
pembaruantani@spi.or.id www.spi.or.id Edisi 116, OKTOBER 2013

M  I  M  B  A  R    K  O  M  U  N  I  K  A  S  I    P  E  T  A  N  I

Bunga Rampai Aksi 
Petani SPI Rayakan 
Hari Tani di Indonesia

Rekor Dunia, Melalui 
Agroekologi Petani 
India Hasilkan 
22,4 Ton Padi/Ha

SPI Aceh Gelar 
Muswil Pertama

4 9 12

INDEKS BERITA

SBY Ingkar Terhadap Janji 
Pembaruan Agraria dan 
Pemenuhan Pangan

Hendarman - SPI Bengkulu

"Perjuangan SPI bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan, 
harkat dan martabat petani"

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama seribuan massa aksi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pemulihan Hak-Hak Rakyat 
Indonesia (PHRI) melaksanakan perayaan Hari Tani Nasional ke-53 di Jakarta, mulai tadi pagi (24/09).  Selama dua periode Presiden SBY menjabat sudah 
4 kali dalam pidato resminya menyampaikan janji pelaksanaan pembaruan agraria dalam bentuk redistribusi lahan, yakni pada tahun 2006, 2007, 2009, 
dan 2010. Sayangnya itu semua hanya janji, yang terjadi justru konflik tanah hampir terjadi merata di seluruh wilayah indonesia, intensitas kriminalisasi 
terhadap petani yang memperjuangkan haknya meningkat, bahkan hingga menyebabkan timbulnya korban nyawa.
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Jumlah Petani Berkurang, 
Perusahaan Pertanian 
Bertambah: SBY Pro 
Pertanian Korporasi, Tidak 
Pro Pertanian Rakyat
JAKARTA. Di kuartal terakhir tahun 2013, terungkap data yang semakin menunjukkan tidak berpihaknya pemerintahan SBY kepada petani (kecil) 
di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah petani di Indonesia semakin berkurang, petani gurem bertambah banyak, sebaliknya 
jumlah perusahaan pertanian justru meningkat.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan bahwa ini semua akibat Indonesia yang menjalankan praktek 
ekonomi liberal sehingga menempatkan korporasi sebagai aktor utama dalam segala sektor pertanian, mulai dari alat produksi, cara produksi, 
hingga distribusi pertanian.

“Dari sensus BPS (Badan Pusat Statistik) Mei 2013 mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 
2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun. Sebaliknya, 
di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 
perusahaan per tahun 2013. Jumlah rumah tangga usaha pertanian juga mengalami penurunan per tahun sebesar 1,75 persen, dengan total 
penurunan 5,04 juta rumah tangga dari 2003 – 2013. Pada tahun 2003 terdapat 31,17 juta rumah tangga (Sensus Pertanian 2003) dan menyusut 
menjadi 26,13 juta rumah tangga di tahun 2013,” ungkap Henry yang sedang menghadiri persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil) SPI Aceh di 
Kabupaten Bener Meriah (03/09/2013).

Salah arahnya kebijakan pertanian Indonesia ini menurut Henry dimulai tahun 1995 ketika Indonesia ikut meratifikasi WTO. Kemudian 
dilanjutkan dengan ditandatanganinya letter of intent dengan IMF di tahun 1998. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh rezim pemerintahan SBY yang 
berkuasa selama hampir 10 tahun.

“Berarti selama 10 tahun pemerintahannya, SBY telah gagal mensejahterakan rakyatnya (petani), dan malah berpihak kepada korporasi-
korporasi pangan. Janjinya yang ingin mendistribusikan lahan untuk petani melalui PPAN ternyata hanya omong kosong. Jumlah petani makin 
berkurang, Indonesia semakin tergantung impor mulai dari beras, kedelai, sapi, bawang putih, dan lainnya,” ungkap Henry.

Henry menegaskan pemerintah Indonesia harus segera mencari jalan keluar dari permasalahan pertanian ini. Karena pertanian berbasis 
korporasi ini bukan hanya mengancam kemanusiaan (krisis pangan, masyarakat susah mengakses pangan), namun juga mengancam kelestarian 
alam, seperti hutan ditebangi untuk kelapa sawit, hingga bahan pangan impor yang boros bahan bakar.

“Pemerintah harus kembali menjalankan sistem ekonomi berdasarkan UUD 1945 pasal 33 yang menempatkan petani sebagai soko guru 
pertanian Indonesia. Pembaruan agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 juga mutlak dilaksanakan, 
bagikan tanah dan benih untuk petani. Tegakkan kedaulatan pangan. Hidupkan kembali koperasi dan BUMN yang bisa mendukung perekonomian 
Indonesia,” jelasnya.#

Pembaruan agraria - kedaulatan pangan
pertanian agroekologis - Hak Asasi Petani 

Lawan Neoliberalisme
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Petani Gugat Janji Tanah 
dan Tangkap Kartel Pangan

Aksi Peringatan Hari Tani Nasional 2013

JAKARTA. Meski Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 telah berumur 53 tahun, dan bahkan pada tahun 1963 hari lahirnya UUPA ditetapkan 
menjadi Hari Tani Nasional oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963. Namun hingga saat ini tetap saja kemiskinan 
petani dan persoalan agraria bukan hanya tidak terselesaikan namun justru semakin parah. Bahkan terakhir September 2013 konflik agraria di 
Indramayu mengakibatkan meninggalnya satu orang petani.

Dalam dua periode presiden SBY menjabat, sudah 4 kali dalam pidato resminya menyampaikan janji pelaksanaan pembaruan agraria 
dalam bentuk redistribusi lahan, yakni pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2010. tidak cukup dalam pidato saja SBY menjanjikan PPAN (Program 
Pembaruan Agraria Nasional), hal tersebut juga masuk dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2004-2009, Reforma 
Agraria juga ditempatkan sebagai strategi pengentasan kemiskinan.

Alih-alih laksanakan reforma agraria, yang terjadi justru sebaliknya, sepanjang pemerintahan SBY sejak tahun 2004-sekarang, terjadi 618 
konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia, dengan areal konflik seluas 2.399.314,49 hektar, dimana lebih dari 731.342 KK harus menghadapi 
ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.

Setidaknya dalam periode 2004–2012, cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik agraria yang 
melibatkan petani dan komunitas adat mengakibatkan 941 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63 orang diantaranya mengalami luka serius 
akibat peluru aparat, 44 orang diantaranya hingga meninggal dunia.

Pada sisi lain, londisi petani dari sensus BPS (Badan Pusat Statistik) Mei 2013 mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 

Pembaruan agraria - kedaulatan pangan
pertanian agroekologis - Hak Asasi Petani 

Lawan Neoliberalisme

Foto. Aksi bersama SPI bersama sekber PHRI merayakan peringatan Hari Tani Nasional 2013 di Jakarta

Bersambung ke halaman 11
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Bunga Rampai Aksi Petani SPI 
Rayakan Hari Tani di Indonesia
JAKARTA. Serikat Petani 
Indonesia (SPI) setiap tahunnya 
selalu memperingati perayaan 
Hari Tani Nasional (HTN) yang 
jatuh pada 24 September. Pada 
perayaan HTN ke-53 tahun ini, 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) 
SPI bergabung bersama ormas 
lainnya ke dalam Sekretariat 
Bersama (Sekber) Pemulihan 
Hak-Hak Rakyat Indonesia 
(PHRI) dan melakukan aksi di 
Kementerian Perdagangan, Istana 
Presiden, dan Badan Pertanahan 
Nasional di Jakarta (24/09).

Sementara itu, petani 
anggota SPI juga melakukan 
aksi serupa di masing-masing 
daerahnya. Di Kabupaten 
Bireuen, Aceh, seratusan 
petani SPI merayakan HTN 
2013 dengan melakukan acara 
seremonial seperti penanaman 
pohon, kanduri uteuen, dan 
lainnya (24/03). Acara ini 
sendiri dilaksanakn di Kawasan 
Hutan Adat Gampong Batee 
Raya Kabupaten Bireuen, Aceh. 
Selain merayakan HTN 2013, 
acara ini juga dimaksudkan 
untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat atas pengembangan 

hutan adat demi pelestarian alam dan kedaulatan kaum tani. Selain petani, acara ini juga dihadiri oleh pihak pemerintah Kabupaten Bireuen 
bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pada hari yang sama, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Barat (Sumbar) memusatkan perayaan HTN 2013 dengan melakukan 
aksi di kantor Bupati Pasaman Barat. Dipilihnya Pasaman Barat sebagai pusat perayaan HTN 2013 di Sumbar karena provinsi ini merupakan salah 
satu model dimana ekspansi perkebunan menimbulkan sengketa agraria dan kemiskinan petani akibat perampasan lahan.

Di Pasaman Barat misalnya, selain menuai sengketa pertanahan masuknya perusahaan perkebunan sawit tidak secara otomatis 
meningkatkan perekonomian masyarakat. Buktinya Pasaman Barat penerima beras raskin terbesar di Sumbar. Tercatat sebanyak 27.341 Kepala 
Keluarga (KK) penerima raskin tahun 2012. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 24.179 KK. Pasaman Barat juga tercatat sebagai 
salah satu daerah Kabupaten tertinggal di Sumatera Barat menurut data yang dikeluarkan Kementerian Daerah Teringgal.

“Di Pasaman Barat, SPI menghadapi lima kasus agraria; basis SPI Batang Lambau dengan PTPN VI, basis SPI Koto Gadang Jaya dengan PT.LIN, 
basis SPI Sikabau dengan PT.Bakrie, basis SPI Rantau Panjang dengan PT.PHP dan PT.Gresindo, hingga kasus di daerah Simpang Tenggo bekas HTI 
yang ditelantarkan,” ungkap Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Pasaman Barat.

Dalam aksi yang diikuti seribuan massa petani ini DPW SPI Sumbar menuntut  agar pemerintah segera menyelesaikan sengketa agraria di 
Sumatera Barat. Selain itu massa aksi mendesak agar segera dibentuk Komisi Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang berpihak kepada korban, 
dan melaksanakan pembaruan agraria sesuai mandat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960.

“Saat ini anggota SPI Sumbar yang sedang bersengketa dengan perusahaan perekebunan, tambang dan hutan melibatkan 3.953 Kepala 
Keluarga dengan luas lahan yang disengketakan mencapai 14.657 hektar, tersebar di kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Lima Puluh Kota dan 
Agam,” ungkap Ketua Badan Pelasana Wilayah (BPW) SPI Sumbar. Sukardi Bendang.

Massa aksi diterima oleh asisten I Pemeritahan Kab.Pasaman Barat, Kepala Kesbangpol Pemerintahan Pasaman Barat, Kepala Dinas 
Kehutanan Pasaman Barat, Kepala BPN Pasaman Barat, Kepala Dinas Pertanian Pasaman Barat , Kepala Dinas Transmigrasi dan Pemukiman 
Pasaman Barat, hingga Kepolisian Pasaman Barat. Dalam dialog diambil kesimpulan bahwa masing-masing instansi terkait akan menyelesaikan 
persoalan yang telah disampaikan secara bertahap agar penyelesaiannya tidak tumpang tindih.

(Foto). Aksi SPI Aceh Merayakan Hari Tani Nasional 2013 di Kabupaten Bireuen.
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Sementara itu di Bengkulu, perayaan HTN 2013 dilakukan dengan melakukan aksi ke kantor Gubernur. Aksi ini dilakukan oleh para petani 
SPI dari Kabupaten Kepahiang dan menuntut agar pemerintah menghentikan upaya penggusuran kebun kopi milik ratusan petani di Kecamatan 
Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu (24/03).

Hendarman dari SPI Bengkulu mengungkapkan petani sudah melakukan produksi di lahan tersebut mulai tahun 1980, sedangkan Hak Guna 
Usaha (HGU) PT Sarana Mandiri Mukti terbit pada 1986.

Beralih ke Serang, Banten, seribuan petani SPI Banten juga merayakan HTN 2013 dengan melakukan aksi ke kantor Gubernur. Aksi yang 
dihadiri langsung oleh perwakilan DPP SPI Agus Ruli Ardiansyah ini meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi 
di Banten.

“Kita di Banten ini terlibat konflik dengan Perhutani di Cibaliung Pandeglang, dengan perkebunan swasta, perusahaan multinasional 
(Aqua-Danone) di Padarincang Serang, hingga Angkatan Udara di Binoang Serang. Oleh karena itu kami meminta agar Gubernur serius untuk 
menyelesaikan konflik ini,” ungkap Agus Ruli yang juga Ketua Departemen Polhukam DPP SPI (24/03).

Di Pelabuhan Ratu, ratusan petani DPW SPI Jawa Barat bersama mahasiswa mendatangi Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten 
Sukabumi, Jalan Siliwangi (24/09).

Ketua BPW SPI Jawa Barat Tantan mendesak pemerintah untuk menghentikan politisasi pangan, mewujudkan kedaulatan pangan, stop impor 
pangan, menolak WTO dan FTA, menghentikan diskriminasi petani dan menjalan PP Nomor 11 Tahun 2010.

Foto. Aksi SPI Sumatera Barat Merayakan Hari Tani Nasional 2013 di Kabupaten Pasaman Barat.

(Kiri) Aksi bersama SPI Banten Merayakan Hari Tani Nasional 2013 di Serang. (Kanan) Aksi bersama SPI Yogyakarta bersama mahasiswa Merayakan Hari 
Tani Nasional 2013 di Yogyakarta.

“Kami juga meminta agar pemerintah 
segera membekukan lahan eks perkebunan 
PT Tenjojaya karena sudah 15 tahun lahan 
tersebut ditelantarkan dan digarap warga,” 
kata Tantan.

Aksi ini pun ditandai dengan 
penandatangan MoU antara peta ni SPI 
dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi 
Badri Suhendri, pihak BPN Sukabumi, 
hingga Kapolres Sukabumi AKBP Asep Edi 
Suheri.

DPW SPI Yogyakarta juga tidak 
ketinggalan dalam memeriahkan 
peringatan HTN tahun ini. Bergabung 
bersama para mahasiswa Fakultas 
Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM), 
dan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran 
(ARMP), petani anggota SPI Yogyakarta 
melakukan aksi di gedung DPR Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua BPW SPI Yogyakarta Tri 
Hariyono menyampaikan, tuntuan aksi kali 
ini adalah agar pemerintah menjalankan 
pembaruan agraria sehingga kedaulatan 

Bersambung ke hal. 15
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Krisis Kedelai di Indonesia; 
Salah Arah Kebijakan Ekonomi 
dan Pertanian Indonesia
JAKARTA. Krisis kedelai yang saat ini sedang menimpa Indonesia sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan. Krisis kedelai saat ini adalah 
perwujudan salah arahnya kebijakan Ekonomi dan Pertanian, serta pangan di Indonesia. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry 
Saragih memaparkan salah arahnya kebijakan pertanian Indonesia ini dimulai tahun 1995 ketika Indonesia ikut meratifikasi WTO. Kemudian 
dilanjutkan dengan ditandatanganinya letter of intent dengan IMF di tahun 1998 yang semakin memasifkan liberalisasi pada sektor pertanian dan 
pangan di Indonesia.

Dalam kasus kedelai, penghapusan bea masuk kedelai impor mempengaruhi turunnya produksi kedelai dalam negeri, bahkan selama 10 
tahun terakhir produksi kedelai nasional tak pernah lebih dari satu juta ton. 

Sejak 2002 hingga 2011, produksi kedelai nasional tertinggi hanya sebesar 974.512 ton pada tahun 2010, sementara kebutuhan nasional 
sudah mencapai tiga juta ton per tahun.

“Berdasarkan data BPS, di tahun 1990, pada saat Indonesia belum ikut WTO dan IMF, impor kedelai kita pernah hanya sebesar 541 ton. 
Bandingkan dengan impor kedelai dalam tahun ini (Januari – Juli 2013) kita sudah impor 1,1 juta ton atau senilai US$ 670 juta (Rp 6,7 triliun). Ini 
akibat pemerintah kita terlanjur mengadopsi model ekonomi neoliberal sehingga dalam orientasi kebijakan pangannya hampir semua komoditas 
pangan, kecuali beras diserahkan pada mekanisme pasar,” ungkap Henry di Medan, (05/09/2013).

Selanjutnya, Henry juga menyampaikan bagi petani menanam kedelai sejak harga impor lebih murah menyebabkan kerugian. Menurutnya 
pemerintah harus menetapkan harga yang adil yang menguntungkan petani kedelai nasional.

“Sejak Bulog menjadi perum kita tidak lagi memiliki lembaga yang kuat untuk menstabilkan harga pangan. Belum lagi adanya konsentrasi 
distribusi sejumlah komoditas pangan di tangan segelintir orang. Tidak hadirnya peran negara untuk menjadi stabilisator harga pangan membuat 
swasta leluasa mengendalikan tata niaga pangan. Mengembalikan fungsi negara dengan merevitalisasi bulog dengan membuka perannya menjadi 
lebih besar, bukan hanya untuk mengurus masalah beras saja, namun juga untuk komoditas pangan lainnya. Karena itu lebih baik membubarkan 
Bulog yang ada sekarang karena Bulog sekarang ini hasil pasca IMF, dan segera membentuk kelembagaan pangan yang baru yang mengacu pada  
UU 18/2012 tentang pangan yang mengamanatkan dibentuknya kelembagaan pangan, dan ditegakkannya kedaulatan pangan di Indonesia” papar 
Henry.

Henry menegaskan, langkah strategis yang perlu segera dilakukan adalah menggenjot peningkatan produksi lokal. Berproduksi kedelai harus 
ditingkatkan kembali dengan memastikan insentif bagi petani yang menanam kedelai. 

Meningkatkan luas lahan produksi dan memberikan pelatihan serta dukungan input bagi para petani kedelai. Hal ini harus ditopang dengan 
pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan jembatan.yang disertai benih berkualitas, teknologi pertanian dan jaminan harga pantas bagi 
produsen kecil/petani.

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

Henry menambahkan, pembaruan agraria adalah hal yang mendasar yang harus diimplementasikan sesuai mandat Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) No.5 Tahun 960 dan kepastian petani mempunyai, mengelola dan menggarap lahan minimal 2 ha sesuai amanat UU 19/2013 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

Selanjutnya pemerintah Indonesia harus menghentikan segala liberalisasi pertanian. Indonesia harus keluar dari perjanjian WTO. Oleh 
sebab itu menurutnya, Indonesia harus menghentikan rencana sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan ministerial meeting WTO yang akan 
diselenggarakan pada tanggal 3 – 6 Desember 2013.

“Kita juga harus memikirkan diversifikasi pangan sebagai alternatif, seperti kacang koro pedang yang sangat berpotensi menggantikan 
kedelai. Kacang koro pedang memiliki kandungan protein yang mendekati kedelai, di samping tingkat produktifitasnya yang tinggi. Tinggal 
memerlukan dukungan pemerintah dan lembaga penelitian untuk menghasilkan kacang koro pedang terbaik, meningkatkan produktifitasnya dan 
kualitasnya,” tambah Henry yang juga Koordinator La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional).#

GLOBALKAN HARAPAN
GLOBALKAN PERJUANGAN

www.viacampesina.org
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OMAN. La Via Campesina menyambut 
baik hasil yang dicapai dari perjanjian 
benih pada Sesi Kelima,  Badan Pimpinan 
Perjanjian Internasional tentang Sumber 
Daya Genetik Tanaman untuk Pangan 
dan Pertanian (International Treaty on 
Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture), yang dilaksanakan di Oman 
(24-28 September 2013). Pertemuan 
tersebut menghasilkan sebuah resolusi 
yang menyerukan negara-negara untuk 
melaksanakan dan mendukung Hak Asasi 
Petani atas benih mereka sendiri. 

Menurut penjelasan Eberto Diaz, 
petani perwakilan La Via Campesina asal 
Spanyol yang mengikuti sesi ini, resolusi 
tersebut diadopsi setelah mendapatkan 
tekanan bersama dari kelompok-
kelompok regional negara-negara asal 
Amerika Latin, Karibia, Afrika, Timur 
Tengah, beberapa negara Asia dan Eropa; 
meskipun mendapatkan perlawanan  dari 
beberapa negara-negara industri. 

"Resolusi tersebut menggarisbawahi 
kontribusi besar petani untuk 
konservasi dan pengembangan bibit, dan 
menyambut baik partisipasi organisasi 

Perjanjian Benih Internasional 
Mendukung Hak Asasi Petani

(Foto). Seorang petani memeluk benih lokal yang ditangkarkannya sendiri, pada saat Konferensi 
Internasional ke-6 La Vi Campesina

petani dan masyarakat sipil dalam kerja-kerjanya," tuturnya.
Sementara itu, resolusi ini juga kontras dengan meningkatnya pelanggaran hukum nasional dan hak kekayaan intelektual yang 

mengkriminalisasi benih petani. Di Kolombia, misalnya, SK 970 menyebabkan pemusnahan massal berton-ton benih yang diduga "ilegal".
Eberto juga menyampaikan, La Via Campesina tentu saja akan mengawasi resolusi baru tentang benih ini yang “katanya” mengakui Hak Asasi 

Petani baik laki-laki atau perempuan ini. Karena biasanya resolusi ini hanya “manis di bibir” dan tidak ada tindak lanjutnya, hilang dari pandangan 
segera setelah pertemuan. 

“Dengan atau tanpa resolusi ini, La Via Campesina akan terus melakukan tindakan konkret yang menjami hak Petani atas benihnya, karena hal 
itu adalah langkah pertama untuk menegakkan kedaulatan pangan,” tutur Eberto.

Eberto menambahkan, keluarga petani kecil baik itu perempuan dan laki-laki di seluruh dunia akan terus bertani dengan melestarikan 
keanekaragaman hayati benih yang mereka warisi dari orang tua mereka, untuk kemudian mereka wariskan kepada anak cucunya.

“Kita petani (kecil) adalah penjamin hak atas pangan bagi anak-anak kita. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan tugas ini jika hak kita untuk 
menyimpan, melestarikan, menggunakan, menukar, hingga menjual benih tidak dihormati dan dilindungi; begitu pula hak kita untuk melindungi 
pengetahuan kita dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,” tambah Eberto.#
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FAO Akui Peran 
La Via Campesina

Foto. Koordinator Umum La Via Campesian Elizabeth Mpofu yang baru terpilih asal Zimbabwe (kiri) bersama Dirjen FAO Graziano Da Silva (kanan)

Petani Kecil Yang Memberi Makan Dunia

ROMA. FAO sebagai organisasi pangan dunia yang berada langsung di bawah PBB mengakui peran penting petani kecil sebagai produsen pangan. 
Hal ini dikemukakan oleh Direktur Jenderal FAO Jose Graziano Da Silva pada saat pertemuan dengan La Via Campesina (organisasi petani 
internasional) di Roma, Italia (04/10).

"Petani kecil bukan hanya berperan sebagai produsen pangan, namun juga kunci utama untuk menyelamatkan dunia dari bencana kelaparan," 
ungkap Graziano.

Dalam pertemuan ini juga diresmikan sebuah kesepakatan kerja sama antara FAO dengan La Via Campesina. Kerjasama ini akan fokus pada 
berbagai aspek, seperti memperkuat petani produsen pangan yang berbasis agroekologi, melindungi hak-hak petani kecil untuk mengakses tanah 
dan air, serta meningkatkan hak-hak petani atas benih sesuai dengan undang-undang benih nasional dan internasional. Kerangka kerjasama ini 
akan memberikan penekanan pada peran penting yang dimainkan oleh kaum muda dan perempuan dalam produksi pangan serta kebutuhan 
Bersambung ke hal.10
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Rekor Dunia, Melalui 
Agroekologi Petani India 
Hasilkan 22,4 Ton Padi/Ha

Foto. Para petani Desa Nalanda, Bihar, India sedang menunjukkan lahan padi mereka yang menggunakan sistem SRI kepada para petani delegasi La Via 
Campesina

Petani La Via Campesina Belajar Langsung dari Lahan

BIHAR - INDIA. Pertanian agroekologi adalah jawaban untuk mengakhiri krisis pangan, karena selain terbukti jauh lebih sehat daripada pertanian 
konvensional yang menggunakan input kimia, pertanian agroekologi ini juga ternyata jauh lebih produktif. Hal ini dibuktikan oleh para petani di 
daerah desa Nalanda, Provinsi Bihar, India. 

Adalah Sumant Kumar seorang petani yang berhasil mendapatkan hasil panen sebanyak 22,4 Ton padi dari satu hektare lahan. Ini merupakan 
rekor dunia, dan mengalahkan rekor sebelumnya yang dicapai oleh Yuan Longping, seorang ilmuwan pertanian Cina yang dijuluki "Bapak Padi" 
dengan capaian 19,4 Ton/ha. Hasil yang didapat Kumar juga jauh melampaui capaian panen oleh perusahaan benih transgenik manapun di 
Amerika dan Eropa. Yang menariknya, bukan hanya Kumar yang berhasil mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah seperti ini, teman-
temannya yang lain juga setidaknya mendapatkan hasil panen lebih dari 17 ton per hektare. Rahasia kesuksesan Kumar adalah menerapkan 
pertanian agroekologi melalui penanaman padi sistem SRI (System of Rice Intensification).

"Keajaiban" ini tidak berhenti disitu saja, beberapa bulan kemudian, Rakesh Kumar petani agroekologis lain asal Bihar juga berhasil membuat 

Bersambung ke hal.10
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untuk meningkatkan akses mereka terhadap lahan dan sumber daya produktif lainnya.
Menurut Elizabeth Mpofu, Koordinator Umum La Via Campesina yang baru terpiliih pada Konferensi Internasional ke-6 La Via Campesina di 

Jakarta Juni 2013 lalu, kerjasama ini adalah langkah maju yang penting dalam upaya La Via Campesina mengajak lembaga PBB dan pemerintah 
untuk memiliki pergeseran kebijakan, dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. 

"Kami berharap bahwa kerjasama ini akan memberikan dukungan lebih lanjut kepada petani kecil dan penggarap yang bekerja di lahan 
mereka untuk memproduksi makanan bagi mayoritas penduduk dunia," tutur wanita asal Zimbabwe ini.

Dalam pertemuan tersebut, La Via Campesina juga menyatakan keprihatinan mengenai gencarnya promosi tanaman rekayasa genetika, dan 
semakin masifnya tren perampasan tanah besar-besaran yang telah mengusir petani dari tanahnya.

Sementara itu, menurut Rodolfo Greco, seorang pemimpin petani dari Argentina, petani muda adalah korban pertama dari penyerobotan 
tanah dan model produksi pangan yang berorientasikan pasar,  yang disebabkan oleh perusahaan transnasional. 

"Kita harus menjaga generasi muda kita untuk tetap bertani di tanah asalnya di pedesaan, karena tidak ada masa depan yang bermartabat 
bagi mereka di perkotaan besar yang semakin berkembang," ungkap Rodolfo.

Chukki Najundaswamy, seorang pemimpin petani perempuan dari India mengatakan, benih harus tetap berada di tangan masyarakat petani.
"Jangan sampai kita kehilangan kontrol atas benih yang jadi warisan kita. Perusahaan-perusahaan transnasional hanya peduli soal 

keuntungan. Kita harus terus berjuang untuk mencapai kedaulatan benih dan pangan," tambahnya.#

Sambungan dari hal.8

rekor dunia setelah mendapatkan hasil panen kentang 
sebanyak 108,8 Ton/Ha. Dia memecahkan rekor yang 
sebelumnya juga dipegang teman sekampungnya Nitish 
Kumar, yang berhasil mendapatkan hasil panen kentang 
sebanyak 72,9 Ton/Ha.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa delegasi petani La 
Via Campesina yang berasal dari Brazil dan Haiti melakukan 
kunjungan untuk belajar langsung dari para petani Bihar, 
India pada akhir September 2013.

JP Singh, seorang petani penangkar benih yang berhasil 
melestarikan lebih dari 460 varietas padi lokal menyatakan, 
alternatif tidaklah datang dari agroindustri dan perusahaan 
multinasional, namun berasal dari petani (kecil) sendiri.

"Kami ingin pemerintah mempromosikan benih 
yang dibuat oleh petani. Petani dapat melestarikannya, 
menggunakannya, dan mendistribusikannya. Benih 
produksi perusahaan harganya mahal, dan kami harus terus 
membelinya. Kami tidak perlu melakukan hal ini setelah 
beralih ke benih tangkaran petani. Contohnya benih gandum 
yang saya pegang ini yang tinggi kandungan proteinnya, 
sedangkan benih padi hitam yang ini kaya akan zat besi, 
yang di sebelah sana bisa tumbuh hanya dalam 100 hari, 

Sambungan dari hal. 9

yang ini bisa menyembuhkan diabetes," papar JP Singh  dengan bersemangat sambil menunjukkan JP 85, JP 11, JP Balwan, yang merupakan benih 
hasil tangkarannya.

Saat ini hampir sembilan puluh persen petani di Provinsi Bihar bertani dengan sistem agroekologi. Mereka melakukan praktek SRI yang 
dikombinasikan dengan praktek mulsa organik, rotasi tanaman, pupuk hijau, kotoran sapi, kotoran unggas, vermikompos, dan lain sebagainya. 

Menariknya, perusahaan-perusahaan seperti Bayer dan Syngenta juga mengklaim bahwa hasil panen melimpah yang didapatkan Kumar dan 
petani Bihar lainnya adalah karena mereka menggunakan benih produksi mereka. Namun hal ini segera dipertanyakan setelah ada sekelompok 
petani yang masih bertani dengan benih perusahaan dan menggunakan urea dan aplikasi pupuk lainnya, namun tidak mendapatkan hasil panen 
sebanyak Kumar dan kawan-kawannya. Kelompok petani ini pun kemudian mencoba beralih menggunakan benih milik JP Singh dan bertani 
secara agroekologi. Hasilnya, mereka mendapatkan panen yang jauh lebih banyak tanpa menggunakan benih Syngenta dan Bayer.

Manoj Kumar, seorang petani progresif dari daerah Muzzafarpur Bihar, menuturkan dia telah memfasilitasi 350 keluarga tani untuk 
membentuk kelompok petani lokal dan kemudian mereka mengkonversi desanya untuk menggunakan pertanian agroekologi.

"Orang-orang disini pertama kali berfikir kalau saya sudah gila. Tapi setelah mereka melihat keberhasilan saya dengan pertanian agroekologi 
mereka jadi percaya dan mengikuti sistem pertanian saya. Saat ini desa kami mampu berhasil swasembada pangan dan lebih dari cukup untuk 
memberi makan rakyat kami," katanya bangga.

Sementara itu menurut Nandini Jairam, seorang petani perempuan sekaligus aktivis tani anggota KRRS (Organisai Tani India - anggota La Via 
Campesina), Bihar menunjukkan banyak potensi dari pertanian agroekologi.

"Semoga mata dunia terbuka  setelah melihat kesuksesan di Bihar ini. Pertanian agroekologi mampu memberi makan dan menyediakan 
pangan bagi masyarakat dunia, menghilangkan kelaparan, dan pastinya meningkatkan taraf hidup petani kecil. Inilah kedaulatan pangan yang 
sejati. Jangan lagi kita kembali tergantung kepada perusahaan transnasional yang mendewakan kepentingan pasar," paparnya.

Joseph, petani anggota MST Brasil yang ikut mengunjungi Bihar menyatakan sangat senang bisa bertemu dengan petani yang berhasil 
menerapkan agroekologi. 

"Pengalaman dan pelajaran yang saya dapat disini tidak akan saya dapati di universitas mana pun di dunia ini. Saya juga sangat senang 
bagaimana petani-petani disini duduk bersama dan saling berdiskusi untuk meningkatkan produksi mereka," tutur Joseph dengan antusias.#

Foto. Sumat Kumar, petani kecil asal India yang berhasil mendapatkan panen 22,4 Ton/
Ha melalui pertanian agroekologi. (kredit foto: Chiara Goia, Observer Food Monthly)
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juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga 
per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 
menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.

Periode angka data di atas setidaknya hampir sepanjang 2 periode SBY menjabat, sekaligus menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan 
pertanian berbanding lurus dengan penurunan jumlah petani yang kepemilikan lahannya semakin mengecil (rata-rata 0,5 Ha).

Masalah-masalah diatas semakin diperparah dengan model pembangunan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia) yang berakar pada konsentrasi penguasaan tanah secara luas oleh korporasi asing dan dalam negeri.

 Nampak sekali bahwa pembangunan sektor pertanian hanya menjadi jargon pemerintah, setidaknya pada kasus anyar impor sapi  dan 
kedelai, menunjukkan ketidakseriusan membangun pertanian yang oleh pemerintah disebut sebagai program swasembada sapi dan swasembada 
kedelai.

Hampir semua bahan pangan dibuka keran impornya, bahkan dengan bea masuk 0%. Sepanjang tahun 2012 saja, 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 hanya semakin mematikan pertanian indonesia.

Proses liberalisasi pertanian nampak sekali pada  proses impor pangan, pada tahun 1990, saat Indonesia belum ikut WTO dan IMF, impor 
kedelai kita pernah hanya sebesar 541 ton. Bandingkan dengan impor kedelai dalam tahun ini (Januari – Juli 2013) kita sudah impor 1,1 juta ton 
atau senilai US$ 670 juta (Rp 6,7 triliun).

Beberapa saat yang lalu juga petani tebu, melakukan protes terhadap impor gula. Ketidakseriusan pemerintah dalam hal ini juga nampak pada 
target swasembada gula yang terus mundur dari tahun  2007, mundur 2008, mundur kembali 2009, 2010. dan sekarang 2015. jelas liberalisasi ini 
hanya menguntungkan segelintir mafia kartel, importir dan birokrasi yang memburu rente dari proses ini. Tidak cukup sampai disitu, mafia-mafia 
ini berkolaborasi dengan sadis melakukan tindak korupsi impor, contohnya yang terkuaknya korupsi dan suap impor daging danatau sapi.

Dalam kondisi petani yang makin dirugikan oleh proses liberalisasi ekonomi tersebut, pemerintah justru menfasilitasi pertemuan Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) Oktober 2013 dan tingkat menteri (KTM) ke-9 WTO di Bali Desember nanti.

"Untuk itu Kami dari sekber PHRI akan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) 
melalui mekanisme Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit) di PN Jakarta Selatan," ungkap Achmad Ya'kub, Ketua Departemen Kajian Strategis 
Nasional DPP SPI pada saat aksi.

Ya'kub menambahkan, dalam aksi kali ini massa juga menuntut agar dilaksanakannya pembaruan agraria sesuai mandat Undang-undang 
Pokok Agraria No.5/1960; segera membentuk Komisi Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang berpihak kepada korban; menghentikan 
Kriminalisasi petani dan bebaskan pejuang dan tapol agraria; hingga membatalkan pertemuan APEC Oktober dan WTO di Bali Desember 2103, 
serta WTO keluar dari pertanian dan pangan; serta menangkap dan mengadili pelaku kartel pangan.#

Sambungan dari hal.3

Solidaritas SPI atas Kekerasan 
terhadap Petani Indramayu
JAKARTA. Pada 25 Agustus 2013, para petani kecil yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu (STI) melakukan aksi damai dalam rangka 
penolakan pembangunan waduk Bubur Gadung di wilayah mereka, di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan 
karena pembangunan Waduk Bubur Gadung akan merampas lahan pertanian mereka.

Sekelompok petani yang ingin menuju ke lokasi pembangunan waduk dihadang oleh sekelompok preman yang diduga ingin mengacaukan 
aksi tersebut. Preman-preman ini lalu melemparkan batu dan kayu  serta memukuli petani secara membabi buta yang mengakibatkan puluhan 
petani mengalami luka parah. Hal itu menimbulkan amarah bagi petani-petani yang berada di lahan pembangunan waduk. Mereka kemudian 
membakar satu unit eskavator sebagai bentuk protes terhadap kekerasan yang dialami oleh sesama petani.

Namun kemudian polisi menyerang petani dengan gas air mata dan peluru karet. Untuk menghindari kebrutalan aparat, petani-petani pun 
berlari untuk menyelamatkan diri. Aparat polisi semakin brutal, mereka mengejar petani-petani yang berhamburan dan menyeret serta memukuli 
petani. Tindakan tersebut dilakukan tidak hanya kepada petani yang melakukan aksi damai, namun warga yang kebetulan melintas di wilayah 
itupun ikut menjadi korban kekerasan aparat polisi.

Dalam kejadian itu, 22 petani mengalami luka parah, dan yang lainnya mengalami luka ringan. Polisi kemudian menangkap 5 orang petani, 
termasuk Sekjen STI, Abdul Rojak.

Menyikapi kejadian ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mendesak pihak berwajib untuk segera membebaskan 
lima orang petani Indramayu yang ditangkap karena memperjuangan hak-haknya. Henry juga meminta agar preman-preman yang melakukan 
kekerasan terhadap petani diproses secara hukum, sekaligus mengadili aparat kepolisian yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.

“Kami dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI juga mendesak agar pemerintah setempat menghentikan pembangunan Waduk Bubur Gadung 
yang akan merampas tanah-tanah petani. Dan pastinya juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi dan  
melaksanakan pembaruan agraria sejati demi keadilan sosial,” ungkap Henry di Jakarta. (30/08)#
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SPI Aceh Gelar Muswil Pertama

BENER MERIAH. Serikat Petani Indonesia (SPI) Aceh berhasil melaksanakan musyawarah wilayah (muswil) yang pertama pada 3 September 
2013 lalu. Acara yang dilaksanakan di aula SMPN 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum SPI, Henry 
Saragih.

Pada saat membuka muswil ini Henry memaparkan mengenai sejarah berdirinya SPI (dulu FSPI-Federasi Serikat Petani Indonesia) pada 
tanggal 8 Juli 1998 di Desa Lobu Rappa, Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya pada kongres III FSPI, 2 – 5 Desember 2007, di Wonosobo Jawa 
Tengah menetapkan keputusan perubahan format organisasi menjadi unitaris.

“Jika dulu didirikan di kampung, kini perjuangan kita telah mendunia bersama La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) sebagai 
payung organisasi tani di dunia. Perubahan kebijakan yang tidak berpihak kepada petani terus diperjuangkan oleh SPI dan La Via Campesina. 
Sehingga melahirkan beberapa kebijakan yang berpihak ke petani seperti hak asasi petani (HAP) yang diusulkan menjadi sebuah instrumen di 
PBB,” tutur Henry.

Henry juga menjelaskan kebijakan pemerintah yang membuka lebar-lebar tentang perdagangan bebas yang memberi dampak  buruk bagi 
petani. Berkurangnya rumah tangga petani setiap tahunnya. Melimpahnya produk impor ke Indonesia. Kekurangan pangan dalam negeri. Pada 
umumnya petani cenderung menanam bahan ekpor (keperluan pabrik seperti kelapa sawit, karet, dan lain-lain). Tanaman pangan semakin 
menyusut sehingga bahan pangan semakin mahal. Misalnya harga kentang, bawang putih, daging dan banyak lagi bahan pangan yang tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Penyusutan lahan-lahan pertanian yang memproduksi pangan terus terjadi setiap tahun. Petani terus hidup dalam kemiskinan yang 
mengkerucut. Oleh karenanya dengan adanya organisasi ini, kita terus berjuang untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi kita dan bangsa ini. 
Di tangan petanilah hal ini dapat diwujudkan, bukan pada swasta. Dengan semangat ini mari kita bangun organisasi ini dengan sungguh-sungguh 
agar petani miskin dan tertindas akan bangkit dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi keluarga petani, bangsa dan negara ini,” paparnya.

Sementara itu dalam muswil yang dihadiri oleh empat Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Aceh ini (DPC SPI Kabupaten Aceh Tamiang, 
Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah) dan peserta peninjau dari Kabupaten Aceh Utara ini berhasil menetapkan Azhari sebagai Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Aceh untuk periode 2013-2018.

Dalam sambutannya Azhari menyampaikan Aceh merupakan daerah modal dan kaya dengan segala sumber daya alamnya. Oleh karena itu 
menurutnya warisan ini harus dikelola dengan bijak sehingga dapat diwariskan ke anak cucu secara bertanggung jawab.

“Mari kita wujudkan kedaulatan pangan di tangan petani miskin dan tertindas ini, bahwa kita mampu mewujudkan pangan yang sehat dan 
berdaulat. Kita bangun kesejahteraan kita semua melalui wadah ekonomi bersama sehingga kita akan bangkit dengan model ekonomi yang adil. 
Kerja-kerja kita masih sangat berat di Aceh, namun saya yakin kita akan mampu melakukan ini dengan jalinan dan kerjasama yang sungguh-
sungguh di bawah bendera kita, yaitu SPI. Terima kasih juga pada seluruh teman-teman peserta Muswil ke I SPI Aceh, yang berasal dari ranting 
sampai cabang, yang telah mempercayakan saya sebagai Ketua BPW SPI Aceh, periode 2013 – 2018,” tutur Azhari yang sebelumnya adalah Ketua 
DPC SPI Kabupaten Bireuen.

Sementara itu muswil ini juga menetapkan anggota Majelis Nasional Petani (MNP) dari DPW SPI Aceh yakni Agus Syahputra. Selanjutnya juga 
menetapkan anggota Majelis Wilayah Petani (MWP) SPI Aceh  yakni Sugiono dari SPI Aceh Tamiang, Aiyub Syahputra dari SPI Bireuen, Usma Latif 
dari SPI Aceh Tengah, serta Nurbaiti dan Amin dari SPI Bener Meriah.#

(Foto). Musyawarah Wilayah (Muswil) I SPI Aceh yang diselenggarakan di Kabupaten Bener Meriah, (03/09)
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SUKABUMI. Kampung 
Lio, Desa Sirnajaya, 
Kecamatan Warungkiara, 
Kabupaten Sukabumi, 
Jawa Barat, bisa 
dibilang sebagai desa 
yang mencoba beralih. 
Sebagian warganya, 
terutama yang berusia 
muda, bekerja sebagai 
penyedia jasa wisata 
arung jeram. Namun, 
Wisnu Hermawan (31) 
dan sekelompok kecil 
warga tetap memilih 
jalan hidup sebagai 
petani.

Pada suatu 
siang, Wisnu sedang 
berkumpul bersama tiga 
petani di sebuah gubuk 
terbuka yang sebagian 
berdinding kayu. Mereka 
meminum teh dari 
cangkir bambu dan 
mengudap buah pepaya, 
getuk, serta penganan 
ringan lainnya dari 
singkong.

Di sekeliling gubuk 
itu tertanam kangkung 
dan sawi. Tidak jauh dari 
petak-petak sayuran itu, 

(Foto). Wisnu Hermawan pada saat mengikuti pelatihan pertanian agroekologis di Karnataka, India

Langkah Kecil Menjadi 
Petani Berdaulat

terdapat seonggok kompos dari kotoran hewan dan jerami yang terbungkus plastik. Tumpukan pupuk alami setinggi hampir 1 meter itu adalah 
bakal pupuk sebagai nutrisi tanaman mereka.

Wisnu dan kawan-kawan biasa berbincang soal pertanian dan tentu saja hal remeh-temeh lainnya di gubuk yang teduh itu. Di dindingnya 
terpasang papan tulis yang menunjukkan perkembangan tanaman, seperti usia tanam bayam dan padi. Ada pula tata cara pertanian alami dalam 
bahasa Inggris. Di salah satu sudut gubuk tersebut tampak pula poster yang menyerukan pemberdayaan perempuan petani.

Lahan yang mereka tempati itu sebelumnya adalah milik Perhutani yang digunakan oleh perkebunan karet PT Sugih Mukti Perkebunan 
Halimun. Namun, sejak 1998, hak guna usaha (HGU) lahan seluas lebih kurang 731 hektar itu telah usai.

Warga sekitar lalu memanfaatkan 380 hektar lahan tersebut, di antaranya untuk bertani dan bercocok tanam berbagai jenis tanaman. Sisa 
lahan dipakai pemerintah untuk membangun beberapa fasilitas, seperti penjara, sekolah, dan pasar.

”Pola pertaniannya masih menggunakan penyubur kimiawi. Sepanjang tahun, tanah ini ditanami terus-menerus tanpa ada masa rehat,” kata 
Wisnu.

Akibat pola pertanian seperti itu selama 10 tahun, tanah di kawasan tersebut seolah kelelahan. Kesuburannya berkurang sehingga hasil panen 
tidak maksimal. Pada 2008, Serikat Petani Indonesia (SPI) mendatangi petani Kampung Lio untuk menjaga kelestarian tanah dan menjadi petani 
yang berdaulat. Wisnu adalah salah seorang petani muda yang bergabung di serikat itu.

Saat itu, Wisnu baru coba-coba menjadi petani. ”Sebelumnya, ya, cuma nongkrong sana-sini. Akhirnya saya mencoba bertani,” kataWisnu yang 
tidak menamatkan pendidikan di STM Teknika Cisaat, Sukabumi. Sebelum mencoba menjadi petani, ia pernah bekerja dengan membengkel, tetapi 
merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu. ”Bengkel bukan bidang saya,” katanya berdalih.

Pertukaran petani
Bergabung bersama serikat petani, Wisnu dapat kesempatan ikut pelatihan pertanian di sejumlah kota. Namun, pelatihan yang paling 
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DPR: WTO Melemahkan Petani
JAKARTA. Bersamaan akan diselenggarakannya Pertemuan Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-9 yang akan diselenggaran 
di Bali pada bulan Desember 2013, sejumlah kalangan mempertanyakan manfaat keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan 
internasional ini.

“Pertanyaannya adalah apakah organisasi ini (WTO-red) memberikan manfaat penciptaan lapangan pekerjaan bagi negara-negara 
berkembang dan terbelakang atau justeru membuat ketergantungan baru negara berkembang kepada negara-negara kaya dalam bentuk 
perjanjian perdagangan bebas yang memiskinkan,” ujar Arif Budimanta, anggota DPR RI komisi XI dalam diskusi publik yang diselenggaran oleh 
Serikat Petani Indonesia dan Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme-Neoimperialisme di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) di Jakarta (11/09/2013).

Menurutnya setelah Indonesia meratifikasi keterlibatan menjadi anggota WTO pada tahun 1994, kondisi Indonesia menjadi lebih buruk. Jika 
pada tahun 1980-an Indonesia masih mengalami swasembada pangan, khususnya beras, perlahan mulai bergeser menjadi nett importir pangan. 
Jika dahulu tidak ada bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), sekarang petani pun menerima raskin. Hal ini menjadi salah satu ukuran yang 
membuktikan bahwa liberalisasi perdagangan dalam kerangka multilateral (WTO) maupun yang yang dilakukan secara bilateral dan regional 
lebih banyak merugikan kepentingan Indonesia. Untuk itu dirinya mempertanyakan niat pemerintah Indonesia yang mengajukan diri sebagai tuan 
rumah dari penyelenggaraan WTO kali ini.

“Kita akan segera melakukan konsultasi publik untuk meminta pandangan masyarakat sipil mengenai dampak perjanjian WTO bagi 
masyarakat,” ujar Arif yang juga menjadi salah satu perwakilan parlemen Indonesia dalam International Parlemen Union (IPU) desk WTO.

Hal serupa dikemukakan oleh Ketua SPI, Henry Saragih. Menurutnya pemerintah Indonesia telah keliru dengan mendorong agenda 
perdagangan bebas dalam kerangka WTO. Di berbagai negara, WTO telah mendapat perlawanan dari berbagai kelompok seperti petani dan buruh 
karena dianggap hanya menguntungkan korporasi-korporasi besar multinasional. Apalagi menurutnya, pemerintah Indonesia tidak pernah 
menjelaskan kepada masyarat luas mengenai kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional. 
Padahal  dampak dari perjanjian tersebut sangat besar, karena menyangkut liberalisasi sumber-sumber kehidupan rakyat Indonesia. Oleh sebab 
itu dirinya menyerukan agar pemerintah membatalkan penyelenggaraan WTO di Bali pada bulan Desember nanti.

“Kami mendesak pemerintahan SBY jangan mewariskan beban bagi rakyat dengan membuat perjanjian perdagangan bebas baru di WTO 
bulan Desember nanti,” ujarnya.#

membanggakannya adalah ikut pertukaran petani ke Karnataka, Bangalore, India, akhir tahun 2011. ”Wisnu cepat memahami materi yang ia 
dapat di India karena sehari-harinya memang bertani,” kata Rahmat Hidayat, anggota staf Departemen Penguatan Organisasi DPP SPI, yang 
mendampingi Wisnu ke India.

Dua pekan mengikuti program pertukaran petani itu membuat Wisnu semakin fasih dengan pola pertanian alami. Ia makin memahami praktik 
pertanian alami minim biaya (zero budgeting agriculture). Model bertani tersebut mengandalkan bahan-bahan alami yang umum ditemui di 
sekitar ladang, misalnya kotoran sapi dan kambing, untuk pupuk.

”Kalau kehabisan bahan baku kompos, kami berkeliling mendatangi pemilik ternak, sampai ke kampung tetangga, untuk meminta kotoran 
ternak. Setelah terkumpul, baru diproses menjadi kompos di sini,” katanya.

Bahan itu dicampur dengan jerami dan dedaunan kering, ditumpuk selama dua bulan, dan diaduk setiap dua minggu sekali.
Untuk menyuburkan padi, para petani mencampur pepaya atau pisang dengan air cucian beras, lalu disemprotkan ke bulir padi. Selain 

itu, juga menanam pohon ki hujan (Samanea saman) di tepi Kali Cilandak yang bersebelahan dengan sawah sebagai tanaman pagar. Pohon itu 
menghasilkan nitrogen untuk menyuburkan tanah.

Pemakaian bahan alami itu membuat petani tak perlu bergantung pada mekanisme harga pupuk produksi pabrik. Itu adalah salah satu bentuk 
kedaulatan mereka. Wujud lain, petani menanam sayur-mayur dan buah-buahan di sekitar rumah dan sawah mereka.

Masa tanam hingga panen dengan pola pertanian alami itu sedikit lebih lama dibandingkan dengan cara bertani yang mengandalkan pupuk 
kimiawi. Padi, misalnya, baru bisa dipanen setelah berusia 40 hari atau 10 hari lebih lama daripada biasanya. Tanaman palawija juga baru bisa 
dipanen lima hingga sepuluh hari lebih lama.

Pola pertanian yang ia ajarkan memicu kontroversi juga. Banyak petani yang seolah sudah ”dimanjakan” produk pabrik. Mereka seperti 
enggan kembali ke cara bertani kuno.

Dari 731 hektar sisa HGU, petani berusaha mengambil klaim 380 hektar untuk ditanami. Ada sekitar 1.040 keluarga yang menyandarkan 
hidup mereka pada pertanian di lahan itu. Seluas 80 hektar di antaranya ditanami padi, 200 hektar untuk tanaman singkong, serta sisanya berupa 
tanaman palawija dan kacang-kacangan.

Dari 380 hektar yang ditanami itu, memang baru sekitar 1,8 hektar yang menerapkan pola pertanian alami. Namun, selalu ada langkah kecil 
sebelum berlari. Langkah itu sudah dimulai oleh Wisnu dan kawan-kawan di Kampung Lio. Pertengahan Mei lalu, organisasi petani internasional 
La Via Campesina menghargai langkah itu dengan membawa seratusan petani dari seluruh dunia ke Kampung Lio, Sukabumi.

 
*Disadur dari artikel dengan judul dan isi yang sama yang diterbitkan di Harian Kompas, Jumat 26 Juli 2013 dengan perubahan seperlunya

Sambungan dari hal. 13
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SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

Sambungan dari hal. 4
TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 034

MENDATAR
1. Pengendara kuda    7. Petani kebanyakan berdomisili disini    9. Dasar negara kita    10. Bumbu dapur
12. Sejenis batuan    14. Yang mutlak harus dimiliki petani jika ingin sejahtera    17. Penyubur tanah
20. Bibit    22. Gangster, sekelompok penjahat    27. Tempat penyimpanan (biasanya cairan)    
30. Negara di Afrika    33. Hari Tani Nasional diperingati di bulan ini    34. Bagian dari buah    35. Percaya

MENURUN
2. Masa, susunan    3. Ikatan Pencak Silat Indonesia    4. Keinginan, impian    6. Perusahaan kecil
7. Siklus    8. Waktu di antara siang dan senja    11. Berlari (Inggris)    13. Majelis Nasional Petani
15. Menunggu giliran    16. Bukti kehadiran, keberadaan di sebuah tempat pada suatu waktu
18. Pemuka agama (Islam)    19. Sejumlah duit atau barang yang harus dibayar (biasanya paksaan)
21. Bukan, tidak    23. Organisasi pangan dunia    24. Bunga-bunga tidur    25. Pengeras bangunan
26. Petunjuk, arahan    28. Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia    29. Ibu gigi    31. Sejenis peralatan polisi 
yang digunakan untuk memborgol    32. Hari setelah esok    
    

pangan dapat terwujud.
“Kami juga meminta agar 

pemerintah lebih melakukan 
proteksi terhadap produk 
pertanian dalam negeri. 
Tolak WTO yang hanya 
menghancurkan petani,” 
tuturnya pada saat melakukan 
aksi (24/03).

Bergeser sedikit ke arah 
timur, DPW SPI Jawa Timur 
yang tergabung dalam Komite 
Rakyat Bersatu juga menggelar 
aksi perayaan HTN 2013 
di depan di depan Gedung 
Grahadi, Surabaya, Jawa timur.

Basuki, dari DPW SPI Jawa 
Timur menyampaikan Provinsi 
Jawa Timur berada di urutan 
pertama dalam kasus konflik 
agraria sepanjang tahun 2012. 
Dari 198 konflik agraria yang 
terjadi di seluruh wilayah 
Indonesia, 26 kasus terjadi di 
Jawa Timur. Dia menjelaskan, 
konflik agraria yang ada di 
Jawa Timur ini tersebar di 259 
desa, 136 kecamatan, dan 31 
kabupaten/kota. Konflik ini 
sendiri melibatkan berbagai 
instansi pemerintah seperti, 
kehutanan, perkebunan (baik 
perkebunan swasta maupun 
perkebunan milik pemerintah), 
institusi militer, pertambangan, 
dan berbagai instansi 
pemerintah lainnya.

“Oleh karena itu dalam 
aksi kali ini kami mendesak 
agar pemerintahan yang 
dipimpin Presiden SBY di akhir 
masa jabatannya untuk serius 
menyelesaikan setiap konflik 
agraria yang ada di negeri yang 
dipimpinnya ini,” papar Basuki 
(24/03).

Sementara itu, aksi serupa 
juga dilakukan petani anggota 
SPI di berbagai daerah, seperti 
di Lampung, Semarang, Jambi, 
Nusa Tenggara Timur, dan 
lainnya.#



PEMBARUAN TANI
EDISI 116
OKTOBER 2013 P E M B A R U A N  A G R A R I A16

Aksi SPI Rayakan Hari Tani 
Nasional 2013 di Jakarta

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama seribuan massa aksi 
yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pemulihan Hak-
Hak Rakyat Indonesia (PHRI) melaksanakan perayaan Hari Tani Nasional 
ke-53 di Jakarta (24/09). Massa yang berasal dari petani, nelayan, 
buruh, mahasiswa, masyarakat adat, dan elemen lainnya melakukan 
aksi long march mulai dari Mesjid Istiqlal menuju gedung Kementerian 
Perdagangan, dilanjutkan ke Istana Presiden, dan diakhiri di kantor 
pusat Badan Pertanahan Nasional. Achmad Ya’kub, Ketua Departemen 
Kajian Strategis dalam aksi ini menyampaikan SPI bersama sekber PHRI 
akan mengajukan somasi terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, 
Menteri Kehutanan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala 
BPN, dan lainnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Aksi kali ini kita tidak mau lagi berdialog. Pemerintahan di bawah 
rezim SBY telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak 
melakukan kewajiban menjalankan pembaruan agraria yang merupakan 
mandat konstitusional, mandat hukum, dan mandat HAM negara,” 
ungkap Ya’kub (gambar paling atas kiri)


