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P E T A N I

"Peran petani perempuan
dalam mewujudkan kedaulatan
pangan Indonesia tak
terbantahkan"
Marsinem
Petani Perempuan SPI Aceh

Kongres IV SPI:
2014 Tahun Keluarga
Tani, Tahun Politik

Foto bersama seluruh peserta Kongres IV Serikat Petani Indonesia di Serang, Banten (05/03)

SERANG. Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar kongresnya yang keempat pada 1-5 Maret 2014 di Serang, Banten. Kongres ini adalah tonggak
penting bagi perjalanan organisasi tani nasional, serta bagi petani Indonesia pada umumnya. Perhelatan ini adalah kegiatan rutin 5 tahunan yang
diikuti dari petani anggota SPI dari Aceh hingga Halmahera.
SPI memilih untuk membuka kongres ini di Alun-Alun Kota Serang. Sekitar 5.000-an petani anggota SPI datang dari pelosok Banten, dari
Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang—bersama ratusan peserta kongres perwakilan 20 provinsi dan 70-an lebih kabupaten.
Pada Kongres IV ini, SPI akan mengungkapkan sukses reklaiming 200 ribu hektar lahan di seluruh Indonesia. Lahan luas inilah yang
diusahakan untuk lapangan kerja dan produk pangan lokal yang menghidupi 187 ribu keluarga petani anggota SPI.
Dalam kongres ini Henry Saragih kembali terpilih menjadi Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) untuk periode 2014-2019.#
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Kongres IV SPI:
2014 Tahun Keluarga
Tani, Tahun Politik

(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) periode 2014-2019 terpilih Henry Saragih mengucapkan sumpah jabatan pada penutupan Kongres IV SPI.

SERANG. Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar kongresnya yang keempat pada 1-5 Maret 2014 di Serang, Banten. Kongres ini adalah tonggak
penting bagi perjalanan organisasi tani nasional, serta bagi petani Indonesia pada umumnya. Perhelatan ini adalah kegiatan rutin 5 tahunan yang
diikuti dari petani anggota SPI dari Aceh hingga Halmahera.
SPI memilih untuk membuka kongres ini di Alun-Alun Kota Serang. Sekitar 5.000-an petani anggota SPI datang dari pelosok Banten, dari
Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang—bersama ratusan peserta kongres perwakilan 20 provinsi dan 70-an lebih kabupaten.
Tahun ini adalah tahun penting bagi kaum tani, mengingat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia
Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad Redaktur Pelaksana : Hadiedi Prasaja Redaksi: Achmad Ya’kub,
Ali Fahmi, Agus Ruli Ardiansyah, Cecep Risnandar, Muhammad Ikhwan, Syahroni Reporter: Muhammad Yudha Fathoni, Rahmat Hidayat
Keuangan: Sulastri Sirkulasi: Supriyanto, Adi Wibowo Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV
No. 5 Jakarta Selatan 12790 Telp: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id Website: www.spi.or.id
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(Kanan-kiri) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih - HS Dillon, Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan - Jumhur Hidayat, Ketua
BNP2TKI, pada pembukaan Kongres IV SPI di Serang, Banten, 1-5 Maret 2014.

(FAO) telah menetapkan 2014 sebagai tahun keluarga petani (International Year of Family Farming, IYFF). ”Pengakuan dan penegasan tahun ini
penting, karena masalah kelaparan dan kemiskinan terjadi pada petani dan di daerah pedesaan,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum SPI.
Pada Kongres IV ini, SPI akan mengungkapkan sukses reklaiming 200 ribu hektar lahan di seluruh Indonesia. Lahan luas inilah yang
diusahakan untuk lapangan kerja dan produk pangan lokal yang menghidupi 187 ribu keluarga petani anggota SPI.
”Inilah kerja-kerja konkret kaum tani untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan,” kata Henry lagi.
Zubaidah, salah satu peserta Kongres 4 SPI menyatakan dalam sambutannya, ”Perempuan harus lebih aktif berperan serta dalam perjuangan
pembaruan agraria.” Program pembaruan agraria untuk meredistribusi tanah, air dan benih untuk petani telah menjadi mandat UU Pokok
Agraria 1960, namun tak juga dilaksanakan. Pernah menjadi program Presiden SBY sejak 2007, tapi hingga saat ini implementasinya mandek.
Ketidakadilan agraria terus terjadi: tanah, air dan benih masih jadi oligopoli perusahaan transnasional, beberapa BUMN, bahkan individu.
Dalam hal sejalan, Jumhur Hidayat, Ketua BNP2TKI menyatakan dalam pembukaan Kongres 4, ”Tidak mungkin keluarga petani sejahtera jika
masih ada ketimpangan agraria. Harus ada reforma agraria,” pungkas dia dalam pidato yang berapi-api.
Kongres IV SPI juga bertujuan menentukan sikap politik petani. Tahun 2014 ini adalah tahun Pemilu saat ruang demokrasi dan politik terbuka
untuk rakyat. Dalam hal ini, Henry Saragih mengungkapkan keberhasilan SPI, “Organisasi kita telah berhasil mengonsolidasikan semangat
perlawanan menjadi gerakan petani yang terorganisasi dan solid,” kata dia. Henry lalu meneruskan, “Petani tak cukup berjuang dengan gerakan
yang seperti sekarang, petani harus bergerak, petani tidak boleh anti politik, petani harus berpolitik di masa depan. Kita tidak boleh membiarkan
keputusan yang menyangkut kehidupan kaum tani ada di tangan pihak-pihak yang menyengsarakan rakyat dan merusak alam.”
HS. Dillon, Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan lalu menutup dengan pidato pembukaan dan selamat melaksanakan
Kongres IV SPI. Ia lalu menggarisbawahi, “Saya sudah ingatkan presiden dan para menteri koordinator. Jangan sampai ketidakadilan agraria,
kesenjangan ekonomi terus terjadi . Berbahaya!”. Dillon juga mengingatkan bahwa sebagian besar pejabat pemerintahan, baik di pusat maupun
daerah, masih belum punya keberpihakan kepada rakyat. Untuk itu, tahun 2014 menjadi tahun politik yang krusial, agar kaum tani bisa punya
wakil untuk mengambil keputusan bagi kepentingan petani dan pembangunan pedesaan.
Acara Pembukaan Kongres IV SPI diakhiri dengan Ikrar Perjuangan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Pangan, serta doa bersama. Sekitar
pukul 14.00 siang, kaum tani membubarkan diri dengan tertib.#
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Resolusi Kaum Tani Pecah
Kebuntuan Pembangunan
Pedesaan

(Foto) Diskusi komisi dalam Kongres IV Serikat Petani Indonesia (SPI) di Serang, Banten (1-5 Maret 2014).

SERANG. Pertemuan lima tahunan kaum tani seluruh Indonesia yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) memasuki hari ketiga.
Pada Selasa (4/3), ratusan kaum tani dari Aceh hingga Maluku Utara merumuskan resolusi-resolusi yang bertujuan untuk memecah kebuntuan
pembangunan pedesaan.
Kebuntuan itu didasari fakta-fakta berikut yang disodorkan peserta kongres: bahwa saat ini lebih dari sekitar 60% penduduk Indonesia
masih bertempat tinggal di kawasan perdesaan. Pekerja di pedesaan sebagian besar ditampung dalam sektor pertanian—total mencapai 46,26
persen dari total pekerja nasional. Sementara itu, jumlah mayoritas ini tak diikuti dengan naiknya taraf hidup petani dan rakyat yang tinggal di
pedesaan. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin adalah 37,3 juta jiwa (17,4 persen), di mana persentase penduduk miskin di perdesaan 20,2
persen, lebih tinggi dari perkotaan yang mencapai 13,6 persen. Perkembangan beberapa tahun kemudian juga tak menunjukkan perbaikan. Angka
kemiskinan nasional disebut menurun dari 14,15 persen atau 32,53 juta jiwa pada 2009 menjadi 13,32% atau 31,02 juta jiwa pada 2010—namun
pada periode yang sama kemiskinan di pedesaan justru naik: dari 63,35 persen menjadi 64,23 persen!
Ketua Umum SPI, Henry Saragih menyatakan dengan tegas analisis dari kaum tani, “Bahwa persoalan kemiskinan serta ketimpangan
kesejahteraan di desa jelas diakibatkan rendahnya alat produksi yang dikuasai oleh penduduk perdesaan.” Data yang tersedia menyebutkan
bahwa Rumah Tangga Petani (RTP) gurem, kaum tani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, ternyata mencapai 56,2 persen dari pengguna

HAK ASAS I PE TAN I
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(Foto) Para petani pimpinan wilayah Serikat Petani Indonesia (SPI) membacakan ikrar kaum tani pada saat pembukaan Kongres IV SPI di alun-alun Serang, Banten
(01/03)

lahan!
Zubaidah, pemimpin SPI dari Sumatera Utara menyambung, “Untuk itu desa sebagai subjek pembangunan harus memiliki konsolidasi
program kerja, penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat desa,” ujar dia. “Kesatuan perencanaan keuangan, one village-one
plan-one budget, dan penguatan akuntabilitas pengelolaan desa sudah tak bisa ditawar lagi,” ujar aktivis hak perempuan petani ini.
Dalam sidang Kongres IV SPI, M. Yunus Nasution yang menjabat Ketua Sidang menyatakan, “Pembangunan pedesaan harus melalui
mekanisme partisipasi masyarakat secara aktif,” kata dia.
Untuk menjamin suara masyarakat desa yang aktif, hak-hak petani dan rakyat pedesaan harus dijamin. Peserta kongres menyebutkan
perlindungan hak-hak produsen pangan meliputi: (1). Kesetaraan hak perempuan dan laki-laki petani; (2). Hak atas kehidupan dan atas standar
kehidupan yang layak; (3). Hak atas Tanah dan Teritori; (4). Hak atas Benih, Pengetahuan dan Praktek Pertanian Tradisional; (5). Hak atas
Permodalan dan Sarana Produksi Pertanian; (6). Hak atas Informasi dan Teknologi Pertanian; (7). Kebebasan untuk Menentukan Harga dan Pasar
untuk Produksi Pertanian; (8). Hak atas Perlindungan Nilai-nilai Pertanian; (9). Hak atas Keanekaragaman Hayati; (10). Hak atas Pelestarian
Lingkungan; (11). Kebebasan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi; dan (12) Hak untuk Mendapatkan Akses terhadap Keadilan.
“Di Banten, di tempat kongres kaum tani ini berlangsung, kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang disebutkan di atas masih mendominasi,
seperti dengan Perhutani, TNI-AU serta beberapa perusahaan swasta perkebunan,” ujar Henry Saragih. “Perlindungan hak asasi tak disertai
insentif untuk bangga menjadi petani, atau sektor pertanian menjadi atraktif. Contoh yang paling jelas di Banten adalah pembangunan
infrastruktur, terutama jalan dan irigasi. Sulit bagi petani untuk mengakses produk pertanian lokal dan sehat mereka ke pasar,” pungkas Henry.
Tak lupa, investasi ke daerah pedesaan harus ditingkatkan. Studi dari berbagai lembaga internasional, terutama Perserikatan BangsaBangsa (PBB), Dana Internasional untuk Pertanian (IFAD) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebutkan bahwa dana publik
yang mengalir untuk daerah pedesaan semakin sedikit—justru di saat rakyat miskin terkonsentrasi di daerah tersebut. “Investasi ini haruslah
meredistribusi sumber daya (tanah, air, benih) ke petani, serta mempromosikan pertanian agroekologi yang berkelanjutan,” kata Henry lagi.
“Lumbung pangan, seperti leuit pada kearifan lokal Banten, adalah salah satu yang harus didukung untuk investasi dan pengembangan di
pedesaan,” tukas dia.
Selain menjelaskan dengan gamblang resolusi tentang pembangunan pedesaan, Kongres IV SPI juga akan menghasilkan resolusi-resolusi yang
mendukung tema tersebut, di antaranya tentang pertanian agroekologi untuk menghadapi perubahan iklim, tentang kedaulatan pangan, tentang
respon pelanggaran hak asasi petani, serta tentang peran perempuan petani untuk kedaulatan pangan. Kongres akan berlanjut hingga Rabu (5/3)
untuk turun langsung ke basis petani di Kabupaten Lebak, Banten.#

WTO Keluar dari Pertanian!!!
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Misi Politik
Kedaulatan Pangan Indonesia

(Foto) Ketua Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Mugi Ramanu (memegang mic) membuka secara resmi rangkaian acara Kongres IV SPI

SERANG. Kongres IV Serikat Petani Indonesia (SPI) telah berakhir. Selain menghasilkan resolusi-resolusi, kepengurusan baru dan dokumendokumen internal, kongres kali ini lebih fokus pada misi politik kaum tani untuk mewujudkan sebenar-benarnya kedaulatan pangan di Bumi
Pertiwi.
Salah satu langkah konkret perjuangan SPI adalah terus membangun pertanian agroekologi berkelanjutan di atas tanah-tanah rakyat. Pada
periode sebelumnya, lebih dari 200 ribu hektar lahan telah diduduki dan dibangun untuk produksi pangan dan kesejahteraan 187 ribu KK
anggota SPI. Di tingkat kebijakan, SPI mengangkat isu hak asasi petani untuk menjadi deklarasi melalui Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB)–yang akhirnya di tingkat nasional melahirkan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Untuk tahun politik 2014-2019, SPI mendesak pemeritah Indonesia agar terus menggalakkan program-program kedaulatan pangan melalui:
Pertama, perlindungan hak-hak produsen pangan dan juga konsumen–sehingga secara lebih luas terwujud solidaritas antara masyarakat desa
dan kota.
Kedua, mencabut pembebasan bea impor ke Indonesia, terutama impor bahan pangan, dan melarang impor pangan hasil transgenik
(Genetically Modified Organisms, GMOs). Untuk jangka panjang pemerintah Indonesia harus membangun tata perdagangan dunia yang adil. Sistem
distribusi pangan saat ini berakibat pada instabilitas harga dan maraknya spekulasi. Politik kedaulatan pangan hanya akan terwujud jika tersedia
benih lokal, dengan memajukan pengetahuan para petani. Kita harus taat dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review UU
12/1992 tentang sistem budidaya tanaman yang memandatkan untuk tidak lagi melakukan kriminalisasi terhadap petani yang mengembangkan
benih lokal dengan pengetahuan mereka sendiri.
Ketiga, melaksanakan pembaruan agraria dan land reform untuk memastikan hak setiap petani untuk menguasai tanah pertanian–sesuai
dengan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No. 5 tahun 1960. Pemerintah Indonesia harus mencabut Undang-Undang: No. 7/2004
tentang sumber daya air, No. 18/2004 tentang Perkebunan dan No. 18/2013 tentang Kehutanan, karena sering mendiskriminasi hak petani serta
menjadi dasar pelanggaran hak asasi manusia di pedesaan.
Keempat, menempatkan pertanian rakyat sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Indonesia harus mengembangkan pertanian
agroekologi berkelanjutan yang menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi ketergantungan input luar dan memandirikan pertanian di
Indonesia.
Kelima, membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini penting untuk
memungkinkan usaha-usaha mandiri petani dan rakyat pedesaan, pembukaan lapangan kerja, membuat sektor pertanian dan pangan atraktif
Bersambung ke halaman 15
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Misi Kedaulatan Benih Petani
HARARE. Peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional
tahun ini mengambil tema "Perlawanan Benih Petani
Lokal". Dengan menggelar lebih dari 100 aski di tingkat
lokal dan global di semua benua, La Via Campesina
menegaskan kembali pentingnya perjuangan yang sejalan
antara perkotaan dan daerah pedesaan. Tindakan seperti
pendudukan tanah, perayaan agroekologi, diskusi dan
pertukaran benih akan dilakukan sampai akhir bulan
sebagai bagian dari aksi global.
Koordinator Umum La Via Campesina Elizabeth Mpofu
menyampaikan, La Via Campesina mencela hukum dan
kepentingan yang berusaha untuk melarang penggunaan,
pertukaran dan akses ke benih petani yang merupakan
warisan dari generasi sebelumnya.
"Siapa yang berdualat benih maka akan berdaulat
pangan, dan mampu mengakhiri mengakhiri kelaparan di
dunia," ungkap Elizabeth di Harare (17/04).
Ia mengemukakan, secara historis, petani kecil, petani
perempuam, dan masyarakat adat telah melestarikan dan
merawat benih lokalnya.
"La Via Campesina dengan tegas menolak semua
upaya untuk mengkriminalisasi dan membuat ilegal
praktek-praktek petani kecil yang memproduksi,
membagi, dan melestarikan benih lokalnya," tuturnya.
Elizabeth menegaskan, untuk mempertahankan benih
lokal berarti harus membela hak-hak asasi petani, baik
laki-laki maupun perempuan. Dengan Benih yang berada
di tangan petani, masa depan yang bermartabat dan
mandiri di bidang pertanian akan terjamin.
Panggilan Jakarta
Sementara itu, Elizabeth Mpofu juga menyampaikan,
pada 17 April ini, la Via Campesina akan menyajikan
sebuah film dokumenter terbaru yang diberi judul "The
Jakarta Call" (Panggilan Jakarta). Video berdurasi 38 menit
ini menunjukkan pertukaran, perdebatan dan diskusi
yang dilakukan selama konferensi internasional ke-6 La
Via Campesina yang berlangsung di Indonesia, tahun lalu.
Dokumentasi ini menunjukkan keragaman budaya, nilainilai, solidaritas dan persatuan yang datang bersama-sama
dalam proyek politik dalam membela suatu sistem pangan
petani di mana benih memainkan peran sentral dalam
perjuangan untuk kedaulatan pangan dan pembangunan
masyarakat yang lebih adil.#
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Solidaritas La Via Campesina
untuk Konflik Thailand

(Foto) Tiga orang kader petani organisasi anggota La Via Campesina dari tiga negara

BANGKOK. Menyusul panasnya situasi politik di Thailand selama lima bulan terakhir, La Via Campesina mendukung penuh anggotanya Assembly of
the Poor-AOP (Majelis Masyarakat Miskin). Gerakan sosial di Thailand adalah salah satu yang terkuat dari mereka yang telah aktif berjuang untuk
perdamaian, keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara. Sebagai aktivis gerakan sosial di negara-negara lain, La Via
Campesina prihatin tentang peristiwa kekerasan yang terjadi di Thailand. La Via Campesina berbagi perasaan yang sama dari kemarahan ketika
ketidakadilan terjadi kepada masyarakat.
Menurut Koordinator Umum La Via Campesina, Elziabeth Mpofu, masyarakat miskin yang merupakan mayoritas sebagian besar negara,
termasuk Thailand, biasanya menghadapi ketidakadilan struktural bercabang dua. Di satu sisi, kita mengabaikan hak bermakna untuk
berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan negara, terutama kebijakan yang melibatkan kontrol dan aksesibilitas sumber daya alam. Di sisi lain,
kita menjadi korban serangan agresif perusahaan transnasional dan sekutu mereka di pemerintah dan media, atas nama perdagangan bebas dan
kebebasan perusahaan yang hanya mengintensifkan penyebab ketidakadilan.
"Kami mendesak gerakan sosial dan akar rumput dan di Thailand untuk menahan diri dari konfrontasi kekerasan atas nama satu atau yang
lain dari para elit kaya. Sementara kita tidak merasa bahwa setiap partai politik menawarkan harapan perubahan struktural nyata bagi mayoritas
masyarakat miskin. Kami merasa bahwa menghalangi pemilu hanya akan mengarahkan ke hal yang tidak lebih demokratis," ungkap Elizabeth.
Elizabeth juga menyampaikan, jelasnya, keputusan selama sengketa politik ini sangat penting. Kita merasa bahwa mengambil satu sisi atau
yang lain tidak melayani kepentingan mayoritas miskin. Tapi kita merasa bahwa memblokir pemilu bukanlah solusi yang tepat baik; bahwa ini
akan sama sekali tidak memfasilitasi transisi menuju proses yang lebih demokratis; melainkan akan mengambil hal-hal yang lebih jauh dari
perubahan yang dibutuhkan, dan dapat menjadi taktik untuk membawa intervensi militer yang akan merugikan semua orang. Mendukung pemilu
tampaknya menjadi hal yang benar untuk dilakukan dalam kasus ini, bahkan jika kita tidak punya ilusi tentang salah satu calon atau partai.#
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La Via Campesina Dukung
Pemerintahan Maduro di Venezuela

(Foto) Aksi mendukung pemerintahan Venezuela di bawah pimpinan Presiden Nicolas Maduro

MANAGUA. Komisi Koordinasi Internasional (ICC) La Via Campesina, berkumpul di Managua, Nikaragua. 29 Maret 2014. Mereka mengungkapkan
solidaritasnya dengan rakyat Venezuela dan gerakan tani mereka yang dikenal dengan sebuatan Revolusi Bolivarian. Saat ini masyarakat
dan gerakan sipil di Venezuela tengah berhadapan dengan "perang" dengan kaum imperialis yang dengan pasukan sayap kanan reaksioner,
bersekongkol - dalam dan luar negeri Venezuela - dalam upaya untuk merebut kembali kekuasaan mereka setelah dikalahkan secara sah dan
demokratis pada pemilihan Presiden beberapa waktu lalu.
"Revolusi Bolivarian yang kita lakukan berusaha memperjuangkan keadilan sosial, land reform, dan kedaulatan pangan dijadikan acuan bagi
transformasi sosia. Sebagai petani, perempuan tani, pemuda, pekerja pedesaan, nelayan, masyarakat adat, dan migran, kita menolak semua upaya
media yang mendukung atas usaha-usaha pengkudetaan Presiden Nicolás Maduro," kata salah seorang anggota ICC La Via Campesina.
Sejak mangkatnya Presiden Hugo Chavez, pemimpin dalam proses integrasi Amerika Latin, kekaisaran Amerika Utara dan sekutu-sekutunya
di kawasan itu telah meremehkan keberanian rakyat Venezuela. Kaum imperialis salah berpikir bahwa dengan menggunakan kekerasan fisik,
ekonomi dan media mereka dapat mengambil kembali waktu dan sekali lagi mendominasi wilayah yang sekarang memiliki ruang penting
integrasi, seperti ALBA, UNASUR, CELEC, dan lainnya.
"Kami sadar akan fakta bahwa kepentingan perusaahntransnasional sedang mencari cara untuk kembali merebut kemajuan yang telah
dicapai oleh Revolusi Bolivarian dan gerakan petaninya, termasuk pembaruan agraria yang telah mengizinkan demokratisasi akses lahan
bagi ribuan petani dan keluarga pribumi, dan pada saat yang sama telah menghasilkan peningkatan penting dalam produksi pangan nasional,
penyembuhan budaya dan promosi praktek agroekologi tradisional, akses pemasaran, dan lainnya," tuturnya.
La Via Camopesina akan terus mendukung dan memberikan solidaritas kepada gerakan petani Venezuela dan meyakini bahwa usaha-usaha
memanipulasi opini publik melalui perusahaan-perusahaan besar media tidak akan berhasil.#

10

PEMBARUAN TANI
EDISI 122
APRIL 2014

PEMBARUAN AGRARIA

Petani Perempuan Berserikat
dan Berkumpul Untuk
Menegakkan Kedaulatan Pangan

(Foto) Forum Petani Perempuan Ke-II Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diselenggarakan pada Kongres IV SPI di Serang, Banten, Maret 2014

SERANG. Di kuartal terakhir tahun 2013, terungkap data yang semakin menunjukkan tidak berpihaknya pemerintahan SBY kepada petani (kecil)
di Indonesia. Jumlah petani di Indonesia semakin berkurang, petani gurem bertambah banyak, sebaliknya jumlah perusahaan pertanian justru
meningkat. 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.
Penurunan rumah tangga pertanian bisa saja disebabkan perpindahan rumah tangga tesebut ke usaha non pertanian untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik, mengingat angka Kemiskinan di Pedesaan lebih tinggi dari Kemiskinan Perkotaan sebagaimana yang dilaporkan oleh
BPS ( 2014). Namun pada kenyataannya telah terjadi peningkatan jumlah orang miskin baik di desa maupun di kota pada periode Maret 2003
hingga September 2013. Ini dapat diartikan perpindahan ke non pertanian justru menambah kemiskinan baik di desa maupun di kota. Dengan
demikian pada satu sisi sektor pertanian pada kondisi miskin, tetapi pada sisi lain transformasi pertanian ke non pertanian – bila pemerintah
bermaksud demikian – ternyata juga menghasilkan kemiskinan baru. Sungguhlah tragis.
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. Di sisi lain keadaan petani kecil makin terjepit. Perampasan
lahan milik petani yang dibarengi dengan intimidasi dan teror kepada petaniterjadi dimana-mana. Alih-alih menjalankan Program Pembaruan
Agraria Nasional (PPAN) yang digadang-gadangkan pemerintah SBY sejak 2007, membagikan lahan terlantar bagi petani kecil yang memberi
makan masyarakat dunia, pemerintah hingga detik ini justru terus menghasilkan UU yang tidak berpihak ke petani.
Menurut Zubaidah, petani perempuan SPI asal Kabupaten Asahan Sumatera Utara, dalam berbagai polemik yang dihadapi oleh petani
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Muscab SPI Gunungkidul:
Ijo Royo-Royo Gemah
Ripah Loh Jinawi
GUNUNGKIDUL. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Gunungkidul mengadakan Musyarawah Cabang
(Muscab) di Gedung Serbaguna Masjid AL-Hidayah dusun Gunungkrambil Desa Sidorejo,Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta
(16/02). Muscab kali ini bertemakan “Membangun Persatuan Petani Kedaulatan Pangan Menuju Kemandirian Ekonomi” dengan slogan Ijo RoyoRoyo Gemah Ripah Loh Jinawi.
Muscab kali ini dihadiri oleh utusan dari empat Ranting, yakni Kecamatan Ponjong, Semanu, Karangmojo, Ngawen; serta unsur Dewan
Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Yogyakarta, dan perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, yang diwakili oleh
Mamock, anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal Jawa Tengah .
Dalam sambutannya Mamock menyampaikan, muscab ini membahas tentang perkembangan organisai dan menghasilkan keputusankeputusan penting yang akan menjadi panduan bagi organisasi.
“Sangat penting bagi para petani untuk membangun organisasi yang terstruktur seperti SPI, karena SPI adalah wadah dan alat perjuangan
bagi para petani (kecil). Jadi kita sendirilah yang harus memajukan SPI ini demi kemaslahatan para petani Indonesia. Ingat, SPI adalah jalan
petani” tegasnya.
Sementara itu menurut Ketua Dewan Pelaksana Wilayah (DPW) SPI Yogyakarta yang diwakili Abu menyampaikan, melalui Muscab ini
diharapkan dapat mengkonsolidasikan petani (kecil) di Kabupaten Gunungkidul dan berjuang bersama menyelesaikan konflik-konflik lahan dan
masalah lain yang menerpa petani.
Muscab akhirnya menetapkan Fitri Cahyanto Ketua DPC SPI Kabupaten Gunungkidul. Ia menyampaikan, semoga dengan terbentuknya
kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Gunungkidul mampu mengakomodir dan membela kepentingan petani anggotanya,
memperkuat persatuan petani kecil.
“Ijo Royo-Royo Gemah Ripah Loh Jinawi” semoga slogan ini tidak hanya sebatas menjadi kata-kata namun bisa diterapkan dalam kehidupan
kaum tani. Harapan ke depan adalah masalah pangan tercukupi di Kabupaten Gunungkidul ini,” ungkap Fiti Cahyanto.
Ia menambahkan, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan sesuai dengan slogan “Ijo Royo-Royo Gemah Ripah Loh Jinawi” tersebut,
SPI Gunungkidul dalam program kerja selama lima tahun k edepan akan melakukan beberapa kegiatan yang relevan dengan konteks lokal
pengembangan pangan lokal, pengembangan demplot, pengembangan badan usaha bersama, pengembangan koperasi lokal, serta pendidikan
bagi pengurus dan anggota, hingga memproduksi makanan kecil berbahan dasar dari hasil tani (tempe dari kedelai,emping Jagung dari jagung,dll).
Di samping pemilihan pengurus Dewan Pelaksana Cabang (DPC), juga terbentuk Majelis Cabang SPI Kabupaten Gunungkidul, yaitu Syirod
Khamidi,Budi Hartono, dan Nur Hayati. Majelis ini bertugas,mengawasi,membimbing,dan mendampingi apa yang menjadi program dan juga
kegiatan DPC.
Sambungan dari hal. 11

tersebut, “perempuan” adalah pihak yang mendapatkan dampak cukup besar. Bergesernya praktek budaya pertanian yang arif kearah pertanian
konvensional, maraknya konversi lahan pertanian ke perkebunan jelas – jelas memangkas peran perempuan dari dunia pertanian.
“Dunia pertanian secara filosofis dikelola oleh petani perempuan merupakan penopang pemenuhan pangan keluarga, akan tetapi ketika
pertanian berubah menjadi perkebunan, kepentingan pasar telah mengambil peran, sistem pertanian keluarga beralih menjadi sistem agribisnis,
yang hanya dikuasai segelintir pemodal saja. Akibatnya terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pangan yang cukup membuat kepala kami ibu-ibu
pusing tujuh keliling,” papar Zubaidah yang juga Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara di Serang,
Banten (01/03).
Hal senada diungkapkan oleh Siti Inayah, petani perempuan SPI asal Pati, Jawa Tengah. Menurutnya selama ini keterlibatan petani perempuan
didekonstruksikan sebagai kaum yang lemah dan dianggap sebagai pelengkap, dengan kondisi tersebut petani perempuan masih menempati
posisi yang paling dipinggirkan dari berbagai kebijakan, terlebih kebijakan yang berpihak kepada petani perempuan.
“Padahal peran yang diambil oleh petani perempuan saat ini dalam sektor pertanian dan perjuangan tani merupakan motor pendorong bagi
perubahan sosial yang dicita-citakan kaum tani,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Henry Saragih, Ketua Umum SPI menyampaikan Forum Petani Perempuan ke-II SPI dilaksanakan untuk
mengawali rangkaian acara Kongres ke-IV SPI pada 2-5 Maret 2014 di Serang, Banten.
“Forum Petani Perempuan ke-II SPI ini bertujuan untuk penguatan kader petani perempuan serta membangun kesadaran petani perempuan
terhadap hak-haknya sebagai petani, merumuskan berbagai rekomendasi untuk penguatan dan pemberdayaan petani perempuan, serta
mendorong pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa bernegara,” ungkap Henry di Serang, Banten (01/03).
Henry menambahkan, kongres ini akan menghasilkan deklarasi petani perempuan sebagai seruan terbuka kepada publik.
“Acara ini dilaksanakan Sabtu 1 Maret 2014 di Balai Besar Latihan Kerja Industri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Serang, Banten
yang diikuti oleh seratusan peserta dari 20 provinsi di Indonesia,” tambahnya.#
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Zubaidah, Tak Lelah Menjaga Tanah

(Foto) Zubaidah, pada saat memberi kata sambutan pada pembukaan Kongres IV Serikat Petani Indonesia (SPI) di Serang, Banten, Maret 2014

JAKARTA. Peristiwa heroik itu terjadi antara tahun 2007-2008. Sebanyak 160 perempuan mempertaruhkan nyawa dengan tidur di jalan Mereka
siap ditabrak dan dilindas truk pengangkut sawit milik sebuah perusahaan sawit besar di daerah Mandoge Kabupaten Asahan, Sumatera Utara
(Sumut). Hal itu dilakukan untuk mempertahankan tanah dan keluarga yang telah direbut korporasi sawit itu.
Zubaidah, salah satu petani perempuan yang ikut aksi itu mengatakan, kekuatan perempuan tidak bisa diukur dari fisik. “Faktanya waktu itu
kami berhasil. Akhirnya, tanah kami berhasil kami rebut kembali,” katanya saat berkunjung ke SH, pekan lalu.
Zubaidah adalah petani perempuan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) asal Kabupaten Asahan, Sumut. Perempuan mungil itu mengorganisasi
para petani anggota SPI di seluruh kabupaten di Sumut dalam menjalankan program pembaruan agraria.
Cerita heroik itu bermula ketika mereka merebut kembali tanah keluarganya yang dirampas perusahaan sawit PT Jaya Baru Pratama.
Perusahaan sawit seluas 1.150 hektare milik swasta itu menguasai lahan rakyat selama kurang lebih 25 tahun dan tidak mempunyai hak guna
usaha (HGU).
Luasan tanah yang direbut para perempuan seluas 650 hektare, dan 400 hektarenya berhasil direbut kembali melalui aksi tidur tersebut.
Sebelumnya, di tahap pertama berhasil direbut seluas 500 ha sehingga masih ada sekitar 200 ha lagi yang harus diperjuangkan.
Menurut Zubaidah, pemerintah kabupaten sampai desa sudah mengakui PT itu tidak memiliki HGU. Namun, pemerintah tidak sanggup
mengusir mereka. “Bagaimana bisa berjuang bersama-sama pemerintah, jika pemerintah tidak berjuang bersama-sama dengan kita,” ujarnya.
Zubaidah menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak pro kepada rakyat. Meski sudah mengetahui tanah itu milik rakyat, pemerintah
tetap membiarkan perampasan yang dilakukan pihak perkebunan asing, perusahaan kebun milik negara (PTPN), bahkan pengusaha yang berduit.
Karena itu, tak ada jalan keluar bagi petani selain melawan. Apalagi, perampasan tanah rakyat dilakukan dengan cara memberikan imingiming hasil kebun akan dibagi dua atau diistilahkan “Bapak Angkat”.
Faktanya, mereka memiliki 100 persen hasil kebun sehingga meraih keuntungan yang luar biasa. Sebaliknya, petani tetap miskin. Memang
antara pemerintah dan perusahaan ada pembagian hasil, tetapi mereka merasa tidak perlu mengomunikasikannya kepada masyarakat. “Sampai
sekarang pemerintah anggap petani bodoh atau lemah,” katanya.
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(Foto) Zubaidah, pada saat memberi pendidikan dan pelatihan langsung di atas lahan.

Turun-temurun
Zubaidah mencatat kasus perampasan tanah petani di Sumatera Utara dimulai dari 1970. Petani diintimidasi, bahkan oleh polisi.
“Perusahaan-perusahaan besar tersebut dibekingi preman atau polisi. Kalau petani melawan, kepala sampai pecah, bahkan tak jarang ditembaki,”
katanya.
Padahal, tanah itu adalah tanah adat. Mereka (rakyat tani-red) tinggal di situ turun-temurun. Di sana sudah ada sawah, rumah, dan
perkampungan. Tanpa memedulikan kepemilikan, perusahaan-perusahaan tiba-tiba masuk dan mengucapkan “salam” kepada pemerintah
setempat.
“Pemerintah setempat bilang nanti kami atur. Tanah ini akan kita kerja sama kan dengan perusahaan ini. Kamu pindah saja dari sini, nanti
dibagi berapa bagian untuk kalian dan untuk perusahaan sawit,” ia menceritakan cara pemerintah membujuk rakyatnya.
Padahal, di situlah perladangan para petani. Ada tanda bukti kepemilikan tanah antarwarga, seperti kuburan keluarga, tapak, dan sumur.
Menurut Zubaidah, rakyat juga memiliki tanda bukti fisik dan surat, namun tetap saja tanah mereka dirampas. Karena itu, SPI dan masyarakat
mencari bukti ada tidaknya HGU dari perusahaan.
Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No 40/1996,
pengertian hak guna usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung negara.
Hak ini dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun , yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi 25 tahun guna usaha
pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 ha.
Dari hasil penelusuran diketahui, perusahaan-perusahaan sawit itu tidak memiliki HGU. Mereka bisa membuka kebun sawitnya ternyata
hanya dengan memberi imbalan berupa uang kepada pemerintah setempat. “Kalau ada petani yang tidak mau memberikan tanahnya, nanti
ditangkap dan dibunuh. Itu sudah instruksi. Pihak kepolisian tidak pernah berpihak kepada petani,” katanya.

Tak Ada Keseriusan
Zubaidah juga mencatat perusahaan perkebunan milik negara yang merampas tanah petani seperti, PTPN 2,3, dan 4. PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) 2, menurut Zubaidah, mengambil tanah di luar HGU-nya. Dia mencontohkan, PTPN 2 sudah memiliki HGU seluas 5000 ha,
tetapi faktanya menguasai hingga 10.000 ha.
Akibat ketidakmampuannya, perusahaan negara itu justru mengalihkan pengelolaannya ke perusahaan Malaysia. Sementara itu, ketika warga
sekitar mengajukan diri sebagai karyawan, perusahaan mengatakan tidak ada lowongan. Uniknya, lowongan itu terbuka untuk warga luar.
Berbeda lagi cerita PTPN 4. Pihak perkebunan membangun pabrik di tengah-tengah permukiman masyarakat. Perusahaan milik negara
itu memang mempunyai unit pengolahan limbah, tetapi kapasitasnya sudah berlebih (over) sehingga dibuang ke sungai yang masih dipakai
masyarakat. Hal serupa juga terjadi pada perusahaan sawit asing, yaitu PT London Sumatera.
Perjuangan soal tanah memang tak kenal lelah. Tercatat beberapa konflik agraria yang terjadi umumnya sejak 1970 hingga saat ini, yaitu di
Kabupaten Langkat dengan PTPN 2.
Di Asahan, masyarakat berkonflik dengan PTPN 4, PT Bakrie (seluas 200 ha di luar HGU yang sudah ada tanaman karet dan kelapa rakyat), PT
Jaya Baru Pratama, PTPN 3, serta pihak kehutanan dan pengusaha. Di Deli Serdang, masyarakat berkonflik dengan PTPN dan PTPN 4.
Di Kabupaten Labuhan Batu, masyarakat berkonflik dengan PTPN 3 dan Pengusaha DL Sitorus. Sementara itu, di Padang Lawas konflik terjadi
antara masyarakat dengan PTPN 4.
Di Labuhan Batu Utara, konflik terjadi antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan (register 5) dan pengusaha. Pada kawasan register 5
(kawasan hutan produksi terbatas-red) itu terjadi keganjilan karena petani tidak diberikan izin mengelola, meski hanya 2 ha. Namun, pengusaha
diberikan pengelolaan hingga ratusan hektare.
“Malahan mereka (dinas-red) tantang berani bayar berapa ? Petani kalau lama ditindas jadi muncul dan melawan,” ucap Zubaidah.
*Artikel ini diterbitkan di Harian Sinar Harapan, 13 Maret 2014
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Deklarasi Petani Perempuan,
Serikat Petani Indonesia

Kami petani perempuan Serikat Petani Indonesia (SPI) telah bekerja keras demi membangun gerakan Petani di Indonesia dan dunia, gerakan
petani yang berpijak pada demokrasi, terlibat langsung dalam ekonomi sosial dan budaya guna perjuangan penegakkan kedaulatan pangan,
perjuangan tanah, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Juga perjuangan mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadapat perempuan
yang semakin tajam dalam era kapitalis dan patriaki. Selama dua dekade ini, banyak perubahan penting terjadi dalam kondisi kehidupan
perempuan pedesaan di seluruh dunia, serangan kapitalisme di dunia pertanian dan penguasaan sistem pangan oleh perusahaan-perusahaan
multinasional telah menggiring jutaan petani menjadi buruh tani, mengakibatkan tingginya migrasi perempuan pedesaan, pengusiran paksa dari
lahan pertanian dan perampasan lahan, menciptakan perubahan dalam keluarga dimana perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga.
Perpindahan perempuan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan tingkat kekerasan yang diderita oleh perempuan dan pemudi tani, situasi
ini lebih parah akibat diskriminasi yang juga mereka alami di negara penerima.
Perjuangan penegakkan kedaulatan pangan dimulai dari rumah, memilih, menyemai dan menanam bibit-bibit local kami sebagai salah satu
cara untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan masyarakat. Kami melaksanakan pertanian yang ramah lingkungan dengan melakukan
praktek pertanian agroeology untuk menurunkan suhu bumi dari pemanasan global yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah
longsor, dan lain-lain. Bencana ini membuat perempuan dan anak paling menderita.
Saat ini pertanian tidak menjadi tempat yang menarik bagi kaum muda, dunia pertanian telah ditinggalkan oleh kaum muda tani demi untuk
mencari kerja ke kota. Pedesaan merupakan tempat yang lebih baik bagi kaum muda tani, menjaga kedulatan dan menyediakan pangan sehat
untuk masyarakat dunia. Melihat kenyataan ini langkah besar yang harus kita lakukan adalah mengakhiri ketidak adilan dan menghapuskan
kemiskinan dan menempatkan petani sebagai penyedia dan penjamin pangan yang sehat bagi masyarakat, dan mengakui peran penting petani
perempuan.
Perjuangan dan aksi kami terhadap Kedaulatan Pangan telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil dalam partisipasi
historis kami di perkembangan sistem pangan di dunia dan peran yang kami mainkan sejak ditemukannya sistem pertanian, dalam pengumpulan
dan pembiakan benih, dalam perlindungan dan pemeliharaan keragaman hayati dan sumber-sumber genetik, menempatkan kami sebagai pilar
utama. Kebijakan neo-liberal menciptakan kondisi tertekan, diskriminasi dan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan pemudi di
daerah perdesaan. Ketidak amanan dan ketidakstabilan dalam pekerjaan perempuan, kurangnya perlindungan sosial, membiarkan eksploitasi
terus berkembang, iklim kekerasan yang merusak martabat kita.
Kami Petani perempuan menuntut Pembaruan Agraria menyeluruh dan pendistribusian tanah pertanian kepada Petani hal ini menjadi suatu
keharusan. Dengan keterlibatan penuh dan proses yang terintegrasi, memastikan bukan hanya akses atas tanah, juga mekanisme yang berpijak
pada kesetaraan, dimana wilayah perdesaan menjamin kehidupan yang bermartabat dan adil bagi kami.
Kami Petani perempuan SPI akan berjuang tanpa kompromi melawan segala bentuk kekerasan di wilayah perdesaan. Membangun kegiatankegiatan yang penting bagi gerakan petani untuk memajukan sosial-politik dan melakukan pelatihan teknis dengan metode pengajaran yang
bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kesetaraan gender,Petani perempuan yang terorganisir akan meraih masa depan yang
cemerlang.
Kami Petani perempuan Serikat Petani Indonesia mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan hal ini jelas terlihat dalam struktur
kepengurusan SPI yang menjamin keterlibatan Petani laki-laki dan Petani perempuan dalam kepengurusan organisasi demi kemajuan organisasi.
Hidup Petani Perempuan!
Serang, Banten, 1 Maret 2014
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Sambungan dari hal. 6

MENDATAR

7. Diulang, bagian tubuh yang berfungsi untuk mengunyah makanan 8. Panggilan pria lebih tua (Padang)
9. Satuan luas 10. Tokoh pewayangan Mahabrata 11. Jiwa, nyawa 12. Tegas, berpengaruh cepat
13. Sejenis buah-buahan 14. Biasan cahaya (tak kasat mata) yang keluar dari tubuh manusia
16. Akal budi 18. Ajaran tentang keimanan terhadap Tuhan 20. Pengendara delman 22. Salah (Inggris)
24. Sejenis ikan kecil air asin 27. Keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan
perasaan yang sama dengan orang atau kelompok lain 28. Tempat menggali hasil bumi 30. Berbelas
kasihan 31. Banyak tenaganya 33. Standar Nasional Indonesia 34. Tulang rusuk 35. Aksara Arab kedua

MENURUN

1. Serikat Petani Indonesia 2. Keadaaan 3. Senda gurau 4. Hewan, biasa dipiara orang sebagai kendaraan
5. Tolong 6. Kering, tidak subur 7. Menggosok kuat-kuat supaya bersih 13. Tingkat, posisi 15. Lembaga
pendidikan tinggi 17. Cara menyambung besi 19. Semua (Inggris) 21. Palsu, tiruan 23. Sejenis buah
25. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 26. Pegang, lalu
dibawa, diangkat 27. Selalu mementingkan diri sendiri 29. Kumpulan air,es di atmosfer 33. Makanan
terbaik bayi

dan bermartabat, serta
mengurangi secara
signifikan ketergantungan
negeri ini pada pangan
impor.
Keenam, segera
membuat kelembagaan
pangan: Badan Kedaulatan
Pangan Nasional (BKPN)
yang kuat sebagai penjaga
pangan di Indonesia.
Memastikan pengendalian
tata niaga, distribusi
produksi pangan lokal,
khususnya padi, kedelai,
jagung, kedelai, dan minyak
goreng. Kelembagaan
ini juga juga harus
mengendalikan impor
pangan secara integral.
Ketujuh, pemerintah
Indonesia dengan segera
membuat program khusus
menyediakan pangan bagi
rakyat miskin, dengan
mengutamakan pangan
sehat dan bergizi terutama
bagi para ibu hamil,
menyusui, dan perempuan
miskin di daerah pedesaan
pada umumnya–serta yang
tak kalah penting juga bagi
anak-anak dan balita.
Kongres IV SPI
menetapkan H. Henry
Saragih sebagai Ketua
Umum, dan mengangkat 24
orang pemimpin-pemimpin
kaum tani dalam Majelis
Nasional Petani, yakni
mereka yang berasal dari
20 provinsi dari Aceh
hingga Maluku Utara
(05/03). SPI akan terus
berjuang secara politik dan
praktik langsung untuk
menegakkan kedaulatan
pangan demi kedaulatan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta melindungi
segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah
Indonesia.#

LAWAN PERAMPASAN LAHAN!
www.spi.or.id
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Kongres IV Serikat Petani Indonesia

(Atas) Ketua Umum SPI 2014-2019 Henry Saragih, merangkul seluruh Ketua Wilayah SPI mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur
(Kiri Tengah) Ketua panitia Kongres IV SPI Agus Ruli Ardiansyah memberikan kata sambutannya pada pembukaan Kongres IV SPI di Serang, Banten, (02/03)
(Kanan Tengah) Seorang jawara asal Banten mempertontonkan pencak silat dan keahliannya pada pembukaan Kongres IV SPI di Serang, Banten, (02/03)
(Bawah Kiri) Henry Saragih menyampaikan pertanggungjawabannya sebagai Ketua Umum SPI periode 2008 -2013
(Bawah Kanan) Suasana Kongres IV SPI

