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kaum tani"

PENAS Jadi Ajang Jualan 
Perusahaan Pertanian

(Foto) Aksi SPI Kabupaten Sumatera Utara  menuntut penyelesaian sengketa agraria di daerahnya. Sementara itu di sisi lain, penyelenggaraan 
Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) malah jadi ajang perusahaan pertanian menjual produknya.
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PENAS Jadi Ajang Jualan 
Perusahaan Pertanian

JAKARTA. Ajang Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XIV yang berlangsung 7-12 Juni 2014 di Malang, Jawa Timur akhirnya berakhir. Namun, 
acara yang dihadiri oleh 35.000 petani dan nelayan dari 35 provinsi, 500 kabupaten-kota, hingga 60 orang perwakilan petani dari ASEAN dan 
Jepang ini juga meninggalkan cerita miris.

PENAS kali ini yang harapannya bisa menjadi ajang pertemuan bagi petani nelayan untuk saling bertukar informasi, belajar, serta 
meningkatkan motivasi kepada generasi muda untuk cinta kepada bidang pertanian dan perikanan, malah menjadi tempat para perusahan 
pertanian transnasional mencari keuntungan, demi menumpuk pundi-pundi keuntungannya. Adalah perusahan besar benih transgenik, pestisida 
dan herbisida seperti Syngenta, Bayer, Nordox, AHSTI, Nufarm. Mereka memasarkan produknya secara masal dan menganjurkan para petani 
untuk memakai produk yang mereka hasilkan.

Hal ini tentu saja sangat disayangkan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih. Menurutnya, PENAS seharusnya 
menjadi proses demokratis seperti melakukan rembug nasional petani untuk mengidentifikasi, melakukan analisis dan sekaligus menyusun 
program aksi untuk mengatasi segala ancaman dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat petani.

“PENAS ini seharusnya dari petani oleh petani dan untuk petani, bukan jadi ajang cari keuntungan para perusahaan pertanian transnasional 
yang hanya memikirkan keuntungannya sendiri,” tegas Henry di Jakarta (16/06).

Henry menegaskan, SPI menolak keras campur tangan perusahaan transnasional pertanian dalam pertanian, karena akan menghilangkan 
kedaulatan petani akan benih dan pupuk.

“Secara halus, petani digiring untuk akhirnya tergantung terhadap produk-produk mereka. Dari sisi produksi, hasil panen yang menggunakan 
input-input kimia juga tidak sebanding dengan biaya pembelian benih dan pestisida kimia. Padahal pertanian agroekologis yang lebih ramah 
lingkungan telah terbukti mampu menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi, dan mampu melestarikan benih-benih lokal petani,” papar Henry.

Oleh karena itu Henry mempertanyakan motif panitia pelaksana PENAS dan pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian.
“Saya khawatir PENAS ini memang diadakan sebagai ajang untuk “menjual” petani kita kepada perusahaan pertanian transnasional, bahkan 

dalam acara field trip PENAS kali ini pun, panitia mengajak para peserta berkunjung ke lahan percontohan milik perusahan benih transgenik, 
pestisida dan pupuk kimia juga. Jika memang iya, kami meminta agar pemerintah mengevaluasi kembali perhelatan ini,” ungkap Henry.

Sebelumnya SPI juga mempertanyakan proses demokrasi dan legitimasi PENAS kali ini. Panitia PENAS tidak melibatkan SPI dan organisasi 
tani dan nelayan lain melalui proses demokrasi, komunikasi dan koordinasi, sehingga pada akhirnya tidak dilibatkan pada proses selanjutnya dan 
hanya diposisikan sebagai peserta.

“PENAS 2014 juga ternyata mengundang calon presiden Prabowo Subianto untuk berbicara pada Jumat pagi (06/06). Fakta ini sangat 
melukai proses demokratisasi di Indonesia terutama untuk petani dan masyarakat pedesaan, terlebih karena PENAS 2014 menggunakan APBN 
dan APBD yang merupakan dana publik,” tambah Henry.#

(Foto) Benih lokal hasil produksi petani SPI. PENAS sejatinya jadi tempat bagi petani se-Indonesia untuk bertukar informasi untuk saling bertukar informasi dan produk 
pertaniannya, bukan malah jadi ajang jualan perusahaan pertanian.
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"Kami yakin ke depan terwujud 
ekonomiyang lebih baik. Kami ingin 

bekerja sekuat tenaga siang dan 
malam untuk rakyat Indonesia" 

- Jokowi, 15 Juni 2014 -

PENAS 2014 
Tidak Demokratis, 
Penuh Politisasi
JAKARTA. Pada 7-12 Juni 2014 ini Kementerian Pertanian menggelar Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XIV di Malang, Jawa Timur. 
Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 4748/Kpts/OT.160/10/2013, PENAS merupakan wahana petani dan nelayan Indonesia untuk 
membangkitkan semangat, tanggung jawab dan melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan 
sistem dan usaha agribisnis.

PENAS seharusnya menjadi proses demokratis seperti melakukan rembug nasional petani untuk mengidentifikasi, melakukan analisis dan 
sekaligus menyusun program aksi untuk mengatasi segala ancaman dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat petani. PENAS seharusnya 
menjadi forum yang inklusif bagi seluruh petani Indonesia, tidak hanya untuk golongan dan kelompok tani-nelayan tertentu. Saat ini, PENAS akan 
berlangsung dengan hanya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) saja. Henry Saragih, Ketua 
Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan, hal tersebut jelas mengecewakan.

“Banyak serikat petani, kelompok tani, serikat nelayan tingkat nasional dan regional tidak dilibatkan. SPI sebagai gerakan petani kecil, 
masyarakat adat, buruh tani, perempuan dan kaum muda pedesaan merasakan ada diskriminasi,” tuturnya.

Padahal dengan pelibatan kelembagaan yang lebih luas, PENAS bisa benar-benar menjadi wadah demokratisasi kelembagaan petani yang 
inklusif dan demokratis, baik dari sisi fokus perhatian, perjuangan maupun bentuk kelembagaan petani. SPI memang masuk dalam susunan 
kepanitiaan PENAS bersama dengan beberapa organisasi tani lain, sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Pertanian No.4748/Kpts/
OT.160/10/2013. Namun pada sisi lain, pelibatan tersebut kurang melalui proses demokrasi, komunikasi dan koordinasi, sehingga pada akhirnya 
SPI dan organisasi tani lain tidak dilibatkan pada proses selanjutnya dan hanya diposisikan sebagai peserta. Bahkan, petani SPI juga tidak 
diundang ikut serta ke Malang.

“Dengan ini, legitimasi dan proses demokrasi di dalam PENAS menjadi pertanyaan besar,” kata Henry lagi.
Sementara masalah petani mulai dari sektor hulu hingga hilir sangat kompleks, sehingga sebagian besar petani masih terperangkap 

dalam kemiskinan dan tidak memiliki penghidupan yang layak. Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, terdapat 14,25 juta rumah tangga petani 
gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Jika tiap rumah tangga petani mempunyai dua anak, maka jumlah petani miskin–karena 
keguremannya—mencapai 57 juta jiwa. Rumah tangga petani gurem di pedesaan tersebut ini pada posisi kurang bahagia dibandingkan dengan 
rumah tangga perkotaan bila mengacu pada Indeks Kebahagiaan 2013 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tahun 2014 ini adalah perayaan Tahun Internasional Pertanian Keluarga yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maka 
melibatkan seluruh petani—termasuk mereka yang paling miskin—adalah solusi kemiskinan di pedesaan,” tegas Henry.

Penyelanggaraan PENAS pada masa kampanye Pilpres seharusnya menjadi momentum dan refleksi diri masyarakat tani untuk menguatkan 
posisi politik pertanian dan petani sendiri. Namun setelah ada pertanyaan demokrasi dan inklusivitas, muncul pula masalah politisasi. PENAS 
2014 ternyata mengundang calon presiden Prabowo Subianto untuk berbicara pada Jumat pagi (06/06). Fakta ini sangat melukai proses 
demokratisasi di Indonesia terutama untuk petani dan masyarakat pedesaan, terlebih karena PENAS 2014 menggunakan APBN dan APBD yang 
merupakan dana publik.

“Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, SPI meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian terkait serta panitia 
PENAS untuk mempertanggungjawabkan kejanggalan proses demokratisasi dan politisasi pada PENAS 2014 Malang,” tambah Henry.#
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Rakyat Desa Tidak 
Sebahagia Rakyat Kota

JAKARTA. Menjelang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir, Badan Pusat Statistika (BPS) meluncurkan indeks 
kebahagiaan (IK) (02/06/2014) yang menyatakan bahwa rumah tangga perdesaan tidak cukup bahagia dibandingkan dengan rumah tangga 
perkotaan selama tahun 2013. IK Kota dan Desa berturut-turut adalah 65,92 dan 64,32.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, hal ini dikarenakan memang ada yang salah dengan program 
pembangunannya, sehingga rakyat desa tidak sebahagia rakyat kota. Hasil IK utk aspek Desa-Kota ini menunjukkan telah terjadi Pembangunan 
Bias Kota (berorientasi Kota), dengan dicirikan oleh kota sebagai pusat bisnis, industri, hiburan, dan pemerintahan, sehingga putaran uang 
praktis akan lebih banyak di kota ketimbang di desa. Tercakup di dalamnya adalah uang atau keuntungan dari nilai tambah bisnis pengolahan dan 
distribusi hasil-hasil pertanian yang diproduksi oleh kaum tani pedesaan di tengah ketidakpastian dan kekurangan lahan, ketidakpastian iklim, 
harga, pasar, dukungan modal, infrastruktur terbatas dan ketidakonsistennya kebijakan pemerintah, serta ketidakpastian hukum atas konflik 
agraria.

“Muara dan dampak dari semua problem tersebut adalah kemiskinan agraria pedesaan, realita kemiskinan pedesaan selalu di depan daripada 
kemiskinan perkotaan. Ini berarti kemuliaan rumah tangga desa penghasil pangan tidak diimbangi dengan kemuliaan ekonomi pertanian,” 
tuturnya di Jakarta (08/06).

Selama kurun waktu Maret – September 2013, terjadi peningkatan jumlah orang miskin baik di kota dan di desa (lihat grafik di bawah). 
Dengan demikian pula terjadi transformasi semu dari pertanian ke non pertanian – yang ditandai dengan hilangnya lima juta rumah tangga 
pertanian dalam kurun waktu 10 tahun atau 500 ribu keluarga petani per tahun meninggalkan tanahnya. Dari orang-orang pedesaan tersebut 
diantaranya terdapat pemuda-pemudi, sehingga hanya petani-petani tua yang masih tinggal di pedesaan.

Selanjutnya pertambahan orang miskin di perkotaan sangat diduga setara dengan pindahnya rumah tangga miskin tersebut ke kota, entah di 
gang-gang sempit di belakang gedung atau apartemen mewah, atau di pinggiran sungai (river side) dan pinggiran rel kereta api (rel estate). Meski 
demikian, menurut IK, mereka cukup berbahagia, dibandingkan keluarganya di pedesaan.

Henry Saragih menegaskan, adalah tantangan yang tidak ringan untuk mengatasi warisan pemerintah SBY, dimana desa tidak sebahagia kota. 
Menurut Henry, resolusi SPI tentang Pembangunan Pedesaan yang dikeluarkan dalam Kongres IV SPI Maret 2014 tentunya bisa menjadi salah satu 
acuan untuk menindaklanjuti Laporan Indeks Kebahagiaan Juni 2014 tersebut.

“Bahwa pembangunan perdesaan dilakukan melalui mekanisme partispasi masyarakat secara aktif; bahwa pemerintahan desa dapat 
melaksanakan pendataan penguasaan dan kepemilikan sumber agraria sebagai basis dilaksanakannya pembaruan agraria; bahwa pembangunan 
perdesaan juga berarti memperluas dan memperkuat peran dan akses masyarakat desa terutama kaum perempuan; bahwa diperlukan 
strategi pemberdayaan dan perlindungan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitas penduduk desa secara insan (didalamnya 
terdapat ketrampilan dan marwah), penguatan kelembagaan perdesaan dan jaringan ekonomi politik yang kuat; bahwa perlunya praktek-
praktek agroekologi baik dalam usaha budidaya pertanian maupun usaha non budidaya pertanian (off farm); bahwa pembangunan perdesaan 
mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan (brotherhood) dan kegotong royongan guna mewujudkan kedaulatan pangan, 
kemakmuran dan keadilan sosial,” papar Henry.#

Grafik perbandingan kebahagiaan masyarakat di desa dan kota.
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NTP Turun, Petani 
Pangan Kian Tertekan

JAKARTA. Menjelang akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kesejahteraan petani tanaman pangan kian terpuruk. Hal ini dapat 
dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurun selama enam bulan terakhir. Pada bulan Juni, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi 
penurunan NTP tanaman pangan dari 98,20 menjadi 97,98, sementara nilai tukar petani secara umum sedikit meningkat dari 101,80 menjadi 
101,88.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, penurunan ini disebabkan oleh tingginya indeks yang dibayar oleh petani 
pangan daripada indeks yang diterimanya. Sebenarnya ada kenaikan indeks yang diterima petani, baik karena terjadi kenaikan harga gabah petani 
maupun kenaikan upah buruh tani. Namun BPS mencatat kenaikan Indeks yang dibayar untuk membeli seluruh elemen konsumsi menyebabkan 
hasil penjualan gabah petani dan kenaikan harga upah buruh tani tidak bisa mengangkat kesejateraan mereka.

“Tercakup didalam Indeks yang harus dibayar petani adalah biaya produksi pertanian. Oleh karena itu kelangkaan pupuk yang menyebabkan 
kenaikan harga pupuk tentunya membuat biaya produksi pertanian meningkat,” ungkap Henry di Jakarta (03/06).

Henry melanjutkan, pupuk subsidi yang harganya berkisar Rp 70.000 per 50 kg dijual di pasaran dengan harga Rp.110000- 170000. Kenaikan 
nilai yang harus dibayar tersebut ditunjukkan pula dari adanya inflasi pedesaan sebesar 0,23 % dengan komponen terbesar rata-rata untuk bahan 
makanan.

“Sungguh hal yang memprihatinkan pedesaan sebagai pusat pangan justru menjadi pusat pangan mahal. Tekanan kepada petani pun 
cenderung akan semakin tinggi menjelang puasa Ramadhan dan Iedul Fitri,” lanjutnya.

Oleh karena itu Henry menambahkan, langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah perbaikan dan pengawasan distribusi 
pupuk subsidi dan juga benih, pada jangka pendek dan menjadikan subsidi langsung kepada petani dalam jangka panjang.

“Demikian juga perbaikan distribusi pangan seperti memperpendek jaringan distribusi dan perbaikan infrastruktur sehingga harga pangan 
yang ada di pasar-pasar pedesaan tidak mengalami kenaikan yang drastis,” tambahnya.#

Grafik Nilai Tukar Petani (NTP) secara keseluruhan (NTP tot) dan NTP Pangan (Tpang).
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NTP Perkebunan 
Rakyat Naik, Harapan 
dan Cemas Berlanjut

JAKARTA. Tanaman perkebunan masih memberi harapan hidup bagi petani pekebun. Setidaknya demikian yang bisa dimaknai dari Laporan Nilai 
Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPPR) yang diluncurkan oleh BPS pada tanggal 2 Juni 2014.  Tanaman perkebunan dalam hal ini diantaranya 
adalah kelapa sawit, kakao, karet, kopi, rempah-rempah dan sebagainya. NTPPR menunjukkan trend kenaikan selama enam bulan.

Untuk Bulan Mei 2014, NTPPR sebesar 102,64 atau naik 0,84 dari nilai Bulan April 2014 atau naik 1,76 dari Bulan Desember 2014. Trend 
kenaikan ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dipengaruhi oleh NTPPR dari kelapa sawit, kakao, kopi dan Nilam. Berikut perkembangan 
NTTPPR yang dikeluarkan oleh BPS sepanjang Januari hingga Juni 2014.

Tanaman perkebunan sebagai cash crop atau bernilai ekonomi tinggi sehingga tidak heran bangsa-Bangsa Eropa melakukan kolonialisasi atau 
penjajahan selama ratusan tahun di Indonesia untuk mengambil dan memperdagangkan hasil-hasil perkebunan rakyat ke pasar Eropa. Orientasi 
perdagangan perkebunan era kolonial masih terus berlangsung sampai sekarang melalui kebijakan perkebunan yang berorientasi ekspor, 
terkhusus perkebunan yang dikelola oleh BUMN dan Swasta.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, tingginya permintaan  pasar hasil perkebunan di dunia juga membuat 
tingginya kebutuhan lahan untuk perluasan perkebunan tersebut terlepas dari adanya hambatan atau syarat perdagangan internasional yang 
dikaitkan dengan emisi karbon dan kerusakan alam.

“Bahkan saat ini pemerintah sudah mengeluarkan moratoriun pengembangan kelapa sawit,” ungkap Henry di Jakarta (06/06).
Henry mengungkapkan, di samping kebutuhan lahan di sisi hulu, kebutuhan untuk mengembangkan industri hilir, sehingga nilai tambah 

melalui pengolahan pasca panen, juga bisa didapat ketimbang hanya menjual atau menjual ekspor bahan mentahnya. Justru pada isu kebutuhan 
industri inilah, rasa was-was akan muncul pada sektor perkebunan rakyat, terkhusus kakao. Hal ini terkait dengan desakan sejumlah pihak 
kepada pemerintah untuk membebaskan bea masuk biji kako, sementara pemerintah sendiri sudah mengenakan bea keluar untuk menumbuhkan 
industri hilir.

“Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2014, bea keluar biji Kakao sebesar 10 %.  Bila bea masuk biji kakao 
0%, harga biji kakao – terkhusus – milik perkebunan rakyat akan menurun karena banjirnya biji kakao impor yang dibutuhkan oleh industri 
pengolahan Kakao dalam negeri,” tegasnya.

Merujuk pada data Kementerian Perindustrian sampai saat ini terdapat 25 perusahaan Kakao di Indonesia. Bahkan Perusahaan Transnasional 
PT.Cargil akan sudah membuka pabrik pengolahan Kakao di Gresik. Oleh karena itu niat untuk membangun industri hilir kakao sudah tidak 
seharusnya berdampak pada kesejahteraan petani perkebunan kakao.

“Justru selanjutnya bagaimana usaha memajukan industri hilir tersebut akan menumbuhkan industri-industri kakao rakyat. Dengan demikian 
harapan petani pekebun tetap berlanjut di bulan-bulan,” tambah Henry.# 

Grafik Nilai Tukar Petani (NTP) secara keseluruhan (NTP tot) dan NTP Perkebunan Rakyat (NTPPR).
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Penghargaan FAO dan 
Proposal Evo Morales di G77
JAKARTA. Pada 16 Juni 2014, 
Organisasi Pangan Sedunia ( FAO) 
mengumumkan dan memberi 
penghargaan kepada Chile, Maroko 
dan China yang sudah mencapai 
target Millenium Development Goals 
(MDG) dan World Food Summit 
dalam hal menurunkan setengah 
angka kelaparan (atau kurang dari 
5%) dari tahun 1990 sampai tahun 
2013. Chile telah mencapai target 
dari World Food Summit, sementara 
China dan Maroko mencapai target 
dari MDGs.

Chile berhasil mengurangi 
prevelensi kurang gizi dari 9% pada 
tahun 1990-92 menjadi kurang 5% 
pada tahun 2011-2013. Sementara 
China berhasil menurunkan angka 
kelaparan dari 22,9 % pada tahun 
1990-1992 pada tahun 2011-2013..
hingga 9,4 %, dan Maroko pada 
angka 6,7 % hingga 5 % atau dari 1.7 
juta penduduk yang lapar pada tahun 
1990-1992 hingga 1.6 juta jiwa pada 
tahun 2011-2013.

Negara-negara lain yang berhasil 
menurunkan angka dibawah 5 
% adalah  Argentina, Barbados, 
Dominika, Brunei Darussalam, Mesir, 
Iran, Kazakhstan, Lebanon, Malaysia, 
Meksiko, Korea Selatan, Arab Saudi, 
Afrika Selatan, Tunisia, Turki, dan 
Uni Emirat Arab.

Bagaimana dengan Indonesia? 
Direktur FAO Joze Graciano – 
mengatakan secara langsung kepada 
SPI saat kunjungannya ke Jakarta Tahun lalu kepada bahwa Indonesia juga mendapatkan penghargaan karena telah menurunkan angka kelaparan 
dari 22,2 % ( 41,6 juta) pada tahun 1990-1992 hingga 9,1 % (22,3%) pd tahun 2013. Sekilas Indonesia memang seharusnya ada di podium 
bersama ketiga negara tersebut. Namun mungkin ada kriteria baru dan alasan lain dari FAO, sementara itu pula ada kenaikan angka kemiskinan 
periode Maret-September 2013 dan juga transformasi semu berupa berkurangnya sekitar 500 ribu rumah tangga pertanian per tahun yang keluar 

(Foto) Ketua Umum SPI Henry Saragih (kiri) bersama Presiden Bolivia Evo Morales (kanan)

bersambung ke halaman 8
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LA VIA CAMPESINA
INTERNATIONAL PEASANT MOVEMENT

www.viacampesina.org

dari sektor pertanian. Belum juga adanya jerat impor pangan dan begitu banyaknya konflik agraria.
Namun demikian angka capaian total semua negara masih jauh dari target, sehingga dipastikan 99% secara global FAO gagal mencapai target 

MDG dan World Food Summit. Pada tahun 1990-1992 angka kelaparan pada angka 1015 juta orang, sementara pada tahun 2013 angka kelaparan 
masih pada angka 842 juta atau yang berarti jauh dari target dari setengahnya.

Dengan demikian tantangan berat tentunya bagi FAO dan negara-negara anggotanya, tidak terkecuali Indonesia – yang masih berhadapan 
dengan perubahan Iklim ekstrim – sebagai akibat model pengelolaan dan pemanfaatan alam  oleh korporasi yang eksploitatif dan tidak 
berkelanjutan – sehingga berakibat krisis pangan dan sekaligus kiris harga pangan ketika korporasi memegang kendali harga pangan 
internasional.

Demikian pula dengan adanya kompetisi lahan untuk pangan, pakan, energi dan kelestarian alam sebagaimana yang pernah dipaparkan 
oleh FAO sendiri pada sidang regional asia pasifik tahun 2013. Oleh karena itu saatnya FAO untuk bekerja sama dengan pertanian rakyat dan 
mengimplementasikan kedaulatan Pangan yang pernah La Via Campesina kepada FAO pada World Food Summit 1996.

Proposal G 77
Sementara itu, di belahan bumi yang lain, sebelum perhelatan forum G77  + China yang dilaksanakan di Bolivia pada 14-15 Juni yang lalu, 

Presiden Bolivia Evo Morales yang juga pejuang La Via Campesina sebuah proposal yang mencantumkan sembilan poin untuk tatanan dunia baru 
yang lebih berkeadilan. G77 sendiri didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh tujuh puluh tujuh negara-negara berkembang penandatangan dan 
dideklarasikan di Jenewa.

Berikut kesembilan poin dari proposal tersebut:
1. Pembangunan Berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik, harmonis dan selaras dengan alam
Kita perlu membangun pandangan yang berbeda dengan perkembangan kapatalis barat, bergerak dari paradigma pembangunan berkelanjutan 
ke pembangunan yang terpadu demi kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya mencari keseimbangan antara manusia, tapi juga keseimbangan 
dan harmoni dengan alam dan bumi pertiwi. Tidak ada namanya pembangunan jika memproduksi ketidakpemerataan dan pengecualian 
(atas golongan tertentu, red). Tidak ada yang namanya kemajuan yang adil dan dicita-citakan, jika kesejahteraan menyebabkan eksploitasi 
dan penderitaan terhadap yang lain. Pembangunan yang terpadu demi kehidupan yang lebih baik berarti menghasilkan kesejahteraan untuk 
semua tanpa terkecuali, menghargai keragaman ekonomi dari masyarakat, menghargai pengetahuan lokal dan tanah air –Bumi pertiwi dengan 
keragaman biologinya yang akan memberi makan generasi di masa depan. Pembangunan yang terpadu demi kehidupan yang lebih baik adalah 
proses produksi yang memenuhi kebutuhan yang nyata yang tidak untuk mencari keuntungan yang tidak ada batasnya.
2.Kedaulatan atas sumber daya alam dan wilayah stategis

Sebagai Empunya komoditas dan negara,  kami berasumsi kedaulatan adalah mengkontrol produksi dan industrialisasi bahan mentah. 
Nasionalisasi perusahaan dan area strategis memungkinkan negara untuk mengasumsikan kepemimpinan atas produksi, kontrol kedaulatan atas 
kesejahteraan dan memulai perencanaan untuk industrialiasi bahan mentah dan mendistribusikan keuntungan kepada rakyat. Praktek-praktek 
kedaulatan atas sumber daya alam dan area strategis tidak berarti isolasi dari pasar dunia – yang dikaitkan dengan pasar-pasar tersebut demi 
keuntungan negara dan bukan utk segelintir swasta. Pemilik kedaulatan sumber daya alam dan area strategis tidak mencegah partisipasi luar 
negeri atas modal dan teknologi, investasi sub ordinat, sehingga teknologi mengacu pada kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap negara.
3. Kesejahteraan menjadikan semua pelayanan umum dasar sebagai hak asasi manusia

Tirani terburuk yang mengancam  kemanusiaan adalah menjadikan layanan dasar di bawah kontrol korporasi transnasional. Ini berarti  
kehidupan hanya dikhususkan untuk kepentingan khusus dan tujuan komersial kaum tertentu. Layanan dasar tersebut mulai dari air, listrik, 
komunikasi, dan sanitasi. Jika hak manusia membuat kami setara terhadap semua, yang mewujudkan kesetaraan akses universal atas pelayanan 
dasar, maka air membuat kami seperti cahaya komunikasi.
4. Emansipasi sistem keuangan internasional saat ini dan konstruksi kehidupan sebagai arsitek keuangan

Kami mengusulkan untuk membebaskan perbudakan keuangan internasional yang membangun sistem keuangan baru yang memprioritaskan 
kebutuhan aktivitas produksi negara-negara selatan dalam konteks semua pembangunan. Kami perlu menciptakan dan memperkuat bank negara-
negara selatan untuk mempercepat proyek-proyek industri untuk memperkuat pasar dalam negeri regional untuk mempromosikan perdagangan  
atas dasar solidaritas komplement (untuk melengkapi)
5. Membangun aliansi ekonomi budaya yang besar (sosial budaya), ilmu dan teknoloigi – menguatkan G77 + China

Setelah berabad-abad kolonialisme, transfer kekayaan kepada metropolis kekaisaran dan pemiskinan ekonomi, negara-negara selatan telah 
mulai mendapatkan kembali peran penting dalam perkembangan economi. Asia dunia, Afrika dan Amerika Latin tidak hanya 77 persen dari 
populasi dunia, tetapi mencapai sekitar 43 persen dari ekonomi dunia; dan pentingnya ini terus bertambah. Orang-orang di Selatan adalah masa 
depan dunia.

Untuk masa depan yang layak bagi semua bangsa di dunia, kita perlu  suatu integrasi. Tidak ada kerjasama untuk dominasi. Bolivia 
mengusulkan pembentukan Institut dekolonisasi dan kerjasama Selatan-Selatan, yang bertugas memberikan bantuan teknis kepada negara-
negara Selatan, untuk memperdalam pelaksanaan usulan dari G77 + China. Hal ini juga akan memberikan bantuan teknis dan peningkatan 
kapasitas untuk pengembangan dan penentuan nasib sendiri; untuk melakukan penelitian; dan mengusulkan bahwa markas besar Institut 
dekolonisasi adalah di Bolivia.
6. Penghapusan kelaparan dari penduduk seluruh dunia

Untuk menghapus kelaparan, negara-negara selatan harus menciptakan demokrasi dan kesetaraan atas tanah, yang tidak memungkinkan 
monopoli sumber daya ini melalui perkebunan, tetapi juga mendorong petani kecil dan fragmentasi yang tidak produktif. Lepaskan monopoli 
transnasional dalam penyediaan sarana produksi pertanian untuk kedaulatan pangan dengan kedaulatan negara, dan memastikan pangan dasar 
yang kita konsumsi adalah dari stok pangan kita sebagai hasil dari penguatan praktek-praktek ekologi yang produktif, budaya, mereka, serta 
mendukung pertukaran antara masyarakat.
7. Menguatkan kedaulatan negara tanpa intervensi dan gabungan spionase

Perbaikan kerangka kerja PBB, yakni  kerangka kelembagaan baru untuk tata aturan untuk    Hidup Sejahtera. Kelembagaan ini merupakan  

sambungan dari hal. 7

bersambung ke hal. 15
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LA VIA CAMPESINA
INTERNATIONAL PEASANT MOVEMENT

www.viacampesina.org

Cabut Perpres Benih GMO, 
SBY Jangan Wariskan Kebijakan 
yang Sengsarakan Petani
JAKARTA. Pemerintah baru saja merilis Peraturan Presiden (Perpres) No. 53/2014 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 
yang membuat industri perbenihan pangan dan hortikultura satu langkah lebih dekat dalam memasarkan benih GMO (genetically modified 
organism-organisme rekayasa genetika). Semua bermula saat penyelenggaraan Pekan Nasional Tani dan Nelayan (PENAS) XIV di Malang, Jawa 
Timur, awal Juni lalu. Pada saat pembukaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato dan menyampaikan bahwa para ahli teknologi, 
peneliti, dan pakar pangan dan pertanian bertugas serta bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Selanjutnya 
menyusul Menkoekuin Chaerul Tanjung, yang berbicara tentang perlunya transgenik dan pameran produk GMO oleh perusahan besar benih GMO, 
pestisida dan herbisida seperti Syngenta, Bayer, Nordox, AHSTI, Nufarm. Penas XIV pun dijadikan jalan masuk perusahaan besar benih untuk 
mempromosikan GMO kepada para petani peserta PENAS XIV.

Perpres ini seolah-olah menjadi tindak lanjut dari tiga sasaran ketahanan dan kemandirian pangan yang dikemukakan oleh Presiden SBY, 
yakni peningkatan produksi dan produktivitas pangan, peningkatan pendapatan petani dan ketersediaan pangan yang cukup untuk rakyat 
Indonesia yang jumlahnya lebih dari 240 juta. Adanya (masih) dunia lain berupa ‘ Hantu Malthus’ – secara singkat diartikan sebagai laju produksi 
pangan yang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk – membuat para ahli teknologi, para peneliti dan para pakar mengambil ‘jalan 
pintas’ dengan memanfaatkan teknologi GMO. Sementara Indonesia mempunyai kekayaan agraria yang melimpah berupa lahan pertanian yang 
subur dan keanekaragaman hayati berupa benih-benih lokal pangan.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, langkah pemerintah ini hanya mempermudah jalan perusahaan-
perusahaan transnasional penyokong PENAS XIV untuk mendominasi pasar benih, daripada meningkatkan pendapatan petani.

“Laju pertumbuhan profit dari usaha benih GMO akan maju lebih pesat dari laju peningkatan pendapatan petani, karena petani masih 
dihadapkan pada rantai pasok rumit, pemburu rente, pinjaman moda produksi dan impor pangan. Ini berarti SBY memang tidak ingin petani kecil 
sejahtera, ia hanya ingin berkontribusi terhadap bertambahnyan pundi-pundi kekayaan pihak korporasi,” ungkap Henry di Jakarta (24/06).

Henry menyampaikan, pemanfaatan benih GMO akan menghilangkan benih lokal dan berikutnya petani-petani penangkar benih. Kelompok 
petani penangkar selanjutnya akan diganti dengan buruh ekslusif ‘penangkar’ GMO di laboratoriun-laboratorium benih industri korporasi. Dengan 
demikian hilang satu mata rantai produksi benih dari tangan petani. Dan sistem perbenihan rakyat – yang mendapatkan angin segar dari hasil 
keputusan MK terhadap judiicial review atas UU Sistem Budidaya Benih menyangkut perbenihan – bakal mengalami kelesuan nantinya bila pasar 
GMO diizinkan.

Henry juga menyoroti aspek keamanan pangan (food safety). Menurutnya seharusnya pemerintah dalam hal ini Komisi Keamanan 
hayati Produk Rekayasa Genetika semakin hati-hati dalam pengambilan keputusan tentang keamanan pangan GMO. Prinsip kehati-hatian 
(precautionary) dalam keamanan pangan harus diutamakan. Terlebih pemerintah sudah mengimplemtasikan Convention on Biological Diversity 
dan Protokol Cartagena, yang selanjutnya diadopsi dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga UU Pangan No.12/2012 
terkhusus mengenai label dan iklan, serta PP No.69/1999 yang di dalamnya mengatur pelabelan pada pangan hasil rekayasa genetika. Bila 
pemerintah SBY mementingkan ketahanan pangan, tentunya aspek keamanan pangan jangan dilupakan. Hal ini menjadi kesalahan besar, karena 
gegabah mengeluarkan Perpres ini sebagai cikal bakal aturan untuk mengizinkan peredaran benih GMO ini.

Oleh karena itu, Henry melanjutkan, SPI menolak segala upaya Pemerintah untuk mengizinkan penggunaan dan peredaran benih GMO dalam 
rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. SPI juga akan mendukung penuh upaya para ahli teknologi pertanian untuk 
memanfaatkan dan mengembangkan benih lokal dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

“Kami meminta SBY segera mencabut perpres itu,” desak Henry.
Henry pun menambahkan, SPI mendesak pemerintah untuk menerapkan sistem perbenihan rakyat sebagai implementasi keputusan MK atas 

hasil judicial review terhadap UU No.12/1992 tentang Usaha Budidaya Tanaman.
“Kami juga dengan tegas meminta SBY di akhir pemerintahannya ini agar tidak lagi mengeluarkan kebijakan pertanian yang tidak pro-petani 

kecil yang hanya akan menjadi beban bagi pemerintahan baru nantinya,” tambahnya.#
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Potong Anggaran 
Kementerian Pertanian, 
Pemerintahan SBY Abaikan 
Sektor Pertanian Indonesia

JAKARTA. Tanggal 18 Juni kemarin, Komisi IV DPR sepakat untuk memotong anggaran kementerian pertanian sebesar Rp 1.857.565.064.000 
sehingga pagu APBN Perubahan tahun 2014 Kementerian Pertanian sebesar Rp. 13,613 triliyun.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, pemotongan anggaran ini semakin menegaskan kepada masyarakat 
Indonesia bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta para wakil rakyat di DPR mengabaikan sektor pertanian yang menjadi 
sumber mata pencaharian bagi 26,13 juta keluarga tani di Indonesia. Henry sangat menyesalkan adanya pemotongan anggaran Kementerian 
Pertanian ini, karena menurutnya realita negatif ada dimana-mana. Mulai dari derasnya arus impor pangan, alih fungsi lahan, tingginya 
kemiskinan di pedesaan, hilangnya lima juta rumah tangga pertanian selama 10 tahun terakhir, perubahan iklim ekstrim, ketimpangan struktur 
agraria dan konflik agraria, rendahnya nilai tukar petani rendah, hingga orang desa yang tidak sebahagia orang kota.

“Pemerintah kita memang tidak pro petani kecil. Ini sudah jadi bukti sahihnya. Lihat saja sensus BPS (Badan Pusat Statistik) Mei 2013 yang 
mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013,” ungkap 
Henry di Jakarta,  (19/06).

Henry menyampaikan, pemerintahan SBY memang lebih memilih berpihak untuk kepada perusahaan-perusahaan besar pertanian, daripada 
petani kecil. SBY telah mengeluarkan PP no.39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan 
persyaratan di Bidang Penanaman Modal- yang membuka kesempatan bagi investor asing hampir 95 % untuk memanfaatkan dunia pertanian.

“Dari data BPS, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 
perusahaan per tahun 2013. Namun kehadiran perusahaan pangan ini tidak berarti apa-apa bagi kedaulatan pangan di Indonesia, karena 
karakteristik perusahaan memang hanya mengejar keuntungan semata. Akibatnya Indonesia tidak berdaulat pangan, impor pangan terus 
merajalela karena mereka mengejar keuntungan rente,” papar Henry.

Di sisi lain, Henry juga mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian yang tidak mampu meyakinkan DPR untuk tidak mengurangi 
anggarannya.

Sementara itu, Henry menambahkan, seharusnya pemerintahan SBY percaya dengan kemampuan petani kecil untuk memproduksi pangan, 
menyediakan makanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, FAO (Badan Pangan Dunia) saja sudah mencanangkan tahun 2014 ini sebagai 
Tahun Pertanian Keluarga, karena mereka (sudah) sadar kalau solusi menghentikan kelaparan di dunia bukan datang dari perusahaan pangan 
transnasional, namun dari tangan petani-petani kecil.

“Oleh karena itu, semoga pemerintahan Indonesia ke depannya jauh lebih pro dan berpihak kepada petani kecil untuk menjadikan Indonesia 
yang hebat dan berdaulat pangan,” tambah Henry. #
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SPI Mengutuk Kekerasan 
Terhadap Petani 
di Rembang, Jawa Tengah

JAKARTA. Kekerasan terhadap petani kembali terjadi di Indonesia. Kali ini kekerasan tersebut yang terkait dengan rencana alih fungsi lahan 
pertanian menjadi pabrik semen – terjadi pada tanggal 16 Juni 2014 di kawasan Gunung Kendeng Rembang, Jawa Tengah. Aparat kepolisian dan 
TNI melakukan tindakan brutal terhadap ratusan warga desa yang didominasi Ibu-ibu lainnya. Sebagian dari mereka bahkan dilempar oleh aparat 
karena menganggap mengganggu dan menutupi jalan masuk ke area peresmian pembangunan Pabrik Semen Indonesia yang memakan lahan 
seluas 55 hektare di kawasan Gunem Rembang. Jelas kekerasan ini bertentangan dengan ajaran agama, nilai budaya dan hak asasi manusia.

Insiden kekerasan tersebut sekaligus menunjukkan kelemahan pemerintah dalam mengimplementasikan program pembangunan baik dari 
subtansi pembangunannya maupun pendekatan kepada masyarakat. Dari sisi isi program (subtansi) , pembangunan pabrik semen seharusnya  
mempertimbangkan fungsi dan manfaat dari sumber daya agraria tersebut bagi petani dan rakyat sekitarnya. Alih fungsi lahan pertanian menjadi 
pertambangan akan menjadikan hilangnya sumber pangan rakyat dan petani sendiri akan kehilangan sumber penghidupannya. Sebagai akibatnya 
kedaulatan pangan di wilayah tersebut akan terganggu dan petani mungkin berpindah baik ke tempat lain maupun ke profesi lain atau sekedar 
menjadi penonton gemuruhnya pembangunan dan operasional pabrik semen. Dalam 10 tahun terakhir tidak kurang dari 14 ribu rumah tangga 
petani Kabupaten Rembang  dan 11 ribu kepala keluarga diantaranya adalah rumah tangga petani gurem meninggalkan pertaniannya (Sensus 
Pertanian 2013). Sungguh memprihatinkan hal ini ternyata diabaikan.

Alih lahan selanjutnya akan berpengaruh pula terhadap lingkungannya, terkhusus pada air yang menjadi sumber air minum dan pengairan 
untuk pertanian di kawasan tersebut. Belum lagi dengan pencemaran udara yang bisa menyebabakan kesehatan. Olehkarena itu sudah 
seharusnya analisa dampak lingkungan dan regulasi pemerintah baik pusat maupun lokal, serta rencana tata ruang dan wilayah  menjadi 
pertimbangan utama. Jangan sampai ketiga hal tersebut dipandang remeh – sehingga dengan mudah dirubah sesuai keinginan pasar, investor atau 
segelintir kelompok.

Sementara dari sisi pendekatan, betapa pemerintah masih mengutamakan model intimidasi dan represif  untuk menghilangkan pendapat 
yang tidak setuju atas program pembangunan, daripada pendekatan melalui musyawarah, komunikasi dan mendengarkan suara-suara petani dan 
warga setempat. Pembangunan dengan menggusur masih diutamakan.

Untuk itu atas insiden kekerasan tersebut,  Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dengan tegas menyatakan, SPI 
mengutuk kekerasan terhadap  Petani dan Rakyat Kecamatan Gunem – Kabupaten Rembang Jawa Tengah, hingga mendesak pemerintah dan 
kepolisian  untuk mengusut tuntas insiden kekerasan tersebut dan menghukum pelaku kekerasan sesuai dengan hukum yang berlaku

"Kami meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik semen Indonesia untuk selanjutnya mengkaji lebih dalam baik dari aspek 
lingkungan, sosial ekonomi dan sosial budaya, serta sosial politik untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi petani dan rakyat di sekitar 
kawasan tersebut. Kami juga mendesak pemerintah untuk mengutamakan kedaulatan pangan demi kesejahteaan petani dan rakyat di Kabupaten 
Rembang," papar Henry di Jakarta (19/06).#

(Foto) Aksi petani Rembang menolak pembangunan pabrik semen (kredit foto: mongabay.co.id)
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WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id

SPI Mengutuk 
Kekerasan Terhadap 
Petani Karawang, 
Jawa Barat
JAKARTA. Kekerasan terhadap kaum tani kembali terjadi di Indonesia. Seminggu sebelumnya kekerasan menimpa petani di Kabupaten Rembang- 
Jawa Tengah. Kali ini kekerasan ini menimpa kaun tani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (SEPETAK) di Kecamatan Teluk Jambe 
Barat, Kabupaten Karawang Jawa Barat. Pada tanggal 24 Juni 2014 ratusan petani dari tiga desa dari kecamatan tersebut mendapat berbagai 
kekerasan dari ribuan polisi ketika mereka mempertahankan 350 hektare lahannya dari aksi eksekusi Pengadilan yang memenangkan PT. Sumber 
Air Mas Pratama – anak perusahaan PT. Agung Podomoro dalam sengketa tanah dengan ratusan petani pemilik lahan tersebut. Siraman air 
dari water canon, gas air mata dan hantaman dari polisi telah menyebabkan tidak kurang dari 15 petani terluka dan 8 orang diantaranya harus 
dilarikan ke rumah sakit. Jelas kekerasan tersebut melanggar ajaran agama, nilai budaya dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Insiden kekerasan tersebut sekaligus menunjukkan kelemahan pemerintah dalam mengimplementasikan program pembangunan baik dari 
subtansi pembangunannya maupun pendekatan kepada masyarakat. Dari sisi rencana pemanfaatan, Tanah seluas 350 hektar tersebut akan 
dibangun untuk kawasan industri yang menjanjikan, terlebih adanya rencana pembangunan bandara di Karawang. Dalam hal ini Karawang akan 
lebih diarahkan untuk menjadi kawasan bisnis, perkantoran dan properti, bukan dipertahankan sebagai lumbung pangan. Dengan demikian alih 
fungsi lahan pertanian untuk kawasan bisnis lebih lagi. Pemerintah Kab.Karawang seharusnya  mempertimbangkan fungsi dan manfaat dari 
sumber daya agraria tersebut bagi petani dan rakyat sekitarnya.

Hal yang patut dipertanyakan juga adalah pengerahan aparat polisi dan brimob yang begitu banyak dalam eksekusi lahan tersebut. Ternyata 
aparat memang lebih berpihak kepada para pemodal. Demikianlah ketika kepemilikan lahan oleh petani selalu dalam posisi tidak pasti di mata 
pemerintahan SBY menjelang berakhir periodenya. Sehingga dengan mudah tanah – yang menjadi Hak Asasi Petani mereka berikut dengan fungsi 
sosialnya– berpindah tangan ke Pihak yang lain.

Sementara itu, alih fungsi lahan pertanian tersebut akan menjadikan hilangnya sumber pangan rakyat dan petani Karawang sendiri 
akan kehilangan sumber penghidupannya. Dalam 10 tahun terakhir (2003-2013) tidak kurang dari 5,04 juta keluarga tani  meninggalkan 
pertaniannya (Sensus Pertanian 2013).  Berapa lagi rumah tangga pertanian yang hilang dan berapa hektar tanah yang teralihfungsikan? Sungguh 
memprihatinkan pertimbangan hal ini ternyata diabaikan dan lebih tertarik pada godaan pasar, investor dan petani  dipandang remeh – sehingga 
dengan mudah dirubah sesuai keinginan pasar, investor atau segelintir kelompok.

Sementara dari sisi pendekatan, betapa pemerintah masih mengutamakan model intimidasi dan represif  untuk menghilangkan pendapat 
yang tidak setuju atas program pembangunan, daripada pendekatan melalui musyawarah, komunikasi dan mendengarkan suara-suara petani dan 
keluarganya. Selama ini mereka dengan sabar memproduksi pangan untuk semua rakyat, polisi dan pejabat pemerintah  di Karawang, khususnya 
dan rakyat Indonesia pada umumnya. Dan karena itu pula  Presiden SBY awal juni yang lalu  mengucapkan terima kasih kepada petani produksi 
pangan, tapi mengapa saekarang malah mengusir petani dari lahan mereka? Ternyata Pembangunan dengan menggusur masih diutamakan. 
Bukankah ini seperti air susu dibalas air tuba terhadap petani.

Untuk itu atas insiden kekerasan tersebut, Serikat Petani Indonesia (SPI) melalui Ketua Umumnya Henry Saragih menyatakan mengutuk 
kekerasan terhadap petani Karawang yang dilakukan oleh kepolisian. SPI juga mendesak Komnasham, pemerintah dan kepolisian  untuk 
mengusut tuntas insiden kekerasan tersebut dan menghukum pelaku kekerasan sesuai dengan hukum yang berlaku, dam mendesak pemerintah 
untuk melaksanakan pembaruan agraria yang diamanatkan UUD 1945 dan UUPA No.9/1960  untuk mewujudkan kedaulatan pangan demi 
kesejahteaan petani dan rakyat di Kabupaten Karawang.

"Kami SPI juga mendesak pemerintah (kabupaten dan provinsi) dan Kementerian Pertanian untuk segera  mengupayakan perlindungan lahan 
pangan di kawasan tersebut dengan mengacu pada UU no.41/2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Kami juga mendukung dan 
memberikan solidaritas penuh untuk kaum Petani Karawang (Serikat Petani Karawang) dalam memperjuangkan tanahnya," ungkap Henry.#
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Piala Dunia dan 
Perjuangan Petani

Hajatan besar Piala Dunia akan dimulai 13 Juni – 14 Juli 2014 di Brazil. Hajatan tersebut tentunya akan menjadi daya tarik terbesar seluruh 
penduduk dunia dari semua kalangan, baik yang kaya maupun yang miskin, baik di desa maupun di kota, baik laki-laki maupun perempuan. 
Hajatan ini sekaligus menjadi peluang bisnis bagi korporasi, tidak terkecuali bagi korporasi yang mempunyai konflik agraria dengan jutaan 
petani kecil dan masyarakat adat di mana pun berada. Julius Caesar – Kaisar Romawi – pernah berucap “ Beri Rakyat Roti dan Permainan” untuk 
meredam perjuangan rakyat yang akan memberontaknya.  Boleh jadi permainan Piala Dunia 2014 ini bisa menjadi pelipur lara sesaat, peredam 
semangat perlawanan petani kecil untuk perjuangan pembaruan agraria dan kedaulatan pangan di seluruh dunia.

Dalam kesempatan ini, saya akan memuat tulisan Gusdur – (dikutip dari Buku “ Tuhan Tidak Perlu Dibela” – penerbit LKIS – Tahun 1999 ) 
agar tidak ‘terlena’ dengan hingar bingar Piala Dunia di sela-sela acara nonton bareng di gardu keamanan, gubug-gubug pinggir sawah,warung-
warung kopi, hingga cafe-cafe dan hotel-hotel, khusus untuk penduduk kelas menengah dan atas – namun masih tersimpan niat untuk peduli dan 
membela petani dan rakyat miskin.

 
Piala Dunia 82 dan Land Reform

Sungguh mati, kawan satu ini membuat bingung orang. Ia mengajukan teka-teki aneh: apakah persamaan antara perebutan Piala Dunia 1982 
ini dan land reform?

Siapa tidak garuk-garuk kepala mencari hubungan antar dua hal yang begitu berbeda itu. Menurut jenius kampungan ini (dan semua jenius 
memang kampungan), ada satu watak pertandingan-pertandingan ‘Mundial 1982′ di Spanyol sekarang, yakni menangnya pola bermain bola 
negatif.

Contohnya : bagaimana mungkin kesebelasan Jerman Barat, yang harus main sabun untuk bisa lolos ke putaran kedua, setelah kalah dari 
kesebelasan tingkat sedang Aljazair, dan hanya mampu mencapai semifinal karena perbedaan selisih gol ? Kenapa kesebelasan macam itu bisa 
memiliki peluang sangat besar untuk jadi juara?

Italia juga bermain negatif, dan itu dilakukannya dengan Cattenaccio. Ia cenderung mencari kelemahan lawan, lantas mempertaruhkan 
serangan balik sebagai kelebihan.

Demikianlah, siapa pun yang jadi juara ‘Mundial 1982′ tidak akan mampu mengangkat keharuman sepakbola sebagai seni. Piala Dunia 
menurun kualitasnya, menjadi industri pertukangan. Yang berlaku adalah sikap negatif: menahan gedoran lawan sambil mengintai kelemahan 
lawan.

Nah, siapa bilang itu tidak sama dengan keadaaan land reform? Pihak tuan-tanah yang memiliki lahan pertanian luas (apakah itu perorangan, 
‘keluarga besar’ maupun perusahaan raksasa multi-nasional), tidak pernah ‘menyerang’ dengan sikap positif, mengajukan gagasan-gagasan 
berharga untuk menjamin keadilan penguasaan tanah sebagai unit produksi. Yang diambil adalah sikap negatif: tunggu saja gedoran kekuatan 
politik yang menghendaki penataan kembali pola pemilikan dan penguasaan tanah. Nanti toh akan ada kelemahannya.

Kalau land reform dilakukan secara sentralistis, banyak ‘kemenangan’ dicapai tuan-tanah melalui lubang-lubang peraturan dan cara kerja 
yang dianut birokrasi pemerintahan yang melaksanakan land reform itu sendiri. Kalau didesentralisasikan, dengan jalan diserahkan kepada 
lembaga tingkat desa seperti LMD, wakil-wakil rakyat di tingkat desa itu akan dibeli dan diteror.

Bukankah lalu mudah sekali dikandaskan cita-cita mulia membagi kembali tanah pertanian, dan dicapai kemenangan di pihak tuan-tanah? 
Begitulah yang dikatakan kawan sang jenius kampungan: baik perebutan Piala Dunia 1982, maupun perebutan tanah lahan pertanian sepanjang 
masa, selalu dimenangkan oleh ‘tim negatif’.

Lalu, apa gunanya dibuat kotak pos baru ‘khusus untuk urusan agraria’? Entahlah, yang jelas tidak banyak yang dapat diperbuat para pejabat 
dibidang agraria, kalaupun masih ingin berebut sesuatu bagi kepentingan masyarakat. Perangkat peraturan tentang tanah belum memungkinkan, 
karena UU Pokok Agraria dan UU Pokok Bagi Hasil belum ‘diberi gigi’ institusional dan hukum.#

*Penulis saat ini aktif di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia

oleh: Zainal Arifin Fuad*
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Piala Dunia dan Berjudi A La Petani
Membincangkan sepakbola apalagi sekelas Piala Dunia 2014 mungkin tidak afdol bila tidak dibarengi dengan judi taruhan baik sebagai 
kesenangan sesaat maupun sumber penghasilan tak terduga. Semasa orde baru, rakyat dan petani kecil diberi ‘harapan’ berupa permainan porkas 
sepakbola yang diundi setiap minggu. Petaruh harus memilih salah satu kesebelasan dari suatu pertandingan (terlepas pertandingan itu menang 
benar atau tidak). Karenanya pada hari “H” begitu ‘pertandingan’ selesai, detak jantung seorang penjudi serasa berhenti disertai tangis bahagia 
ketika taruhannya menang. Piye enak jamanku to. Sebaliknya pula detak  jantung serasa berhenti disertai tangis kesedihan ketika gagal lagi. Enak 
Mbahmu! Menang atau kalah seorang penjudi akan pasang taruhan lagi, pun sambil mendengarkan lagu ‘Judi’ dari sang satria bergitar. Judiiii..!

Petaruh dikatakan nekad atau uedan bila memilih kesebelasan yang kecil peluangnya untuk menang. Melawan arus utama (mainstream ) atau 
anti kemapanan – untuk menjuluki sifat petaruh tersebut. Namun bila hasilnya pertandingannya tidak terduga, aduh senenge petaruh ini. Menang 
besar! Dan begitulah yang terjadi di Piala Dunia Brazil 2004 ini. Petaruh menang besar, karena jagonya Chile, di luar dugaan berhasil mengalahkan 
Spanyol dua kosong tanpa balas. Kesebalasan Spanyol setelah kalah telak dari Belanda, seharusnya diibaratkan seperti Banteng terluka dan 
menyeruduk habis kesebelasan Chile yang berkaos merah, warna kesukaan Banteng. Dengan kekalahan ini Spanyol dipaksa untuk pulang kandang 
atau rekreasi di pantai Brazil sambil mendengarkan alunan musik jazz  - dan sekaligus ngecengin -  A Girl from Ipenama. Bagaimana enak to ?

Benar apa yang dikatakan oleh Xafi Alonso – gelandang bertahan Spanyol – kepada wartawan radionya Inggris, BBC , bahwa spanyol sudah 
tidak mempunyai rasa lapar untuk menang. Rasa lapar yang memicu semangat untuk bertahan hidup. Mungkin Spanyol sudah pada titik tertinggi 
dalam pencapaiannya dalam sepak bola- juara eropa 2008, 2012 dan juara dunia 2010 – karena sudah tidak ada tantangan lagi. Sebagaimana yang 
juga dikatakan oleh Michael Ballack, mantan playmaker Jerman, bahwa pelatih Jerman Joachim Loew lebih baik mundur, setelah piala dunia 2014. 
Setelah juara dunia apalagi, dukungan  sekaligus sindiran dari Ballack. Rasa lapar atau rasa berpuas diri memang  tidak seharusnya dibiarkan 
hilang, seperti rasa untuk masang taruhan judi setelah kalah atau menang (lho), sehingga rasa penasaran dan ketidakpuasan tetap terus ada. Bagai 
setia  menunggu Godot (kepuasan, kesempurnaan)  yang tidak datang-datang. Waiting for Godot.

Ada guyonan sinis mengenai judi bola tersebut. Seorang kyai yang menangkap basah seorang tetangganya di kampung Abangan  taruhan 
Porkas, dan terjadilah dialog seperti ini:

“Hai, kenapa ikut-ikutan beli Porkas ? Astaghfirullah, Dul.. Dul..” kata Sang Kyai
“Tapi kali ini dapat, Kyai,” jawab Dul terkaget-kaget.
“Alhamdulillah, eh, astaghfirullah , terus bertani saja,” jawaban nakal Sang Kyai
“Bertani juga berjudi lho Kyai,” si Dul dengan enteng sambil pamit pergi meninggalkan Kyai, yang setia mengisi pengajian Shubuh di masjid 

Kampungnya, walau mungkin sandal beliau bisa hilang ( itu bagus ketimbang kehilangan masjid, karena ada gerakan anti bid’ah).
Sektor pertanian  memang tidak ubahnya seperti judi karena bertaruh dengan perubahan iklim yang tidak menentu, seperti kadang panas, 

kadang hujan, atau datangnya hama dan penyakit tanaman yang tidak terduga. Bahkan dengan ketidakpastian fungsi lahan. Siapa tahu atau 
who knows – tiba-tiba aparat datang sambil bawa buldozer merusak lahan pertanian, karena tiba-tiba saja ada surat dari pemerintah  untuk 
mengosongkan lahan untuk bandara, mal atau pabrik. Esuk dele, sore tempe (Pagi masih kedelai, sore sudah jadi tempe).

Karena ketidakpastian itulah bank tidak mau membiayai usaha tani, bahkan bank yang khusus didirikan untuk petani, yakni Bank Rakyat 
Indonesia. Kalaupun ada, itu tidak banyak dan juga bukan petani-petani kecil. Karena itu tega-teganya ada pengamat pertanian mengatakan petani 
tidak perlu disubsidi dan bahkan Menteri Pertanian di PENAS mengatakan petani harus berjiwa agribisnis di tengah banjirnya pangan impor dan 
ketidakpastian alam, serta keterbatasan modal untuk bertani bagi petani kecil dan miskin.

Untuk mengurangi ketidakpastian usaha petani atau ber-gambling ria dan judi ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
sebenarnya juga melakukan ‘judi’ juga. Judi melalui porkas cuaca dari kata ‘forecast’ yang artinya ramalan cuaca, ramalan datangnya musim 
kemarau, musim hujan dan hembusan angin panas (Mbak) El Nino, dan angin dingin (Mbak) El Nina. Porkas ini selanjutnya diinformasikan 
ke petani, terlepas apakah koordinasi dan kualitas komunikasi antara penyuluh dengan kelompok tani bagus atau tidak. Jangan-jangan hanya 
kelompok taninya yang tahu, itu pun karena sudah punya ponsel atau blackberry, sementara anggotanya petani kecil yang masih mikir-mikir 
untuk beli ponsel, pulsa atau beli Raskin?! Karena itu perlu kelembagaan petani berupa organisasi petani yang dapat membantu penyebaran info 
cuaca dengan cepat kepada anggotanya, Dimana saja dan kapan saja.

Di samping porkas dari BMG, petani sebenarnya sudah mempunyai porkas warisan leluhur, yakni pranoto mongso atau penanggalan musim 
berdasarkan jalannya bintang di langit.  Secara umum ada 12 musim dalam hitungan pranoto mongso tersebut dengan masing-masing aturan 
menanam apa di tiap musimnya. Sebagai contoh, pada periode bulan 12 Mei-21 Juni atau mongso sadha, terjadi kemarau, angin dari timur laut, 
sebagai akibatnya akan ada ulat, kutu dan penyakit dan sawah bero. Selanjutnya pada periode 22 Juni sampai 1 Agustus atau mongso kasa, terjadi 
kemarau dan angin dari timur laut.  Sebagai akibatnya ada kepinding tanah, kepik hijau dan belalang, karena itu lebih baik mengolah tanah 
(palawija).

Sementara pada waktu yang sama, porkas atau ramalan dari BMKG adalah musim kemarau hebat,  karena ada angin El Nino dari Australia dan 
akan menyerang di pantura Jawa. Wah, angin panas dari Australia akibat kesebelasan nyatersingkir dari Piala Dunia setelah kalah dari Belanda 3:2  
dan Chile 2:1.  Dari peta prakiraan hujan bulan Juni, terlihat hampir seluruh wilayah sifat hujan dan cenderung rendah – dari warna kuning hingga 
oranye – sementara beberapa bagian akan disiram hujan lebat.

Bagaimana realitasnya di lapangan? Kementerian Pertanian dan BMKG menghimbau petani untuk segera menanam padi dan palawija sambil 
dengan menyiapkan dana untuk  pengadaan pompa air. Memang sepanjang pantura, musim tanam padi sudah dimulai dan begitupun dengan 
palawija. Tetapi alhamdulillah hujan deras masih ada juga, demikian tutur petani SPI di Kabupaten Pati. Bahkan sudah ada keraguan dengan 
datangnya El Nino. Ya, namanya porkas alias ramalan. Jadi berani taruhan berapa alias wani piro dengan ramalan ke depan? Demikian juga wani 
piro, Jerman, Brazil atau Belanda yang akan menjadi Juara Dunia 2014?  Kita lihat saja nanti, seperti lagu yang didendangkan oleh Sophia Latjuba, 
sambil mencari wangsit dulu. Astaghfirullah.#

oleh: Zainal Arifin Fuad*

*Penulis saat ini aktif di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia



PEMBARUAN TANI
EDISI 125

               JULI 2014R A G A M 15

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 043

MENDATAR
2. Orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan    6. Lubuk hati terdalam    7. Sari pati
9. Dinding pembatas    11. Selaput jala mata    14. Badan, tubuh    15. Hari minggu (Arab)    16. Binatang 
khas Cina    17. Besar, mulia, luhur    19. Padang rumput yang luas    21. Sejenis unggas    22. Asosiasi Biro 
Perjalanan Indonesia    23. Sejenis kerang    24. Masa, waktu    26. Omong kosong, cakap besar
27. Batin, watak    29. Bertentangan, berlawanan    31. Besi tipis yang berlapis timah    32. Lilitan, Berbentuk 
memutar menuju titik pusat    33. Pengasingan, pengucilan.    

MENURUN
1. Kuat sehingga tidak mudah lepas    2. Air manis sadapan dari nipah    3. Ukuran luas    4. Zat lemas
5. Meleleh    9. Dilakukan berdasarkan hukum    10. Koperasi Unit Desa    12. Lentur, mudah berubah bentuk
13. Kegiatan jual beli untuk memperoleh untung    18. Bersusah hati, bersedih    20. Ilmu tentang penyakit
21. Berdiri berderet-deret memanjang menunggu untuk mendapat giliran    22. Keinginan, hasrat, nafsu
24. Organisasi pangan dunia    25. Ormas tani kebanggaan kita    27. Tugas    28. Gerakan badan (tangan, dsb) 
yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian    30. Bagian atau bentuk terkecil dari organisme

Tolak perampasan lahan
www.spi.or.id

Organisasi internasional 
yang mempromosikan 
perdamaian, menghilangkan 
hirarki global dan promosi 
kesetaraan negara sebagai 
syaratnya.

Ini sekaligus untuk 
memperbaiki Dewan 
Keamanan PBB. Dewan 
ini bukannya memastikan 
perdamaian di antara bangsa-
bangsa, tetapi sebaliknya  
mempromosikan perang dan 
invasi kekuasaan imperium/
penjajah untuk merebut 
sumber daya alam dari 
negara-negara menginvasi. 
Hari ini tidak adalagi yang 
namanya  Dewan Keamanan, 
yang ada hanyalahDewan 
Ketidakamanan dan invasi.
8. Memperbaharui negara 
demokrasi

Era kerajaan, hirarki 
kolonial dan oligarki 
keuangan berakhir. Di 
mana-mana kita melihat 
orang-orang di seluruh dunia 
mengklaim peran mereka 
dalam sejarah. Abad kedua 
puluh satu harus menjadi 
abad rakyat, buruh, petani, 
masyarakat adat, pemuda, 
perempuan; yaitu, yang 
tertindas.
9. Tata Dunia Baru dari 
Selatan untuk umat manusia

Ini saatnya untuk negara-
negara selatan. Tapi kita 
dijajah dan diperbudak, dan 
bekerja dengan imperialis 
utara yang mencuri kekayaan 
kita. Saat ini setiap langkah 
yang kita ambil hanyalah 
untuk kemerdekaan negara 
kita yang jatuh terperosok 
dan mulai hancur. Tetapi 
kebebasan kita bukan 
kemerdekaan negara-
negara selatan, melainkan 
kemerdekaan semua umat 
manusia karena kami 
tidak berjuang untuk 
mendominasi yang lain dan 
bukan perjuangan untuk 
mendominasi satu dengan 
lainnya.#

sambungan dari hal. 8



PEMBARUAN TANI
EDISI 125
JULI 2014  G A L E R I  F O T O16

Aksi SPI Asahan, Tuntut 
Penyelesaian Sengketa Agraria

ASAHAN. Seribuan massa petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan melakukan 
aksi damai menuntut penyelesaian sengketa agraria, mulai tadi pagi (11/06). Aksi ini ditandai dengan long march menuju kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Asahan dan kantor Bupati Asahan.

Syahmana Damanik, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Asahan mendesak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk 
menyelesaikan sengketa lahan antara petani dengan PT. Sinuraya.

“Kami menuntut kejelasan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sinuraya yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge,” 
tuturnya.

Syahmana juga menyampaikan, aksi kali ini juga dilakukan menolak intimdasi dan diskriminasi terhadap petani. Massa aksi meminta 
agar pihak kepolisian agar lebih pro aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, melindungi rakyat, bukan malah membela pihak 
perusahaan.

Sementara itu, berdasarkan pertemuan perwakilan massa aksi dengan pihak BPN Asahan, akhirnya petani mendapat kepastian bahwa 
PT. Sinuraya tidak memiliki HGU di atas lahan sengketa di Desa Suka Makmur.

“Pemkab dan Polres Asahan juga sudah berjanji akan segera melakukan tindak lanjut atas semua tuntutan kami,” tambah Syahmana.
Sementara itu, menurut Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara, Zubaidah, aksi ini juga dilaksanakan untuk 

menunjukkan bahwa petani juga tidak akan tinggal diam, apabila dizhalimi dan dirampas haknya.
“Itulah mengapa petani wajib berorganisasi, berserikat, dan berkumpul, sebab jika kita petani bersatu dan berjuang bersama, konflik dan 

sengketa apa pun insya Allah bisa kita lewati bersama,” ungkap Zubaidah.#


