak sejumah pondok dan tanaman 
karet milik petani.

“Oleh karena itu kami mendesak 
agar Polres Ogan Ilir untuk segera 
membebaskan tanpa syarat Suardi bin 
Damiri (32 Th),” Ungkap Ahmad Fitriyadi.

Selanjutnya, menyusul tindak 
kriminalisasi ini, Dewan Pengurus 
Wilayah (DPW) SPI Sumatera Selatan 
(Sumsel) bersama WALHI Sumsel, Serikat 
Petani Sriwijaya (SPS) dan Sarekat Hijau 
Indonesia (SHI) Sumsel melakukan aksi di 
Mapolda Sumsel, di Palembang,  (28/01).

Rohman Alqolami, Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumsel 
sangat menyesalkan arogansi oknum 
aparat yang mengkriminalisasi 

masyarakat tani, apalagi pada saat 
merayakan peringatan keagamaan seperti 
Maulid Nabi Muhammad SAW ini.

“Kami juga meminta agar Kapolda 
mencopot Kapolres Ogan Ilir, AKBP Denni 
Dharmapala, karena dengan otoritas 
yang dimilikinya terus saja mengulangi 
kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat,” 
ungkap Rohman.

Sebagaimana diketahui, hingga 
saat ini AKBP Denni Dharmapala masih 
dipercaya menjabat Kapolres Ogan 
Ilir, sementara yang bersangkutan 
merupakan penanggung jawab utama 
di lapangan dalam tragedi berdarah 27 
Juli 2012 di Desa Limbang Jaya – Ogan 
Ilir yang menyebabkan meninggalnya 
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Foto: Ilustrasi aksi petani SPI Sumatera Selatan

Pernyataan Sikap SPI Terkait Kekerasan 
Terhadap Petani di Konflik Desa Betung, 
Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan
JAKARTA. Kekerasan yang bersumber 
pada konflik agraria cenderung 
meningkat pada dari tahun 2012 hingga 
2013 ini. Pada laporan pelanggaran 
Hak Asasi Petani (HAP) Serikat Petani 
Indonesia (SPI), jumlah petani yang 
dikriminalisasi meningkat dari tahun 
sebelumnya, dari 35 orang pada tahun 
2011 menjadi 76 orang pada tahun 2012.

Kekerasan dan kriminalisasi yang 
meningkat harus dipandang dari akar 
permasalahannya, tidak dilaksanakannya 
Pembaruan Agraia Sejati menyebabkan 
banyak petani bukan saja tidak memiliki 
akses tanah, namun juga kehilangan tanah 
yang sebelumnya digarap.

Penyelesaian konflik agraria tidak 
bisa diselesaikan secara parsial, ataupun 
dipandang hanya sebagai tindakan 
kriminalisasi. Hingga saat ini program 
PPAN (Program Pembaruan Agraria 
Nasional) masih sebatas janji pada pidato 
presiden, bahkan menjelang ujung akhir 
masa pemerintahannya.

Pemberian akses tanah dan harus 
kembali mengacu pada semangat 
UUD 45 pasal 33 dan UUPA 60, yang 
memandang tanah sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat dan tanah 
untuk petani penggarap. Yang terjadi 
saat ini justru mudah sekali pemberian 
akses tanah pada pemodal besar, bahkan 
seringkali pada kasus perkebunan yang 
Hak Guna Usaha(HGU)-nya sudah habis 
atau bahkan tidak ber-HGU (seperti PTPN 
VII, Ogan Ilir) justru tidak ditindak tegas, 
tentu realitasnya menjadi berbeda jika 
rakyat kecil dan petani yang dianggap 
bersalah.

 
Sejarah Singkat Konflik Agraria di 
PTPN VII, Ogan Ilir, Sumatera Selatan

PTPN VII (dulu dikenal dengan PTP 
XXI.XXII) telah masuk di wilayah Kab. 
Ogan Ilir, Sumatera Selatan sejak tahun 
1982. Proses pelepasan tanahnya juga 
banyak melalui proses intimidasi. Dan 
penganiayaan untuk memaksa pelepasan 
tanah, pada kasus di Desa Rengas bahkan 
hanya diganti Rp 150.000 per Ha.

Saat ini lahan PTPN VII di rayon 

VI meliputi lima desa 
(Rengas, Betung, Lubuk 
Keliat, Sonor, Lubuk 
Bandung) dan tiga 
kecamatan.

Pada tahun 2009 telah 
terjadi proses intimidasi 
dan penembakan 
oleh aparat terhadap 
masyarakat Desa Rengas 
dan Lubuk Bandung 
yang mengakibatkan 
setidaknya 14 orang 
tertembak dan dua orang 
dikriminalisasi sepanjang 
proses pelepasan tanah 
mereka oleh PTPN VII.

Pada 29 desember 
2009, secara tertulis Drs 
Suhaily selaku kepala 
BPN Kanwil Sumsel 
menyatakan bahwa areal PTPN VII tidak 
ada HGU, artinya selama 29 tahun PTPN 
VII melakukan operasi secara ilegal dan 
merugikan negara.

Fakta di lapangan PTPN VII 
menguasai lebih dari 20.000 ha, 
sedangkan HGU-nya hanya seluas 6500 
Ha. Pada tahun 2012, desa-desa lain mulai 
ikut memperjuangkan lahannya kembali, 
konflik yang kembali mencuat tersebut 
menyebabkan meninggalnya Angga (9 th) 
akibat tertembak peluru Brimob.

 
Kronologis Singkat Kekerasan di 
Betung

Pada 25 januari 2013, masyarakat Desa 
Betung – tercakup di dalamnya adalah 
massa DPC SPI Betung – mengadakan 
peringatan Maulid Nabi di Musholla 
Az Zahra , yang berlokasi di dalam 
perkebunan PTPN. Tidak lama sebelum 
acara tersebut dimulai Kapolres Ogan 
Ilir mendatangi lokasi dan “memaksa” 
mendata masyarakat yang menggarap 
di lahan tersebut dan menyampaikan 
bahwa permuatan masyarakat melanggar 
hukum.

Masyarakat menolak didata dan 
memindahkan lokasi peringatan maulid 
Nabi SAW ke perkebunan karet milik 

pribadi salah seorang warga. Namun tiba-
tiba saat di lokasi tersebut dan di tengah 
acara sedang berlangsung, barisan jamaah 
yang paling belakang dipukuli oleh aparat 
kepolisian. Setidaknya lima orang luka-
luka dan empat orang ditangkap (tiga 
orang kemudian telah dilepas)

Buntut kejadian tersebut mendorong 
terjadinya aksi selama di depan 
Polda Sumsel oleh masyarakat Desa 
Betung, selama 3 hari berturut-turut. 
Aksi tersebut berujung bentrok dan 
ditangkapnya kurang lebih 24 orang (saat 
ini sudah dilepas keculai 3 orang yang 
ditetapkan tersangka). Diantara yang 
masih ditangkap : Anwar Sadat, Dedek 
Chaniago, Kamaludin (Petani desa Sunor).

Berdasarkan hal tersebut, SPI melalui 
Ketua Umumnya Henry Saragih, menu 
menuntut agar dikembalikannya tanah 
petani yang telah dirampas.

"Kami juga Mendesak 
dilaksanakannya Pembaruan Agraria 
Sejati, sesuai UUPA 1960 dan agar aparat 
menghentikan cara-cara kekerasan, 
intimidasi, dan keterlibatan aparat 
keamanan pada penyelesaian konflik 
agraria," ungkapnya di kantor Badan 
Pelaksana Pusat (BPP) SPI di Jakarta 
(31/01).#
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SPI Bersama Koalisi Ormas, LSM 
dan Akademisi Temui Wakapolri

Dalam Rangka Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria 
(KPA), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Human Right Commission for Social Justice 
(IHCS), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Institute for Global Justice (IGJ), akademisi, dan LSM lainnya melakukan 
pertemuan dengan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Nanan Soekarna di Mabes Polri, Jakarta, 
(11/02).

Pertemuan ini dilakukan untuk membahas penanganan penyelesaian konflik-konflik agraria beserta sumber daya alam (SDA) 
lainnya yang semakin marak terjadi di nusantara, yang terakhir adalah kriminalisasi petani di Desa Betung, Kabupaten Ogan ilir, 
Sumatera Selatan pada saat pelaksanaan Maulid.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan secara budaya di Indonesia, petani kecil sangat 
dekat dengan polisi.

“Kalau kita tanyakan kepada Bapak-Bapak ataupun Ibu-Ibu petani di desa sana, ingin jadi apa anaknya kalau sudah dewasa, 
mayoritas mengatakan ingin menjadi Polisi. Ini khan bukti kalau masyarakat kita sangat dekat dengan pihak kepolisian,” ungkap 
Henry.

Oleh karena itu menurut Henry, pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga kepercayaan dan melindungi masyarakat kecil, 

Foto: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih (ketiga dari kiri) sedang memberikan penjelasannya kepada Wakapolri di Mabes Polri, Jakarta (11/02)
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menegakkan hukum dan memberikan rasa aman agar masyarakat bisa dengan nyaman mencari penghidupannya yang layak.
“Nah, dalam konflik-konflik agraria, petani kecil lebih sering jadi korban dari oknum kepolisian ataupun tentara yang lebih 

memilih untuk membela kepentingan perusahaan daripada kepentingan rakyat kecil. Secara praktis, kami juga meminta agar pihak 
Polri membuat sebuah mekanisme agar aparat kepolisian yang berada di daerah cepat dalam merespon pelaporan pelanggaran 
kasus tanah  yang dilakukan oleh pihak  perusahaan. Contohnya di lapangan adalah ketika petani melaporkan bahwa sebuah 
perusahaan sudah habis HGU (Hak Guna Usaha) pihak kepolisian di daerah sangat lamban meresponnnya, namun jika petani yang 
diduga melakukan pelanggaran, Polres begitu cepat bertindak. Ini khan tidak adil,” papar Henry.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abet Nego Tarigan. Dia menyampaikan Polri sering tidak 
paham terhadap konteks persoalan konflik agraria dan terlalu sibuk terhadap permasalahan kekerasan dan kriminalisasi, akibatnya 
masalah struktural agraria yang menjadi pokok persoalan menjadi tertutupi.

“Oleh karena itu kedatangan kami kemari juga meminta agar Wakapolri memberi rekomendasi ke Kapolda Sumatera Selatan 
untuk melepaskan teman kami Anwar Sadat yang ditangkap saat melakukan aksi membela petani di Palembang beberapa hari yang 
lalu,” katanya.

Sementara itu perwakilan Kontras Haris Azhar menyampaikan, penyelesaian konflik agraria dan SDA bukanlah hanya di tangan 
polisi belaka. Menurutnya mekanisme politik di tingkat daerah juga sangat memicu munculnya konflik-konflik.

“Kalau pemilu semakin dekat, perusahaan-perusahaan besar biasanya semakin mengeruk SDA karena mereka biasanya 
“dimintai” dana oleh para bakal calon pemimpin di daerah, akibatnya pecahlah konflik antara perusahaan-perusahaan tersebut 
dengan petani nelayan ataupun masyarakat adat,” tuturnya.

Perwakilan akademisi, Soeryo Adiwibowo menyampaikan pihak akademisi telah membuat surat terbuka kepada Presiden 
Republik Indonesia untuk penyelesaian konflik agraria. Dia menjelaskan, dalam surat tersebut para akademisi berpendapat, konflik 
agraria selama ini karena beberapa faktor, antara lain karena reformasi hukum dan kebijakan komprehensif belum dilaksanakan.

“Setidaknya ada empat hal mengindikasikan situasi ini. Pertama, ada beberapa ketentuan dalam UU bertentangan dengan UUD 
1945. Kedua, ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam (SDA) dan 
lingkungan hidup. Ketiga, ketidaksinkronan antara peraturan perundangan-undangan SDA dan lingkungan dengan peraturan yang 
mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Keempat, banyak peraturan daerah bersifat eksploitatif dan bermotif kepentingan 
jangka pendek. Jadi permasalahan ini cukup kompleks ,” jelas Soeryo yang juga berprofesi sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor 
ini.#

Foto bersama perwakilan Ormas, LSM, dan akademisi setelah selesai berdiskusi bersama dengan Wakapolri dan jajarannya di Mabes Polri, Jakarta (11/02)
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Buntut Kriminalisasi Konflik Lahan, 
SPI Sumsel Datangi Komnasham dan BPN RI

JAKARTA. Terkait konflik lahan dengan PTPN VII yang berujung dengan kriminalisasi petani saat mengadakan maulid, Dewan 
Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia Sumatera Selatan (Sumsel), bersama Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Ogan 
Ilir, dan petani SPI Desa Betung, serta Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia (Komnasham RI) di Jakarta, kamis (07/02).

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumsel Rohman Alqolami menyatakan kedatangannya ke kantor pusat Komnasham 
RI di Jakarta ini untuk melaporkan konflik lahan yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2013 di di Desa Betung, Kecamatan Lubuk 
Keliat, Kabupaten Ogan Ilir.

“Kami mendatangi Komnasham RI ini untuk menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di desa Betung, Ogan Ilir yang 
dilakukan oleh oknum Polres Ogan Ilir,” ungkap Rohman.

Selanjutnya perwakilan petani SPI Desa Betung menyampaikan kronologis peristiwa tersebut kepada Komisioner Komnasham 
Dianto Bachriadi yang menemui perwakilan SPI pada saat itu. Menanggapi hal ini Dianto menyampaikan pihaknya akan mempelajari 
laporan yang diberikan oleh petani SPI.

“Setelah laporan ini kami pelajari dan terbukti terjadi pelanggaran HAM, kami akan segera mengeluarkan surat rekomendasi 
agar oknum kepolisian menghentikan intimidasi kepada petani,” ungkapnya.

Sementara itu menurut Ketua Departemen Kajian Strategis DPP SPI Achmad Ya’kub yang ikut datang ke Komnasham, kekerasan 
dan kriminalisasi yang meningkat harus dipandang dari akar permasalahannya, tidak dilaksanakannya pembaruan agraria sejati 
menyebabkan banyak petani bukan saja tidak memiliki akses tanah, namun juga kehilangan tanah yang sebelumnya digarap.

“Pemberian akses tanah dan harus kembali mengacu pada semangat UUD 45 pasal 33 dan UUPA 60, yang memandang tanah 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tanah untuk petani penggarap. Yang terjadi saat ini justru mudah sekali pemberian 
akses tanah pada pemodal besar, bahkan seringkali pada kasus perkebunan yang Hak Guna Usaha(HGU)-nya sudah habis atau 
bahkan tidak ber-HGU (seperti PTPN VII, Ogan Ilir) justru tidak ditindak tegas, tentu realitasnya menjadi berbeda jika rakyat kecil 
dan petani yang dianggap bersalah,” paparnya.

Keesokan harinya, petani SPI mendatangai Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, dan menyerahkan berkas dan surat pengaduan 
atas konflik lahan di desa Betung dengan PTPN VII.  Menurut penjelasan Ketua DPC SPI Ogan Ilir, PTPN VII (dulu dikenal dengan PTP 

Pertemuan perwakilan petani anggota SPI Sumatera Selatan dengan Komnasham RI di Jakarta, (07/02)

bersambung ke halaman 11
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Bersambung ke hal. 10

(TAIPEI). Ratusan petani Taiwan melakukan aksi massa menolak globalisasi pertanian yang semakin masif terjadi di Taiwan 
(31/01). Mulai pagi hari, massa melakukan long march mulai dari Ketagalan boulevard dan berakhir di depan kantor Presiden, yang 
selanjutnya diisi dengan melakukan orasi menolak importasi produk pertanian.

Perwakilan petani yang berasal dari daerah Hsinchu, Liu Ching-Chang menyampaikan, sektor pertanian di Taiwan rusak parah 
ketika negaranya bergabung dengan WTO di tahun 2002. 

"Sekarang pun tampaknya pemerintah semakin "berusaha" untuk meluluhlantakkan sektor pertanian Taiwan dengan adanya 
rencana untuk mencabut larangan impor produk pertanian dari Cina," tambah Liu. 

(Foto): Aksi ratusan petani Taiwan menolak importasi produk pertanian di depan istana Presiden di Taipei, Taiwan (31/01/2013

Aksi Petani Taiwan
Tolak Produk Pertanian Impor
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Petani dan Buruh India
Tolak Perdagangan Bebas

(Foto): Aksi petani anggota Bhartiya Kisan Union (anggota La Via Campesina) menolak perdagangan bebas di India (Februari 2013)

INDIA. Petani dan serikat buruh India selama beberapa bulan terakhir melakukan protes keras terhadap perjanjian perdagangan 
bebas antara Uni Eropa India. Tergabung dalam Front Anti FTA (Free Trade Agreements - Perjanjiangan Perdagangan Bebas), aliansi 
ini setidaknya telah menulis 872 surat tentang kesepakatan perdagangan yang tidak adil ini kepada kepada para pejabat penting, 
organisasi, partai politik, termasuk Perdana Menteri dan Anggota Parlemen

"FTA ini berdampak serius terhadap kedaulatan pangan, keamanan mata pencaharian jutaan petani dan pengecer kecil dan 
kami bahkan belum pernah diberitahu atau diajak berkonsultasi tentang FTA antara Uni Eropa-India ini," ungkap Yudvir Singh dari 
Bhartiya Kisan Union (BKU), serikat petani di India, anggota La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional). 

Menurut Rakesh, setidaknya pemerintah India telah menegosiasikan sekitar 56 perjanjian perdagangan bebas secara diam-
diam. Negara-negara maju dari Uni Eropa dengan gencar terus menggenjot perjanjian perdagangan bebas di bidang pertanian secara 
bilateral, sejak banyak negara-negara berkembang yang menyuarakan penolakannya terhadap perdagangan bebas di WTO.
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Galeri Foto
Petani Perempuan La Via Campesina
Rayakan Hari Perempuan Sedunia

MEKSIKO. Hari Perempuan Internasional yang dirayakan pada 
8 Maret di seluruh dunia.  Ini adalah sebuah hari besar yang 
dirayakan di seluruh dunia untuk memperingati keberhasilan 
kaum perempuan di bidang ekonomi, politik, sosial.

La Via Campesina yang merupakan organisasi petani 
kecil dan tak bertanah juga memperjuangkan hak-hak 
petani perempuan pedesaan memperingati Hari Perempuan 
Internasional dengan melakukan aksi di berbagai belahan 
dunia. Salah satu aksi dilakukan di Meksiko yang melibatkan 
ratusan petani perempuan, aktivis dan golongan perempuan 
lainnya yang berasal dari gerakan sosial.
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Liu menjelaskan, pihaknya cukup kesal karena Dewan Menteri Pertanian Chen Bao-ji mengatakan pada konferensi pers akhir 
tahun lalu bahwa beberapa produk dari 830 jenis produk pertanian dari Cina yang saat ini dilarang untuk diimpor akhirnya akan 
diizinkan untuk diimpor, walaupun jenis produknya masih belum ditetapkan.

"Selama kampanye yang lalu, Presiden Ma Ying-Jeou berkali-kali berjanji bahwa jika dirinya terpilih, dia tidak akan mencabut 
larangan importasi 830 kategori produk pertanian dari Cina, tapi sekarang sepertinya hanya tinggal janji, seperti niatannya untuk 
mencabut larangan importasi daging babi dari Amerika Serikat karena adanya tekanan dari negara adikuasa tersebut" paparnya.

Selanjutnya, perwakilan dari TRF (Taiwan Rural Front-Front Pedesaan Taiwan), Tsai Pei-hui dengan lantang menyampaikan, 
pihaknya berkumpul hari ini di depan kantor Presiden untuk mengekspresikan kemarahannya kepada pemerintah yang telah 
berkompromi dengan kedaulatan pangan di Taiwan, akibatnya swasembada pangan Taiwan telah menurun hingga 33 persen.

"Dengan begini, pemerintah Taiwan menempatkan meja makan dan tempat penyimpanan makanan kita di rumah orang lain. 
Kita hanya ingin menyimpannya di tempat kita sendiri." ujarnya.

Perwakilan akademisi Taiwan, Profesor Hsu Shih-Jung yang berasal dari Universitas Nasional Cheng Chi - yang juga ikut dalam 
aksi ini - menyatakan, saat ini tingkat kepercayaan petani dan masyarakat kecil lainnya kepada pemerintah semakin menurun. Hal 
ini diakibatkan karena pemerintah dinilai tidak mampu mempertahankan kedaulatan pangan masyarakat Taiwan, terbukti dengan 
semakin dibukanya keran importasi produk pertanian dari China dan negara lainnya.

Sementara itu, aksi kali ini juga diikuti oleh para petani La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) yang berasal dari 
Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan lainnya.

Koordinator Umum La Via Campesina Henry Saragih mengemukakan, masalah yang saat ini dihadapi oleh petani di Taiwan juga 
terjadi dengan petani-petani lainnya di berbagai belahan dunia. 

"Perampasan tanah, hilangnya kedaulatan pangan, dan peningkatan jumlah orang yang terancam oleh kelaparan - sekarang 
mencapai lebih dari 1 miliar - adalah permasalahan petani (baca: masyarakat) dunia yang diciptakan oleh WTO, globalisasi dan 
neoliberalisme," kata Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) ini.

Henry mencontohkan negara Thailand yang pada awalnya memiliki sektor pertanian yang beragam, saat ini mengkhususkan diri 
dalam memproduksi beras untuk ekspor, namun di sisi lain harus mengimpor jenis produk pertanian lainnya.

"Contohnya lagi Korea Selatan yang justru telah menjadi eksportir produk elektronik. Akibatnya karena sebagian besar lahan 
pertanian disana telah diambil oleh sektor industri, beberapa perusahaan pertanian Korea Selatan justru sekarang "mengambil" 
tanah di Afrika - terutama Madagaskar - untuk kemudian diimpor kembali ke Korea Selatan. Hasilnya semakin banyak petani kecil di 
Madagaskar yang kehilangan tanahnya," tambah Henry.

Henry menambahkan, La Via Campesina sebagai gerakan petani kecil internasional akan memberikan solidaritasnya terhadap 
perjuangan petani kecil di Taiwan untuk mempertahankan kedaulatan pangannya.#

Sambungan dari hal. 7

Sambungan dari hal. 8

Melalui FTA, negara-negara Uni Eropa 
ingn meningkatkan pangsa pasar produk 
andalannya di India yang notabene adalah 
negara yang memiliki konsumen yang 
sangat besar dan sedang berkembang. 
Akibatnya keuntungan perusahaan-
perusahaan multinasional di Uni Eropa 
akan tak terbatas jika mereka mampu 
menguasai pasar di India. Uni Eropa 
menginginkan India untuk memotong 
semua bea masuk menjadi nol persen.

Sementara itu, ekspor produk-
produk dari India juga diblokir oleh Uni 
Eropa berdasarkan hambatan seperti 
phyto-sanitasi dan standar evaluasi yang 
berbeda.

Yudhvir menjelaskan, ada banyak 
sektor pertanian di India mempekerjakan 
jutaan orang yang terancam apabila 
ketetapan ini dilaksanakan, contohnya 
adalah peternakan susu. Sudah banyak 
perusahaan susu Uni Eropa yang 
mengincar pasar susu di India yang 
mengeluh tentang tarif impor tinggi 
India. Seperti diketahui, Uni Eropa 
memiliki masalah kelebihan produksi 
di sektor susu dan mencari "tempat" 

untuk membuang surplus mereka. 
Akibatnya petani kecil di  Uni Eropa 
dan India terancam. Petani produsen 
susu Eropa memprotes keras harga beli 
susu yang rendah yang bahkan tidak 
memenuhi biaya produksi, karena kuota 
susu tinggi. Industri besar susulah 
yang mendulang keuntungan, mereka 
membayar rendah harga susu sebagai 
bahan baku, selanjutnya mereka kemas 
kembali dengan tampilan yang lebih 
bagus dan menjualnya dengan harga 
tinggi kepada konsumen. Mereka juga 
melakukan dumping produknya di negara 
lain, menekan harga produsen di sana, 
mengurangi pendapatan dan akhirnya 
meningkatkan utang.

"Sektor peternakan untuk susu 
di India mempekerjakan sekitar 90 
juta orang, dan sekitarnya 75 jutanya 
adalah wanita. Peternakan Susu adalah 
kelangsungan hidup bagi petani kecil, 
miskin, tak bertanah dan sumber 
pendapatan bagi jutaan keluarga," ungkap 
Yudhvir.

India sendiri telah berhasil menjadi 
contoh baik bagi seluruh masyarakat 
dunia mengenai pengelolaan jaringan 

koperasi persusuan yang dinamis 
yang bersinergi dengan kelompok-
kelompok perempuan. Susu koperasi 
seperti Amul dan lain-lain adalah model 
besar pembangunan yang inklusif yang 
memberikan daya tawar yang lebih baik 
dan harga yang adil untuk petani kecil 
dan perempuan produsen susu. Tapi 
keuntungan ini sekarang terancam.

"Pemerintah India mengatakan susu 
ada dalam daftar negatif, yang berarti tarif 
tidak akan berkurang dan sektor susu 
kita akan dilindungi. Tapi hal tidak perlu 
dirayakan karena kita tahu bahwa saat 
ini Uni Eropa melobi keras pemerintah 
untuk membuka sektor susu kami dan 
pemerintah kita saat ini yang terobsesi 
dengan investor asing, sehingga tidak 
bisa dipercaya untuk melindungi petani 
kecil," tutur S. Kannaiyan, anggota Komite 
Koordinasi Gerakan Petani India Selatan.

Oleh karena itu, S. Kannaiyan 
menambahkan, FTA sama sekali tidak 
menguntungkan bagi petani kecil di India 
karena hanya akan meluluhlantakkan 
kehidupan petani dan kedaulatan pangan 
di India. #

LA VIA CAMPESINA www.viacampesina.org
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Henry Saragih: Tindakan Petani 
Menggarap Lahan di Ogan Ilir Itu Mulia
JAKARTA. Terkait dengan kriminalisasi 
petani yang sedang merayakan Maulid 
Nabi di Ogan Ilir  Sumatera Selatan 
beberapa hari lalu, Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih 
dengan tegas mengatakan, tindakan 
pemukulan dan penangkapan oleh 
aparat polisi atas protes dan perjuangan 
petani untuk mendapatkan lahannya 
kembali merupakan tindakan yang 
tidak bisa dibenarkan dan bertentangan 
dengan amanat konstitusi serta program 
pemerintah terkait pembaruan agraria 
(Program Pembaruan Agraria Nasional-
PPAN).

“Seharusnya aparat bisa belajar dari 
banyak pengalaman pahit konflik agraria 
seperti di Mesuji, OKI-Sumatera Selatan 
(Sumsel), Sei Bahar Jambi, Bima NTB, 
Manggarai NTT, Bulukumba Sulawesi dan 
lainnya,” ungkap Henry di Yin Lan, Taiwan  
(30/01).

Henry juga menyampaikan, 
dalam mengatasi konflik agraria atau 
pertanahan, sudah seharusnya polisi 
bersikap mendukung usaha-usaha petani 
agar bisa menggarap lahannya kembali. 
Selain lahan-lahan bisa subur kembali, 
lingkungan yang selama ini rusak oleh 
perkebunan tebu PTPN VII bisa kembali 
pulih, sungai-sungai dinormalisasi oleh 
petani. Kehidupan ekonomi dan sosial 
masyarakat yang selama ini tertindas 
secara psikologis, fisik dan ekonomi juga 
akan berangsur baik.

“Anak-anak kita tak perlu ke kota atau 
ke daerah lain untuk mencari makan, kita 
bisa tanam hutan karet, ubi kayu, nanas, 
padi dan ketela rambat di lahan yang ada. 
Jadi apa yang dilakukan oleh petani yang 

tergabung di Serikat 
Petani Indonesa (SPI) 
di Betung, Ogan Ilir 
dan Serikat Petani 
Sriwijaya adalah 
tindakan mulia 
dan sejalan dengan 
amanah konstitusi 
dan instruksi Presiden 
RI,” papar Henry yang 
juga Koordinator 
Umum La Via 
Campesina (Gerakan 
Petani Internasional).

Sementara itu 
terkait aksi “brutal” 
lanjutan oleh oknum 
aparat terhadap 
massa saat melakukan 

XXI.XXII) telah masuk di wilayah Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan sejak tahun 1982. Proses pelepasan tanahnya juga banyak melalui 
proses intimidasi. Dan penganiayaan untuk memaksa pelepasan tanah, pada kasus di Desa Rengas bahkan hanya diganti Rp 150.000 
per Ha.

Saat ini lahan PTPN VII di rayon VI meliputi lima desa (Rengas, Betung, Lubuk Keliat, Sonor, Lubuk Bandung) dan tiga kecamatan.
Pada tahun 2009 telah terjadi proses intimidasi dan penembakan oleh aparat terhadap masyarakat Desa Rengas dan Lubuk 

Bandung yang mengakibatkan setidaknya 14 orang tertembak dan dua orang dikriminalisasi sepanjang proses pelepasan tanah 
mereka oleh PTPN VII.

Pada 29 desember 2009, secara tertulis Drs Suhaily selaku kepala BPN Kanwil Sumsel menyatakan bahwa areal PTPN VII tidak 
ada HGU, artinya selama 29 tahun PTPN VII melakukan operasi secara ilegal dan merugikan negara.

Fakta di lapangan PTPN VII menguasai lebih dari 20.000 ha, sedangkan HGU-nya hanya seluas 6500 Ha. Pada tahun 2012, desa-
desa lain mulai ikut memperjuangkan lahannya kembali, konflik yang kembali mencuat tersebut menyebabkan meninggalnya Angga 
(9 th) akibat tertembak peluru Brimob.#

Sambungan dari halaman 6

aksi bersama oleh SPI Sumatera Selatan 
(Sumsel) bersama WALHI Sumsel, Serikat 
Petani Sriwijaya (SPS), Sarekat Hijau 
Indonesia (SHI) Sumsel dan lainnya di 
Mapolda Sumsel di Palembang, kemarin 
(29/01), Ketua Dewan Pengurus Wilayah 
(DPW) SPI Sumsel Rohman Alqolami 
menyampaikan tindakan oknum aparat 
tersebut sudah di luar batas kewajaran.

“Aksi kami ke Mapolda Sumsel 
ini untuk menuntut keadilan akibat 
kriminalisasi oknum aparat kepada 
kami (baca:petani) pada saat sedang 
melaksanakan Maulid Nabi yang 
mengakibatkan teman-teman kami 
terluka dan ditangkap, belum lagi lahan 
dan pondok kami yang dihancurkan. 
Kami melakukan aksi ini juga dengan 
damai, namun mengapa oknum aparat 
justru kembali bertindak arogan. Kami ini 
seharusnya dilindungi, bukan dipukuli,” 

ungkap Rohman.
Akibat tindakan agresif oknum 

aparat kepada massa aksi ini, Anwar 
Sadat, Direktur Eksekutif WALHI 
Sumsel mengalami luka pecah di bagian 
kepala. Oknum aparat juga setidaknya 
menangkap 25 petani dan aktivis lainnya.

“Oleh karena itu kami meminta agar 
para petani dan aktivis lainnya yang 
saat ini masih ditangkap untuk segera 
dibebaskan, dan pengusutan tuntas atas 
kriminalisasi yang diterima petani Ogan 
Ilir saat melaksanakan Maulid beberapa 
hari lalu. Kami juga meminta agar pihak 
kepolisian menghentikan pendekatan 
penyelesaian konflik agraria dengan cara 
kekerasan karena hanya mengkorbankan 
rakyat (baca: petani) kecil,” tambah 
Rohman.#

Foto: Ketua Umum SPI, Henry Saragih di Peringatan 14 Tahun SPI.
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Putusan MK Melegalisasi 
Perampasan Tanah dan 
Melanggengkan Ketidakadilan Agraria

Siaran Pers Bersama

JAKARTA. Menyikapi putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap Perkara Nomor: 50/
PUU-X/2012 terkait judicial review UU 
No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum yang dimohonkan 
melalui Tim Advokasi Anti Perampasan 
Tanag Rakyat (pemohon 13 organisasi 
masyarakat dan satu pemohon 
perorangan) yang dibacakan terbuka 
dalam sidang Pleno MK, Rabu (13/2).

UU No.2 Tahun Tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, bagi para pemohon 
pada pokoknya menyebutkan: 1). Tidak 
sinkronnya antara judul dengan isi UU 
tersebut. Judulnya pengadaan tanah yang 
secara norma harusnya sukarela, namun 
ternyata isinya adalah seperangkat 
kewajiban pelepasan tanah oleh warga 
negara. 2) Tidak jelasnya perintah Pasal 
9 UU No.2 Tahun 2012 terkait pentingnya 
memperhatikan keseimbangan natara 
kepentingan pembangunan dengan 
kepentingan masyarakat dalam 
pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum. 3) Pasal 10 UU No.2 Tahun 2012 
memasukkan klasifikasi jalan tol dan 
pelabuhan (peti kemas dan pariwisata) 
ke dalam kategori pembangunan untuk 
kepentingan umum. Padahal kita ketahui 
bersama, jalan tol adalah tidak termasuk 
fasilitas kepentingan umum, karena 
sifatnya eksklusif dan terbatas akses 
masyarakat umum dalam penggunaannya, 
begitu juga dengan pelabuhan-pelabuhan 
komersial. 4) Pasal 14 UU No. 2 Tahun 
2012 jelas sekali membatasi hak 
partisipasi warga masyarakat khususnya 
warga masyarakat setempat dan warga 
terdampak dari pembangunan sejak 
tahapan perencanaannya. Kesemuanya 
bertentangan dengan {asal 1 ayat (3), 
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H 
ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 33 ayat (3) 
Undang Undang Dasar 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) 
dalam putusannya memandang bahwa 

gugatan pemohon tidak beralasan secara 
hukum dan menyatakan bahwa ketentuan 
pasal-pasal yang diajukan oleh para 
pemohon kesemuanya konstitusional 
terhadap UUD 1945. MK memandang 
bahwa keseluruhan pasal-pasal yang 
dimohonkan pengujiannya oleh para 
pemohon tidak beralasan hukum. Karena 
secara normatif bahwa penyusunan UU 
ini justru lebih baik dibanding peraturan 
sebelumnya yang mengatur pengadan 
tanah.

Sehubungan dengan hal itu, kami 
dari para pemohon yang tergabung 
dalam Karam Tanah (Koalisi Rakyat Anti 
Perampasan Tanah Rakyat) bersama 
Tim Advokasi Perampasan Tanah Rakyat 
memandang perlu untuk menyikapi 
putusan MK tersebut.

Pertama, putusan MK ini 
kontroversial karena, putusan MK 
terhadap PUU No. 50/PUU-X/2012 ini 
sama sekali dalam pertimbangan hukum 
dan pendapat hukum mahkamah tidak 
memperhatikan dan memasukkan 
keterangan-keterangan ahli yang telah 
diajukan pemohon. Sehingga keberadaan 
para ahli dalam memberikan keahliannya 
di hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi 
seperti ada namun tiada. MK juga tidak 
jeli dalam membaca keseluruhan gugatan. 
Menurut kami, ini adalah prseden 
buruk bagi perkembangan hukum serta 
kewibawaan MK ke depan.

Kedua, putusan MK ini melegalisai 
negara demi ekspansi modal untuk 
merampas tanah-tanah rakyat. 
Mengapa demikian? Karena UU ini 
sejatinya adalh pemberi jalan bagi 
proyek-proyek besar infrastruktur yang 
termanifestasi dalam program MP3EI 
yang secara luas ditentang oleh para 
pelaku gerakan pembaruan agraria 
dan masyarakat korban konflik agraria. 
Kami memandang bahwa, sejatinya 
UU ini bukan yang diharapkan lahir 
oleh rakyat Indonesia khususnya para 
petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota 
dan masyarakat yang tak punya tanah, 

karena yang ditunggu dan diharapkan 
lahir adalah justru kebijakn pembaruan 
agraria sebagai penjabaran teknis dari 
amat UU No.5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok Agraria. Demi 
mengelak dari tanggung jawabnya atas 
kewajiban pembaruan agraria, negara cq. 
Pemerintah dan DPR justru mengalihkan 
tanggung jawabnya kepada rakyat 
dengan mewajibkan rakyat tunduk pada 
keinginan modal yang difasilitasi negara 
untuk melepaskan hak-hak atas tanahnya. 
Ini menimbulkan ketidakadilan agraria 
dan pelanggaran hak-hak kosntitusional 
warga negara.

Ketiga, bahwa putusan MK harus 
dijadikan persiapan advokasi masif 
terhadap setiap penggusuran dan 
diperlukannya politik agraria yang 
ofensif mendorong agar negara beserta 
aparatusnya segera sadar atas kewajiban 
yang telah dimandatkan rakyat, UUD 
1945, UUPA 1960, dan Undang-Undang 
Pengesahan Kovenan Internasional 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Buadaya 
untuk segera melaksanakan agenda besar 
Pembaruan Agraria Sejati.#

Jakarta, 14 Februari 2013

Serikat Petani Indonesia (SPI) – Indonesia 
Human Right Committe for Social Justice 
(IHCS) – Konsorsium Pembaruan Agraria 
(KPA) – Bina Desa – KIARA – Solidaritas 
Perempuan – WALHI – API – Sawit Watch 
- KruHA – Pusaka – ELSAM – IGJ – Serikat 
Nelayan Indonesia (SNI) – dan Para Advokat 
Tim Advokasi Anti Perampasan Tanah Rakyat

HIDUP PETANI !!!
TANAH UNTUK
PENGGARAP
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WTO Memperparah 
Ketergantungan Pangan Impor

Siaran Pers Bersama Gerak Lawan

JAKARTA. Koalisi masyarakat sipil 
yang tergabung dalam Gerakan Rakyat 
Lawan Neokolonialisme (Gerak Lawan) 
mendesak Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan DPR untuk mengeluarkan 
Indonesia dari keanggotaan Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO). Pasalnya, 
pada level dunia, WTO telah melemahkan 
daya saing Indonesia, sedang didalam 
negeri berdampak pada meluasnya 
praktik korupsi dan impor pangan.

Konsekuensi lainnya, berdampak 
pada masifnya laju alih fungsi lahan 
pertanian dan hutan produktif untuk 
kegiatan pertambangan batubara dan 
perkebunan kelapa sawit, yang secara 
langsung memperparah penindasan dan 
pemiskinan rakyat Indonesia, baik laki-
laki dan perempuan.

Sebelumnya, Presiden Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan 
Ishaaq, ditangkap oleh KPK atas dugaan 
keterlibatannya dalam permainan kuota 
impor daging. Berdalih untuk melindungi 
kepentingan nasional terhadap aturan 
WTO yang melarang pembatasan 
impor, penetapan kuota impor telah 
menimbulkan persekongkolan antara 
importir dengan pemerintah. Pada 
konteks inilah impor produk pangan 
menjadi bisnis yang identik dengan 
praktik manipulatif hingga koruptif.

Pada tahun 2012, impor produk 
pangan Indonesia telah menyedot 
anggaran lebih dari Rp 125 triliyun. Dana 
tersebut digunakan untuk impor daging 
sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, 
kentang,  dan komoditas pangan lain yang 
pada akhirnya memperparah kehidupan 
rakyat, utamanya perempuan. Akibat dari 
maraknya impor pangan, khususnya di 
sektor perikanan, telah menyebabkan 
industri perikanan indonesia sedikit 
menyerap tenaga kerja. Kurun 2009-2011 
industri pengolahan ikan hanya mampu 
menyerap sekitar 250 ribu jiwa.

Tidak hanya itu, WTO juga telah 
menempatkan Indonesia pada posisi 
lemah hingga tidak berdaulat berhadapan 
dengan bangsa-bangsa di dunia. Pada 
Januari 2013, Amerika Serikat (AS) 

telah mengajukan gugatan kepada 
WTO terhadap kebijakan impor produk 
hortikultura. Indonesia dituding terlalu 
protektif dan harus membuka keran 
impor hortikultura. Tak lama setelahnya, 
AS kembali mempermasalahkan bantuan 
kepada petambak udang di Indonesia 
yang ditengarai sebagai praktik dumping. 
Serta tak lupa kasus rokok kretek 
beberapa tahun lalu.

Rezim perdagangan bebas WTO telah 
mengancam hak bangsa dan negara kita 
untuk menentukan kebijakan pangan 
dan pertanian yang berguna untuk 
kepentingan Indonesia. Terutama dalam 
pemaksaan membuka keran impor, pasal-
pasal dalam WTO (dan juga perjanjian 
perdagangan bebas, FTA) jelas menggerus 
kedaulatan pangan kita. Pasar dan harga 
domestik hancur. Oleh karena itu, Kami 
yang tergabung dalam Gerak Lawan, 
mendesak:

Presiden Indonesia untuk melakukan 
moratorium terhadap perjanjian-
perjanjian perdagangan internasional 
yang diikuti dengan evaluasi terhadap 
berbagai perjanjian perdagangan bebas 
yang telah diikatkan sebelumnya, 
baik dalam tingkat WTO maupun FTA 
regional dan bilateral, yang merugikan 

kepentingan nasional dan bertentangan 
dengan konstitusi.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 
untuk segera membatalkan proses 
penyusunan Rancangan Undang-
undang (RUU) Perdagangan yang dalam 
pandangan kami, berdasarkan Naskah 
Akademik RUU Perdagangan versi 2012, 
bahwa RUU tersebut telah menghilangkan 
kedaulatan ekonomi Indonesia dan 
sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip 
dan aturan WTO.

Secara khusus terkait rencana 
Pertemuan APEC dan WTO, dimana 
Indonesia sebagai tuan rumah, kami 
meminta presiden maupun DPR untuk 
tidak menggunakan momentum tersebut 
untuk meliberalisasi sektor-sektor 
strategis nasional dengan mengikatkan 
diri diberbagai perjanjian perdagangan 
bebas (FTA), termasuk pangan dan 
pertanian yang akan memperkuat 
penindasan dan pemiskinan.

Oleh sebab itu, Gerak Lawan 
mengajak segenap rakyat Indonesia, 
khususnya petani, nelayan, pedagang 
mikro dan kecil, buruh, termasuk buruh 
migran, dan perempuan untuk terlibat 

Bersambung ke halaman 14

Foto: Konferensi pers menolak bangkitnya kembali WTO oleh Gerak Rakyat Lawan Neokolonialisme (Gerak 
Lawan) di Jakarta (15/02).
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Selamat Jalan, Fidentius Oscar

SIKKA. Keluarga besar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) turut berdukacita atas meninggalnya Bapak 
Fidentius Oscar, SH. Beliau meninggal pada hari Kamis (07/02) pada pukul 14:00 WITA, di Rumah Sakit T.C. Hillers Maumere.  
Jenazah almarhum yang semasa hidupnya merupakan seorang aktivis, pengacara sekaligus direktur LBH Florata ini dimakamkan di 
kediamannya di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, (09/02), 
pukul 13:15 WITA.

Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) SPI NTT, Martinus Sinani menyampaikan almarhum adalah seorang pengacara yang 
cukup banyak membantu perjuangan konflik lahan yang dialami oleh petani di NTT.

“Dia adalah orang yang sangat berjiwa sosial, tidak pikir waktunya dan biaya. Dia tidak pikir harta, dan benar-benar membela 
keadilan rakyat kecil. Dia berkomitmen dalam perjuangan. Kalau sudah mulai dalam sebuah perkara pasti harus selesai, tidak akan 
dilepaskannya, seperti kasus Matias Jamila, konflik dengan kehutanan, dan kasus-kasus lainnya,” ungkap Martinus.

Martin menambahkan, saat ini DPW SPI NTT merasa sangat kehilangan Oscar, karena selama ini almarhum cukup banyak 
membantu kerja-kerja advokasi kasus dan konflik lahan petani.

“Kami banyak belajar hukum dari beliau, di zaman sekarang ini orang seperti beliau ini amat susah untuk dicari,” tambah 
Martinus.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyampaikan keluarga besar SPI turut berdukacita 
atas meninggalnya Fidelius Oscar.

“Saya kenal betul dengan Oscar, orangnya baik, benar-benar rela dan ikhlas membantu rakyat (baca petani). Semoga akan 
muncul Oscar-Oscar lainnya, pengacara tangguh yang tanpa pamrih memperjuangkan kepentingan rakyat yang sering dizalimi oleh 
kebijakan-kebijakan penguasa. Semoga beliau diterima di sisi-Nya,” tutur Henry.#

Foto: (Kiri) Pemakaman Fidentius Oscar di di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, (09/02). 
(Kanan) Almarhum Fidentius Oscar pada saat mengadvokasi kasus petani SPI NTT di DPP SPI, Jakarta

aktif melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan diseluruh sektor dengan melaporkan berbagai 
kerugiannya kepada institusi pemerintah atau melalui Posko Pengaduan “Forum Buka Kuping” yang diinisiasi oleh Gerak-Lawan di 
sejumlah wilayah. Perlawanan terhadap WTO ini akan juga menjadi perlawanan terhadap perjanjian perdagangan bebas lainnya 
yang merugikan kepentingan rakyat.

WTO adalah organisasi yang mengatur perdagangan dunia dengan menuntut Negara-negara anggotanya untuk membuka pasar 
seluas-luasnya bagi perdagangan internasional melalui penghapusan berbagai hambatan dalam perdagangan baik dalam bentuk 
tariff maupun non-tarif. Indonesia resmi mejadi anggota WTO melalui ratifikasi UU No.7 tahun 1994 tentang Ratifikasi pembentukan 
WTO.

Jakarta, 15 Februari 2013 - Gerak Lawan II (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme)

Serikat Petani Indonesia (SPI) - Serikat Nelayan Indonesia (SNI) – Serikat Buruh Indonesia (SBI).Indonesia for Global Justice (IGJ) – Bina Desa – 
Solidaritas Perempuan (SP) – Aliansi Petani Indonesia (API) – Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) – Komisi untuk Orang 
Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS) – Climate Society Forum (CSF) – Koalisi Anti Utang (KAU) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan 
(KIARA) – Institut Hijau Indonesia (IHI) – Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) – Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI Jakarta). Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI),

Sambungan dari halaman 13
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SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

sambungan dari hal.2

MENDATAR
1. Mata uang kita    3. Senang, Gembira    5. Pakaian pejudo   7. Pekerjaan rumah    8. Sejenis pupuk    
9. Keras, tidak dapat dilentukkan    10. Petani (Bahasa Spanyol)    13. Zat racun yang mampu membuat luka    
14. Maksud hati    16. Dalam keadaan berbelit    18. Benua    20. Audio Video    21. Angkatan Laut    
22. Tumbuh (Inggris)    23. Kain khas Batak    25. Kain pembebat leher    28. Suku tua di Peru    30. Negara 
Amerika Latin    35. Berbintik-bintik 36. Mata uang Thailand    37. Atas Nama    38. Daging bagian pinggang 
atau lambung    39. Dengki    40. Penyejuk ruangan

MENURUN
2. Karya sastra    3. Tanah rendah yang digenangi air    4. Penutup rumah bagian atas   5. Melumur, melumas
6. Binatang air    7. Tidak makan minum    10. Kaki langit    11. Air dibekukan    12. Komunitas otonomi 
Spanyol    13. Alat musik petik    15. Tempat Pembuangan Akhir    17. Bambu, buluh    19. Organisasi buruh 
internasional    22. Bahan bakar    24. Pemandian air panas    26. Negara di jazirah Arab    27. Lambang 
unsur Mangan    29. Rasa sayang, kasih, suka    31. Sangat ramai    32. Pandangan hidup yang khas dari 
suatu golongan sosial    33. Ikan laut kecil    34. Utusan Tuhan    

Angga bin Dharmawan 
(13 Th), teramputasinya 
lengan kanan Rusman (36 
Th), dan beberapa warga 
lainnya juga mengalami 
luka tembak, puluhan orang 
dikriminalisasi, serta hampir 
banyak rakyat mengalami 
traumatik yang dalam hingga 
saat ini.

Ditemui di tempat 
terpisah, Ketua Departemen 
Politik Hukum dan 
Keamanan, Dewan Pengurus 
Pusat (DPP) SPI Agus 
Ruli Ardiansyah dengan 
tegas mengungkapkan, 
penanganan konflik 
agraria seharusnya tidak 
dengan tindakan-tindakan 
kekerasan.

“Setiap konflik agraria 
tetap disertai pelanggaran 
HAM, terutama terhadap 
kaum tani. Petani selalu 
ditempatkan sebagai pihak 
yang salah dan kalah. 
Sebaliknya, aparatur negara  
justru berada di posisi yang 
berlawanan dengan rakyat. 
Mereka menjadi pelindung 
dan penjaga para pemilik 
modal. Pemerintah juga tidak 
melakukan upaya secara 
adil dan beradab dalam 
menyelesaikan konflik yang 
melibatkan petani tersebut,” 
tegas Ruli.

Ruli menambahkan, 
setiap penyelesaian konflik 
agraria haruslah dengan 
bingkai bahwa tanah untuk 
petani sesuai mandat UUPA 
1960.

“Oleh karena itu 
pelaksanaan pembaruan 
agraria sejati sudah 
tidak bisa ditunggu lagi, 
jika tidak rakyat kecil 
akan terus ditindas, 
dkriminalisasi dan diusir 
dari lahan yang merupakan 
sumber penghidupannya,” 
tambahnya.#
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Pemuda Kota Dukung Penegakan 
Kedaulatan Pangan Melalui 
Pertanian Organik

MEDAN. Untuk mengetahui pertanian organik secara lebih 
detail, komunitas Medan Berkebun yang berisikan kaum 
muda perkotaan melakukan kunjungan ke demplot pertanian 
berkelanjutan Serikat Petani Indonesia (SPI)dan Yayasan 
Sintesa di kawasan Medan Johor,  Medan, Sumatera Utara 
(04/02). Di demplot seluas 3000 meter persegi, sekitar 
20-an anggota komunitas ini belajar mulai dari menyiapkan 
bedengan tanah, menanam, pupuk organik, hingga panen 
langsung dari lahan.

Di demplot tersebut, Komunitas Medan Berkebun 
belajar langsung dari Pak Darno. Pak Darno adalah seorang 
petani organik SPI yang bersama anak dan istrinya berhasil 
“menyulap” lahan terlantar di dekat rumahnya menjadi lahan 
pertanian organik produktif yang ditanaminya kangkung, 
bayam, sawi, timun, buncis, tomat, cabe, paria, kailan, pepaya, 
hingga jagung. 


