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(Foto) Petani Serikat Petani Indonesia (SPI) Bengkulu bersama Ketua Umum SPI Henry Saragih (tengah, memakai topi) menunjukkan biji kopi 
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mereka.
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Pemerintah (Akhirnya) Akui 
Lahan Perjuangan SPI Sukabumi

JAKARTA. Belasan petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Sukabumi bersama Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Barat dan perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI melakukan audiensi ke kantor pusat Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta (09/10). Audiensi mengenai penyelesaian kasus tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sugih Mukti, 
Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Sukabumi Imanudin menyampaikan status tanah HGU a.n. PT Sugi Mukti secara yuridis maupun 
secara fisik telah dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan suratnya Nomor 300-640-2008 Tanggal 30 Oktober 
2008 perihal permohonan hak milik atas tanah dan penolakan perpanjangan HGU terletak di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. 

Foto: Audiensi Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Sukabumi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat di Jakarta (09/10)
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Lahan tersebut sebelumnya adalah milik Perhutani yang digunakan oleh perkebunan karet PT Sugih Mukti Perkebunan Halimun. Namun, sejak 
1998, HGU lahan seluas lebih kurang 731 Ha itu telah usai.

Warga sekitar lalu memanfaatkan 380 Ha 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.

“Kami telah memanfaatkan tanah eks HGU tersebut. Ada sekitar 1.040 keluarga yang menyandarkan hidup mereka pada pertanian di lahan 
itu. Seluas 80 Ha di antaranya ditanami padi, 200 hektar untuk tanaman singkong, serta sisanya berupa tanaman palawija dan kacang-kacangan,” 
ungkap Imanudin.

Pihak BPN yang diwakili oleh Kepala Subdit Masyarakat dengan Badan Hukum, Supriyadi dan Kepala Subdit Hak Guna Usaha, Husain akan 
memastikan terhadap tanah eks HGU PT. Sugih Mukti tersebut, apakah masuk dalam Database Tanah Terindikasi Terlantar atau tidak, dan dalam 
waktu paling lambat sebulan sejak pertemuan akan memberikan informasi kepada masyarakat dan SPI.

Mendengar hal tersebut, Ketua Departemen Polhukam DPP SPI Agus Ruli Ardiansyah mendesak pihak BPN untuk saat itu juga memastikan 
status tanah tersebut agar petani mendapat kepastian. Akhirnya pihak BPN pun memastikan kalau lahan tersebut memang masuk dalam kategori 
Tanah Terindikasi Terlantar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPW SPI Jawa Barat, Tantan menyampaikan, DPW SPI Jabar sebelumnya telah mendatangi 
Bupati Sukabumi pada senin (30/09/2013). Dalam pertemuan tersebut Bupati Sukabumi, Sukmawijaya mengatakan pihaknya tidak akan 
memperpanjang izin tanah yang sudah dihuni warga. Saat ini Pemkab Sukabumi tengah berupaya melegalkan status tanah tersebut dengan 
membentuk tim khusus gabungan dari beberapa unsur diantaranya pemerintah bagian pertanahan, warga, dan petani SPI.

“Bupati pada saat saat itu berkata kalau mereka secepatnya akan kami lakukan survei lapangan untuk mengukur luasan tanah mana saja 
yang akan digarap warga,” tutur Tantan.#

Foto: Lahan perjuangan SPI Sukabumi yang telah ditanami sayuran dan tanaman pangan lainnya berhasil mengangkat ekonomi masyarakat sekitarnya
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Konstitusi Agraria Harus Dibumikan

JAKARTA. Secara teoritik konsepsi pembaruan agraria adalah penataan ulang sistem dan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pengelolaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya secara menyeluruh dalam rangka mengakhiri ketimpangan agraria. Hal ini diungkapkan 
oleh Ketua Departemen Kajian Strategis, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Achmad Ya’kub dalam Dialog Agraria 
Nasional, di Jakarta (27/09).

Ya’kub menyampaikan, tujuan pembaruan agraria pada intinya adalah mewujudkan keadilan agraria sebagai bagian dari keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

“Sumber-sumber agraria yang ditata ulang tidak hanya tanah, tetapi semua bagian bumi yang memberi penghidupan bagi manusia, yakni 
bumi, air termasuk laut, udara, hutan, kebun, tambang, dan lainnya,” ungkap Ya’kub.

Pada kesempatan yang sama,  Prof. Jimly Asshiddiqie dalam pidatonya menyatakan bahwa Indonesia harus segera membumikan dan 
melaksanakan konstitusi agraria.

“Saya sudah sejak lama memperkenalkan ide konstitusi agraria, konstitusi ini tidak hanya mengatur soal tanah namun juga mengatur soal air”, 
tutur Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama ini.

Jimly juga menyampaikan, dalam teori negara terbentuk karena tiga hal, yakni adanya rakyat, pemerintah dan wilayah. Aspek ketiga yakni 
wilayah, sudah diatur dalam konstitusi UUD 1945. Demikian juga soal ekonomi, konstitusi kita tidak mengenal mekanisme pasar, artinya refensi 
ekonomi Indonesia saat ini tidak lagi berdasarkan Konstitusi ujar Jimly.

“Presiden, Gubernur, Menteri, Bupati itu mereka semua adalah wayang-wayang saja, yang memimpin itu adalah sistem aturan kita, idenya rule 
of law bukannya rule of man. Terkait UUPA 1960, secara formal adalah recht/aturan hukum. Namun secara sejarah dan filsafat adalah perdebatan 
panjang di BPUPKI/BPKI yang berkaitan dengan menterjemahkan UUD 1945 pasal 33. Untuk itu kita membangun bangsa dalam naungan 
konstitusi agraria terang Prof. Jimly,” paparnya di acara yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Bersambung ke halaman 13

Foto: Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI Achmad Ya'kub saat berorasi pada peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2013.
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Aksi SPI dan Youth Food Movement 
Rayakan Hari Pangan Sedunia

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Youth Food Movement (YFM) menggelar aksi memperingati Hari 
Pangan Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia (16/10). Aksi damai ini diisi dengan teatrikal kondisi petani kecil penjaga kedaulatan pangan yang 
semakin terhimpit kebijakan pemerintahan yang pro korporasi.

Ketua Departemen Kajian Strategis DPP SPI Achmad Ya’kub menyampaikan peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini ditandai dengan 
keprihatinan yang cukup mendalam di dunia pertanian nasional. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang menempatkan korporasi sebagai aktor 
utama dalam segala sektor pertanian, mulai dari alat produksi, cara produksi, hingga distribusi pertanian, membuat peran petani kecil semakin 
terpinggirkan.

Ya’kub memaparkan, dari data BPS pada Mei 2013, ada 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 menurun per tahun sebesar 1,75 persen, dengan total penurunan 5,04 juta rumah tangga dari 
2003-2013. Pada 2003, terdapat 31,17 juta rumah tangga (Sensus Pertanian 2003) dan menyusut menjadi 26,13 juta rumah tangga pada 2013.

“Ini kan artinya pemerintahan SBY selama ini tidak peduli sama sekali terhadap petani kecil di Indonesia. Padahal petani adalah produsen 
pangan dan penjaga kedaulatan pangan bangsa,” ungkap Ya’kub di Jakarta (16/10).

Oleh karena itu menurut Ya’kub, pembaruan agraria adalah hal yang mendasar yang harus diimplementasikan sesuai mandat UUPA 1960 dan 
kepastian petani mempunyai, mengelola dan menggarap lahan minimal 2 Ha sesuai amanat UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani.

Sementara itu, perwakilan YFM Syaiful Munir menyampaikan saat ini generasi muda di Indonesia semakin “malas’ bertani. Pada tahun 2004, 
data BPS menyebutkan ada 40,61 juta orang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian atau 43,33 persen dari total penduduk 
Indonesia. Namun pada 2013, jumlah penduduk usia produktif yang bekerja di sektor pertanian itu telah menyusut menjadi 39,96 juta orang atau 
35,05 persen. Namun lebih dari 50 persen berusia di atas 40 tahun. Bahkan presentase terbesar menurut kelompok umur berusia di atas 60 tahun 
(12,33%).

“Ada beberapa faktor kenapa anak muda malas bertani. Tidak ada perhatian dari pemerintah untuk memajukan sektor pertanian adalah salah 
satunya. Dalam APBN 2013, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran penguatan ketahanan pangan Rp. 16,42 triliun. Angka ini lebih kecil 
jika dibandingkan dengan alokasi anggaran bidang keamanan negara Rp. 81,8 triliun, dan belanja pegawai sebesar Rp. 241,1 triliun. Melihat porsi 
anggaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah belum menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas,” paparnya.

Munir juga menambahkan, fenomena perampasan tanah yang terjadi di daerah-daerah semakin menjauhkan kaum muda dari pertanian.

Foto: Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI bersama Youth Food Movement melakukan aksi memperingati Hari Pangan Sedunia di Bundaran HI, Jakarta (16/10)
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SPI Kudus Selenggarakan Muscab

KUDUS. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Kudus mengadakan Musyarawah Cabang (Muscab) di Desa Kirig 
RT 03 RW 02, Mejobo, Kudus, Jawa Tengah (20/10). Peserta Muscab berasal dari tujuh kecamatan yakni Kecamatan Mejobo, Undaan, Kaliwungu, 
Jati, Bae, Jekulo, dan Dawe.

Dalam muscab yang bertemakan “Persatuan Petani Demi Tegaknya Reforma Agraria Sejati Untuk Mewujukan Kedaulatan Pangan ” ini, 
anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal Jawa Tengah Rois Noor menyatakan muscab ini membahas tentang perkembangan organisai dan 
menghasilkan keputusan-keputusan penting yang akan menjadi panduan bagi organisasi.

Ketua Departemen Penguatan Organisasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Ali Fahmi menyampaikan bahwa sangat penting bagi para petani 
untuk membangun organisasi yang terstruktur seperti SPI, karena SPI adalah wadah dan alat perjuangan bagi para petani (kecil).

“SPI ini adalah wadah bagi kita, kaum tani yang memiliki tujuan sama. Jadi kita sendirilah yang harus memajukan SPI ini demi kemaslahatan 
para petani Indonesia” tegasnya.

Ali juga menambahkan bahwa saat ini cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani mulai dari kepemilikan lahan yang rata-rata 
hanya 0,3 Hektare per KK, kriminalisasi petani, sistem perdagangan hasil tani yang tidak adil bagi petani, hingga ketergantungan petani kecil 
kepada para tengkulak.

Muscab akhirnya menetapkan Ahmad Syahid sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kudus. Ahdori menyampaikan, semoga 
dengan terbentuknya kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Kudus mampu mengakomodir dan membela kepentingan 
petani anggotanya, memperkuat persatuan petani kecil.

“Rekomendasi dari Muscab kali ini adalah kita tetap berjuang mempertahankan lahan pertanian untuk tidak dijadikan lahan industri, 
menggalakkan pertanian organik yang ramah lingkungan dan hasil yang berkualitas, menanam bibit lokal untuk mempertahankan varietas lokal 
sebagai gerakan kemandirian, serta menggali dan melestarikan potensi-potensi pertanian lokal,” papar Ahmad Syahid.

Foto: Peserta Muscab DPC SPI Kudus di Desa Kirig RT )# RW 02, Mejobo, Kudus, Jawa Tengah (20/10)
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JAKARTA. Pada 16 Oktober setiap tahunnya, masyarakat internasional memperingati 
Hari Pangan Sedunia.   Penetapan 16 Oktober sebagai Hari Pangan Dunia sendiri 
adalah untuk memperingati berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia 
(Food and Agriculture Organization-FAO), badan PBB yang mandatnya adalah untuk 
mengakhiri kelaparan global dan malnutrisi. 

Berbeda dengan FAO, La Via Campesina sebagai gerakan petani internasional 
memperingati 16 Oktober sebagai Hari Kedaulatan Pangan Sedunia. Menurut salah 
seorang Komite Koordinator Internasional La Via Campesina Yoon Geum Soon, untuk 
memperingati Hari Kedaulatan Pangan Sedunia ini masyarakat di berbagai penjuru 
dunia akan merayakannya dengan berbagai cara, seperti aksi, diskusi, dan lainnya.

"Gerakan tani di berbagai penjuru dunia menyuarakan pendapatnya, 
mempertegas bahwa pertanian berbasiskan  agroekologi adalah solusi nyata untuk 
kelaparan global. Petani kecil tidak hanya memberi makan masyarakat dunia, namun 
juga mendinginkan dan melindungi planet bumi ini. ," ungkap Yoon Geum Soon di 
Korea Selatan (16/10).

La Via Campesina Peringati
Hari (Kedaulatan) Pangan Sedunia

Yoon juga menyampaikan, tidak seperti agribisnis, petani kecil tidak memperlakukan pangan sebagai komoditas untuk spekulasi keuntungan 
dari kelaparan. Mereka tidak "mempatenkan" alam demi keuntungan semata. Mereka berbagi pengetahuan dan benihnya, sehingga semua orang 
dapat memiliki pangan yang layak untuk dimakan

"Jadi pada hari ini, La Via Campesina kembali  mengingatkan masyarakat dan pemerintah bahwa jika kita benar-benar ingin mengakhiri 
kelaparan, maka kita harus menerima peran sentral kaum tani, dan mendukung mereka menyediakan pangan untuk umat manusia," paparnya.

Sementara itu untuk peringatan perayaan Hari Pangan Sedunia tahun ini, FAO memilih tema " Sistem Pangan Berkelanjutan untuk 
Ketahanan Pangan dan Gizi ". Dengan pemilihan tema ini berarti FAO mengakui kalau sistem pangan yang "tidak berkelanjutan" yang selama ini 
dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan transnasional hanya akan membawa masyarakat dunia menuju masa depan yang suram. Namun 
meski demikian, pemerintah-pemerintah di dunia ini, di bawah tekanan kepentingan bisnis, justru terus mempromosikan pertanian skala besar 
dan tak ramah lingkungan dan memberikan solusi-solusi palsu untuk mengentaskan kelaparan.

"La Via Campesina berulang kali menegaskan bahwa GMO (tanaman rekayasa genetika), agrofuel (pertanian untuk bahan bakat) dan 
perampasan lahan oleh perusahaan swasta, yang saat ini sedang dipromosikan oleh pemerintah dunia sebenarnya meningkatkan kelaparan dan 
meminggirkan petani kecil," tutur Yoon Geum Soon.

Sebelumnya pada 11 Oktober, sesi ke-40 Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) ditutup di Roma, Italia. Dalam keputusan-keputusan CFS 
tersebut pemerintah mengakui peran penting dari petani kecil sebagai solusi menghentikan kelaparan. CFS sendiri adalah badan utama PBB yang 
berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan mengentaskan kelaparan. 

Salah seorang perwakilan La Via Campesina Andrea Ferrante yang hadir dalam sesi tersebut menyampaikan, pemerintahan negara-negara 
yang tergabung dalam CFS mengakui keragaman dan kompleksitas petani kecil sebagai produsen pangan, seperti kebutuhan akses ke pasar 
mereka sendiri serta pertukaran non moneter. 

"Jadi sudah jelas kalau bukan petani kecillah yang harus menyesuaikan diri dengan pasar, tapi itu aturan dan kebijakan harus disesuaikan 
dengan petani kecil," ungkapnya di Roma, Italia (11/10).

Mengenai isu agrofuel, La Via Campesina dan organisasi masyarakat sipil menyerukan kepada CFS untuk tidak membiarkan dirinya 
dimanipulasi demi kepentingan kelompok penyokong agrofuel ini. Sebenarnya sudah banyak negara yang sepakat bahwa agrofuel meningkatkan 
kerawanan pangan, namun sebagian besar mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan nyata karena faktor kepentingan 
ekonomi. Akibatnya, praktek perampasan lahan untuk agrofuel terjadi dimana-mana

"La Via Campesina bersama aliansinya akan terus berjuang di atas lahannya masing-masing, melawan perampasan lahan dan mendesak 
pemerintah-pemerintah melakukan inisiatif di tingkat global untuk menghentikan ekspansi agrofuel," tambah Andrea.#



PEMBARUAN TANI
EDISI 117
NOVEMBER 2013 C A M P E S I N O S8

Mozambik Gelar Konferensi 
Internasional Lahan dan Benih

MAPUTO. Persatuan Petani Nasional Mozambik (UNAC-União Nacional de Camponeses-anggota La Via Campesina) melaksanakan Konferensi 
Internasional Lahan dan Benih ke-2 pada 15 dan 15 Oktober 2013 di Maputo, Mozambik. Konferensi ini dihadiri oleh dua ratusan peserta. Mereka 
adalah petani yang berasal dari 120 distrik dari seluruh provinsi di Mozambik. Konferensi ini juga menghadirkan peserta internasional yang 
berasal dari Mozambik, Angola, Afrika Selatan, Zimbabwe, Brazil, Swedia, dan Swiss.

Penyelenggaran Konferensi Internasional ke-2 tentang Lahan dan Benih ini adalah tindak lanjut dari hasil proses organisasi, mobilisasi, 
keterlibatan dan aktivisme petani di seluruh negara dari tiga konferensi regional tentang lahan dan benih yang diadakan antara Agustus dan 
Oktober 2013.

Menurut salah seorang pimpinan UNAC Jose, salah satu tujuan pelaksanaan konferensi ini adalah untuk memperdalam pemahaman publik 
tentang tantangan struktural utama dari kinerja sektor pertanian, urgensi pembaruan agraria berdasarkan fasilitasi dan promosi alat-alat 
produksi dan produktivitas dalam negeri, dan kebutuhan mendesak untuk menghentikan fenomena perampasan tanah. 

"Perjuangan petani dalam membela lahan pertaniannya bertujuan untuk memastikan kedaulatan pangan dan makanan yang cukup. 
UNAC telah melakukan ini selama 25 tahun terakhir, hal ini sekarang menjadi begitu penting karena yang mempertaruhkan oleh jutaan rakyat 
Mozambik," ungkap Jose.

Foto: Peserta Muscab DPC SPI Kudus di Desa Kirig RT )# RW 02, Mejobo, Kudus, Jawa Tengah (20/10)
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Jose menjelaskan banyak efek buruk yang menerpa masyarakat kecil sejak masuknya gelombang investasi asing langsung (FDI-foreign direct 
investment). FDI tersebut berupa proyek-proyek raksasa komodifikasi lahan, program korporasi (ProSavana, Aliansi Baru untuk Pangan dan 
Keamanan Gizi negara G8), agribisnis ( Chikweti ), pertambangan (Vale, Rio Tinto, Jindal Afrika ), dan hidrokarbon ( Anadarko , Statoil , ENI ). 
Bentuk-bentuk FDI tersebut berusaha bersifat menduduki dan mengekspansi lahan milik rakyat. 

"Mereka juga menciptakan tren berkembang dan cukup berbahaya dengan menganjurkan pemerintah Mozambik untuk mengubah kerangka 
hukum tanah, termasuk amandemen konstitusi untuk memungkinkan penciptaan pasar umum untuk sewa, penjualan , dan privatisasi tanah. Hal 
ini jelas merupakan keadaan darurat nasional," ungkap Jose.

Jose juga menyampaikan bahwa konferensi ini merupakan bagian dari proses yang lebih luas dari penguatan gerakan petani, mobilisasi 
, partisipasi dan konstruksi kolektif tuntutan petani Mozambik untuk dimasukkan ke dalam Rencana Nasional untuk Mendukung Pertanian 
Berbasiskan Petani Kecil, sebuah inisiatif kebijakan agraria yang diusulkan oleh petani (kecil).

"Rencana Nasional untuk Mendukung Pertanian Berbasiskan Petani Kecil adalah sebuah proposal untuk kebijakan agraria nasional yang 
dirancang oleh petani anggota UNAC dan aliansi ormas lain, untuk diserahkan kepada Pemerintah Mozambik . Rencana ini bertujuan untuk 
menanggapi tuntutan keluarga petani pada produksi benih asli yang tahan terhadap perubahan iklim; pelayanan publik seperti program 
penyuluhan pertanian berdasarkan nilai pengetahuan, budaya, dan pengalaman petani, pemanfaatan potensi irigasi, pembangunan dan 
rehabilitasi infrastruktur yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi, definisi dan penerapan model yang efektif untuk 
memfasilitasi kredit pertanian, sehingga memastikan kedaulatan pangan dan makanan yang layak untuk rakyat Mozambik," paparnya.

Sementara itu, rangkaian Konferensi ini diawali dengan pelaksanaan pendidikan politik dan pelatihan teknik organik dan konservasi benih 
pribumi, bersama dengan Persatuan Daerah Rapat Petani diadakan di beberapa kota sepeti Lichinga di Wilayah Utara, Marracuene di Wilayah 
Selatan dan di Chimoio di Wilayah Tengah Mozambik. 

Konferensi ini juga diharapkan menjadi ruang diskusi antara para stakeholder yang terlibat dengan pengelolaan lahan untuk pertanian 
dengan pemerintah. Presiden Mozambik rencananya akan membuka konferensi ini, sementara Menteri Pertanian Mozambik José Pacheco akan 
menjadi pembicara dalam sebuah sesi.

Menariknya penyelenggaraan konferensi ini bersamaan dengan waktu diformalkannya perjanjian kerjasama La Via Campesina dengan 
Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang, mengakui peran penting petani kecil sebagai dari produsen pangan terbesar di dunia, termasuk UNAC, dan 
juga bertepatan dengan perayaan Hari Perempuan Pedesaan dan Kedaulatan Hari Pangan Dunia , yang masing-masing jatuh pada tanggal 15 
Oktober dan 16.#

Foto: Peserta Konferensi Internasional ke-2 tentang Lahan dan Benih yang diselenggarakan di Mozambik, memperlihatkan hasil pertaniannya.
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La Via Campesina Laporkan 
Pelanggaran Hak Asasi Petani 
di Benua Amerika

WASHINGTON. Menyusul pelanggaran Hak Asasi Petani yang terus menerus menimpa masyarakat di pedesaan Amerika Latin, La Via Campesina 
Regional Amerika Latin (CLOC-Via Campesina) akan memaparkannya pada Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR-Inter-America 
Commissionof Human Rights) di Washington, Amerika Serikat (29/10). Pelaporan ini akan menyampaikan tentang situasi sosial budaya dan 
kondisi petani (kecil) di pedesaan Amerika Latin dan Karibia.

Laporan ini menghubungkan penelitian dan proses pemantauan di tingkat benua, dan menyampaikan isu-isu berkembang dalam konteks 
kaum tani. Poin-poin utama dari laporan ini adalah kaum tani sebagai subjek ekonomi ; hak-hak sosial dan budaya; hambatan untuk pemenuhan 
hak atas pangan dan wilayah dan bagaimana mereka dampaknya pada masyarakat pedesaan, khususnya perempuan dan pembela hak asasi 
manusia, dalam kaitannya dengan kriminalisasi protes sosial.

Untuk penyusunan dokumen ini, CLOC-Via Campesina mendapat dukungan dari CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), lembaga 
Argentina yang fokus pada pembelaan hak asasi manusia. CLOC-Via Campesina sendiri selama 20 tahun ini berkomitmen untuk terus menerus 
memperjuangkan hak-hak asasi petani dan membangun jaringan dalam tingkat benua..

Laporan ini mencakup fakta statistik yang mengungkapkan konsekuensi dari politik neoliberal dan model pertanian berbasisjanindustri, 
dan bagaimana mereka dampaknya terhadap penerapan hak asasi petani. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah: Saat ini terdapat 595 juta 
orang yang tinggal di Amerika Latin, 20,5 % di antaranya hidup di sektor pedesaan . Menurut IFAD (Lembaga Internasional untuk Pengembangan 
Pedesaan), tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan di Amerika Latin dan Karibia adalah dua kali lipat dari mereka yang tinggal di perkotaan; 
selain itu, Amerika Latin dan Karibia adalah satu kawasan dunia yang ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskinnya begitu tinggi. 
Fakta berikutnya adalah, 80 persen masyarakat kelaparan dan 75 persen masyarakat sangat miskin hidup di daerah pedesaaan, kondisi ini cukup 
umum di Amerika Latin. Fakta selanjutnya adalah di Brazil, 70 juta hektar di hutan hujan Amazon akan diperuntukkan untuk pengembangan dan 
produksi bahan baku untuk biofuel (bahan bakar dari produk pertanian), hingga turunnya 15,7 persen produksi jagung di Guatemala antara tahun 
1990 dan 2004.#

Foto: Aksi petani yang tergabung dalam CLOC-Via Campesina (La Via Campesina regional Amerika Latin)
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DPC SPI Tanggamus Laksanakan 
Musyawarah Cabang

TANGGAMUS. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Tanggamus Lampung mengadakan Musyarawah Cabang 
(Muscab) di Pekon Batu Tegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung (23/09). Peserta Muscab berasal dari tujuh kecamatan 
yakni, Kecamatan Limau, Kecamatan Gisting, Kecamatan Air Naningan, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Talangpadang, Kecamatan Pugung, dan 
Kecamatan Ulubelu.

Wahyudin, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Lampung menyampaikan bahwa para pengurus sebelumnya telah mempersiapkan 
musyawarah ini dengan melakukan pendidikan-pendidikan dan rapat-rapat di basis.

”Muscab ini membahas tentang perkembangan organisai dan menghasilkan keputusan-keputusan penting yang akan menjadi panduan bagi 
organisasi”, tutur Wahyudin.

Wahyudin menambahkan bahwa agenda muscab membahas dan menetapkan program kerja, memilih ketua cabang dan memilih anggota 
majelis cabang.

Wahyu Agung Perdana dari Departemen Penguatan Organisasi Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI menyampaikan bahwa sangat penting bagi 
para petani untuk membangun organisasi yang terstruktur seperti SPI, karena SPI adalah wadah dan alat perjuangan bagi para petani (kecil).

“SPI ini adalah wadah bagi kita, kaum tani yang memiliki tujuan sama. Jadi kita sendirilah yang harus memajukan SPI ini demi kemaslahatan 
para petani Indonesia” tegasnya.

Wahyu juga menambahkan bahwa saat ini cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani mulai dari kepemilikan lahan yang rata-
rata hanya 0,3 Hektare per KK, kriminalisasi petani, sistem perdagangan hasil tani yang tidak adil bagi petani, hingga ketergantungan petani kecil 
kepada para tengkulak.

Muscab akhirnya menetapkan Komarudin sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Tanggamus. Komarudin menyampaikan, 
semoga dengan terbentuknya kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Tanggamus mampu mengakomodir dan membela 
kepentingan petani anggotanya, memperkuat persatuan petani kecil.#

Foto: Dua orang peserta dari puluhan peserta Muscab DPC SPI Tanggamus, Lampung



PEMBARUAN TANI
EDISI 117
NOVEMBER 201312 L A W A N  N E O L I B E R A L I S M E

Geopolitik Tempe

Kali ini melonjaknya harga kedelai kembali membuat geger negeri agraris. Dipicu oleh menurunnya nilai tukar rupiah atas Dolar, harga kedelai 
impor tak mampu lagi dijangkau oleh perajin tahu dan tempe. Pejabat pemerintah tidak bisa berbuat banyak.

Memberikan subsidi kepada perajin untuk membeli kedelai dianggap memboroskan anggaran saja. Terlebih di saat perdagangan luar negeri 
terus defisit. Sementara produksi dalam negeri jelas jauh dari mencukupi kekurangan karena beberapa dekade sudah terlajur mengandalkan 
kedelai impor. Akhirnya tersisa pilihan untuk membebaskan tanpa tarif impor kedelai.

Membebaskan tarif impor pangan dan bahan baku pangan bagi negara agraris adalah lonceng kematian bahwa Indonesia telah masuk dalam 
jebakan pangan, food trap. Anehnya bagai seekor keledai yang selalu jatuh di lubang yang sama, berulang kali kita masuk jebakan pangan.

Untuk keluar dari jebakan, kita musti paham geopolitik tempe. Geopolitik tempe meliputi berbagai aspek seperti produksi dan perdagangan 
kedelai global sampai politik pertanian dalam negeri kita sendiri.

Kita perlu membandingkan tentang bagaimana kondisi di sentra produksi kedelai utama dunia dan perdebatan utama soal distribusi kedelai 
di tingkat global. Misalnya mengapa petani kedelai Indonesia tidak mampu bersaing dengan petani Amerika Serikat atau Argentina? Bukankah 
di Amerika Serikat upah petani sangat mahal dan harus dibayar pakai Dolar. Ditambah biaya traktor dan mesin, juga pengapalan antar benua 
harusnya kedelai Amerika harusnya berlipat kali lebih mahal dibanding kedelai lokal. Tapi nyatanya harga per kilo kedelai impor lebih rendah dari 
kedelai lokal.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:
Pertama, luas lahan kedelai di AS saat ini tidak kurang dari 26 juta Hektar atau seluas dua kali lebih total lahan sawah di Indonesia. Ditambah 

oleh Tejo Pramono*
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dengan investasi perusahaan AS di Argentina dan Brasil maka AS memimpin pasar kedelai di dunia. Sungguh sangat tidak fair membandingkan 
produksi kedelai kita dengan AS. Mengapa pemerintah tidak pernah mengalokasikan lahan untuk petani guna memproduksi kedelai, bila benar 
ingin ada solusi atas krisis kedelai? Sungguh penuh dusta niatan pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai tapi tanpa ada distribusi lahan 
bagi keluarga tani untuk memproduksinya. Reforma agraria adalah prioritas dalam solusi kedelai.  

Kedua, kedelai memiliki kecocokan untuk tumbuh di daerah seperti Amerika dan Argentina dengan suhu antara 20-30 derajat Celcius. 
Varietas kedelai dibagi berdasarkan golongan lintang yang berkorelasi pada umur. Makin tinggi lintangnya umurnya semakin pendek. Varietas di 
Iowa AS pada golongan 3. Sedangkan varietas di Indonesia golongan 9. Kondisi agroklimat dan varietas ini yang membuat produktifitas kedelai di 
AS 2,5-3 Ton/ Ha. Sedangkan prouktivitas kita 1,5-2 Ton. Ini soal karakter tanaman, dan tidak perlu kita memaksa untuk menyamai produktifitas 
mereka. Karena produktifitas tanaman tropis kita juga jauh melebihi produktifitas mereka. Bukankah kita juga tidak memaksakan manggis 
tumbuh di Amerika.

Produksi kedelai dalam negeri perlu diperluas dan mendorong untuk merotasi tanaman pangan lain dengan kedelai. Cara ini sebagai solusi 
untuk mengkompensasi kekurangan agroklimat. Lupakanlah pola berpikir rendahnya produktivitas kedelai dengan solusi mengimpornya.

Ketiga, produksi kedelai di AS, Argentina dan Brasil yang berlimpah membuat mereka harus memaksa negara lain untuk menyerapnya melalui 
liberalisasi perdagangan pangan. Di AS kondisi ini tercipta setelah proses panjang sejarah pertanian yang kelebihan produksi sejak habis perang 
dunia kedua. Bahkan pada masa Presiden Franklin D Rossevelt pada tahun 1933 diterbitkan Agricultural Adjustment Act (AAA). Isinya petani yang 
mau menelantarkan lahannya dengan tidak ditanami akan mendapat subsidi agar harga terdongkrak naik. Kini AAA sudah tidak ada lagi, sebagai 
gantinya Farm Bill memberikan subsidi lebih besar kepada petani berlahan luas, karena kelebihan produksi dipaksakan dijual ke negara lain.

Pasal-pasal Doha Development Agenda dalam perundingan WTO, APEC, G20, dan bilateral and regional trade agreement isinya adalah 
pemaksaan penurunan tarif termasuk pertanian. Kesalahan terbesar pemimpin kita adalah membiarkan liberalisasi perdagangan merangsek 
bebas ke pangan dan pertanian.

Harusnya sebagai negara agraris besar Indonesia bisa menginisiasi untuk menggandeng negara-negara berkembang lain membangun 
perdagangan alternatif yang berkadilan untuk pangan dan pertanian di tingkat dunia.

Ketika hari ini petani kedelai merasa bisa untung dengan harga 7000 rupiah/ Kg harusnya pemerintah bisa menetapkannya sebagai harga 
dasar awal. Sekaligus menjadi referensi untuk menentukan tarif impor ke depannya. Bila konsumen keberatan maka itu tugas pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan konsumen supaya memiliki kemampuan membeli pangan lebih baik. Sungguh mengoyak nurani bila perajin tempe 
dan konsumen terus menindas petani dengan harga rendah. Bukankah kita sepakat untuk tidak mau terus berada dalam ketergantungan impor 
seperti sekarang?

Geopolitik pangan global adalah medan perang pangan. Kunci memenanginya bukan dengan cara kompetisi untuk ekspansi pasar misalnya 
dengan mengundang investor besar masuk. Food war hanya bisa kita menangi apabila petani kita berdaulat. Syaratnya adalah menyediakan lahan 
untuk petani, mematok harga yang mensejahterakan, berproduksi dengan pangan yang menyehatkan.

Lupakan menggunakan kedelai rekayasa genetika, karena itu justru membuka pintu lebih besar pada korporasi untuk mengendalikan 
geopolitik kedelai. Lagi pula kita perlu mentransformasikan tempe dari paparan kimia glyposate atau kontaminasi bakteri Bacillus thuringiensis  
yang kita impor selama ini. Tempe berbahan kedelai hasil pertanian alami jauh lebih menyehatkan tidak hanya bagi tubuh, tetapi bagi ekosistem 
pertanian kita.

Langkah awal untuk membuat bangsa ini berdaulat makan tempe, bisa menjadi langkah besar menjadi bangsa berdaulat pangan lebih luas 
lagi. Amien.#

 
*Penulis aktif di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia, Ketua Rakyat Tani Institute (RANIN), Bogor. Artikel ini juga dipublikasikan di Harian 
Republika, edisi 9 September 2013

Sementara itu, Iwan Nurdin dari KPA menyebutkan, persoalan agraria sangat fundamental, karena memiliki dimensi luas dan mendasar bagi 
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun dari waktu ke waktu masalah agraria di Indonesia semakin menunjukkan kompleksitas 
persoalannya. Meski bangsa ini telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan nasional, namun hingga kini, sistem politik hukum 
agraria di tanah air belum mampu menjawab kompleksitas persoalan agraria yang ada itu. Untuk itu diperlukan terobosan dan kepemimpinan 
nasional untuk mampu menyelesaikannya.

 
Masa Depan Pembaruan Agraria Pasca Pemilu 2014

Banyaknya para pejuang agraria yang ikut dalam politik praktis terkait pemilihan legislatif maupun eksekutif adalah harapan agar realisasi 
pembaruan agraria di Indonesia menjadi utama.

“Bagaimana kita sebagai keluarga besar gerakan pembaruan agraria ini saling mengontrol dan mendorong agar program politik teman-teman 
yang sudah di partai merupakan artikulasi dari organisasi dan konstituennya agar tetap nyambung,” tambah Ya’kub.

Ya’kub menambahkan, gerakan rakyat harus ditopang oleh gerakan politik parlemen agar ada proses legitimasi dan legalisasi atas aksi-aksi 
yang telah dilakukan. Hal ini untuk menghindari kriminalisasi dan tindak kekerasan yang selama ini di hadapi oleh petani.#

sambungan dari halaman 4
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KTT APEC: Diplomasi 
Curang Menuju KTM 9 WTO
JAKARTA. Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang 
tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme 
dan Imperialisme (Gerak Lawan) mendesak Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menyelamatkan 
perekonomian Indonesia dari dampak krisis ekonomi global 
dengan tidak mengikatkan komitmen yang merugikan dan 
memperparah ekonomi nasional dalam forum APEC Oktober 
ini.

Menurut Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Achmad Ya'kub, hal ini karena KTT APEC yang berlangsung 1-8 
September 2013 di Nusa Dua, Bali lebih banyak mendorong 
kepentingan ekonomi negara-negara industri melalui 3 (tiga) 
agenda yang diusung, yaitu agenda pertumbuhan ekonomi 
dunia, agenda konektivitas, dan agenda bogor goals yang 
mendorong liberalisasi perdagangan. Agenda Bogor dianggap 
menjadi dasar bahwa investasi dan perdagangan merupakan 
hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi kawasan untuk 
seluruh Negara anggota APEC.

"Misalnya, apa yang disepakati dalam pertemuan para 
menteri keuangan negara anggota APEC pada 20 September 
2013 merupakan resep-resep ekonomi yang didorong oleh 
Negara maju dalam forum G-20 di St.Petersberg, Rusia 
untuk menyelamatkan ekonominya yang saat ini semakin 
menunjukan pelemahan," ungkap Ya'kub di Jakarta (07/10)

Sementara itu menurut M. Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ, ada beberapa poin kesepakatan yang kemudian menjadi fondasi dalam 
seluruh pertemuan APEC, yaitu stabilisasi fiscal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, memfasilitasi investasi infrastruktur 
yang melibatkan sektor swasta melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP) guna mendukung agenda konektivitas, dan pembukaan 
pasar melalui pelarangan tindakan proteksi dan maksimalisasi kerjasama ekonomi regional (free trade agreement) serta mekanisme perdagangan 
multilateral di WTO.

Indonesia, melalui Menteri Keuangan Chatib Basri yang menjadi Ketua dalam pertemuan tersebut, telah mengikatkan komitmennya dan 
segera melaksanakan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, menjadi tidak aneh ketika Pemerintah Indonesia banyak mendorong agenda 
liberalisasi dalam forum APEC. Seperti, ambisi Pemerintah Indonesia yang akan memastikan Paket Bali WTO dapat disepakati terlebih dahulu 
dalam forum APEC sebelum dibawa ke KTM 9 WTO Desember nanti di Bali.

Paket Bali WTO berisi mengenai perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang hendak diambil keputusannya di KTM 9 WTO seperti: trade 
facilitation, pertanian tentang public stock holding, dan Paket Pembangunan untuk Negara Kurang Berkembang. Pencapaian kesepakatan tentang 
Paket Bali dalam KTM 9 WTO nanti akan menjadi sangat penting bagi Negara-negara maju, karena akan segera melegitimasi mekanisme baru 
tentang trade facilitation di dalam WTO sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki sanksi. Trade facilitation merupakan 
kunci dari seluruh agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang disusun dalam APEC.

"Namun, melihat perkembangan situasi ekonomi hari ini di Indonesia, agenda Pemerintah Indonesia di dalam forum APEC hanya akan 
membawa Indonesia ke dalam jurang krisis yang semakin dalam. Terjadinya peristiwa depresiasi mata uang di beberapa Negara berkembang, 
seperti Indonesia, India, Thailand, dan Filipina akibat kebijakan ekonomi AS dalam menyikapi krisis telah mengkoreksi pertumbuhan ekonomi 
Asia yang sebelumnya di 2013 diharapkan mencapai 6,6% turun menjadi hanya 6%. Hal ini berdampak pada pertumbuhan perekonomian 
nasional yang semakin melambat," papar Riza.

Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang (KAU) menyampaikan, hingga hari ini belum terlihat tanda-tanda penguatan ekonomi nasional. 
Walaupun BPS mengumumkan terjadi surplus perdagangan sebesar US$ 132 Juta per Agustus 2013, tetapi perlambatan kinerja ekspor masih 
terjadi, bahkan semakin menunjukan penurunannya. 

"Data BPS Agustus 2013 menunjukan bahwa terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 12,77% di bulan Agustus 2013 dari nilai Juli 2013, yakni 
dari US$ 15,08 Miliar per Juli menjadi hanya sekitar US$ 13,16 Miliar per Agustus. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai ekspor non-
migas," tutur Dani.

Bahkan klaim Pemerintah Indonesia semakin tidak benar terhadap surplus perdagangan dimana sebenarnya penurunan nilai impor bukan 
karena pemerintah berhasil menekan impor migas, tetapi karena penekanan nilai impor non-migas akibat pelemahan nilai rupiah sehingga 
industri membatasi kegiatan impornya. Penurunan Nilai impor migas agustus 2013 hanya sebesar US$ 472,2 juta atau 11,41% dibandingkan 

Foto: Aksi GERAK LAWAN di Jakarta, tolak APEC dan KTM IX WTO (08/10).

Bersambung ke halaman 15
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MENDATAR
1. Sumber kehidupan    4. Kewenangan, milik    6. Mayoritas petani bermukim disini    8. Tunggal
9. Huruf dalam aksara arab    10. Etnis yang berasal dari bagian barat pulau Jawa    13. Diulang, alat tubuh 
untuk mengunyah    14. Biaya    15. Bagian tumbuhan yang berasal dari bunga    16. Sejenis pupuk
17. Sistem, fase yang berulang    19. Indeks Prestasi    20. Kata keterangan tempat    21. Angka Standar Buku 
Internasional    22. Bersedia dengan ikhlas hati    24. Pendingin ruangan    25. Awalan yang berarti satu
26 Rasa garam    30. Kasihan    31. Saudara suami atau istri    32. Lanjut usia    33. Tanda nomor kendaraan 
di Sumatera Barat    34. Alat perkembangbiakan tumbuhan    37. Tulang rusuk    38. Yang dapat ditangkap 
oleh indra pencium    39. Rambut tidak lurus    40. Angkuh    41. Kata ganti orang pertama tunggal  

MENURUN
2. Beranjak dewasa    3. Sama rupanya    4. Satuan luas    5. Komisi Pemilihan Umum    6. Penyakit yang 
disebabkan oleh nyamuk    7. Gerobag dorong, menjual makanan dan minuman, biasa terdapat di pinggir 
ruas jalan di Jawa Tengah dan Yogyakarta    10. Sisa Hasil Usaha    11. Kata ganti kepunyaan    12. Sangat 
bersemangat    17. Penurunan nilai ekonomi    18. Faedah, guna, manfaat    26. Serambi, rongga dada
27. Tempat tinggal raja    28. Konsepsi individu tentang dirinya sendiri    29. Gembira    35. Obat berbentuk 
butiran kecil padat    36. Bangsa, etnis, suku    38. Tanda nomor kendaraan Sumatera Utara

non-migas yang mencapai 
US$ 3,91 Miliar atau 29,49%. 
Untuk itu, seharusnya 
Pemerintah Indonesia berpikir 
ulang kembali pembukaan 
pasar dengan liberalisasi 
investasi dan perdagangan 
yang hendak didorong melalui 
pembangunan kerja sama 
ekonomi regional dalam 
agenda Bogor Goals.

Dengan situasi ini, maka 
agenda APEC yang akan 
membuka dan meliberalisasi 
pasar keuangan, investasi, 
dan perdagangan akan 
semakin memperparah 
ekonomi Indonesia. Terlebih 
lagi diplomasi curang yang 
dilakukan Negara-negara 
maju dengan memastikan 
seluruh resepnya diadopsi dan 
disepakati dalam rangkaian 
pertemuan internasional, yaitu 
G-20, APEC, dan WTO, hanya 
akan memaksa Indonesia 
untuk tunduk pada komitmen 
yang telah ada.

Ya'kub menambahkan, 
oleh karena itu GERAKLAWAN 
mendesak presiden Indonesia 
untuk segera membatalkan 
komitmen Menteri Keuangan 
APEC 20 September 2013 
yang telah ditandatangani 
oleh Menteri Keuangan 
Indonesia, Chatib Basri; 
untuk tidak menjadikan 
agenda konektivitas APEC 
sebagai ajang menambah 
utang Negara dan pengambil-
alihan sumber-sumber daya 
ekonomi rakyat ke tangan 
korporasi swasta; untuk tidak 
menyepakati Paket Bali WTO 
dan membatalkan rencana 
Indonesia menjadi tuan 
rumah KTM 9 WTO di Bali; 
untuk membatalkan seluruh 
Perjanjian perdagangan bebas 
(FTA) dalam ASEAN Economic 
Community dan Agenda Bogor 
Goals APEC.

"Kami juga menghimbau 
rakyat Indonesia dan rakyat 
sedunia serta gerakan sosial 
untuk menolak agenda 
liberalisasi perdagangan dunia 
yang digagas G20, APEC, WTO, 
dan ASEAN, " tambah Ya'kub.#

sambungan dari halaman 14

tolak Food Estate - Lawan perampasan lahan!!!



PEMBARUAN TANI
EDISI 117
NOVEMBER 2013 P E M B A R U A N  A G R A R I A16

Aksi Tolak APEC dan WTO 
di Kementerian Keuangan

JAKARTA. Bertempat di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (08/10), Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat 
Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) melakukan aksi damai menolak penyelenggaran KTT APEC yang berlangsung 1-8 
September 2013 di Nusa Dua, Bali. Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Achmad Ya’kub dalam aksi ini 
menyampaikan agenda KTT APEC ini akan semakin menjerumuskan pertanian Indonesia menuju kehancuran.

“Disinilah dibahas mengenai pembukaan pasar melalui pelarangan tindakan proteksi dan maksimalisasi kerjasama ekonomi regional (Free 
Trade Agreement) serta mekanisme perdagangan multilateral di WTO. WTO yang saat ini sudah mati (suri), justru ingin dibangkitkan lagi. 
Seharusnya pemerintah memproteksi pasar lokal dan membangun kedaulatan pangan dalam negeri. Ini justru sebaliknya,” papar Ya’kub.

Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang (KAU) menilai, liberalisasi investasi dan perdagangan dalam kerangka Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik 
(APEC) hanyalah akal-akalan pemerintah guna mendapatkan dana segar untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

“Tidak ditemukan alasan konsitusional untuk mendorong liberalisasi, APEC hanyalah motif utama pemerintahan SBY untuk mengatasi krisis, 
mendapatkan dana baru, pinjaman baru, untuk mengatasi defisit. Kebutuhan utang dari luar negeri dibungkus dalam proyek-proyek ekonomi,” 
tutur Dani.

Dani menegaskan dengan adanya liberalisasi investasi itu, pemerintah berharap mampu menutupi defisit APBN melalui dana baru dari 
asing atau penerbitan surat berharga. Sayangnya, liberalisasi investasi itu disebutnya juga berpotensi menggadaikan sektor ekonomi penting dan 
memperkokoh langkah asing untuk semakin mendominasi sektor ekonomi Indonesia.#


