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"Pertanian agroekologis 
jadi simbol perjuangan 
kita melawan liberalisasi 
pertanian"

SPI Dukung Jokowi

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) memutuskan untuk mendukung penuh Joko Widodo (Jokowi) menjadi 
Calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya DPP dan Majelis Nasional Petani (MNP) SPI yang 
berasal dari 20 provinsi se-Indonesia melakukan Rapat Pleno Nasional di Jakarta (29-30 April 2014). Dukungan ini pun diapresiasi penuh oleh 
Jokowi yang mengunjungi kantor sekretariat DPP SPI di bilangan Mampang Prapatan Jakarta (01 Mei 2014). 
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SPI – Jokowi Bahas Visi 
Kedaulatan Pangan Indonesia

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) kedatangan calon presiden dari PDI-P, Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis pagi (01/05). SPI sedang 
melaksanakan rapat pleno dengan puluhan pimpinan petani dari seluruh Indonesia di DPP SPI di bilangan Mampang, Jakarta Selatan. Jokowi 
berkesempatan mampir selama satu jam berdiskusi dengan petani.
Marsinem, perempuan petani dari Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan pentingnya peran perempuan petani dalam produksi pangan.

“Jika ada konflik tanah, yang terkena dampak duluan adalah perempuan. Pekerjaan pertanian juga banyak dikerjakan perempuan. Maka peran 
perempuan dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia harus diperhatikan,” demikian masukan beliau bagi Joko Widodo.

Sebastian Anggal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) berdialog tentang pemanfaatan lahan adat dan potensi pertanian NTT.
“Kami siap bekerja keras dengan Pak Jokowi membangun NTT, karena ada potensi besar lahan kering di sana jika dikerjakan oleh rakyat,” ujar 

dia.
Anggota SPI Marzuki (Yogyakarta) dan Indra Sago (Sumatera Barat) mengeluhkan masalah keterbatasan lahan petani dan konflik agraria.

(Kiri-kanan) Mugi Ramanu, Ketua Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI) - Joko Widodo, Calon Presiden RI 2014 - 2019 - Henry Saragih, Ketua Umum 
SPI pada menjawab pertanyaan wartawan dan petani anggota SPI di kantor pusat SPI di Jakarta (01/05)
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“Ada 9.2 juta hektar lahan terlantar milik negara yang siap dikaryakan oleh petani, nelayan dan rakyat pedesaan,” kata Sago.
“Konflik agraria seperti yang terjadi di Kulon Progo—pasir besi, dan keterbatasan olahan petani yang cuma 0,3 hektar harus segera kita 

carikan solusi dalam 10 tahun mendatang,” tukas Marzuki yang juga anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI.
Jokowi merespon sekitar 10 menit, dengan menyatakan masukan-masukan petani tersebut adalah sebenarnya yang terjadi di lapangan—dan 

ia sebagai calon presiden PDI-P memang sedang mendengar masukan-masukan dari bawah tentang problem dan terobosan pertanian Indonesia. 
Ia pun sibuk mencatat pertanyaan tersebut.

“Tentang lahan, kita hitung lagi. Mungkin bukan 9,2 juta hektar. Mungkin lebih (yang bisa dikerjakan petani dan rakyat pedesaan),” ujar dia.
“Pupuk juga bisa dikerjakan petani. Pestisida juga, bahkan yang organik—ramah lingkungan, jadi semuanya bisa dikerjakan petani,” kata dia. 

Khusus untuk NTT dan daerah timur Indonesia, ia menyatakan bahwa potensi lahan kering untuk peternakan sapi, sorgum, pisang juga tinggi, dan 
skalanya harus diperbesar untuk kesejahteraan petani.

SPI mendukung pencalonan Jokowi menjadi presiden RI. “Kita punya banyak kesamaan, dan visi kedaulatan pangan juga ada menjadi salah 
satu fokus Jokowi,” kata Henry Saragih, Ketua Umum SPI.

Pada kesempatan tersebut, SPI melalui Henry Saragih memberikan dokumen “Visi Kedaulatan Pangan 2014-2024” dan lembar-lembar 
infografik yang menceritakan singkat masalah petani dan solusi mencapai kedaulatan pangan Indonesia.#

(Foto) Calon Presiden RI 2014-2019 Joko Widodo berfoto bersama dengan para Badan Pengurus Pusat (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) dan anggota Majelis Nasional 
Petani (MNP) SPI di kantor pusat SPI di Jakarta (01/05)

TEGAKKAN PEMBARUAN AGRARIA 
DEMI TERWUJUDNYA KEDAULATAN PANGAN 

DI INDONESIA
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Ini Dia Pokok Bahasan 
SPI – Jokowi tentang
 Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Diskusi singkat Serikat Petani Indonesia (SPI) – Jokowi tentang Visi Kedaulatan Pangan Indonesia pada Kamis (01/05) ternyata 
menyoal lima pokok.

“Inilah yang harus segera dipecahkan oleh kerja konkret pemerintah selanjutnya bersama petani, nelayan dan rakyat pedesaan,” ujar Henry 
Saragih, Ketua Umum SPI.

SPI membuat risalah singkat kelima bahasan kedaulatan pangan tersebut dengan infografik. Yang pertama adalah masalah tanah dan solusi 
reforma agraria sejati–yakni untuk meredistribusi 9,2 hektar lahan terlantar agar menjadi program padat karya di pedesaan. “Juga agar rata-rata 
kepemilikan lahan petani naik, setidaknya hingga 2 hektar per KK,” ujar Henry lagi.

Yang kedua adalah tentang mengatasi ketergantungan impor pangan. “Kalau impor terus, harga pangan lokal jadi tidak atraktif, petani jadi 
enggan berusaha. Devisa juga habis hingga 150 trilyun per tahun,” ujar Henry. “Anggaran pertanian harus dinaikkan, jadi orang mau bertani, 
banyak insentif,” kata dia lagi.



PEMBARUAN TANI
EDISI 123
MEI 2014P E M B A R U A N  A G R A R I A 5

Dengan demikian, produksi pangan lokal bisa dinaikkan 
bertahap dan impor berkurang. Swasembada pangan bukan sesuatu 
yang mustahil untuk rakyat tani pekerja keras di Indonesia.

Ketiga tentang infrastruktur pedesaan: terutama menyangkut 
perbaikan dan pengadaan jalan, angkutan perintis, irigasi dan 
bendungan, pelabuhan, rantai beku, bank benih dan lumbung pangan 
mandiri.

Infografik keempat dan kelima menyoal rumah tangga petani 
gurem dan kemiskinan di pedesaan.

“Ini masalah utama di pedesaan, sehingga 62% orang miskin 
Indonesia itu ada di pedesaan,” Henry menerangkan lagi.

“Nah, agar tidak miskin: NTP naik hingga 125 persen, 
ketimpangan—Indeks Gini jadi sekitar 0,3 saja, harus dipikirkan 
akses modal dan perlindungan sosial,” pungkas dia.

Bank Petani, asuransi pertanian, asuransi kesehatan desa, serta 
penggalakan pendidikan gratis 12 tahun adalah solusi dari Visi 
Kedaulatan Pangan SPI 2014-2024.#

klik:
www.spi.or.id
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LABUHAN BATU UTARA. Ribuan massa 
petani Dewan Pengurus Cabang (DPC) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Labuhanbatu, 
melakukan aksi damai selama dua hari, 
menuntut untuk menghentikan segala 
bentuk kekerasan, penindasan dan 
kriminalisasi oleh preman dan oknum 
kepolisian kepada para petani anggota SPI.

Di hari pertamanya (24/03) massa 
mendatangi Polres Labuhan Batu dan 
kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Labuhan Batu.

Dalam orasinya, perwakilan massa 
meminta aparat berwajib melindungi 
petani, bukannya malah melakukan 
kekerasan, penindasan dan kriminalisasi.

“Kami minta agar TNI dan Polri agar 
tidak turut campur dalam memfasilitasi 
melindungi para pengusaha perkebunan 
ilegal, melainkan untuk segera menangkap 
dan mengadilinya guna menjalankan 
supremasi hukum,” ungkap Sutan Habaoran 
Siregar, Ketua Badan Pelaksana Cabang 
(BPC) SPI Labuhan Batu Utara.

Sutan Habaoran juga menyampaikan, 
hingga  saat ini, masih banyak perampasan 
tanah-tanah milik petani, dan masih 
banyak perusahaan perkebunan yang 
tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). 
Seperti dialami basis SPI Labuhanbatu 
antara lain, Dewan Pelaksana Basis (DPB) 
SPI Sukarame, DPB SPI Aek Kanopan 
Timur, DPB SPI Aek Kanopan Barat dan 
Aek Kanopan Kota, DPB SPI Aek Kanopan 
Pajak yang berkonflik dengan PT Sri Perlak 
seluas lebih kurang 938 hektar, dan DPB SPI 
Kelapa Sebatang yang berkonflik dengan 
pengusaha seluas lebih kurang 250 hektar.

Di aksinya di hari kedua (25/03), 
ribuan massa aksi mendatangi kantor 
Bupati Labuhanbatu Utara di Aekkanopan. 
Disini, massa aksi meminta agar Bupati 
Labuhanbatu Utara mengeluarkan 
rekomendasi yang mendukung perjuangan 
petani di atas lahan perkebunan Sei Perlak 

(Foto) Massa SPI Labuhan Batu Utara berkumpul di 
depan kantor BPN, menuntut penyelesaian konflik 
lahan di daerahnya

Bersambung ke hal.15

Aksi Dua Hari SPI Labuhan Batu Utara, 
Tuntut Penyelesaian Konflik Lahan 
dan Tolak Kriminalisasi Petani
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QUEVEC CITY. Joan 
Brady (National Farmers 
Union, Kanada), Ben 
Burkett (National Family 
Farm Coalition) dan 
Maxime Laplante (Union 
paysanne) mewakili 
suara petani  kecil di 
Amerika Serikat dan 
Kanada pada Dialog  
Pertanian Keluarga 
Amerika Utara di 
Quebec, Kanada (7-8 
April). Ketiga organisasi 
tersebut adalah anggota 
organisasi petani kecil, 
menengah, dan pekerja 
pertanian terbesar 
gerakan dunia, La 
Via Campesina, yang 
memiliki anggota di 
lebih dari 70 negara, 

(Foto) Lahan pertanian di Kanada milik petani anggota La Via Campesina milik seorang keluarga petani

Tahun Pertanian Keluarga: 
Kedaulatan Pangan adalah 
Kerangka Ketahanan Keluarga Tani

termasuk tujuh organisasi di Amerika Utara. 
"Kami prihatin, banyak suara yang mendorong kepentingan korporasi dalam proses konsultasi ini atas nama pertanian keluarga. Tapi 

mayoritas petani di dunia, termasuk yang di sini, di Quebec, tahu bahwa pertanian berkelanjutan benar-benar terletak pada produksi skala kecil, 
yang memiliki dampak besar pada mitigasi perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati sambil memberi makan masyarakat," kata 
Maxime Laplante.

Di tengah pernyataan FAO (organisasi pangan dan pertanian) yang menyatakan bahwa tahun 2014 ini adalah Tahun Internasional Pertanian 
Keluarga, La Via Campesina menekankan bahwa pertanian keluarga berskala kecil adalah elemen dasar kedaulatan pangan, model alternatif 
produksi pangan yang bebas dari eksploitasi sumber daya manusia dan alam. Industri pertanian dengan nama apapun, telah membawa kita ke 
dalam krisis keberlanjutan. Bahkan dalam menghadapi kerangka kebijakan yang merugikan, kecerdikan dan ketahanan keluarga petani ditambah 
dengan tuntutan masyarakat telah menyebabkan penguatan sistem pangan lokal berbasis keluarga pertanian dan praktik agroekologi.

''Sebuah keluarga petani terdiri dari wanita, pria dan anak-anak, mereka peduli tentang pertanian mereka dan masyarakat adalah penjaga 
terbaik dari tanah dan keanekaragaman hayati. Mereka memiliki saham di masa depan yang berkelanjutan, salah satu yang melindungi tanah 
dan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang terkandung di dalamnya. Benih dan lahan produktif harus tetap di bawah perawatan mereka yang 
memproduksi pangan dunia. "Kata Joan Brady, pemimpin petani perempuan dari organisasi National Farmers Union (NFU), Kanada.

Konsentrasi lahan di Amerika Utara telah menyebabkan pengungsian dan migrasi, sehingga memaksa banyak petani berpindah menjadi 
buruh atau tenaga kerja pertanian di AS dan Kanada, mempertahankan rantai industri pangan di bawah kondisi yang sangat eksploitatif. Anggota 
La Via Campesina Amerika Utara menekankan bahwa visi mereka tentang pertanian keluarga juga bebas dari eksploitasi tenaga kerja buruh tani.#
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Deklarasi Nampula, Mozambik

(Foto) Petani anggota The União Nacional de Camponeses (UNAC), ormas tani Mozambik, melakukan foto setelah pertemuan kaum tani se-Mozambik di Provinsi Nampula.

NAMPULA. The União Nacional de Camponeses (UNAC), adalah gerakan petani Mozambik yang selama lebih dari 25 tahun berjuang untuk 
kedaulatan hak-hak sosial, ekonomi, budaya, pangan masyarakat Mozambik. Menyambut hal ini UNAC menyelenggarakan sebuah majelis umum 
nasional se-Mozambik yang dihadiri oleh ratusan petani laki-laki dan perempuan, hingga pemuda tani yang diselenggarakan di Nampula City, di 
Provinsi Nampula, 29 April - 1 Mei 2014. 

Majelis Umum Nampula tahun ini diselenggarakan ketika suasana dalam negeri Mozambik sedang berada dalam ketegangan politik dan 
militer yang mengancam rekonsiliasi nasional, konsolidasi perdamaian, dan pendalaman proses demokrasi. Ketegangan ini berdampak buruk bagi 
ribuan petani kecil, khususnya yang tinggal di daerah konflik (fisik) terjadi. 

Di sisi lain, petani kecil semakin dipinggirkan dan dikeluarkan total dari kebijakan pembangunan agraria nasional di Mozambik. Akibatnya 
semakin banyak terjadi pelanggaran sistematis hak atas tanah petani oleh perusahaan pertambangan, semakin masifnya proyek hidrokarbon, dan 
proyek-proyek agribisnis raksasa, investasi swasta yang meningkatkan privatisasi lahan

"Petani Mozambik saat ini sedang berada dalam darurat nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan majelis adalah suatu keharusan untuk 
mengatur kembali posisi petani dan ormas tani, menguatkan ketahanan dan agenda perjuangan petani," tutur Reinaldo Chingore, salah seorang 
pimpinan UNAC di Nampula (29/04).

Reinaldo menjelaskan, di antara berbagai masalah nasional yang dihadapi Mozambik, Majelis Nampula menganalisis dan menyetujui 
instrumen strategis yang penting, dengan perhatian khusus pada kegiatan tahunan dan laporan fiskal tahun 2013, dan rencana aksi tahunan 
2014 dan anggaran masing-masing. Isu-isu yang layak menjadi perhatian adalah seperti situasi politik-militer saat ini dan dampaknya terhadap 
kehidupan petani dan produksi pertanian; program Pro Savana dan mekanisme resistensi petani dan strategi untuk menghadapinya oleh 
masyarakat tani dalam pembangunan koridor Nacala dan gerakan petani secara keseluruhan; konflik yang terus tumbuh dan proses perampasan 
lahan di Mozambik; situasi bencana alam dan bencana; dampak negatif dari proyek-proyek raksasa agribisnis; konservasi benih lokal petani; 
rencana nasional untuk mendukung pertanian berbasiskan keluarga petani kecil di Mozambik; hingga pelaksanaa tahun internasional pertanian 
keluarga dan maknanya bagi keluarga petani.

"UNAC dan 20 organisasi nasional telah membuat surat terbuka ke Presiden Mozambik, Brazil, dan Perdana Menteri Jepang, isinya mendesak 
agar program Prosavana dibatalkan. Namun masih belum juga ada tanggapan. Selama acara majelis Nampula ini, para pimpinan petani dari 
seluruh negeri kembali menegaskan penolakannya terhadap Prosavana," ungkap Reinaldo.

Reinaldo menegaskan, UNAC dan ormas tani Mozambik lainnya mencela dan menolak tegas setiap tindakan penganiayaan, intimidasi, 
penyuapan dan manipulasi terhadap setiap individu petani, baik laki-laki atau perempuan, dan juga para pimpinan petani di kabupaten yang 
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terkena dampak Prosavana, yang dilakukan oleh tim implementasi Prosavana, bupati , dan pemimpin nasional tingkat tinggi. Oleh karena itu, 
Majelis Nampula memutuskan bahwa UNAC tidak akan lagi mentolerir tindakan ini dan berjanji untuk menuntut secara hukum para pelakunya, 
baik warga negara nasional Mozambik ataupun penduduk asing yang mengabdi kepada pemerintah.

"Di distrik Gurué dan Alto Molocué, para petani kecil dilukai oleh perusahaan-perusahaan sehingga mereka menjadi susah dan kelaparan. 
Meskipun Mozambik telah merdeka pada 1975, namun hari ini, masyarakat kembali terbenam dalam pengaturan penindasan oleh perusahaan 
dan oleh Pemerintah. Bahkan ada pempimpin satu distrik yang mengancam akan memenjarakan petani jika mereka menolak program Prosavana," 
kata Reinaldo.

Reinaldo melanjutkan, Majelis Nampula ini juga membahas rancangan rencana nasional untuk mendukung pertanian yang dilakukan 
oleh petani kecil. Rancangan Ini adalah usulan kebijakan agraria, diartikulasikan oleh UNAC dan dikembangkan oleh petani-petaninya untuk 
diserahkan kepada Pemerintah Mozambik. Rencana ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam instrumen operasional dari Rencana 
Strategis untuk Pengembangan Sektor Agraria (PEDSA 2011-2020), dan dipandu oleh pendekatan multi-sektoral yang berfokus pada sistem 
produksi petani. Rencana ini akan menjawab panggilan berdaulat keluarga petani yang berkaitan dengan produksi benih yang asli dan tahan 
terhadap perubahan iklim; penyuluhan publik agraria berdasarkan pada penilaian pengetahuan lokal, budaya dan pengalaman petani; 
penggunaan yang lebih baik dari potensi irigasi; proses konstruksi dan rehabilitasi infrastruktur terkait dengan penciptaan kapasitas produktif; 
definisi dan penerapan model efisien akses ke kredit agraria, demi menjamin kedaulatan pangan dan kecukupan nutrisi masyarakat Mozambik.

Tak lupa juga Majelis Nampula ini membahas kebijakan "gender". Gerakan petani Mozambik menganggap bahwa masuknya isu gender dalam 
kebijakan publik untuk sektor agraria cukup penting bagi pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan di Mozambik.

Reinaldo juga mengemukakan, kondisi sosial politik Mozambik saat ini juga menjadi perhatian penting bagi para peserta Majelis Umum 
Nampula 2014 ini. Para petani dari distrik Machanga, Chibabava, Maringué, Gorongosa, Nhamatanda dan Dondo di Sofala, Moatize di Tete, 
Macossa di Manica; Rapale dan Mecuburi di Nampula, Homoine dan Funhalouro di Inhambane, sepakat bahwa musim tanam pertama tahun 2014 
ini benar-benar terganggu sehingga mengalami kegagalan. Mereka semua berharap keadaan akan membaik di paruh kedua tahun ini, seiring 
dengan tersedianya lahan untuk ditanami.

"Kami para petani meminta kepada pihak yang sedang berkonflik untuk segera mengakhiri permusuhan, dan melakukan gencatan 
bersenjata, sebagai satu-satunya rute untuk menyelesaikan perbedaan dalam sengketa. Diakhirinya semua konflik dan serangan militer maka 
akan berkontribusi terhadap pengembangan pertanian dan kedaulatan pangan seluruh rakyat Mozambik. Kami mendesak setiap pihak untuk 
melakukan mekanisme dialog inklusif dan efektif yang transparan dan demokratis," papar Reinaldo.

Reinaldo menambahkan, petani kecil Mozambik tidak akan pernah lelah memperjuangkan hak-haknya, demi mencapai tujuan dan 
kemenangan.

"Kami petani kecil Mozambik, laki-laki dan perempuan, tetap berkomitmen untuk berjuang mengembangkan pertanian yang ramah 
lingkungan dan kesejahteraan petani. Dengan cangkul di tangan, dan kaki kokoh di tanah, kami akan membuat mimpi kami, kehidupan petani 
yang lebih layak, menjadi kenyataan, sehingga kita bisa mewariskannya kepada anak cucu kita," tambah Reinaldo.#

(Foto) Para petani Mozambik membentangkan spanduk penolakan program Prosavana yang berpotensi merampas lahan pertanian milik petani kecil dan menggantinya 
dengan perkebunan monokrop untuk bahan bakar energi alternatif (biofuel)

TOLAK PERAMPASAN LAHAN
TOLAK PERAMPASAN LAHAN

www.spi.or.id
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CAJAMARCA. Ribuan petani, masyarakat adat, dan penduduk lokal dari negara bagian Cajamarca, Peru, menolak proyek pertambangan emas 
raksasa Conga. Alasan utama penolakan ini adalah proyek ini akan mengeringkan seluruh sumber air di sekitar daerah proyek yang seluas 3.000 
hektare. Mayoritas pemilik proyek ini adalah perusahaan Amerika Serikat, Newmont Mining Co, mengatakan akan membangun empat waduk 
untuk menggantikan danau.

"Ada hampir 4.000 petani disini yang menggunakan 30 mata air yang berbeda untuk menanam jagung dan kentang, hingga menggembalakan 
sapi dan dombanya. Mereka takut proyek ini akan mencemari sumber air dan mengeringkannya," kata Antolin Huascar, salah seorang koordinator 
petani di Peru, (24/05).

Antolin menjelaskan, akibat penolakan ini sudah banyak jatuh korban jiwa dari pihak petani. Pada Agustus 2012, lima orang tewas ketika 
polisi dan tentara melepaskan tembakan ke arah demonstran anti-pertambangan. 

"Semua kasus ini telah kami sampaikan ke IAHCR (Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia)," kata Antolin.
Antolin menambahkan pihaknya juga menyesalkan keberpihakan oknum aparat dan pemerintah yang cenderung membela kepentingan 

perusahaan tambang, alih-alih kepentingan rakyat kecil.
"Meski demikian kami petani dan masyarakat adat tidak akan mengendurkan perjuangan kami, " tambah Antolin.#

Petani Tolak Proyek Raksasa
Pertambangan Emas di Peru

(Foto) Ribuan petani Cajamarca, Peru menolak proyek pertambangan emas raksasaConga yang akan mengeringkan seluruh sumber air di sekitarnya.
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SPI Lebak Desak Pemda 
Distribusikan Lahan Terlantar

LEBAK. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Lebak mendesak pemerintah daerah untuk segera 
mendistribusikan lahan terlantar seluas 12 ribu hektare. Menurut Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Lebak Abay Haetami, lahan seluas 12 
ribu hektare tersebut diterlantarkan begitu saja oleh pihak swasta tanpa dimanfaatkan.

“Padahal saat ini 17 ribu kaum buruh tani di Kabupaten Lebak ini tidak memiliki lahan,” tutur Abay di Malingping, Lebak (02/04).
Abay juga menjelaskan, belasan ribu petani tersingkirkan oleh kepentingan investor. Ini terbukti dengan data puluhan ribu hektar lahan HGU 

di Kabupaten Lebak yang dikontrakan pemerintah kepada para investor dalam waktu lama yang notabene tidak memiliki bukti penggarapan atas 
HGU itu. 

“Seharusnya Pemda mendistrbusikan lahan tersebut agar diolah oleh petani sehingga lahan menjadi produktif, mampu menghidupi keluarga 
petani dan juga berkontribusi terhadap kedaulatan panagn masyarakat Lebak dan Banten pada umumnya,” tuturnya.

Abay juga menyampaikan, di wilayah Lebak Selatan juga terdapat lebih dari dua ribu hektar lahan HGU yang telantar, seperti Lahan Hutan 
Pertiwi (LHP) di Cigemblong, Malingping Indah Internasional (MII) dan lahan PT Panggung di Wanasalam.

Ditemui di tempat berbeda, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Banten Achmad Syafei menyampaikan, selama ini para petani SPI di 
Lebak sudah ada yang berhasil mengolah lahan perjuangan dan sudah beberapa kali panen.

“Jika saja lahan seluas itu diolah oleh petani bukan tidak mungkin Provinsi Banten bisa swasembada pangan,” kata Achmad Syafei di Serang, 
Banten (02/04).

(Foto) Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Lebak, Banten, Abay Haetami.
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Tegakkan Kedaulatan 
Nasional di Perbenihan

Siaran Pers Bersama Jaringan Advokasi Petani Pemulia Tanaman

Kami adalah koalisi ormas yang selama ini bekerja dalam Jaringan Advokasi Petani Pemulia Tanaman, telah melakukan pembelaan tehadap 
petani pemulia benih yang mengalami kriminalisasi dan diskriminasi; mempromosikan hak asasi petani; dan melakukan permohonan uji materi 
Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.

Kami telah mendapatkan informasi tentang adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 20/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, yang 
diajukan oleh Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura, dan beberapa individu.

Inti dari permohonan Para Pemohon adalah mempersoalkan isi dari Pasal 100 Ayat (3)  dan Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Holtikultura, yang isinya sebagai berikut :

“Pasal 100
(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).”
 “Pasal 131
(2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan 

penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”
 Para Pemohon mempertentangkan Pasal-pasal tersebut di atas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu 

terhadap :
Pasal 27
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, 

dan negaranya.
 Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.
 Pasal 33
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Para pemohon dalam permohonannya pada intinya memintakan kepada Mahkamah untuk:
1)      Menyatakan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, konstitusional bersyarat sepanjang 

ditafsirkan tidak berlaku bagi sektor perbenihan; dan
2)     Menyatakan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura,konstitusional bersyarat sepanjang 

ditafsirkan tidak berlaku bagi sektor perbenihan holtikultura.
Alasan-alasan dari para pemohon Uji Materiil Undang-Undang Hortikultura yang termaktub dalam Risalah Sidang Selasa, 18 Maret 2014 

dalam Perkara Nomor 20/PUU-XII/2014 menyatakan :
“….. ketika memasukkan sektor perbenihan di dalam konsep pembatasan modal asing ini, akan berdampak ke sektor farmingnya, akan 

berdampak ke sektor hilirnya, sampai ke penunjangnya, yang kerugiannya antara lain:
1.      Investasi dan atau investor-investor asing keluar dari Indonesia;
2.      Para investor akan memindahkan investasinya ke negara-negara lain;
3.      Kita harus mengimpor benih dan kita harus mengimpor sayuran dan buah-buahan.”
Mengetahui hal tersebut di atas koalisi/jaringan akan melakukan gugatan intervensi (cegah uji materi) terhadap Pengujian Undang-Undang 

Hortikultura dengan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Pihak Terkait yang didaftarkan hari ini, dengan alasan sebagai 
berikut :

 1. Bahwa secara turun temurun, petani telah melakukan pemuliaan tanaman. Ketergantungan petani terhadap benih perusahaan justru 
diciptakan oleh kebijakan Negara melalui Revolusi Hijau, pemberlakuan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, serta adanya liberalisasi 
pertanian dan pangan.

2. Bahwa hal tersebut di atas mengakibatkan terjadinya monopoli oleh segelintir perusahaan benih trans-nasional dibidang benih, yaitu 
antara lain East West Seed. Monsanto, Cargill, Syngenta, DuPont, Bayer, dan lainnya.

3. Bahwa sebelumnnya, upaya para petani dalam memuliakan benih untuk memenuhi kebutuhan benih pertanian keluarga skala kecil 
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terhalangi oleh praktek diskriminasi dan kriminalisasi yang dilakukan Negara berdasarkan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.
4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 atas Uji Materiil Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman telah 

memberikan kesempatan kepada para petani untuk menciptakan dan mengedarkan benih idaman bagi pertanian keluarga skala kecil.
5. Bahwa pembatasan investasi asing di bidang perbenihan sangat diperlukan untuk menghindari monopoli dan dominasi perusahaan trans-

nasional atas perbenihan nasional.
6. Bahwa kebijakan impor holtikultura selama ini juga bersumber dari kebijakan Negara, bukan akibat dari ketidak mampuan petani dalam 

memproduksi benih dan menghasilkan produk holtikultura yang berkualitas.
7. Bahwa sudah saatnya Negara memberikan dukungan kepada para petani pemulia tanaman dan membatasi perusahaan trans-nasional di 

bidang benih.
8. Bahwa tidak benar selama ini perusahaan trans-nasional telah melakukan transfer teknologi di bidang perbenihan, justru yang ada adalah 

sebaliknya yaitu  mereka mengambil plasma nutfah dan benih serta pemuliaan tanaman dari petani untuk dikembangkan sendiri oleh perusahaan 
dan didaftarkan sebagai varietas baru milik mereka.

9. Bahwa di setiap daerah bahkan pada setiap rumah tangga petani, para petani mempuyai kemampuan untuk memuliakan benih sesuai 
dengan kbutuhan daerahnya masing-masing, sehingga apabila perusahaan asing di bidang perbenihan hengkang dari Indonesia, dipastikan 
Indonesia tidak akan kekurangan benih.

10. Bahwa industri nasional di bidang benih juga tidak akan mati karena di tinggal investasi asing selama mereka mau bekerjasama dengan 
para petani pemulia tanaman.

11. Bahwa pembatasan investasi asing di bidang perbenihan merupakan pelaksanaan fungsi Pengaturan dari Hak Menguasai Negara atas 
kekayaan alam di bidang perbenihan untuk melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 
Hormat Kami
Para Pemohon Pihak Terkait/Pengguggat Intervensi
1. Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)
2. Gunawan, Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights  Committee for Social Justice (IHCS)
3. Widyastama Cahyana, Direktur Eksekutif Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)
4. Muhammad Nur Uddin, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API)
5. Witoro, Ketua Badan Pengurus Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
6. Muhammad Riza Adha Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)
7. Prof. DR. Ir. Dwi Andreas Santosa, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (ABBTI)
8. Dwi Astuti Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa
9. Jefri Gideon Saragih Direktur Perkumpulan Sawit Watch
Kuasa Hukum (Tim Advokasi Jaringan Petani Pemulia Tanaman)
Benidikty Sinaga, Ecoline Situmorang, Henry David Oliver Sitorus, Janses E Sihaloho, Ridwan Darmawan, Riando Tambunan, Arif Suherman, 

Anton Febrianto, Priadi Talman,  Dhona El Furqan, Rahmi Hertanti, Amrullah Khumaidi Wijaya

Jakarta, April 2014

(Foto) Beberapa benih lokal yang dipamerkan dalam pameran pertanian agroekologis di Kongres La Via Campesina di Jakarta, Juni tahun lalu.
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SPI Pasaman Selenggarakan 
Pendidikan Pertanian Agroekologi

PASAMAN. Dalam rangka memperkuat perjuangan organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam mewujudkan kedaulatan dan melawan 
liberalisasi produksi pertanian, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Barat melakukan pendidikan pertanian agroekologi di basis SPI 
Simpang, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman.

Dalam pendidikan yang bertemakan “Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Mengembalikan Budaya Pertanian yang Tidak Merusak Alam” 
ini diikuti oleh dua puluh orang peserta yang terdiri dari utusan masing-masing basis yang ada di kecamatan Simpati. Acara ini diadakan dari 
tanggal 23 – 30 April 2014, dan kemudian dilanjutkan dengan praktek di lahan kolektif basis selama satu bulan ke depan.

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Pasaman Martias menyampaikan pendidikan pertanian agroekologis ini cukup bermanfaat. ia juga 
berharap ke depannya akan lebih banyak lagi pendidikan-pendidikan, bukan hanya di bidang pertanian agroekologis, namun juga pendidikan soal 
ekonomi, politik dan budaya.

Sementara itu menurut Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat Irwan Hamid, pendidikan pertanian agroekologis yang 
diadakan ini semangatnya adalah melawan ketidakadilan dan liberalisasi sektor pertanian. Akibatnya beban biaya pruduksi petani semakin besar.

“Yang perlu disadari adalah ketergantungan kita pada bahan kimia berupa pupuk dan pestisida sesungguhnya hanya menguntungkan 
sekelompok orang dan perusahaan pembuat pupuk dan pestisida. Belum lagi semakin tergantungnya petani kepada benih hasil rekayasa genitika 
yang membuat benih-banih lokal kita semakin hilang di tengah sawah atau ladang kita. Hasil panen kita yang sesungguhnya tidaklah signifikan 
degan biaya produksi kita harus berhadapan lagi dengan hasil pertanian impor di pasar-pasar tradisional,” papar Irwan Hamid.

Irwan Hamid juga mengharapkan agar pendidikan pertanian agroekologis kali ini mampu melahirkan kader-kader pejuang kedaulatan 
pangan yang memilih pertanian agroekologis sebagai jawaban dari persoalan yang dihadapi oleh petani akan mahal dan juga langkanya pupuk 
dan ketergantungan petani akan benih hasil rekayasa genitika

“Pertanian agroekologis ini juga menjadi simbol perjuangan kita melawan liberalisasi sektor pertanian,” tambahnya.#

(Foto) Para peserta dan panitia pendidikan pertanian agroekologis yang dilaksanakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat di 
Pasaman, 24-30 April 2014.
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TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 041

MENDATAR
1. Penjaga kedaulatan pangan    5. Rumah ibadah kaum muslim    7. Benar-benar ada, jelas    8. Tuturan yang 
membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal    10. Pemegang kedaulatan tertinggi    12. Berada di bawah 
sesuatu    13. Orang yang mempunyai kepandaian dl suatu pekerjaan tangan    16. Panggilan ramah kepada 
adik, yang lebih muda    19. Lebih terampil menggunakan bagian badan sebelah kiri    21. Menggembalakan
24. Sejenis bahan bakar    27. Turun naik lagu yang beraturan    29. Kereta beroda dua yang ditarik kuda
33. Kantor berita resmi Indonesia    35. Negara Arab    36. Sejenis pohon    38. Saat mendekatnya kejadian 
atau peristiwa    40. Pemimpin pertandingan olahraga    41. Tempat duduk orang yang menunggang kuda
42. Sejenis olahraga beladiri
    
MENURUN
1. Makanan terbaik untuk bayi    3. Perempuan yangg merawat (menyusui, dsb) anak tuannya    4. Awan 
lembap yang melayang di dekat permukaan tanah    5. Kelompok kekerabatan    6. Berlagak, suka pamer
9. Pakaian wanita    11. Mata uang Jepang    14. Sejenis singkong    15. Kosong, nihil    17. Meminta kepada 
Tuhan    18. Daftar Pencarian Orang    19. Keluar masuknya uang    20. Harapan    22. Cahaya (Arab)
23. Kata ganti kepunyaan    25. Sajak lirik untuk menyatakan pujian    26. Gembira, Bahagia    27. Atom 
bermuatan listrik    28. Pasangan baut    30. Alat perekat    31. Roh    32. Luapan perasaan    33. Saya (Jepang)
34. Hadir, telah sedia    37. Kata tanya    39. Bahan Bakar Gas         

Sambungan dari hal. 14

di Desa Sukarame Kecamatan 
Kualuhhulu karena masa 
berlaku HGU (Hak guna 
usaha) perusahaan itu sudah 
habis.

Menurut Sutan Habaoran 
Siregar, eks perkebunan 
PT.Sei Perlak masa berlaku 
HGU-nya sudah habis sejak 
tanggal 31Desember 2010. 
PT.Sei Perlak sudah tidak 
mempunyai hak lagi di tanah 
seluas lebih kurang 938 
hektar tersebut.

“Selain itu kami juga 
meminta dukungan atas 
konflik di di Desa Kelapa 
Sebatang yang melibatkan 
lahan seluas 250 hektar. 
Lahan itu sudah kami 
tanami sejak tahun 1999, 
namun ada pengusaha yang 
menggunakan preman 
membakar lahan dan 
mengintimidasi kami,” tutur 
Sutan Habaoran Siregar.

Massa aksi diterima 
oleh Asisten Pemerintahan 
Kabupaten Labuhan Batu 
Utara, Habibuddin, yang 
mewakili bupati. Mengenai 
tuntutan massa SPI, ia 
menyampaikan hal itu 
menjadi kewenangan dari 
BPN dan Kementerian 
Kehutananan.

Dijumpai di tempat 
terpisah, Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah 
(BPW) SPI Sumatera 
Zubaidah menyampaikan, 
dalam perjuangannya 
mempertahankan lahan SPI 
berpedoman pada pasal 33 
UUD 1945 dan juga UUPA 
No.5 Tahun 1960.

“Tanah mutlak dimiliki 
oleh petani jika ingin 
sejahtera. Selain itu, petani 
kecil seperti kami inilah yang 
berkontribusi dalam menjaga 
kedaulatan pangan dan 
memberi makan masyarakat, 
bukan pertanian berbasiskan 
industri skala besar yang 
hanya menguntungkan 
segelintir orang. Oleh 
karena itu pemerintah wajib 
mendukung dan melindungi 
kami petani,” ungkanya di 
Asahan, Sumatera Utara 
(26/03).#

Tolak perampasan lahan
www.spi.or.id
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SPI - Joko Widodo Bicarakan Kedaulatan Pangan 
dan Kesejahteraan Petani Kecil

(Kiri atas) Calon Presiden RI Jokowi disambut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih begitu tiba di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI di 
Mampang Prapatan XIV, Jakarta Selatan. (Kanan atas) Kiri-kanan: Ketua Majelis Nasional Petani (MNP) SPI Mugi Ramanu - Jokowi - Ketua Umum SPI Henry Saragih
(Kiri Tengah) Marzuki dan Sebastian Anggal, dua orang anggota MNP SPI asal Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur bertanya kepada Jokowi tentang visi misinya di 
bidang pertanian. (Kanan tengah) Jokowi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para petani SPI yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. (Kiri Bawah) Ketua 
Umum SPI Henry Saragih menyerahkan dokumen visi misi kedaulatan pangan Indonesia milik SPI kepada Jokowi, dan berharap Jokowi bersama kaum tani menegakkan 
kedaulatan pangan di Indonesia. (Kanan bawah) Foto bersama Jokowi bersama pengurus DPP dan MNP SPI  


