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SLEMAN.  Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih bersama Ketua Badan Pengurus Wilayah SPI Yogyakarta Tri Hariyono, 
dan seorang Majelis Nasional Petani (MNP) SPI Mamock menanam kacang tanah di atas lahan hasil erupsi Gunung Merapi di Dusun Sidorejo, 
Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yokyakarta (03/05). Dengan pengolahan yang tepat lahan seluas dua hektare ini tidak perlu 
menunggu sepuluh tahun pasca erupsi Merapi.
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(Foto) Diskusi ‘RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani’ bersama Ketua Panja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Herman Khaeron, dan 
Ketua Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan Momon Rusmono, di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (14/05).

RUU Perlintan Harus Mampu 
Menghentikan Praktek 
Perampasan Tanah Petani

bersambung ke halaman 11

JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) harus mampu menghentikan 
konflik agraria dan praktek perampasan tanah petani. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry 
Saragih dalam diskusi ‘RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani’ bersama Ketua Panja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani Herman Khaeron, dan Ketua Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan Momon Rusmono, di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa 
(14/05).
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Foto bersama Ketua Umum SPI Henry Saragih, Majelis Nasional Petani (MNP) SPI Muhyiddin dan Mamock, Ketua BPW SPI Yogyakarta, beserta pengurus 
DPW SPI Yogyakarta dan mahasiswa/i di depan demplot SPI Yogyakarta di daerah Sleman (27/04).

SPI Yogya Olah Lahan Erupsi 
Merapi Menjadi Produktif

bersambung ke halaman 6

SLEMAN. Erupsi Gunung Merapi akhir 2010 lalu sempat meluluhlantakkan pertanian di sekitaran Sleman, Yogyakarta. Berjalan tiga 
tahun, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta berhasil mengolah lahan hasil erupsi tersebut 
menjadi lahan pertanian produktif. Terletak di Dusun Sidorejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman Yokyakarta, 
terdapat dua hektare lahan yang siap menjadi pemasok pangan bagi daerah sekitarnya.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta Tri Haryono mengungkapkan, lahan seluas dua hektare tersebut akan 
digarap bersama sebagai percontohan.

“Masih ada harapan pasca erupsi Gunung Merapi, tidak perlu menunggu sampai 10 tahun. Sekarang pun sebenarnya kita sudah 
pernah panen jagung, kacang dan lainnya. Ke depannya, demplot ini akan dijadikan percontohan sekaligus wilayah agriwisata dan 
penataan lahan. Lahan seluas dua hektare ini merupakan pinjaman salah satu masyarakat yang simpati dengan perjuangan kita 
disini, saat ini baru kami olah seluas 2.000 m,” papar Tri pada saat peresmian salah satu demplot pertanian agroekologis SPI di 
Sleman, Yogyakarta (27/04).

Sementara itu, menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, demplot itu adalah suatu yang alamiah. Oleh karena itu menurutnya 
dalam pembuatan demplot haruslah dilakukan secara alamiah agar dapat ditiru orang banyak.
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Konsolidasi 
Pemuda Tani SPI

CIJUJUNG. Bertempat di Pusdiklat Agroekologis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI), Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI 
mengadakan Konsolidasi Pemuda Tani yang bertemakan “Peran Pemuda Tani untuk Kemajuan Organisasi Tani dan Perjuangan  
Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial ”. Acara yang diselenggarakan selama tiga hari ini (15-17 Mei 2013) dihadiri oleh dua 
puluhan pemuda tani SPI yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Acara ini sendiri dibuka oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih. Dalam sambutannya Henry menyampaikan, pemuda-pemudi tani 
adalah ujung tombak pertanian Indonesia.

“Pengangguran yang didominasi angkatan muda, konversi lahan pertanian untuk pembangunan, dan pola produksi pangan 
yang tergantung bahan kimia merupakan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Belum lagi persoalan sosial 

(Foto) Konsolidasi pemuda tani Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diselenggarakan selama tiga hari ini (15-17 Mei 2013) dihadiri oleh dua puluhan 
pemuda tani SPI yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, dilaksanakan di Pusdiklat Nasional SPI, Cijujung Bogor.

Bersambung ke halaman 5
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SPI Sumbar Tolak 
Pembukaan Tambang 
Biji Besi di Pasaman
PASAMAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) menolak izin 
pertambangan biji besi PT Sumber Mineral Bersama (SMB).

Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) SPI Sumbar, 
Sukardi Bendang mengemukakan SPI Sumbar menolak aksi 
pembukaan tambang biji besi yang jelas tidak berpihak pada 
anak dan cucu kami dimasa yang akan datang.

” Maka dari itu itu kami memaksa pemerintah Kabupaten 
Pasaman untuk segera mencabut semua izin dan berkas-
berkas yang ada terhadap pertambangan atas nama PT SMB 
di ulayat kami serta segera menghentikan segala bentuk 
aktifitas pertambangan yang sedang terjadi di tingkat 
lapangan,” ungkapnya di Padang (08/05).

Salah seorang petani SPI di Pasaman, Defrizal 
menjelaskan bahwa pembukaan pertambangan biji besi 
tersebut hanya akan menggangu ekosistem lingkungan 
seperti ketersediaan air persawahan dan kolam perikanan 
serta sumber air bersih yang merupakan sumber kehidupan.

“Kami dan para ninik nagari Aie Manggih dan Nagari 
Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping memutuskan untuk 
menolak dengan tegas pembukaan pertambangan yang 
jaraknya hanya dua kilometer dari pemukiman kami, karena 

yang dihadapi kaum muda perdesaan seperti konflik agraria, miras, pendidikan, dan lainnya. Keterlibatan pemuda tani dalam 
menyelesaikan persoalan tersebut menjadi kunci mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Masa depan pertanian  terletak 
pada pemuda taninya dan kelompok pemuda yang peduli persoalan pertanian,” papar Henry.

Ketua Departemen Pendidikan, Pemuda, dan Kebudayaan DPP SPI Syahroni menyampaikan dalam Perspektif  perjuangan SPI, 
konsolidasi pemuda tani di SPI ialah untuk menciptakan kader dan regenerasi dunia pertanian dan keorganisasian.

“Pemuda memiliki peranan penting demi keberlanjutan organisasi petani, disamping itu peran pemuda dalam organisasi 
sangatlah penting dan kami menyadari dinamis dan potensi pemimpin muda, pemuda tani merupakan agen perubahan karena 
mereka juga mampu menggerakkan orang tua mereka. Di dalam SPI pemuda selalu berada di garis depan perjuangan. Di tangan 
mereka akan dimulai “gerilya” membangun kemajuan organisasi tani demi  kesejahteraan dan keadilan sosial,” tutur Roni

Sementara itu menurut Achmad Ya’kub selaku Ketua Panitia, acara ini juga sebagai persiapan pemuda tani SPI dalam menuju 
Konferensi Internasional Pemuda Tani La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) ke-3 di Jakarta, pada Juni ini.

“Nantinya hasil konsolidasi ini akan menjadi salah satu rekomendasi kita pemuda tani SPI dalam konferensi nanti,” tambah 
Ya’kub yang juga Koordinator Pemuda Tani La Via Campesina regional Asia Tenggara dan Asia Timur ini.#

(Foto) Ilustrasi aksi SPI Sumatera Barat

Sambung dari halaman 4

sama sekali tidak membawa kebaikan bagi masyarakat disini,”  ungkap Defrizal.
Sementara itu dalam usaha menolak pembukaan tambang besi ini, SPI Pasaman bersama ratusan warga lainnya telah melakukan 

aksi ke gedung DPRD Pasaman dan kantor Bupati Pasaman, beberapa waktu lalu (02/05).#

Tanah Untuk Petani Penggarap!!
www.spi.or.id
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HIDUP PETANI !!!

www.spi.or.id

TANAH UNTUK
PENGGARAP

“Tanah yang berwarna abu-abu dan lembut ketika dipijak menanda kesuburan luar biasa. Hari ini kami datang kemari dan 
langsung menanami demplot ini dengan kacang tanah sebagai tanda dimulai dan dibukanya salah satu demplot yang dikelola oleh 
DPW SPI Yokyakarta,” ungkap Henry.

Dalam kesempatan tersebut Henry juga menjelaskan bahwa saat ini di dunia telah terjadi kelaparan yang sangat besar, sistem 
ekonomi neoliberal telah gagal.

“Karena itu kita sebagai petani harus mampu memberikan alternatif dalam sistem pangan dunia ini, yakni kedaulatan pangan. 
Walau masih jauh dicapai, kedaulatan pangan memberikan harapan kepada petani kecil, pertanian keluarga. Karena pertanian 
keluargalah yang sebenarnya memberi makan dunia. Dalam kedaulatan pangan peran pertanian keluarga adalah sentral. Karena 
sistem ini terbukti mengurangi kelaparan, membuka lapangan kerja serta menumbuhkan harmonisasi manusia dengan alam. Beda 
dengan ekonomi neoliberal dalam pertanian, mereka mengekploitasi, teknologi bibit, pestisida dan pupuk kimia telah merusak 
alam. Sistem perdagangan pangan mereka menyebabkan pangan menjadi rumit dan tidak sehat.” papar Henry yang juga Koordinator 
Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional).

Anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal Yogyakarta Muhyidin mengingatkan pengalamannya bahwa dalam demplot itu 
akan berhasil dimulai dengan integrated farming menjadi lahan optimal.

“Diharapkan percontohan di demplot ini bisa direplikasi oleh petani anggota SPI lainnya dan masyarakat banyak,” tuturnya.#

SLEMAN.  Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih bersama Ketua Badan Pengurus Wilayah SPI Yogyakarta Tri Hariyono, dan seorang 
Majelis Nasional Petani (MNP) SPI Mamock menanam kacang tanah di atas lahan hasil erupsi Gunung Merapi di Dusun Sidorejo, Desa Umbulharjo, 
Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yokyakarta (03/05

Sambungan dari hal. 3
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Ringkasan Sejarah La Via Campesina
Oleh: Annette Aurélie Desmarais

La Via Campesina terbentuk di dalam 
konteks ekonomi, politik dan sosial 
yang khas yang menghancurkan 
kemampuan petani di seluruh dunia 
untuk mempertahankan kontrol mereka 
atas lahan dan benih yang mereka 
miliki. La Via Campesina muncul ketika 
sebuah model baru pembangunan 
pedesaan mengubah lansekap di berbagai 
pedesaan, yang mengancam membuat 
kearifan lokal menjadi tidak relevan dan 
mengikis kebudayaan pedesaan. Unsur-
unsur utama pembentuk fenomena ini di 
satu sisi ialah globalisasi model pertanian 
industrial modern dan, di sisi lain, 
pencarian atas pendekatan alternatif oleh 
para korban dislokasi yang disebabkan 
oleh bangkitnya globalisasi tersebut.

Pada Mei 1993 dalam sebuah 
konferensi di Mons, Belgia, empat 
puluh enam perwakilan (laki-laki dan 
perempuan) dari organisasi-organisasi 
petani kecil, masyarakat adat, dan buruh 
tani dari berbagai belahan dunia secara 
formal menciptakan La Via Campesina. 
Tetapi, benih-benih pembentuk La Via 
Campesina sudah ada sejak masa yang 
lebih lampau. Selama tahun 1980-
an, para pendiri La Via Campesina 
berpartisipasi dalam berbagai dialog 
dan program pertukaran dengan rekan-
rekan seperjuangan, baik dengan rekan 
yang berada di region mereka maupun di 
luar region secara internasional.  Hal ini 
kemudian berujung kepada terciptanya 
gerakan rakyat regional seperti CPE 
di Eropa dan ASOCODE serta CLOC di 
Amerika Latin. Berbagai dialog dan 
program pertukaran yang dilakukan 
juga berujung pada ditandatanganinya 
Deklarasi Managua oleh perwakilan 
dari delapan organisasi pertanian dari 
Amerika Tengah, Karibia, Eropa, Kanada 
dan Amerika Serikat yang berkumpul 
untuk berpartisipasi di dalam Kongres 

Kedua Unión Nacional de Agricultores 
y Ganaderos (UNAG) yang diadakan di 
Managua, Nikaragua pada tahun 1992.

La Via Campesina dibentuk di negara-
negara Utara dan Selatan karena tujuan-
tujuan yang sama: penolakan eksplisit 
atas model pembangunan pedesaan 
neo-liberal, penolakan absolut untuk 
tidak-diikutsertakan dari kebijakan 
pembangunan pertanian dan determinasi 
yang kuat untuk tidak-dihilangkan 
serta komitmen kerjasama untuk 
memberdayakan suara petani. Melalui 
strategi “membangun kesatuan di dalam 
perbedaan” dan konsep kedaulatan 
pangan mereka, petani dan organisasi-
organisasi petani di berbagai belahan 
dunia bekerjasama untuk memastikan 
kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Tujuan La Via Campesina ialah 

untuk menciptakan perubahan 
di pedesaan—perubahan yang 
meningkatkan kesejahteraan hidup, 
meningkatkan produksi pangan 
untuk konsumsi lokal, dan membuka 
perubahan ruang demokratis yang 
membawa pemberdayaan masyarakat 
pedesaan menuju peran, posisi dan 
bagian yang besar dalam pembuatan 
kebijakan pada isu-isu tertentu yang 
memengaruhi kehidupan mereka. 
Pergerakan ini percaya bahwa perubahan 
semacam ini hanya dapat tercapai 
ketika masyarakat lokal mendapatkan 
akses dan kontrol yang lebih besar 
atas sumberdaya produksi serta 
kekuatan sosial-politik yang lebih besar. 
Semenjak penandatangan GATT via 

(Foto) Kongres La Via Campesina ke-3 di India

Bersambung ke halaman 8
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Putaran Uruguay pada tahun 1994, para 
perwakilan dari organisasi pedesaan 
dari Utara, Selatan, Timur dan Barat yang 
terorganisasi di dalam La Via Campesina 
telah berjalan bersama di jalanan-jalanan 
kota Jenewa, Paris, Seattle, Washington, 
Québec, Roma, Bangalore, Porto Alegre, 
Cancún dan Hong Kong. Kapanpun dan 
dimanapun institusi internasional seperti 
WTO, Bank Dunia, dan FAO mengadakan 
pertemuan untuk membahas isu-isu 
pangan dan pertanian, La Via Campesina 
selalu hadir. La Via Campesina juga hadir 
di tengah masyarakat lokal ketika para 
petani dan keluarga-keluarga petani 
yang tinggal di berbagai negara seperti 
Honduras, Mexico, Brazil, Guatemala, 
Indonesia, berbagai negara Eropa, dan 
Kanada melawan penyebaran benih yang 
direkayasa secara genetik atau diusir dari 
tanah mereka dalam rangka pemekaran 
desa, pembangunan lapangan golf, 
pembangunan tambak-tambak udang 
terkonsentrasi, peternakan babi skala 
besar ataupun perkebunan eukaliptus.

Bagi banyak pihak, semua hal ini 
sangatlah mengejutkan. Selama lebih dari 
seratus tahun, semua orang yang berpikir 
bahwa mereka mengetahui apa yang 
sedang terjadi di pedesaan di berbagai 

belahan dunia telah memprediksikan 
hilangnya pertanian (berbasis keluarga) 
berskala kecil. Dan dalam pandangan 
mereka, tentunya pada saat ini pertanian-
pertanian kecil telah hilang seluruhnya, 
tetapi yang sebenarnya terjadi ialah 
para petani kecil di berbagai belahan 
dunia menggabungkan diri dengan 
La Via Campesina, La Via Campesina 
menjadi suara sumbang di tengah-
tengah refrain lagu-lagu pujian terhadap 
globalisasi. Keberadaan La Via Campesina 
menjadi terlihat dengan jelas. Dengan 
menggunakan topi hijau tua, bandana, 
kaus putih dan mengibarkan bendera 
hijau bergambarkan logonya yang 
berwarna cerah sembari meneriakkan 
slogan-slogannya dengan enerjik, La Via 
Campesina telah menjadi sebuah suara 
oposisi radikal yang makin lama makin 
terdengar jelas melawan globalisasi dan 
model pertanian neo-liberal-korporasi.

Perlawanan ini (La Via Campesina) 
melakukan tindakan yang ekstrim pada 
10 September 2003 – hari pertama 
Konferensi Tingkat Menteri WTO yang 
diadakan di Cancún, Mexico – dengan 
kematian tragis seorang petani Korea, 
Lee Kyung Hae. Lee, bersama dengan 
120 warga negara Korea lainnya, 

bergabung dengan delegasi-delegasi La 
Via Campesina di Cancún dalam usaha 
mengeluarkan WTO dari pertanian. 
Dengan mengenakan tanda –WTO 
Membunuh Petani (WTO Kills Farmers)– 
Lee berjalan ke atas pagar kawat tinggi 
yang telah dibangun untuk ‘melindungi’ 
para pelaku negosiasi dari para pelaku 
protes dan ia kemudian menghunjamkan 
belati ke dadanya, hingga dia kehilangan 
nyawa.

Aksi perlawanan yang tragis dan 
luar biasa ini menyimbolkan apa yang 
telah dinyatakan oleh La Via Campesina 
selama ini: liberalisasi pertanian ialah 
perang terhadap petani-petani kecil, 
liberalisasi pertanian menghancurkan 
komunitas pedesaan dan menghancurkan 
keluarga-keluarga petani. Teriakan 
putus asa Lee akan perubahan secara 
bertahap membantu memperkuat La Via 
Campesina yang telah mendeklarasikan 
bahwa 10 September ialah ’Hari Protes 
Internasional terhadap WTO’. Pada hari 
itu, organisasi-organisasi di berbagai 
negara memobilisasi diri mereka untuk 
menuntut kedaulatan pangan. Kematian 
Lee jelaslah tidak sia-sia.

Eksistensi La Via Campesina, yang 
semakin jelas terlihat sebagai sebuah 

Sambungan dari halaman 7

(Foto) Aksi besar La Via Campesina mendesak WTO keluar dari perdagangan, Hongkong, Desember 2005
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aktor sosial kunci berakar secara kuat pada masyarakat lokal yang semakin lama semakin terkait dengan dan semakin memiliki 
kemmpuan dalam panggung internasional, telah menarik perhatian dari banyak organisasi pedesaan dalam pencarian mereka 
atas alternatif-alternatif baru. Antara tahun 2000 dan 2004, pergerakan ini telah tumbuh besar sampai lebih dari 41 persen. Ketika 
pergerakan ini mengadakan Konferensi Keempat di Itaci, Brazil pada Juni 2004, 42 organisasi bergabung dengan La Via Campesina.

Banyak kesuksesan La Via Campesina disebabkan oleh fakta bahwa La Via Campesina menyeimbangkan—dengan kepedulian 
dan usaha yang luar biasa—kepentingan yang berbeda-beda dari para organisasi anggotanya dan La Via Campesina juga secara 
terbuka menangani isu-isu seperti jender, ras, kelas, kebudayaan dan hubungan Utara-Selatan yang secara potensial dapat 
mengakibatkan perpecahan. Menurut La Via Campesina, konflik yang sebenarnya terjadi tidaklah antara para petani di Utara dengan 
para petani di Selatan. Perjungan dari para petani di Selatan dan Utara justru secara diametral menentang model pembangunan 
sosial ekonomi yang ada saat ini. Di satu sisi, sebuah model pembangunan neo-liberal yang terglobalisasi dan diarahkan oleh 
korporasi dimana pertanian dilihat secara eksklusif sebagai sebuah cara mendapatkan keuntungan dan sumberdaya yang produktif 
makin terkonsentrasi ke tangan-tangan agro-industri. La Via Campesina, di sisi lain, menawarkan pandangan yang lebih manusiawi 
dan sangat berbeda tentang dunia yang dilandaskan oleh kadaulatan pangan. Dalam dunia ini, pertanian diarahkan oleh para petani 
kecil, dilandaskan atas produksi para petani kecil, menggunakan sumber daya lokal dan diarahkan kepada pasar domestik. Dalam 
mode ini, pertanian memainkan fungsi sosial yang sangat penting sembari menjaga keberlangsungan ekologi dan ekonomi.

Pembentukkan dan konsolidasi La Via Campesina ialah sebuah bukti hidup bahwa para petani kecil dan keluarga-keluarga 
petani tidaklah bekerjasama dalam proses restrukturisasi ekonomi neo-liberal dan mereka juga tidak hanya secara pasif menjadi 
korban marjinalisasi dan peningkatan kemiskinan, melainkan mereka melawan globalisasi model pertanian korporasi. Para petani 
kecil menggunakan tiga senjata tradisional kaum lemah – organisasi, kerjasama dan komunitas – untuk mendefinisikan ulang 
kata ‘pembangunan’ dan membangun sebuah model pertanian alternatif yang didasarkan atas prinsip-prinsip keadilan sosial, 
keberlangsungan ekologis dan penghormatan atas budaya serta ekonomi para petani kecil. Ini melibatkan pembangunan sebuah 
alternatif yang menjangkau koperasi-koperasi pertanian kecil, bank benih lokal, skema perdagangan yang adil dan mengklaim 
kembali cara-cara bertani tradisional. Hal ini juga berarti mengkaitkan usaha-usaha tersebut ke dalam upaya-upaya di tingkat 
nasional, regional dan internasional.

Dalam membentuk La Via Campesina, organisasi-organisasi petani secara efektif terinternasionalisasikan dan berhasil membuat 
sebuah ruang yang tersendiri bagi mereka di arena internasional. La Via Campesina mengisi ruang tersebut dengan suara-suara 
petani kecil, menyampaikan tuntutan-tuntutan petani dan solusi-solusi alternatif dalam rangka usaha melawan pemaksaanan 
penerapan model pertanian korporat. Solidaritas dan persatuan yang ada di dalam La Via Campesina menghasilkan sebuah hadiah 
yang paling berharga dibandingkan hadiah-hadiah lainnya: harapan. Harapan bahwa sebuah pertanian yang berbeda sangatlah 
mungkin. La Via Campesina telah benar-benar membuat kita berpikir bahwa perubahan tersebut adalah mungkin dan bahwa sebuah 
upaya untuk menciptakan solusi alternatif sedang dilakukan. Hal ini secara jelas terlihat dalam slogan La Via Campesina “Globalkan 
Perjuangan – Globalkan Harapan”.# 

Foto bersama sesaat setelah kongres ke-5 La Via Campesina selesai, Mozambik, Oktober 2008
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Keadilan Iklim dalam
Forum Sosial Dunia 2013

Pernyataan Sikap La Via Campesina

TUNISIA. Kapitalisme telah 
mengeksploitasi dan menghancurkan 
alam dan bumi melebihi batas, sehingga 
sistem ini telah mempercepat perubahan 
yang mendasar dan berbahaya bagi iklim 
kita.

Saat ini, perubahan cuaca 
berlangsung semakin parah dengan 
berbagai efek turunannya–ditandai 
dengan kekeringan, hilangnya unsur hara 
tanah, banjir, badai, topan, kebakaran 
hutan dan mencairnya es kutub–yang 
menunjukkan bahwa planet ini sedang 
panas terbakar. Perubahan ekstrem ini 
memberikan dampak langsung pada 
kehidupan, antara lain menimbulkan 
korban jiwa, hilangnya mata pencaharian, 
ladang, tanaman dan tempat tinggal. 
Kesemua ini berakibar pada terjadinya 
migrasi, terutama perpindahan terpaksa 
dan pengungsian akibat perubahan iklim 
dan bencana alam dalam skala besar: 
fenomena yang belum pernah terjadi 
sebelumnya.

Kemanusiaan dan alam sekarang 
berada di tubir jurang. Kita dapat 
berdiam diri saja dan melanjutkan hidup 
menuju masa depan dengan konsekuensi 
kehancuran yang terlalu mengerikan 
untuk dibayangkan—atau kita dapat 
mengambil tindakan dan merebut 
kembali masa depan yang kita idamkan.

Kita tidak akan berdiam diri. Kita 
tidak akan membiarkan kapitalisme 
membakar kita semua. Kita akan 
bertindak dan mengatasi akar penyebab 
perubahan iklim ini, yakni dengan 

mengubah sistem kapitalisme yang 
menghancurkan manusia dan bumi. Inilah 
saatnya untuk bertindak, tidak hanya 
bicara.

Kita harus memelihara, mendukung, 
memperkuat dan meningkatkan skala 
pengorganisasian akar-rumput di 
semua tempat, terutama di garis depan 
medan pertempuran: tempat di mana 
permasalahan dan risiko terbesar berada.

Perubahan sistem yang kami 
maksudkan adalah:

• Membiarkan lebih dari dua pertiga 
cadangan bahan bakar fosil di bawah 
tanah, serta di bawah dasar laut demi 
mencegah bencana perubahan iklim.

• Melarang segala eksplorasi baru dan 
eksploitasi minyak bumi, pasir tar, serpih 
minyak, batu bara, uranium, dan gas alam.

• Mendukung transisi yang adil bagi 
pekerja dan masyarakat dari ekonomi 
yang terlalu bergantung pada energi 
menjadi ekonomi lokal yang tangguh 
berdasarkan keadilan sosial, ekonomi dan 
lingkungan.

• Terjadinya desentralisasi generasi 
dan kepemilikan energi di bawah kendali 
masyarakat lokal dengan menggunakan 
sumber energi terbarukan. Melakukan 
investasi pada infrastruktur energi lokal 
berbasis masyarakat dan berskala kecil.

• Menghentikan pembangunan 
infrastruktur besar yang sia-sia, tidak 
menguntungkan penduduk serta 
menyumbang gas rumah kaca dalam 
jumlah besar, misalnya bendungan 
raksasa, jalan tol, proyek-proyek energi 
terpusat skala besar, serta bandara-
bandara skala raksasa.

• Mengakhiri dominasi industri 
produksi pangan berbasis ekspor 
(termasuk di sektor peternakan), dan 
mendukung pertanian skala kecil yang 
terpadu dan ramah lingkungan serta 
sistem yang menjamin kedaulatan 
pangan, berbasis tanaman lokal, 
memenuhi kebutuhan gizi dan budaya 
masyarakat lokal. Langkah-langkah ini 
akan membantu untuk mendinginkan 
kembali planet kita.

• Penggunaan pendekatan zero-waste 

(tanpa limbah) dengan cara mendukung 
daur ulang yang menyeluruh serta 
program pengomposan; proses yang 
tidak menggunakan pembakaran sampah 
yang malah menghasilkan gas rumah 
kaca – termasuk juga tidak menggunakan 
generasi terbaru mesin pembakaran 
sampah (incinerator) – dan tempat 
pembuangan sampah akhir.

• Menghentikan perampasan tanah 
dan menghormati hak-hak petani kecil, 
petani tunakisma dan perempuan. Akui 
hak-hak kolektif masyarakat hukum adat 
sejalan dengan Deklarasi PBB tentang 
Hak-Hak Masyarakat Adat, termasuk hak 
mereka atas tanah dan wilayah mereka.

• Mengembangkan strategi ekonomi 
yang menciptakan jenis-jenis baru 
‘pekerjaan iklim’, yakni pekerjaan dengan 
gaji layak yang langsung berkontribusi 
terhadap pengurangan karbon, terutama 
pada sektor-sektor seperti energi 
terbarukan, pertanian, transportasi 
umum dan retrofit bangunan.

• Mengembalikan kendali sumber-
sumber publik demi membiayai proyek-
proyek untuk masyarakat luas dan alam 
seperti kesehatan, pendidikan, makanan, 
penyediaan lapangan pekerjaan, 
perumahan, pemulihan penampungan 
air, konservasi dan restorasi hutan dan 
ekosistem lainnya serta menghentikan 
subsidi untuk industri kotor, agribisnis, 
juga industri militer.

• Membangun infrastruktur 
transportasi umum yang bersih dan 
adaptif terhadap sumber energi lokal non-
BBM untuk menggantikan penggunaan 
mobil-mobil di jalan raya, dan menjadikan 
infrastruktur transportasi umum tersebut 
bisa dan mudah diakses, serta terjangkau 
untuk semua orang.

• Mengutamakan produksi lokal 
dan konsumsi barang tahan lama untuk 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 
serta untuk mengurangi pengangkutan 
barang-barang yang terlalu jauh.

• Menghentikan dan membalikkan 

Bersambung ke halaman 14
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Menurut Henry, RUU ini harus melindungi lahan pertanian agar tidak “dirampas” pihak lain. Apalagi, menurutnya, di beberapa 
daerah tambang dan pariwisata, kebutuhan lahan sangat tinggi. Karena itu, perlu ada sinkronisasi dengan undang-undang lain, 
seperti UU Lahan untuk Pembangunan sehingga pembangunan perumahan dan industri tidak mengambil lahan pertanian.

“RUU ini harus memastikan tanah untuk petani penggarap, serta mampu mengurangi jumlah petani gurem dan ketimpangan 
kepemilikan tanah, serta mencegah konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dalam bagian menimbang dan 
mengingat, RUU ini harus mencantumkan  tercapainya kedaulatan dan kesejahteraan petani Indonesia. Selanjutnya RUU Perlintan  
harus melidungi petani yang memproduksi pangan. RUU ini juga harus memasukkan hak asasi petani dan pembaruan agraria,” 
paparnya.

Selain itu Henry yang juga Koordinator Umum Gerakan Petani Dunia (La Via Campesina) ini berharap dengan RUU ini petani 
Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera, di tengah ancaman terjadinya krisis pangan global dunia.

“Saat ini sebanyak satu milar orang mengalami kelaparan. Jumlah ini meningkat drastis dibanding tahun 1996 yang hanya 825 
juta jiwa. Untuk itu, RUU ini diharapkan mampu mengatasi ancaman kelaparan dengan perubahan iklim dunia yang tidak menentu,”  
tambahnya.

Sementara itu menurut Herman Khaeron, RUU ini untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan kualitas petani berbasis 
produksi, dengan memberikan kepastian bertani, kepastian harga, kepastian pendapatan, kepastian sarana-prasarana, fasilitas, dan 
sebagainya.

“Jadi, RUU ini memberikan kekhususan pada petani sebagai subjek,” tutur Ketua Panja RUU Perlintan ini.
Herman juga mengemukakan prioritas utama RUU Perlintan Petani ini adalah memberikan asuransi bagi petani. Asuransi 

itu dijamin oleh pemerintah dan perbankan dengan teknis khusus, kalau mengalami gagal panen. Asuransi sebesar 70 persen itu 
diberikan kalau petani mengalami gagal panen akibat penyakit, kena banjir,  dan musibah lainnya.

Ketua Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan Momon Rusmono mengapresiasi RUU inisiatif DPR RI ini. Menurutnya RUU 
ini akan mendorong terwujudnya kesejahteraan petani. Dengan RUU ini, katanya, petani akan memperoleh kepemilikan lahan, 
pendidikan,  kompetensi, akses permodalan, pemasaran, dan kualitas produksi, yang selama ini masih kurang memenuhi standar.#

(Foto). Petani SPI Aceh melakukan panen padi di lahan pertaniannya. RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) diharapkan mampu 
melindungi Hak Asasi Petani di Indonesia.

Sambungan dari hal. 2

TOLAK IMPOR PANGAN, DUKUNG KEDAULATAN PANGAN!!!
www.spi.or.id
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Petani Kecil Menjadi 
Penyedia Pangan Sehat dan 
Murah Bagi Buruh

Galeri Foto Hari Buruh Internasional

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih berorasi di depan ribuan massa buruh dalam peringatan Hari Buruh 
Internasional, di depan istana Presiden, Jakarta (01 Mei 2013)
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JAKARTA. Puluhan ribu buruh yang berasal dari berbagai organisasi turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia 
di Jakarta, kemarin (01/05). Massa melakukan long march dari bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara RI. Tuntutan 
dalam aksi buruh kali antara lain dihapuskan sistem kerja kontrak (outsourcing), menolak upah murah bagi buruh, menolak 
kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lainnya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih yang turut serta dalam aksi kali ini mengungkapkan, nasib buruh  
tidak jauh berbeda dengan nasib petani (kecil) di Indonesia. Menurutnya semua ini diakibatkan oleh sistem ekonomi Indonesia 
yang bertekuk lutut kepada sistem kapitalisme global, yang hanya menyengsarakan kaum kecil seperti buruh, petani, nelayan, 
masyarakat miskin kota, dan lainnya.

“Oleh karena itu, kami petani (kecil) siap menjadi penyedia pangan yang sehat dan murah bagi para buruh. Jika pangan tetap 
diproduksi oleh kami petani kecil, maka harga pangan akan terjangkau, insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya krisis 
pangan. Karena yang namanya krisis pangan sesungguhnya hanyalah permainan perusahaan-perusahaan besar multinasional 
yang hanya ingin mengeruk keuntungan semata,” tegas Henry dalam orasinya di depan massa buruh di depan Istana Negara, 
Jakarta.
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perdagangan bebas yang dikendalikan 
oleh korporasi dan perjanjian 
investasi yang menempatkan laba 
di atas segala-galanya; perdagangan 
yang menghancurkan buruh, alam, 
juga kapasitas bangsa-bangsa untuk 
menentukan kebijakan mereka sendiri.

• Mengentikan penguasaan korporasi 
terhadap ekonomi dan sumber daya alam, 
yang malah digunakan untuk kepentingan 
perusahaan-perusahaan transnasional.

• Menghentikan industri perang 
dan infrastruktur militer dalam rangka 
mengurangi emisi gas rumah kaca 
yang ditimbulkan oleh perang, serta 
mengalihkan anggaran perang untuk 
mendukung perdamaian sejati.

Dengan langkah-langkah ini, kita 
dapat mencapai penyediaan lapangan 
pekerjaan untuk semua yang lebih 
komprehensif. Membangun perubahan 
sistemik akan menyediakan lebih 
banyak pekerjaan yang lebih berkualitas 
dibandingkan yang disediakan oleh 
sistem kapitalisme. Dengan langkah-
langkah ini, kita dapat membangun 
ekonomi yang melayani rakyat, bukan 
melayani kaum pemodal belaka. Kita 
akan menghentikan perusakan tak 
berujung atas tanah bumi, udara, dan air, 
demi melestarikan kesehatan manusia 
dan siklus kehidupan alam. Kita bisa 
menghindari migrasi paksa serta jutaan 
jiwa yang harus mengungsi karena 
perubahan iklim.

Demi perubahan sistem, dominasi 
global perusahaan transnasional dan 
bank-bank harus diakhiri. Masyarakat 
yang bisa menjamin keadilan ekonomi, 
sosial dan lingkungan adalah masyarakat 
yang punya kendali demokratis atas 
sumber daya alam yang berdasarkan 
hak kaum pekerja (termasuk pekerja 
migran), masyarakat adat, perempuan, 
serta menghormati kedaulatan rakyat. 
Hanya masyarakat yang memiliki 
kontrol demokratis atas sumber daya 
yang didasarkan pada hak-hak pekerja 
(termasuk pekerja migran), adat dan 
hak-hak perempuan serta menghormati 
kedaulatan rakyat, yang akan mampu 
menjamin keadilan ekonomi, sosial 
dan lingkungan. Perubahan sistem 
perlu membebaskan diri dari dari 

masyarakat patriarkal untuk menjamin 
hak-hak perempuan dalam semua aspek 
kehidupan. Feminisme dan ekologi adalah 
komponen utama dari masyarakat baru 
yang kita perjuangkan.

Kita membutuhkan suatu sistem 
yang dapat memadukan manusia 
dan alam secara harmonis, bukan 
model pertumbuhan tanpa henti yang 
dipromosikan sistem kapitalis yang 
bertujuan mencari keuntungan terus-
menerus. Ibu Pertiwi dan semua sumber 
alamnya tidak mampu menopang 
kebutuhan konsumsi dan produksi 
masyarakat industri modern saat ini. Kita 
memerlukan sistem baru yang menjawab 
kebutuhan rakyat banyak—dan bukan 
hanya untuk segelintir kalangan. Kita 
membutuhkan redistribusi kekayaan 
yang saat ini dikuasai oleh hanya 1% 
populasi dunia. Dan dengan keterbatasan 
Ibu Pertiwi, kita juga membutuhkan 
definisi baru untuk kesejahteraan dan 
kemakmuran bagi seluruh kehidupan di 
planet ini.

Sementara pertentangan di dalam 
perundingan iklim PBB terus berlanjut, 
medan pertempuran utama ada di 
luar meja-meja perundingan. Medan 
pertempuran ini berakar pada tempat-
tempat di mana terjadi perlawanan 
terhadap industri bahan bakar fosil, 
industri agrobisnis, deforestasi, skema 
perdagangan karbon dan proyek-
proyek semacam REDD (Pengurangan 
Emisi melalui Penebangan Hutan dan 
Perusakan Hutan) yang menjadi sebab 
utama perampasan tanah dan air serta 
penggusuran di seluruh dunia.

Amerika Serikat, Eropa, Jepang, 
Rusia dan negara-negara industri 
lainnya, sebagai negara-negara yang 
tercatat dalam sejarah sebagai yang 
paling banyak mengeluarkan emisi 
gas rumah kaca, harus melaksanakan 
pengurangan terbesar. China, India, 
Brasil, Afrika Selatan dan negara-
negara berkembang lainnya juga harus 
memiliki target untuk pengurangan emisi 
berdasarkan prinsip tanggung jawab 
bersama yang dibedakan (common 
but differentiated responsibility). Kita 
tak bisa sepakat bahwa atas nama hak 
untuk pembangunan, beberapa proyek 
yang terbukti tak berkelanjutan dan 
mengeksploitasi alam secara berlebihan, 
akhirnya dijalankan di negara-negara 
berkembang demi keuntungan kaum elit 
1%.

Perjuangan untuk sebuah sistem baru 
juga merupakan perjuangan melawan 
solusi palsu perubahan iklim. Jika kita 
tak menghentikan solusi-solusi palsu 

ini, sistem bumi dan dan kesehatan 
alam semua kehidupan di bumi akan 
terkena dampak buruk. Dengan ini, kami 
menolak solusi-solusi palsu berbasis 
teknologi seperti geo-engineering, 
genetically modified organisms (GMOs, 
transgenik), agrofuel, bioenergi industri, 
biologi sintetik, nanoteknologi, hydraulic 
fracturation (sering disebut fracking), 
proyek-proyek nuklir, pembangkit energi 
berdasarkan pembakaran limbah, dan 
lain sebagainya.

Kami juga menentang berbagai 
usulan yang menginginkan perluasan 
komodifikasi, finansialisasi dan 
privatisasi fungsi-fungsi alam melalui 
“perekonomian-hijau (green economy)” 
yang memberikan harga pada alam 
dan menciptakan pasar turunan 
baru yang hanya akan meningkatkan 
ketidaksetaraan dan mempercepat 
kerusakan alam. Kita tak bisa meletakkan 
masa depan alam dan kemanusiaan di 
tangan mekanisme spekulasi keuangan 
seperti perdagangan karbon dan REDD. 
Kami berseru dan mendesak Uni Eropa 
untuk membatalkan Skema Perdagangan 
Emisi mereka.

REDD, seperti Mekanisme 
Pembangunan Bersih (Clean Development 
Mechanisms), bukan solusi perubahan 
iklim dan merupakan bentuk baru 
kolonialisme. Demi membela masyarakat 
adat, komunitas lokal dan lingkungan, 
kami menolak REDD+ dan perampasan 
hutan, lahan pertanian, tanah, hutan 
bakau, dan lautan di seluruh dunia yang 
berfungsi sebagai penyerap polusi gas 
efek rumah kaca. REDD dan potensi 
perluasannya adalah kontra reformasi 
agraria—juga merusak dan mengalihkan 
tugas produksi pangan menjadi proses 
“pertanian karbon” yang dalam meja 
perundingan disebut “Pertanian Cerdas 
Iklim”.

Kita harus menghubungkan 
perjuangan sosial dan lingkungan, 
menyatukan masyarakat perkotaan 
dan pedesaan, dan menggabungkan 
inisiatif lokal dan global agar kita 
dapat bersatu padu dalam perjuangan 
bersama. Kita harus menggunakan 
berbagai bentuk perlawanan. Kita harus 
membangun gerakan yang berdasarkan 
pada kehidupan sehari-hari rakyat yang 
menjamin demokrasi pada semua lapisan 
masyarakat.

Berbagai usulan telah memiliki 
elemen kunci untuk membangun 
sistem alternatif yang baru. Beberapa 
contoh termasuk “Buen Vivir”, proyek 
mempertahankan hak-hak rakyat 

Sambungan dari halaman 10
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MENDATAR
1. Pembinaan Kesehatan Keluarga    6. Organisasi Buruh Internasional    9. Kepala pemerintahan tingkat 
terendah    10. Binatang mamalia bertelinga panjang   12. Kantor Berita Inggris    13. Senang, riang
14. Cepat, segera    16. Tokoh pujaan    18. Panggilan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini    
20. Jalan kecil    21. ... Monica, artis dan penyanyi Indonesia    23. Tujuh (sansekerta)    26. Peralatan bertani
29. Badan Pertanahan Nasional    30. Pemancaran gelombang bertenaga melalui ruang dan zat antara
33. Zat cair yang warnanya seperti timah    34. Organisasi tani kebanggan kita    35. Ujian Akhir Sekolah 

MENURUN
2. Sejenis sayuran    3. Pekan Olahraga Nasional   4. Bukti bahwa seseorang ada di tempat lain ketika 
peristiwa pidana terjadi    5. Karangan bebas    6. Perihal    7. Gerakan air laut turun naik    8. Tuberculosis
10. Hewan ternak    11. Gagasan    13. Awalan yang berarti Bumi    15. Kakek, nenek    17. Dialek
19. Tumbuhan yang mengeluarkan bau harum    22. Kosong    24. Sejenis pohon dataran tinggi
25. Menunggu di barisan    25. Mudah menguap pada temperatur yang relatif rendah    26. Terang
27. Terlalu berlebihan, kurang serasi    28. Singkong    29. Perkakas untuk membuat lubang
31. Meminta kepada Yang Maha Kuasa    32. SIsa pembakaran 

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

(defending the commons), 
menghormati wilayah adat 
dan area pelestarian milik 
komunitas, hak Ibu Pertiwi – 
hak (asasi) alam, kedaulatan 
pangan, kemakmuran tanpa 
pertumbuhan, de-globalisasi, 
indeks kebahagiaan, 
kewajiban dan hak generasi 
masa depan, Kesepakatan 
Rakyat Cochabamba dan lain 
sebagainya.

Kita telah lama berharap 
untuk sebuah dunia yang 
berbeda—yang mungkin 
kita wujudkan. Saat ini 
kita menanamkan harapan 
tersebut dan mengubahknya 
menjadi keberanian, 
kekuatan dan tindakan—
bahwa dengan bersama, 
kita bisa mengubah sistem 
yang menghancurkan saat 
ini. Demi masa depan umat 
manusia, kita harus berjuang 
mulai saat ini.

April 2013
Ditandatangani oleh 
fasilitator Climate Space 
(pada World Social Forum, 
Tunisia 2013):
 Alliance of Progressive 
Labor, Filipina, Alternatives 
International, ATTAC Perancis, 
Ecologistas en Acción, 
Environmental Rights Action, 
Nigeria, ETC Group
Fairwatch Italia, Focus on 
the Global South, Global 
Campaign to Dismantle, 
Corporate Power and end 
TNCs’ impunity, Global Forest 
Coalition, Grassroots Global 
Justice Alliance, Grupo de 
Reflexão e Apoio ao Processo 
do Fórum Social Mundial, 
Indigenous Environmental, 
Network, La Via Campesina, 
No-REDD Africa Network, 
Migrants Rights International, 
Oil Watch International, 
Polaris Institute, 
Transnational Institute
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Konsolidasi Pemuda Tani SPI

(Atas) Pusdiklat Nasional SPI di Cijujung, Bogor. (Kiri Tengah) Koordinator Pemuda Tani La Via Campesina Asia Selatan dan 
Asia Timur Achmad Ya'kub sedang menyampaikan materinya. (Kanan Tengah) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) 
sekaligus Koordinator Umum La Via Campesina sedang memberikan kata sambutannya dalam pembukaan konsolidasi pemuda 
tani SPI. (Kiri Bawah) Peserta konsolidasi pemuda tani SPI melaksanakan permainan-permainan untuk melatih kekompakan.
(Kanan Bawah) Pemberian materi tentang ke-SPI-an kepada para peserta
(Berita lengkap di halaman 4)


