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(Foto) Foto bersama petani Serikat Petani Indonesia (SPI) saat melakukan kunjungan solidaritas ke petani kecil di Filipina yang mengalami konflik 
lahan (22-24 Oktober 2013). Meskipun Filipina telah melaksanakan pembaruan agraria, namun ternyata konflik lahan justru masih banyak terjadi 
dan korbannya tetap petani kecil. Simak ulasan lebih lengkapnya di halaman 14. 
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Lima Hari Berturut, 
Aksi Bersama SPI Jambi 
Tuntut Pengembalian Lahan
JAMBI. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Jambi bersama PRD Jambi, 
STN, KPK PRD Sarolangun, STN Sarolangun, 
Perkumpulan Hijau, CAPPA, IPMA Sumsel PW. 
Jambi, SRMI Jambi, LSM PB, Suku Anak Dalam, para 
tokoh masyarakat, ormas, mahasiswa, lembaga 
dan unsur masyarakat lainnya  melaksanakan aksi 
berkepanjangan (21-25 Oktober 2013) di kantor 
Gubernur Jambi.

Sarwadi Sukiman, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Jambi memaparkan, pada hari 
pertama aksi (21/10) ribuan massa aksi berhasil 
mendesak Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan 
surat teguran ketiga kepada PT. Asiatic Persada agar 
mengembalikan lahan 113 seluas 3550 Ha yang 
menjadi hak Suku Anak Dalam. Selanjutnya di hari 
kedua (22/10), massa aksi berhasil memaksa Kepala 
Dinas Kehutanan Jambi untuk memanggil SKPD 
terkait PT.REKI, PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) 
dan PT. WN (Wanakasita Nusantara) untuk rapat di 
kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Pada hari ketiga (23/10), melalui berita acara 
rapat yang ditandangani bersama, massa aksi  
berhasil memaksa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Jambi dan SKPD untuk melaksanakan beberapa hal.

Pertama adalah merekomendasikan 
pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) 
an. PT.Agronusa Alam Sejahtera dan PT.Wanaksita 
Nusantara serta Ijin IUPHHK-RE PT.REKI. Kedua 
adalah merekomendasikan penuntasan konflik 
agraria di enam desa yaitu Desa Sei. Butang, Desa 
Butang Baru, Desa Guruh Baru, Desa Jati Baru, 
Desa Petiduran Baru, Desa Meranti Baru dan 
desa/dusun yang bersinggungan dengan PT.AAS, 
PT.Wanakasita Nusantara dan PT.REKI dengan 
pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) bukan dengan 
pola Kemitraan. Ketiga adalah Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi akan melaksanakan penegakan 
hukum terhadap perambahan kawasan hutan seluas 
150 Ha yang dilakukan oleh PT.Asiatic Persada/
AMS (Wilmar Group). Keempat adalah segera 
merealisasikan penetapan pencadangan HTR untuk 
Dusun Kunangan Jaya II seluas 7.489 Ha Desa Foto:Azhari, Ketua BPC SPI Kabupaten Merangin sedang berorasi di depan kantor Gubernur Jambi
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Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan untuk Dusun IV Mekar Jaya seluas 3.482 Ha Desa Sei. Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun. Kelima 
adalah meminta ganti semua kerugian rakyat atas perladangan yang digusur oleh PT.AAS, PT.WN danPT.REKI yang prosesnya akan difasilitasi oleh 
Dinas Kehutanan Kabupaten. Keenam, menghentikan penggusuran dan merekomendasikan pencabutan RKT PT.AAS, PT.WN, PT.REKI. Ketujuh, 
segera merealisasikan sertifikat transmigrasi HTI PT.WN untuk 300 KK Desa Sei. Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun per KK seluas 0,25 Ha 
atau 2500 meter persegi atau total 75 Ha dengan pola prona Dinas Sosnakertrans Provinsi. Kedelapan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi meminta 
kepada Kepolisian untuk mengusut tuntas tindakan premanisme yang dilakukan oleh PT.AAS, PT.WN, PT.REKI. Kesembilan, tim kerja Disbunhut 
Kab. Sarolangun melaksanakan identifikasi dan verifikasi di lokasi desa masing-masing sampai dengan selesai, serta masyarakat desa diharapkan 
pro aktif untuk membantu tim kerja tersebut. Kesepuluh, rapat akan dilanjutkan pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 bertempat di Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun pukul 14.00 untuk membahas hasil identifikasi dan verifikasi areal garapan masyarakat. Terakhir 
adalah tindaklanjut dari pertemuan ini akan dilaksanakan rapat dengan Dirjen BUK pada tanggal 30 Oktober 2013 bertempat di Kementerian 
Kehutanan Jakarta, dihadiri oleh perwakilan masyarakat, aparat desa, masyarakat hukum adat, dan ormas pendamping.

Selanjutnya pada hari keempat (24/10), aksi dilanjutkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jambi. Ribuan massa aksi 
berhasil memaksa BPN Jambi mengeluarkan rekomendasi peninjauan ulang HGU PT.Asiatic Persada. Malam harinya dilanjutkan rapat dengan 
Gubernur Jambi, Sekda,SKPD terkait membicarakan tentang rekomendasi Peninjauan Ulang HGU PT.Asiatic Persada.

Pada hari kelima (25/10), Gubernur Jambi Hasan Basri Agus akhirnya mendatangi massa aksi. Dia membacakan dan menandatangani surat 
rekomendasi peninjauan Ulang HGU PT.Asiatic Persada.

“Sebelumnya, bersama ormas dan gerakan masyarakat sipil lainnya kami juga melakukan aksi tiga hari berturut-turut, juga di kantor 
Gubernur Jambi. Aksi kami mulai pada 1 Oktober 2013. Akhirnya pada hari ketiga (03/10) massa aksi yang berjumlah sekitar 800 orang berhasil 
mendesak Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Teguran kedua kepada PT.Asiatic Persada untuk mengembalikan tanah hak SAD 
113 (Suku Anak Dalam 113) seluas 3550 ha sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Namun sampai habis masa teguran kedua yaitu tanggal 18 
Oktober 2013 PT. Asiatic Persada tidak menjalankan kesepakatan untuk mengembalikan lahan yang menjadi hak Suku Anak Dalam 113. Jadi kami 
kembali melakukan aksi dan menggalang massa yang lebih banyak selama lima hari tersebut,” papar Sarwadi dari Jambi. (04/11).#

Foto: Aksi lima hari berturut-turut oleh aliansi masyarakat sipil di Jambi, dimana DPW SPI Jambi tergabung di dalamnya, menuntut pengembalian lahan 
(21-25 Oktober 2013
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Saatnya Lepas 
Dari Impor Sapi

JAKARTA. Penyadapan komunikasi yang dilakukan pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia merupakan momen yang tepat untuk 
melepaskan Indonesia dari importasi sapi asal Australia. Selama ini, Australia menjadi satu-satunya negara yang mencukupi kebutuhan daging 
dapi masyarakat Indonesia.

Menurut Ketua Departemen Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Achmad Ya’kub menyampaikan, 
di tengah situasi ini, Indonesia harus menghentikan impor sekaligus membangkitkan minat keluarga peternak lokal serta industri kecil dan 
menengah untuk terus berproduksi dengan memberikan insentif harga, kredit, infrastruktur dan perlindungan pasar lokal.

“Pemerintah kita harus segera membatalkan berbagai kontrak perdagangan impor di bidang pertanian seperti susu, daging sapi, dan sapi 
bakalan dari Australia,” ungkap Ya’kub di kantor DPP SPI di Jakarta (21/11).

Ya’kub memaparkan, ini adalah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh membangun strategi ke arah swasembada daging.
“Kita harus memanfaatkan peluang ini untuk segera merestrukturisasi strategi peternakan di Indonesia. Di sejumlah daerah kita melihat 

permintaan akan daging lokal telah mulai meningkat, dengan harga yang lebih bersaing,” paparnya.
Apabila pemerintah melaksanakan pelarangan impor daging dari Australia, Ya’kub berpendapat hal ini berpotensi meningkatkan 

produktivitas dan kualitas ternak lokal. Pemerintah harus mulai membenahi industri ternak nasional agar kembali hidup, berkembang dan 
menguntungkan.

Ya’kub mengemukakan, pada Konferensi Internasional ke-6 La Via Campesina (Organisasi Petani Dunia) di Jakarta Juli lalu, kembali 
ditekankan pentingnya kedaulatan pangan. Aspek utama kedaulatan pangan yaitu memprioritaskan ekonomi serta pasar lokal dan nasional, 
pemberdayaan keluarga-keluarga petani kecil,  nelayan dan peternak serta produksi distribusi dan konsumsi pangan yang berdasarkan pada 
keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi.

“Jadi bukanlah hal yang tidak mungkin Indonesia berdaulat di peternakan sapi ini,” tegas Ya’kub.
Sementara itu akibat buntut penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia, Ya’kub menambahkan, pemerintah harus membatalkan 

dan mencabut semua Izin Usaha Pertambangan(IUP) perusahaan australia di Indonesia, seperti Delta Coal Mining, Alturamining yang beroperasi 
di Kalimantan Timur; hingga membekukan dan mengaudit dana investor Australia yang tersebar di berbagai perusahaan nasional.#

Foto: Aksi petani SPI pada Hari Tani Nasional 24 September 2013 lalu. Indonesia harus berdaulat pangan, termasuk berdaulat di peternakan.
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SPI Sumut Tuntut Petani 
Dilepaskan dari Tahanan

Krimininalisasi dan Penganiayaan Petani Kembali Terjadi

ASAHAN. Kriminalisasi terhadap petani kembali terjadi. Kali ini menimpa Budiman, Ketua SPI Basis Persatuan, Kecamatan Pulo Raja, Kabupaten 
Asahan, Sumatera Utara. Pada 28 Oktober lalu, Budiman beserta keluarga mendatangi Polsek Pulo Raja untuk melaporkan tentang penggerebekan 
kediamannya (pada 27 Oktober) oleh orang tak dikenal. Pelaku penggerebekan tersebut mengaku dari pihak Polres Asahan, namun tidak dapat 
menunjukkan surat perintah penggeledahan dan tanpa sepengetahuan pemerintahan Desa. Bukannya mendapat dukungan dari Polsek, Budiman 
malah langsung ditangkap saat itu juga.

Selanjutnya Budiman pun digiring ke Mapolres Asahan oleh oknum polisi. Alangkah terkejutnya keluarga Budiman karena pada saat tiba di 
Mapolres Asahan, terlihat di pipinya terlihat luka bekas penganiayaan. Ternyata menurut keterangan Budiman, dia memang mendapat siksaan 
fisik (penganiayaan di pipi dan kakinya dijepit dengan besi) sepanjang perjalanan karena dipaksa mengakui hal yang tidak pernah dilakukannya.

Menurut Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Asahan Syahmana Damanik, permasalahan ini adalah turunan dari tindakan PT. 
Asahan Gerya Asri se (PT. AGA) sejak tahun 2002 (pada tahun 2007 berganti nama menjadi Koptan Binatani Mandoge). PT. AGA menyerobot lahan 
yang selama ini dikelola masyarakat Pulo Rakyat serta memaksa masyarakat untuk meninggalkan lahan tersebut dengan cara intimidasi maupun 

Foto: Aksi petani SPI Sumatera Utara mendesak kepolisian menghentikan kekerasan terhadap petani (Agustus 2010). Intimidasi dan penganiayaan terhadap petani 
(kecil) masih saja akrab terjadi dan dilakukan oleh oknum pihak berwajib.

bersambung ke halaman 13
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PANDEGLANG. Bertempat di Gedung Serbaguna MTsN Kadulisung Pandeglang, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Kabupaten Pandeglang Banten mengadakan Musyarawah Cabang (Muscab) II (10/11). Muscab kali ini dihadiri oleh sekitar 50 orang yang 
merupakan utusan dari 15 basis, empat Ranting serta unsur Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Banten, hingga 
dan perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI.

Dalam muscab yang bertemakan “Kesatuan dan Persatuan Kaum Tani Untuk Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Pangan 
Menuju Keadilan Soial ” ini, perwakilan DPW SPI Banten menyatakan muscab ini membahas tentang perkembangan organisai dan menghasilkan 
keputusan-keputusan penting yang akan menjadi panduan bagi organisasi.

Ketua Departemen Polhukam DPP SPI Agus Ruli Ardiansyah yang hadir dalam acara ini 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.

Ruli 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 Asep Najmudin sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Pandeglang. Asep menyampaikan, 
semoga dengan terbentuknya kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Pandeglang 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, 
menyelesaikan sengketa-sengketa agraria yang menimpa petani, hingga menggalakkan pertanian agroekologis yang ramah lingkungan dan hasil 
yang berkualitas,” papar Asep Najmudin.

Acara Muscab dilanjutkan dengan dialog agraria yang dilaksanakan keesokan harinya (11/11) di Ciceri Serang dengan menghadirkan Kanwil 
BPN Banten dan BAPPEDA Banten.#

SPI Pandeglang 
Gelar Muscab II

Foto: Muscab II DPC SPI Kabupaten Pandeglang, Banten (10/11)
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HARARE. Selama 20 tahun, La Via Campesina 
sebagai organisasi petani internasional, 
telah mengakui peran perempuan dalam 
semua aspek kehidupan . Dalam hal ini, La 
Via Campesina telah mengecam kapitalisme 
dan patriarki sebagai generator utama dari 
semua jenis kekerasan - baik berupa fisik, 
etika, psikologi, politik dan ekonomi - yang 
meningkatkan diskriminasi dan kekerasan 
terhadap perempuan, baik tua maupun 
muda.

Perempuan pedesaan di seluruh 
dunia yang mayoritas berprofesi sebagai 
petani (kecil) mengalami kekerasan kelas 
yang diwarisi dari struktur agraria yang 
beorientasi pertanian perkebunan skala 
besar. Kurangnya akses petani terhadap 
tanah dan alat-alat produksi dan kurangnya 
penguasaan lahan akibat kekuatan destruktif 
agribisnis adalah potret pedesaan saat ini. 
Model ekonomi ini tidak hanya bertanggung 
jawab atas perampasan tanah dan mengusir 

Kampanye Via Campesina, 
Tolak Kekerasan terhadap 
(Petani) Perempuan

petani keluar dari lahan mereka, tetapi juga mengancam kehidupan jutaan perempuan di seluruh dunia melalui ekspos pestisida dan bahan kimia 
pertanian beracun lainnya yang digunakan dalam model pertanian industri.

Menurut Elizabeth Mpofu, Koordinator Umum La Via Campesina, terinspirasi dalam perjuangan untuk tanah, reforma agraria dan kedaulatan 
pangan, La Via Campesina telah membahas isu-isu gender dari perspektif kelas. 

"Dari refleksi politik ini, La Via Campesina mengembangkan dan meluncurkan kampanye global untuk mengakhiri kekerasan terhadap 
perempuan pada tahun 2008 sebagai bagian dari konferensi kelima. Selanjutnya pada Juni tahun lalu, dalam Konferensi La Via Campesina ke-6 di 
Indonesia, kita meratifikasi kampanye sebagai alat pelaporan," tutur Elizabeth di Harare (25/11).

Elizabeth juga menyampaikan, sebagai sebuah gerakan petani, tujuan perjuangan La Via Campesina untuk membangun sebuah masyarakat 
yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

"Perempuan memiliki hak untuk kehidupan yang layak, dan dalam kasus perempuan pedesaan, kehidupan yang bermartabat ini secara 
langsung terkait dengan akses terhadap tanah dan kedaulatan pangan. Studi mengkonfirmasi bahwa wanita menghasilkan 80 persen , tetapi 
mereka memiliki hanya dua persen lahan," ungkap Elizabeth.

Elizabeth menambahkan, La Via Campesina percaya untuk mengakhiri kekerasan struktural ini terhadap perempuan, adalah penting untuk 
mengakhiri sistem kapitalisme yang didasarkan pada kelas dan eskploitasi gender. Dengan demikian, pada 25 November, anggota dan petani 
perempuan La Via Campesina mengajak aliansinya dan gerakan masyarakat sipil lainnya untuk mempersiapkan aksi perjuangan internasional, 
perlawanan dan protes untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.#
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Petani Kecil Tolak 
Perdagangan Karbon

La Via Campesina Menyikapi COP 19 Warsawa

Foto: Petani La Via Campesina tolak solusi palsu krisis iklim di sebuah forum di Kopenhagen, Denmark.

WARSAWA. Petani memproduksi pangan, bukan karbon. Namun, jika pihak pemerintah dan perusahaan-perusahaan transnasional berhasil 
melakukan lobi politik dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Warsawa, Polandia (11-22 November 2013), 
lahan pertanian yang diusahakan oleh petani kecil bisa dianggap sebagai penyerap karbon. Akibatnya perusahaan yang dalam berproduksi 
menyebabkan banyak emisi, bisa membayar kompensasi dengan membeli lahan pertanian.

Josie Rifaud, petani La Via Campesina asal Perancis menyampaikan, apabila petani kecil mengikuti skema perdagangan karbon dimana maka 
kedaulatan pangan di tiap daerah akan sulit tercapai.

"Disini kita menolak langsung pendekatan pasar karbon untuk menghadapi krisis iklim. Karbon di peternakan dan pertanian kami tidak untuk 
dijual,!" ungkap Josie (07/11).

Perdagangan karbon telah benar-benar gagal untuk mengatasi penyebab sebenarnya dari krisis iklim, dan memang tidak pernah dimaksudkan 
untuk mengatasinya. Daripada mengurangi tingkat emisi karbon dari sumbernya, skema perdagangan karbon justru menciptakan pasar yang 
menguntungkan bagi pencemar dan spekulan untuk membeli dan menjual kredit karbon sambil terus mencemari.

Saat ini tekanan meningkat untuk memperlakukan lahan pertanian sebagai penyerap karbon utama yang dapat diklaim sebagai penyeimbang 
untuk emisi industri. Pemerintah Amerika Seikat, Australia, Bank Dunia, dan sektor korporasi telah lama membicarakan hal ini, dan untuk 
penciptaan pasar karbon baru dimana mereka dapat membeli lahan berbasis offset di negara berkembang. Sistem pertanian agribisnis adalah 
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Foto: Situasi perundingan di dalam forum COP 19 di Warsawa, Polandia (kredit foto: cbc.ca)

posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari skema ini, dan beberapa pemerintahan negara berkembang berharap dapat mendapatkan 
"keuntungan" dengan menawarkan hutan mereka, padang rumput, hingga lahan pertanian kepada para pencemar lingkungan yang berasal 
dominan berasal dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Sementara itu, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) yang dilaksanakan di Warsawa, Polandia justru mendorong 
kekecauan yang lebih masif dalam hal pasar karbon. Marcin Korolec, Menteri Lingkungan Hidup Polandia, dengan bangga mengumumkan bahwa 
untuk pertama kalinya perwakilan dari perusahaan bisnis global secara resmi ikut dalam proses negosiasi. Jika merujuk kepada daftar mitra resmi 
konferensi, perusahaan-perusahaan tersebut adalah para pelaku industri yang membuat polusi paling banyak di dunia.

Henk Hobbelink, perwakilan dari GRAIN (lembaga riset pertanian) menyampaikan, pertanian adalah penyumbang utama perubahan iklim.
"Pertanian berbasiskan pangan untuk indusri, dengan penggunaan input kimia dalam jumlah yang banyak, menyebabkan erosi tanah dan 

menggunduli hutan, pertanian dan perkebunan monokultur yang terus diperluas demi kepentingan ekspor. Hal-hal  tersebut adalah penyebab 
utama di balik krisis iklim. Daripada mempromosikan pasar karbon , para pemimpin dunia harus mendukung pertanian berbasiskan keluarga tani 
dan agroekologis sebagai solusi untuk mendinginkan bumi," papar Henk.

Henk juga menambahkan, berdasarkan penelitian GRAIN, praktek pertanian agroekologis yang berorientasi mengembalikan bahan organik ke 
tanah bisa menangkap 24-30 % dari emisi gas rumah kaca tahunan global saat ini.

Mirisnya, seminggu setelah negosiator iklim menyelesaikan misinya Warsawa, tampa menyutujui solusi untuk mengatasi krisis iklim, 
Bank Dunia, pemerintah Belanda dan Afrika Selatan akan mengadakan konferensi internasional di Johannesburg untuk mempromosikan 
"pertanian iklim cerdas" (climate smart agriculture), dan mendirikan sebuah aliansi baru untuk mencapainya. Dilihat dari namanya memang 
cukup menjanjikan, namun sistem pertanian ini tetap menomorsatukan kepentingan bisnis semata, seperti : benih rekayasa genetika baru 
yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi , pupuk kimia dan pestisida yang dikuasai oleh raksasa agrokimia, hingga industri pertanian 
perkebunan yang lebih masif.

"Pertanian iklim cerdas telah menjadi slogan baru untuk pembentukan penelitian pertanian dan sektor korporasi untuk memposisikan diri 
sebagai solusi atas krisis pangan dan iklim. Bagi petani kecil di dunia, tidak ada yang cerdas tentang hal ini. Ini adalah cara lain untuk mendorong 
teknologi yang dikendalikan pihak korporasi ke atas lahan mereka (petani kecil) dan kemudian mengusir mereka dari lahannya," kata Pat Mooney 
dari Grup ETC.

Elizabeth Mpofu, Koordinator Umum La Via Campesina kembali menegaskan, peran sentral pertanian untuk memberi makan orang-orang dan 
memberikan mata pencaharian bagi petani kecil di seluruh dunia harus dipertahankan.

"Hak atas pertanian kita, tanah , benih dan sumber daya alam harus tetap berada di tangan kita petani kecil. Sehingga kita tetap dapat 
menghasilkan pangan dan merawat bumi pertiwi seperti yang telah kita lakukan selama berabad-abad. Kita tidak akan membiarkan skema 
pasar karbon mengubah kerja keras kita menjadi penyerap karbon yang memungkinkan para pencemar lingkungan dan pembuat polusi tetap 
melanjutkan bisnis mereka," kata Elizabeth.#
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HARARE. Forum Petani 
Kecil Organik Zimbabwe 
(Zimbabwe Organic 
Smallholder Farmers Forum-
ZIMSOFF) menyelenggarakan 
pertemuan benih se-afrika 
di pusat permakultur 
Fambidzanai, Harare, 
Zimbabwe (12-14 November 
2013). Acara ini diikuti oleh 
puluhan petani dari berbagai 
negara di Afrika yang berasal 
dari organisasi anggota La 
Via Campesina (Gerakan 
Petani Internasional), hingga 
lembaga dan organisasi 
lainnya.

Pertemuan ini sendiri 
dilaksanakan hanya beberapa 
minggu setelah Organisasi 
Pangan dan Pertanian 
PBB (FAO) memformalkan 
kesepakatan kerjasama 
dengan La Via Campesina; 
mengakui peran penting 
(petani kecil termasuk 
petani kecil Afrika) sebagai 
produsen makanan dunia 
yang berkontribusi memberi 
makan rakyat dunia.

Sementara itu, salah satu tujuan pelaksanaan pertemuan ini adalah untuk membahas ancaman terhadap sistem perbenihan petani kecil di 
benua Afrika, dan solusi mengatasinya. Secara khusus, pertemuan juga akan membahas perubahan undang-undang benih Afrika.

Saat ini petani kecil di Afrika - termasuk Zimbabwe - terancam oleh dorongan penggunaan dan pegadopsian benih-benih hasil rekayasa 
genetika, dan harmonisasi hukum benih di seluruh negara-negara Afrika. Menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Afrika Center of Biosafety 
(ACB) , pemerintah Afrika sedang dikooptasi ke dalam harmonisasi hukum benih yang berkaitan dengan tindakan pengendalian perbatasan, 
kontrol phytosanitary, sistem pelepasan varietas, standar sertifikasi dan undang-undang perlindungan varietas tanaman berdasarkan sistem 
hukum internasional yang disebut UPOV 199, sehingga merugikan petani kecil Afrika dan sistem benih mereka. Jika ini terjadi, petani kecil akan 
kehilangan kendali atas benih tradisional mereka, yang akan menyebabkan dampak buruk pada kedaulatan pangan dan keanekaragaman hayati 
pertanian.

Menurut Koordinator Umum La Via Campesina Elizabeth Mpofu, petani di Afrika yang mencapai 80 persen dari total populasi, memiliki peran 
penting dalam menjaga harga pangan tetap stabil, dan berkontribusi besar untuk pengembangan benih lokal yang disesuaikan dengan keragaman 
tanaman.

"Undang-undang benih Afrika sama sekali tidak mendukung sistem pertukaran benih yang dilakukan oleh petani, malah mengkriminalisasi 
mereka-mereka yang dengan bebas melakukan pertukaran benih yang ditangkarkan," ungkap Elizabeth.

Dalam pertemuan tersebut, para petani Afrika dengan tegas menolak dorongan penggunaan teknologi yang masih mengadopsi konsep 
revolusi hijau, yang mempromosikan keseragaman, privatisasi benih dan lainnya. Hal tersebut adalah cara yang digunakan oleh perusahaan 
transnasional untuk menciptakan pasar baru di Afrika.

"Kami petani Afrika menolak dijadikan bahan percobaan oleh agribisnis yang dilaksanakan perusahaan transnasional, kami menolak 
diperbudak dalam benih. Keseragaman benih membuat petani tergantung kepada perusahaan, tanpa memberikan jaminan hasil panen yang lebih 
tinggi. Kami juga menolak benih terminator yang sangat berbahaya dan tidak bermoral, yang direkayasa secara genetik sehingga menghancurkan 
kemampuan kita untuk menyimpan atau menangkarkan benih," kata Elizabeth yang juga Ketua ZIMSOFF.
Bersambung ke halaman 15

Petani Zimbabwe Gelar
Pertemuan Benih se-Afrika
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BOYOLALI. Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai organisasi massa petani independen yang memperjuangkan kepentingan anggotanya (petani 
kecil, buruh tani, petani penggarap, petani tanpa tanah, dan lainnya) secara resmi hadir di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kehadiran SPI ini 
diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) I Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, di Desa 
Cengkol Kecamatan Selo, (19/11).

Muscab kali ini dihadiri oleh utusan dari empat Ranting, yakni Kecamatan Selo, Simo, Cempogo, dan Musuk; serta unsur Dewan Pengurus 
Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jawa Tengah, hingga dan perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI.

Ketua DPW SPI Jawa Tengah, Edy Sutrisno yang hadir di acara ini menyatakan Muscab ini membahas tentang perkembangan organisai dan 
menghasilkan keputusan-keputusan penting yang akan menjadi panduan bagi organisasi.

“Semoga dengan terbentuk SPI di Boyolali ini, gerakan masyarakat khususnya petani akan semakin kuat, sehingga petani bisa berdikari, 
mandiri, dan berdaulat,” ungkapnya.

Muscab akhirnya menetapkan Maskuriyadi sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Boyolali. Maskuriyadi menyampaikan saat ini 
petani Boyolali menghadapi berbagai permasalahan seperti susahnya mendapatkan pupuk, peternakan sapi yang tanpa infrastruktur pendukung, 
impor sayur, hingga bencana alam seperti meletusnya Gunung Merapi

“Oleh karena itu, saya berharap semoga dengan terbentuknya kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Boyolali ini, 
mampu memperkuat persatuan kita petani kecil sehingga bersama-sama kita bisa mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Kita petani 
sendirilah yang bisa mengubah nasib kita, bukan orang lain,” tambahnya.#

Foto: Muscab I DPC SPI Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (19/11).

SPI Resmi Berdiri di 
Boyolali, Jawa Tengah
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KTM WTO Ke-9: 
Perundingan Jenewa Gagal, 
Akhiri WTO

JAKARTA. Koalisi gerakan rakyat dan masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme 
(GERAK LAWAN) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia di WTO. Paket Bali yang 
dibicarakan di Jenewa akhir November ini kembali membuktikan bahwa WTO tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, khususnya petani dan 
nelayan.

Faktanya, WTO kembali memenangkan usulan negara maju, ‘peace clause’, sebagai solusi perdebatan dalam perundingan Proposal G33 
tentang daftar saham pemerintah (public stockholding) untuk ketahanan pangan, dan hanya berlaku dalam jangka waktu 4 tahun. Usulan tersebut 
dimasukkan ke dalam draft teks pertanian yang akan dibawa ke meja negosiasi KTM WTO ke-9 di Bali nanti.

Kelompok G-33 di WTO, yang merupakan gabungan negara berkembang dengan Indonesia sebagai ketua, mengusulkan proposal tentang 
penghapusan pembatasan subsidi pertanian bagi negara berkembang untuk kepentingan public stockholding demi ketahanan pangan. 
Usulan ini, seperti sejarah negosiasi pertanian di WTO, beresiko membuat perundingan WTO mandek lagi. ‘Peace clause’ adalah ketentuan 
untuk mengecualikan sementara aturan dalam negosiasi sehingga negara berkembang bisa lepas dari sanksi. Sayangnya, ‘peace clause’ tidak 
memenangkan kepentingan negara berkembang dan sektor pangan dan pertanian secara umum—terlebih dengan jangka waktu terbatas: dua 
tahun (yang akhirnya diperpanjang menjadi 4 tahun).  ‘Peace clause’ pun harus ditukar dengan ‘trade facilitation’ (penjelasan di bawah).

Kekalahan ini serasa beruntun dan harus terus dirasakan negara berkembang setelah pemberlakuan negosiasi pertanian (Agreement on 
Agriculture, AoA) di dalam WTO sejak 18 tahun lalu. Selama itu WTO membuat negara berkembang tak kuasa meningkatkan subsidi pertaniannya. 

Foto: GERAK LAWAN selenggarakan konferensi pers tolak KTM 9 WTO di Bali yang akan dilaksanakan Desember 2013 di Bali.
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Di sisi lain, negara maju secara leluasa dapat meningkatkan subsidi pertaniannya.
Akibatnya, jumlah dukungan negara berkembang pada sektor pangan dan pertanian jadi sangat kecil jika dibandingkan negara maju. Di 

Indonesia, subsidi ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan pada 2012 hanya sebesar US$ 4,36 milyar —plus subsidi untuk raskin dan 
pupuk sebesar US$ 1,60 milyar. 

Ironinya lagi, dalam APBPN 2013 pengelolaan landreform—yang jelas penting untuk pengadaan tanah untuk pangan dan pertanian—hanya 
sekitar Rp 4,4 milyar, jauh di bawah pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis (sekitar Rp 9,6 milyar) dan pengendalian 
pertanahan sekitar Rp 10,9 milyar. Hal tersebut menunjukan, obyek redistribusi lahan untuk membangun pertanian dan daerah pedesaan 
masih minim atau bahkan kurang jelas, sehingga masih diperlukan alokasi anggaran yang besar. Sedangkan anggaran di Kementerian Pertanian 
tidak mengalokasikan untuk landreform. Selanjutnya total anggaran untuk ketahanan pangan di Kementerian tercatat sebesar Rp 83 trilyun. 
Anggaran ini masih jauh dari memadai, karena masih tiga kali lebih rendah dibandingkan belanja pegawai (Rp. 241 trilyun). Keberpihakan 
pemerintah terhadap petani menjadi pertanyaan besar dalam RAPBN 2013. Rencana dukungan pemerintah di masa depan pun tak realistis untuk 
pembangunan sektor pangan dan pertanian. Anggaran pertanian cuma dipatok 2 persen dari total RAPBN 2014.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menyampaikan, jumlah subsidi pertanian di negara maju sangat kontras keadaannya: 
subsidi pertanian AS pada tahun 1995 “hanya” sebesar US$ 46 milyar dan pada 2010 meroket hingga US$ 120 milyar. Begitu juga dengan Uni 
Eropa, pada 1995 subsidi pertaniannya sebesar € 19 milyar, lalupada 2010 meningkat drastis hingga € 64 Miliar. Inilah penjelasan di balik 
murahnya produk pertanian asal negara maju—yang membanjiri pasar domestik kita. Inilah kekalahan besar negara berkembang di WTO.

Lebih jauh lagi, peluang untuk menggenjot dukungan terhadap sektor pangan dan pertanian tertutup oleh perundingan tak adil Paket Bali di 
Jenewa. Kedaulatan pangan Indonesia terancam hancur setelah selama ini tak berdaya dihantam liberalisasi pertanian AoA, yang juga mewajibkan 
pembukaan akses pasar. Bahkan kondisi ini semakin diperparah dengan pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) dan perjanjian 
perdagangan bebas bilateral/regional lainnya yang ditandatangani pemerintah Indonesia.

"Akibat pembukaan akses pasar yang kebablasan, Indonesia kini menjadi net-importir pangan. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan 
tajam nilai impor pangan terhitung sejak 2009-2012. Pada 2009, nilai impor pangan tercatat sebesar US$ 5,94 milyar dan pada 2012 meningkat 
hingga US$ 12,05 milyar. Akibatnya, produk pertanian lokal sulit bersaing, harga jual petani merugi, serta pangan dan pertanian menjadi sektor 
yang tak atraktif lagi. Hal ini berdampak pada ancaman kemiskinan dan pengangguran di daerah pedesaan. Data BPS menyebutkan angka 
kemiskinan di desa masih tinggi–yakni sebesar 18,08 juta orang," papar Henry pada konferensi pers GERAK LAWAN di Jakarta (26/11).

Sementara itu, Riza Damanik dari Indonesia for Global Justice (IGJ) menyebutkan negosiasi ‘trade facilitation’ yang menjadi bagian Paket Bali 
juga menjadi ancaman besar bagi kedaulatan pangan negeri ini. ‘Trade facilitation’ adalah notabene kepentingan negara maju juga. Negosiasi 
ini akan semakin membuka akses impor pangan ke pasar-pasar Negara berkembang. Data Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa neraca 
perdagangan sektor pangan Indonesia (tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) selalu mengalami defisit sejak 2009 hingga 2012. Defisit 
pada 2009 terhitung sebesar US$ -4,49 milyar dan meningkat tajam pada 2012 hingga mencapai US$ -10,42 milyar.

"Kami dari GERAK LAWAN berkesimpulan bahwa perjanjian WTO telah gagal untuk mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan 
rakyat, khususnya petani dan nelayan—dan umumnya sektor pangan dan pertanian," Selain itu, ketidakadilan perdagangan internasional 
yang terus berlangsung dalam praktik liberalisasi telah menggerus kedaulatan negara, khususnya dalam upaya negara mewujudkan hak 
atas kedaulatan pangan. Karena lebih banyak merugikan rakyat, maka KTM WTO ke-9 di Bali (3-6 Desember 2013) sudah sepantasnya tidak 
dilaksanakan—dan negosiasi tidak dilanjutkan," kata Riza.

Oleh karena itu, Henry Saragih menambahkan, GERAK LAWAN meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama rakyat 
Indonesia, untuk mendelegitimasi WTO, dan agar Indonesia keluar dari keanggotaan WTO; membatalkan seluruh perjanjian perdagangan bebas, 
baik regional maupun bilateral yang merugikan rakyat; dan menyusun model alternatif perdagangan dan perekonomian dunia yang berlandaskan 
pada keadilan ekonomi (economic justice).#

kekerasan. Akhirnya, pada 20 Januari 2012, masyarakat Desa Bangun, Desa Persatuan, dan Desa Padang Mahondang yang mengelola lahan 
tersebut kembali menghadapi tindakan intimidasi dan kekerasan yang berujung kepada dipenjaranya tiga orang petani SPI dan ditetapkannya 
beberapa orang menjadi DPO, termasuk Budiman.

“Ini jelas merupakan bentuk dari ketidakadilan bagi petani yang seharusnya dapat mengelola lahan dan bertani secara merdeka. Konflik dan 
tindakan intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh petani SPI Ranting Pulo Rakyat merupakan wujud dari kealfaan Negara. Bahkan yang didapat 
petani ialah bentuk kriminalisasi sampai penangkapan dan hukuman oleh pihak kepolisian dan pengadilan,” papar Syahmana di Asahan (01/11).

Syahmana menambahkan, badan eksekutif (pemerintah dan kepolisian), legislatif, beserta yudikatifnya lebih berpihak kepada pemilik modal 
dan perusahaan-perusahaan saja. Padahal menurutnya petani kecillah yang berkontribusi dalam menjaga kedaulatan pangan di Asahan, bukan 
perusahaan dan pemilik modal tersebut.

Hal senada diungkapkan oleh Ketuan Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara Zubaidah. Dengan tegas dia menyampaikan, SPI 
menuntut agar Budiman segera dilepaskan dari tahanan Mapolres Asahan. Zubaidah juga meragukan hasil penyelidikan Budiman, karena diduga 
adanya tindak kekerasan dan pemaksaan pada proses penyelidikan.

“Oleh karena Kami juga meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas oknum kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan kepada 
Budiman. Hentikan tindakan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi kepada petani dan berikan kemerdekaan bagi petani untuk bertani,” 
tegasnya.#

Sambungan dari halaman 5

WTO Keluar dari Pertanian!!!
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Misi Solidaritas SPI Dukung 
Perjuangan Petani Filipina

MANILA. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Assembly of The Poor (organisasi petani Thailand) dan Taiwan Farmers Union (organisasi petani 
Taiwan) mengunjungi Filipina untuk mengikuti misi solidaritas La Via Campesina (gerakan petani internasional) mendukung perjuangan petani 
kecil disana. Misi solidaritas ini berlangsung selama tiga hari (22-23-24) Oktober 2013.

Sepintas tentang Pembaruan Agraria di Filipina
Filipina adalah negara di Asia Tenggara yang sudah menjalankan pembaruan agraria mulai 24 tahun yang lalu. Pembaruan agraria di Filipina 

dikenal dengan Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Untuk mendukung ini Pemeritah membentuk Departemen Reforma Agraria 
(DAR). DAR inilah yang bertugas untuk mendata lahan yang masuk ke dalam obyek CARP dan mendistribusikannya ke petani. Kepemilikan 
lahan dibatasi 5 Ha per KK, oleh karena itu mereka yang punya lahan lebih 5 Ha dijadikan objek CARP. Petani tak berlahan dan yang ingin bertani 
diberikan lahan 3 Ha selama 30 tahun dengan membayar sewa kepada pemerintah dengan nilai sewa yang tidak mahal. Oleh karena itu didirikan 
jugalah Land Bank yang berfungsi sebagai bank resmi pemerintah tempat pembayaran ataupun pencicilan biaya sewa lahan.

Namun tetap ada pihak yang tidak senang atas CARP ini. Mereka adalah tuan-tuan tanah yang punya lahan sangat luas dan tidak rela lahannya 
dibagi-bagi. Tuan-tuan tanah ini punya modal dan pengaruh sangat besar di Filipina. Mereka punya akses sangat bagus ke pemerintahan. 
Akibatnya tuan-tuan tanah ini sering melobi DAR agar lahannya yang luas tidak masuk atau dibatalkan menjadi objek CARP. Maka timbullah 
konflik antara petani dan para tuan tanah tersebut. Tuan-tuan tanah jg sering mengklaim lahan yg sudah digarap petani selama puluhan tahun 
sebagai lahan milik mereka. Akibatnya petani diusir.

Kabar terakhir menyebutkan kalau program CARP ini akan berakhir pada Juni 2014. Hal ini tentu saja adalah kabar buruk bagi petani kecil di 
Filipina. Oleh karena mereka mendesak pemerintahannya untuk memperpanjang dan meneruskan program CARP ini.

Misi Solidaritas
Dalam misi solidaritas ini, SPI bersama organisasi petani delegasi La Via Campesina lainnya mengunjungi berbagai tempat. Di hari pertama, 

(Foto) Perwakilan petani SPI foto bersama denagn para petani di Filipina yang sedang berjuang mempertahankan lahan pertanian dan rumahnya dari kesewenangan 
tuan tanah yang memiliki pengaruh besar di Filipina.

Bersambung ke halaman 16
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www.spi.or.id

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 036

MENDATAR
2. Bahan bakar    4. Badan Eksekutif Mahasiswa    6. Biaya    9. Satuan luas    11. Tanda nomor kendaraan 
daerah Magelang dan sekitarnya    12. Alat perekat    13. Pohon kelapa    14. Satuan hambatan listrik    
15. Benua 17. Air berasa kecut    19. Bagian dari tumbuhan    21. Bercampur    23. Sejenis buah    24. Juga, 
demikian    25. Berdiri berderet menunggu giliran    27. Petapa di biara    29. Periksa, selidik    34. Abu-abu 
(Inggris)    36. Sejenis mineral menyerupai kaca    37. Tidak diperdulikan, acuh    38. Mutlak dimiliki petani     
39. Gembira    40, Nahdlatul Ulama    41. Undang-Undang    42. Galangan kapal    43. Provinsi di Indonesia
44. Hak Asasi Petani    45. Kabar burung
    
MENURUN
1. Provinsi termuda di Indonesia    2. Gaung    3. Gelar kesarjanaan    5. Pemancaran cahaya, panas    6. Tanda 
nomor kendaraan Sumatera Barat    7. Kerbau kecil, banyak di Sulawesi    8. Lagu daerah khas Papua 
10. Buah hati pasangan    11. Daerah    16. Pakaian khas India    18. Suku pedalaman di daerah sekitar Jambi
20. Terletak diantara dua benda    22. Tidak biasa    26. Panganan dari gandum    28. Tumbuhan berklorofil, 
hidup di dalam air    30. Yang digunakan untuk memikat atau menangkap sesuatu    31. Benda keras, padat
32. Sangsi berupa uang    33. Bagian tubuh    35. Memiliki keinginan kuat untuk bertemu    40. Notabenen

tolak Food Estate - Lawan perampasan lahan!!!

Sementara itu 
pertemuan ini akhirnya 
menegaskan beberapa 
tuntuan yang akan mereka 
sampaikan ke masing-
masing pemerintah. Pertama 
adalah menghormati hak 
asasi petani ' untuk menabur, 
melestarikan, menjual, dan 
melakukan pertukaran benih. 
Kedua, meminta keterlibatan 
unsur petani (kecil) dalam 
setiap negosiasi kebijakan 
dan pengambilan keputusan 
tentang perbenihan. Ketiga, 
melarang penggunaan benih 
hasil rekayasa genetika. 
Keempat, melindungi benih 
lokal milik petani. Kelima 
adalah melaksanakan 
kebijakan kedaulatan 
pangan.

Untuk dapat 
merealisasikan semua 
tuntutannya tersebut, 
pertemuan ini juga telah 
membuat beberapa 
rencana tindak lanjutnya. 
Mulai dari lebih sering 
menyelenggarakan pelatihan 
dan berbagi pengetahuan di 
berbagai level, menyebarkan 
informasi dan menggalang 
lebih banyak aliansi, advokasi 
dan mobilisasi untuk 
mempengaruhi pengambilan 
keputusan, lebih mengadopsi 
dan pengetahuan tradisional 
untuk pengolahan dan 
pelestarian benih.

"Kami, petani kecil dari 
Afrika berkomitmen untuk 
berjuang mempertahankan 
lahan dan beni kami. Kami 
akan kerja-kerja kami 
di di lahan kami lebih 
terlihat . Kami akan terus 
menyatukan kekuatan kami 
dan memperluas basis 
kami. Kami akan berdiri dan 
membela benih dan lahan 
kami," tambah Elizabeth.

Sambungan dari halaman 8
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para delegasi berdiskusi sekaligus memberikan semangat dan 
solidaritas kepada para petani Filipina yang sudah lebih dari setahun 
berkemah di depan kantor Departemen Reforma Agraria Filipina di 
Manila.

Dalam diskusi tersebut, para petani Filipina menyampaikan 
mereka berkemah di depan kantor DAR untuk memperjuangkan hak-
hak (tanah) mereka yang dirampas oleh tuan tanah.

“Kamilah pemilik lahan tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba 
datanglah tuan tanah dan perusahaannya yang mengklaim kalau 
tanah yang sudah kami olah dari nenek moyang kami adalah milik 
mereka, hanya karena mereka punya uang dan berkuasa. Akibatnya 
rumah dan lahan pertanian kami dipagari. Kami tidak bisa masuk ke 
rumah kami dan tidak bisa bertani. Bahkan salah seorang petugas 
keamanan memperkosa anak perempuan salah seorang warga kami 
yang masih berusia 14 tahun,” tutur seorang petani perempuan 
Filipina yang berasal dari daerah Sumalo, Bataan, Filipina sambil 
meneteskan air matanya.

Pada hari kedua, SPI bersama delegasi La Via Campesina lainnya 
mendatangi lokasi konflik di daerah Calamba, Laguna, Filipina. 
Disini petani Filipina menjelaskan konflik yang mereka alami dan 
mengakibatkan ditembak matinya salah seorang pemimpin petani 
lokal mereka. Para Petani di Calamba tersebut menyampaikan, 
perjuangan yang mereka hadapi cukup berat karena mereka 
menghadapi tuan tanah yang memiliki pengaruh sangat besar di 
Filipina, yang mampu “mengendalikan” pengadilan tinggi dan DAR 
Filipina. Mendengar hal ini, para delegasi La Via Campesina pun 
membagikan pengalaman mempertahankan lahan di masing-masing 
negara untuk mengembalikan semangat para petani Calamba.

Achmad Safei, salah seorang perwakilan SPI menyampaikan 
pengalaman dan strateginya berjuang di daerah Cibaliung, Banten 
yang berkonflik dengan PT Perhutani.

“Intinya kita petani itu harus bersatu, dan kita harus yakin 
bahwa yang bisa membawa perjuangan kita menjadi kemenangan 
adalah kita sendiri, bukan orang lain,” tegas Achmad Syafei.

Hari selanjutnya SPI bersama delegasi La Via Campesina 
lainnya melakukan kunjungan dan diskusi bersama para petani 
di daerah konflik lainnya, tepatnya di daerah Sumalo, Bataan. 
Disini, para petani petani berkonflik dengan tuan tanah dan 
perusahaannya. Dalam diskusi tersebut, Tantan Sutandi, perwakilan 
SPI menegaskan kalau perjuangan mempertahankan lahan ini adalah 
perjuangan mempertahankan kehidupan. Tantan juga menjelaskan 
“keberhasilan” perjuangan SPI di Sukabumi untuk memotivasi petani 
disana.

“Perjuangan yang dihadapi bapak-bapak dan ibu-ibu disini tidak 
jauh berbeda dengan perjuangan di negara kami. Kita sama-sama 
melawan perampasan tanah. Oleh karena mari kita perkuat barisan 
kita, kesatuan kita, karena walaupun mungkin bukan kita yang 
menikmati kemenangan ini, tapi saya yakin anak cucu kita nanti yang 
menikmatinya. Kita sebagai petani juga harus bangga karena kitalah 
yang menjaga kedaulatan pangan negara kita,” kata Tantan yang juga 
Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Barat ini.

Jaime Tadeo, Presiden Paragos (Organisasi tani Filipina) 
menyampaikan terimakasihnya atas dukungan dan solidaritas yang 
diberikan oleh para delegasi La Via Campesina.

“Semoga pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh delegasi 
petani La Via Campesina dari Indonesia, Thailand, dan Taiwan 
mampu membangkitkan semangat kita di Filipina ini untuk tetap 
teguh memperjuangkan hak-hak kita,” ungkapnya.

Sementara itu, kedua petani SPI yang mengikuti misi solidaritas 
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ini menyampaikan kalau mereka cukup banyak belajar dari kunjungan kali ini.
“Yang paling banyak saya pelajari adalah bagaimana petani-petani Filipina tersebut bisa bertahan berkemah selama lebih dari setahun di 

depan kantor Departemen Reforma Agraria,” tambah Syafei.#

Keterangan Foto:
(Atas) Petani SPI dan delegasi La Via Campesina sedang berdialog dengan petani 
lokal Filipina yang sedang mengalami konflik dengan tuan tanah berpengaruh di 
Filipina.
(Tengah) Pemandangan di dalam kemah yang didirikan petani di depan Departe-
men Reforma Agraria Filipina di Manila untuk mendesak pemerintahnya menyele-
saikan konflik agraria yang menimpa mereka.
(Bawah) Lahan pertanian milik petani (kecil) Filipina yang ditembok oleh tuan ta-
nah. Akibatnya petani diusir dari lahannya dan dilarang sama sekali untuk bertani, 
bahkan dilarang untuk masuk ke lahannya sendiri.


