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"Kepemilikan lahan 
minimal dua hektar per KK 
adalah mutlak, jika petani 

ingin sejahtera"

16 Tahun SPI

(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih memberikan nasi tumpeng kepada guru besar agraria Gunawan Wiradi dalam perayaan ulang tahun 
SPI ke-16 di sekretariat SPI di Jakarta (08/07).

JAKARTA. Tepat pada 8 Juli 2014, Serikat Petani Indonesia (SPI) memperingati hari lahirnya yang ke-16. SPI yang lahir di desa kecil di Asahan saat 
ini telah berkembang menjadi ormas tani terbesar di Indonesia yang selalu komitmen memperjuangkan kesejahteraan para petani kecil. Untuk 
merayakannya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI mengadakan perayaan sederhana di sekretariat DPP SPI di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta 
Selatan. Acara ini diisi dengan diskusi dengan menghadirkan Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Harian Media Indonesia, Gunawan Wiradi, 
guru agraria Indonesia, dan ormas serta LSM-LSM yang selama ini turut mendukung perjuangan SPI.
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16 Tahun SPI, Tetap Berjuang 
Menegakkan Pembaruan Agraria 
Demi Tercapainya Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) merayakan peringatan 16 tahun SPI dengan menggelar sebuah diskusi 
di sekretariat DPP SPI di bilangan Mampang Prapatan XIV, Jakarta (08/07). Diskusi ini bertemakan “Refleksi 16 Tahun Serikat Petani Indonesia: 
Agenda Perjuangan Petani dalam Agenda Politik Nasional”.

Dalam diskusi ini, Ketua Umum SPI Henry Saragih menceritakan sedikit sejarah terbentuknya SPI yang pada awalnya bernama Federasi 
Serikat Petani Indonesia (FSPI). Organisasi ini dideklarasikan tanggal 8 juli 1998 di Kampung Dolok Maraja, Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar 
Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara oleh sejumlah pejuang petani Indonesia.

Menurut Henry, kelahiran organisasi petani ini merupakan bagian dari perjalanan panjang perjuangan petani Indonesia untuk memperoleh 
kebebasan dalam menyuarakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi guna memperjuangkan hak-haknya yang telah ditindas dan dihisap 

(Foto) Direktur Pemberitaan Harian Media Indonesia Usman Kansong (memegang mikrofon) menyampaikan pendapat dan pemikirannya dalam diskusi refleksi 16 
tahun SPI di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jakarta (07/08).



PEMBARUAN TANI
EDISI 126

AGUSTUS 2014P E M B A R U A N  A G R A R I A 3

oleh rezim orde baru selama 33 tahun. Pada saat deklarasi, dibentuk Badan Pelaksana Sementara yang bertugas mengkonsolidasikan kekuatan-
kekuatan perjuangan petani di Indonesia, untuk menjadi anggota FSPI dan melaksanakan kongres pertama. Pada tanggal 22-25 Februari 1999 
kongres pertama FSPI berhasil digelar di Medan, Sumatera Utara.

“Kongres pertama menghasilkan kepengurusan FSPI yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, FSPI juga membuka kantor 
perwakilan di ibukota negara, Jakarta. Kemudian, pada tanggal 28 Februari tahun 2003 FSPI melaksanakan kongres kedua di Malang, Jawa Timur. 
Dalam kongres tersebut ditetapkan bahwa kedudukan sekretariat FSPI dipindahkan dari Medan ke Jakarta,” papar Henry.

Henry melanjutkan, seiring dengan perkembangan jaman, tantangan yang dihadapi organisasi perjuangan kaum tani semakin besar. Kekuatan 
kapitalis neoliberal semakin meminggirkan rakyat dan kaum tani, sehingga timbul kesadaran untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan petani. 
Dalam kondisi seperti itu, muncul keinginan untuk mengubah bentuk dan struktur organisasi dari yang semula berwatak federatif menjadi 
organisasi kesatuan.

“Perubahan bentuk organisasi dari federatif menjadi kesatuan secara resmi terwujud pada Kongres III FSPI yang diadakan pada tanggal 2-5 
Desember di Pondok Pesantren Al Mubarrak Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah. Pada saat itu, 10 serikat petani anggota FSPI mendeklarasikan 
diri untuk melebur kedalam organisasi kesatuan yang bernama Serikat Petani Indonesia (SPI),” jelas Henry.

Henry menambahkan, mengenai agenda perjuangan petani dalam agenda politik nasional, ia menuturkan SPI bersama ormas dan lembaga 
lainnya telah memperkenalkan konsep kedaulatan pangan sebagai alternatif dari ketahanan pangan, dan telah diterima mulai dari kampung 
hingga dunia internasional. SPI bersama gerakan masyarakat sipil lainnya juga telah beberapa kali melakukan judicial review tentang Undang-
Undang yang tidak pro akan petani kecil, seperti UU Penanaman Modal Asing, UU Sistem Budaya Tanaman, revisi Undang-Undang Pangan,

“Akhirnya dalam Pemilu tahun ini SPI memilih sebagai partisan dan mendukung pasangan capres Jokowi-JK yang dipercaya akan mampu 
mengakomodir isu-isu perjuangan SPI sehingga petani dapat lebih sejahtera, dan kedaulatan pangan tercapai,” katanya.#

(Foto) Suasana sederhana dalam perayaan peringatan ulang tahun Serikat Petani Indonesia (SPI) ke-16 di Jakarta (08/07).

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id
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Peringatan Hari Koperasi 2014: 
Kembalikan Fitrah Koperasi 
yang Berasaskan Kekeluargaan

JAKARTA. Tepat pada Hari Koperasi yang ke- 57 atau sejak penyelenggaraan Kongres Koperasi Pertama 12 Juli 1947 di Tasikmalaya,  gerakan 
koperasi Indonesia saat ini – bisa dikatakan – masih dihadapkan pada situasi sulit di tengah arus liberalisasi perdagangan, jasa dan investasi 
dibawah rezim WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), FTA (Perjanjian Perdagangan Bebas), CEPA (Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh), 
hingga Masyarakat Ekonomi Asian 2015.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 
tanggal 28 Mei 2014, yang membatalkan UU Koperasi No.12 tahun 2012 – yang isinya mengubah karakter koperasi yang gotong-royong, 
kekeluargaan menjadi karakter persero dan juga korporasi yang berorientasi untung dan berdasarkan modal yang disertakan – adalah angin segar 
bagi koperasi di Indonesia, khususnya bagi petani dan nelayan.

“Tentu saja kita, rakyat, petani dan nelayan  harus mengawal perbaikan untuk memastikan mandat MK tersebut dijalankan. Termasuk dalam 
hal ini adalah mencermati apa yang akan disampaikan oleh Presiden SBY dalam Perayaan Tingkat Nasional Hari Koperasi, hari ini, 15 Juli 2014, di 
Medan Sumatera Utara,” ungkap Henry di Jakarta (15/07).

Henry menyampaikan, momen Hari Koperasi tahun ini bisa dijadikan pemerintah untuk kembali menyusun atau memperbaiki UU Koperasi 
tersebut sesuai dengan mandat dari Hasil keputusan MK tersebut, bahwa filosofi koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, 
sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

“Korporasi sudah disambut karpet merah oleh pemerintah, setidaknya  melalui Perpres No.39 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup 
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemerintah seharusnya juga memberi karpet merah, bahkan 
lebih memprioritaskan pengembangan koperasi berasaskan kekeluargaan yang merupakan bentuk unit usaha yang paling sesuai dengan prinsip 
ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan para founding fathers negara ini,” tutur Henry.

Henry mengemukakan, koperasi saat ini memang dihadapkan pada permasalahan internal, seperti permodalan, dan kualitas sumber daya 
manusia, baik dari sisi manajemen organisasi maupun pengembangan usaha untuk untuk mendongkrak aset dan putaran usaha yang bermanfaat 
bagi anggota koperasi. Belum lagi kebijakan perbankan yang saat ini tidak berpihak kepada kaum tani dan nelayan.

“Tidak bisa dipungkiri realitas adanya kredit koperasi macet di tingkat petani, dikarenakan tingkat kemiskinan mereka yang membuat dana 
usaha koperasi diperuntukkan untuk konsumsi.  Hal ini wajar karena semakin miskin, semakin besar pula penggunaan uang rumah tangganya 
untuk konsumsi. Di sisi lain dana milyaran rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk koperasi – misalnya Koperasi Usaha Tani ( KUT) – juga 
tidak cemerlang perkembangannya,” papar Henry.

Oleh karena itu menurut Henry, Presiden baru yang akan terpilih nantinya harus memberikan peran lebih lagi kepada koperasi, dan 
melahirkan kebijakan-kebijakan pertanian yang pro pada petani kecil sehingga berkontribusi terhadap turunnya angka kemiskinan di pedesaan 
dan meningkatkan kesejahteraan warga desa mayoritas kaum tani.

“SPI berharap presiden yang terpilih akan mampu menerapkan koperasi sebagai dasar sistem ekonomi rakyat Indonesia,” tambahnya.#

(Foto) Petani SPI memanen kangkung di lahan pertaniannya. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dapat menopang kehidupan ekonomi petani kecil.
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Perkuat Organisasi Tani 
Untuk Mengentaskan 
Kemiskinan Pedesaan

JAKARTA. Awal bulan ini Badan Pusat Statistika (BPS) mengeluarkan data yang menyebutkan, terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia 
dari September 2013 ke Maret 2014. Namun, penurunan angka kemiskinan masyarakat pedesaan lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat 
kota, masing-masing sebesar 0,12 juta jiwa dan 1,5 juta jiwa. Hal ini cukup miris, mengingat pedesaan yang merupakan sentra pangan dan 
pertanian namun justru menjadi sentra kemiskinan dan juga rawan kelaparan akibat kemiskinanya. Faktor penyebab kemiskinan masyarakat 
pedesaan adalah beras (32,89 %)  dan mie instan (2,42%) sebagai pangan pengganti beras.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, hal ini berarti petani tidak bisa tidak menahan cadangan berasnya, 
sehingga suatu saat petani harus membeli beras dan kalau terdesak membeli mie instant.

“Terjadi diversifikasi pangan di pedesaan yang tidak diharapkan, karena alternatif konsumsi beras adalah mie instant yang bahan utamanya 
merupakan gandum impor,” ungkap Henry di Jakarta saat menghadiri pembukaan acara Forum Nasional Petani dan Nelayan Indonesia 2014 yang 
bertemakan “Memperkuat Peran Organisasi Petani dan Nelayan Untuk Kedaulatan Pangan,”  (02/07).

(Foto) Forum Nasional Petani dan Nelayan Indonesia 2014 di Jakarta (02/07).

bersambung ke halaman 14
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Solidaritas Petani Indonesia 
atas Konflik Palestina

(Foto) Petani asal Palestina menghadiri Konferensi Internasional ke-6 La Via Campesina di Jakarta, 2013

JAKARTA. Masyarakat dunia kembali terhenyak. Dalam beberapa hari ke belakang, area pemukiman sipil masyarakat Palestina kembali diserang 
dengan membabi buta oleh pihak Israel melalui pengeboman udara. Akibatnya ratusan nyawa, termasuk anak-anak dan perempuan, pun 
melayang. Menanggapi hal ini Serikat Petani Indonesia (SPI) mengutuk keras tindakan Israel yang termasuk dalam kejahatan perang sekaligus 
pelanggaran serius hukum humaniter maupun hukum internasional hak asasi manusia.

Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, konflik Palestina-Israel lebih dipandang sebagai 
konflik antara kekuatan Islam dan Zionis Israel. Sangat sedikit informasi yang memberikan gambaran bagaimana bentuk dan dampak dari konflik 
tersebut terhadap kehidupan para petani di Palestina. Sejarah penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina merupakan sejarah perampasan lahan 
dan pengusiran petani Palestina dari lahan pertaniannya. Untuk menguasai tanah Palestina, Zionis Israel merebut lahan-lahan pertanian yang 
subur dan menyisakan lahan tandus yang sulit untuk ditanami. Perjuangan rakyat Palestina merupakan perjuangan untuk merebut kembali tanah-
tanah yang dirampas oleh Israel sejak tahun 1948. Perang enam hari antara Mesir dan Israel pada tahun 1967 semakin memperluas wilayah 
jajahan Israel dan menyisakan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dalam 10 tahun terakhir, pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat telah 
mencaplok semakin luas tanah rakyat Palestina, dan menyisakan kepingan kecil tanah-tanah penduduk yang terpisah-pisah dan dibentengi oleh 
tembok setinggi 8-10 meter.

“Rezim zionis Israel menggunakan berbagai cara agar dapat menguasai lebih banyak tanah-tanah pertanian yang subur di wilayah Palestina. 

bersambung ke halaman 11
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Perampasan Lahan Petani
di Koridor Nakala, Mozambik

(Foto) Para petani Mozambik melakukan aksi menolak diadakan proyek Koridor Nakala yang merampas lahan pertanian milik petani (kredit foto: GRAIN)

NAMPULA. Perampasan lahan untuk produksi kedelai di Koridor Nakala di daerah Mozambik Utara telah menuai kecaman keras dari organisasi 
tani se-Mozambik, khususnya yang anggotanya berada di sekitar daerah Nampula, Zambezia, dan Niassa. Pemerintah Mozambik menggunakan 
program ProSavana sebagai mekanisme yang akan merampas lahan petani untuk agribisnis.

bersambung ke halaman 8
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LA VIA CAMPESINA
INTERNATIONAL PEASANT MOVEMENT

www.viacampesina.org

Menurut Estevão Costa, pimpinan serikat petani dari Provinsi Nampula dalam diskusi panel pada Konferensi Segitiga Rakyat tentang 
ProSavana di Maputo menyampaikan, petani dari Nampula telah kehilangan tanah kepada perusahaan asing untuk produksi ekspor.

Dia menjelaskan bahwa di Kabupaten Monapo, pemerintah telah merampas tanah dari petani dan memberikan mereka kepada perusahaan 
Afrika Selatan tanpa konsultasi masyarakat. 

"Sekali lagi, semua yang terjadi di Nampula, yang berkaitan dengan investasi pertanian disembunyikan rapat-rapat dari para petani. Akibatnya 
petani tidak tahu menahu mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang cenderung tidak memihak mereka," kata Estevao Costa.

Hal senada diungkapkan Almirante Gaute, pimpinan Serikat Petani dari Provinsi Zambezia. Ia melaporkan bahwa para petani dari provinsinya 
tidak sepenuhnya memahami tujuan proyek ProSavana dan implikasi akan memiliki dalam hidup mereka, selain dari lahan mereka yang dirampas.

Pimpinan Liga Hak Asasi Manusia Mozambik Alice Mabota menegaskan, ketika berbicara tentang perlindungan hak petani atas lahannya, ia 
mengecam keras tiga pemerintahan negara yang terlibat dalam ProSavana (Mozambik, Brazil dan Jepang). Mereka merampas dan mengambil alih 
lahan masyarakat tanpa mengingat keberatan pengembangan inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagai penyalahgunaan martabat dan 
hak-hak para petani.

"Di Mozambik, sebagian besar penduduk hidup dari pertanian dan jika cara mereka bertahan hidup yang diambil, maka populasi yang sama 
ditakdirkan untuk hidup dalam kemiskinan", kata Alice Mabota yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

Ia juga mengatakan bahwa terdapat kontradiksi antara pidato pemerintah dan tindakan yang diambil. Presiden seperti memiliki dua wajah, 
di satu sisi ia mengatakan mendukung hak penggunaan dan pemanfaatan tanah (DUAT), sementara pada saat yang sama memberikan lahan yang 
luas kepada pihak asing.

"ProSavana dilaksanakan tanpa konsultasi publik sebelumnya, dan semua hal yang berhubungan dengannya dikelola dengan tidak 
transparan," tambahnya.#

bersambung ke halaman 8
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LA VIA CAMPESINA
INTERNATIONAL PEASANT MOVEMENT

www.viacampesina.org

Aktivis dan Petani India
Tolak Uji Coba GMO

INDIA - Keputusan terbaru dari Komite Kajian Rekayasa Genetik India (GEAC) yang mengizinkan percobaan tanaman transgenik untuk jenis 
tanaman beras, sawi, kapas, buncis dan terung tampaknya disambut dengan perlawanan kuat dari berbagai kelompok tani dan aktivis lingkungan.

Bharitya Kisan Union (BKU-Serikat Petani India) meminta campur tangan  Prakash Javdekar  selaku Menteri Lingkungan dan Kehutanan India 
untuk melakukan “pembatalan” atas persetujuan tersebut. 

Mengkhawatirkan  pengaruh penggunaan  benih transgenik di lapangan pertanian terhadap benih-benih lokal dan kedaulatan pangan Negara. 
Pemimpin BKU mempertanyakan kepentingan yang meletarbelakangi uji coba penggunaan GMO (Genetically Modified Organisms - Tanaman 
Rekayasa Genetika).

"Hal ini disebabkan karena sebagian besar gen serta proses transgenik sudah dipatenkan.  Hak atas kekayaan intelektual tersebut menjadi 
keuntungan perusahaan multinasional untuk memonopoli  pasar. Kemudahan dengan tekonologi transgenik memungkinkan perusahaan untuk 
menuntut hak kepemilikan atas benih lalu menjadikannya alasan yang menarik mengapa dunia membutuhkan GMO dan berusaha mengendalikan 

(Foto) Aksi petani dan aktivis India, menolak uji coba tanaman GMO

Bersambung ke hal. 15
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SPI Sumbar Selenggarakan 
Diskusi Penyelesaian 
Konflik Agraria

(Foto) Petani SPI memanen kangkung di lahan pertaniannya. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dapat menopang kehidupan ekonomi petani kecil.

PADANG. Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan diskusi bertemakan 
“Tantangan Perjuangan Petani dalam Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Pangan dalam Agenda Politik Nasional” di sekretariat BPW 
SPI Sumbar (18/07).

Ketua BPW SPI Sumbar Irwan Hamid Piliang menyampaikan, diskusi ini dilaksanakan dalam rangka menguatkan kerja-kerja organisasi dan 
juga membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Sumbar. Diskusi ini sendiri dihadiri oleh petani SPI yang berasal dari 
berbagai kabupaten di Sumbar, sebelas LSM di Sumbar, hingga para akademisi dan mahasiswa.

“Berdasarkan diskusi ini, SPI bersama dengan lembaga lainnya akan menyempurnakan konsep penyelesaian sengketa agraria di Sumbar yang 
berbasiskan budaya dan adat lokal. SPI ke depannya juga mendorong isu bersama yang disuarakan oleh lembaga atau Ormas yang ada di Sumbar 
dalam mewujudkan pembaruan agraria dan kedaulatan pangan di Sumbar,” tutur Irwan.

Diskusi ini pun diakhiri dengan buka puasa dan sholat maghrib bersama diantara para peserta diskusi.#
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Dengan melakukan intimidasi, teror, kekerasan bahkan pembunuhan, akan mendorong petani-petani Palestina untuk mengungsi ke tempat 
yang lebih aman dan meninggalkan lahan pertaniannya,” tutur Henry di Jakarta (13/07).

Henry melanjutkan, sebagian petani yang mengungsi untuk tinggal di wilayah lain, masih ada yang mengerjakan lahan pertaniannya dengan 
menempuh perjalanan sangat jauh dari pengungsian ke lahan pertaniannya untuk bertahan hidup. Namun rezim Israel  dengan segera akan 
menetapkan lahan tersebut sebagai tanah absente, menggusur seluruh tanaman pangan di atas lahan tersebut, kemudian disita menjadi milik 
Israel. Tanah-tanah pertanian yang disita tersebut kemudian dijadikan kawasan konservasi atau kawasan agro industri modern skala besar yang 
dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta milik Israel.

Henry mengemukakan, cara lainnya adalah memutus pasokan air dan berbagai input pertanian yang dibutuhkan oleh petani Palestina. Bagi 
petani yang masih bertahan untuk tetap tinggal di lahan pertaniannya, akan menghadapi berbagai sabotase dari rezim Israel.

“Mereka membangun pipa pengeboran air yang besar di sumber-sumber mata air utama, untuk dialirkan ke pemukiman Israel, kolam renang 
maupun keperluan agro industri milik Israel. Pembajakan sumber mata air tersebut menjadikan lahan-lahan petani Palestina kering kerontang 
dan tidak dapat lagi ditanami tanaman pangan. Kontrol ketat militer Israel terhadap peredaran benih tanaman pangan mengakibatkan sulitnya 
petani Palestina memperoleh benih tanaman pangan untuk menanami kembali lahan pertaniannya. Militer Israel juga melakukan kontrol ketat 
terhadap produk-produk pertanian petani Palestina yang akan dijual ke Israel atau sekedar melintasi perbatasan yang memisahkan antara desa 
satu dengan desa lainnya,” papar Henry.

“80 % penduduk di Gaza yang mayoritas adalah petani, hidup dalam kondisi miskin dan memprihatinkan dalam situasi perang. Alhamdulillah, 
Palestina memiliki ormas tani yang tidak mengenal lelah dalam menggalang dukungan dan solidaritas dari organisasi gerakan sosial di berbagai 
negara untuk membantu petani Palestina yang telah kehilangan segalanya (lahan, rumah, benih dan sarana produksi). Bantuan dalam bentuk 
donasi benih untuk petani Palestina dari berbagai kalangan, telah membantu petani untuk tetap bertahan dan memenuhi kedaulatan pangan 
rakyat Palestina.

Henry menegaskan, petani Palestina adalah garda terdepan dalam mempertahankan dan merebut kembali tanah kedaulatan bagi rakyat 
Palestina. Gerakan perlawanan yang terkenal dengan sebutan ‘intifada’, merupakan perlawanan yang dimobilisasi oleh para petani-petani 
Palestina untuk melawan penggusuran oleh militer Israel.

“Palestina melalui ormas taninya The Union of Agricultural Work Committees (UAWC) secara resmi telah menjadi anggota La Via Campesina 
(organisasi petani internasional) yang disahkan pada kongresnya yang keenam di Jakarta tahun lalu. Ini berarti petani Palestina tidak sendirian, 
mereka didukung oleh ratusan ormas tani, masyarakat adat, dan perempuan pedesaan yang berasal dari 83 negara di seluruh dunia,”  tegasnya.

Oleh karena itu, Henry menambahkan, SPI menuntut segera ditariknya serdadu-serdadu Israel dari wilayah Palestina dan menuntut 
pertanggungjawaban Israel atas korban-korban peluru dan bom-bom Israel. Selain itu, seruan-seruan solidaritas kepada rakyat Palestina yang 
diserukan oleh organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia, selayaknya ditanggapi oleh pemerintah untuk disuarakan di level internasional. 
Mengingat mandat dari Pembukaan UUD 1945 “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di 
atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan,”

“Dan kami gerakan petani di Indonesia, akan menggalang solidaritas internasional para pembela HAM, gerakan petani, buruh, nelayan, 
lingkungan serta anti imperialisme dan melakukan kampanye di dalam mekanisme PBB maupun dukungan kemanusiaan lainnya,” tambah 
Henry.#

(Foto) Dua orang perwakilan petani asal Palestina yang menghadiri Konferensi Internasional Reforma Agraria di Abad 21 yang dilaksanakan La Via Campesina bersama 
Serikat Petani Indonesia (SPI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Juli 2012.

Sambungan dari halaman 6
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Puasa ‘Tarekat “ a la Tim 
Jerman dan Harapan dari 
Ultah SPI ke-16

Piala Dunia 2014 ternyata belum  menghasilkan perubahan alias status quo dalam pencapaian Juara Dunia. Jerman, Brazil, Belanda dan 
Argentina yang lolos ke babak semifinal adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Namun tentunya keberhasilan mereka tersebut bukan hasil dari 
KKN ( korupsi, kolusi dan Nepotisme) dari FIFA Sang Panitia Bola atau bukan hasil dari rekayasa Bandar Judi kelas tinggi, tapi sebaliknya hasil dari 
tradisi sepak bola yang kuat, dimana pembinaan dan pengembangan sepak bola dilakukan secara serius di negerinya masing-masing. Tradisi dan 
lebih jauh budaya yang kuat  memang akan menghasilkan sistem pelatihan, pembinaan dan pendidikan yang selanjutnya juga akan memperkuat 
dan melanggengkan tradisi tersebut. Demikian kait mengkait antara tradisi, budaya dan pendidikan.

Naa…bagaimana model pembinaan, pendidikan dan pelatihan sesaat jangka pendek Tim Jerman menjelang semifinal Piala Dunia besok ? 
–Gothak-gathik-gathuk alias dicocokan dan kayakknya cocok – seiring dengan Bulan Puasa, Tim Jerman dan tentunya Mezut Ozil – pemain Jerman 
yang muslim menjalankan ‘puasa’ melihat dan mendengar dengan mengisolasi seluruh pemainnya  di pusat pelatihan di balik tembok tinggi 
benteng ‘Campo Bahia’ di tepi Samudera Atlantik. “Puasa” bicara, melihat dan mendengar  dari Tim Jerman bertujuan agar semua pemain, pelatih 
dan asistennya tidak pusing dengan segala komentar media, para penggemar dan pendukung yang ingin fotoselfy dengan para bintang bola dari 
negeri Uber Alles tersebut. Formula isolasi ala kepompong disebut Tim Jerman adalah “Konzentration und Fokussierung – demikian dikutip dari 
Antara.

Wah…derajat ‘Puasa’ Tim Jerman ini sudah tinggi nih. Mereka seperti sudah ‘mengamalkan’ Puasa Tarekat. Menurut  Kang Jalaldin Rakhmat 
(1999), Dalam Puasa pada tingkat tarekat, kita bergerak lebih jauh lagi dalam puasa kita. Macam puasa tarekat tersebut adalah (i)  Puasa bicara – 
sebagaimana yang diamalkan oleh Siti Mariyam saat mengandung Isa  – lebih sekedar untuk menahan lidah untuk tidak menggunjingkan orang, 
mencaci maki, menghujat dsb..dan bukan berarti kalau tidak puasa hal tersebut boleh dilakukan. Bicara kita bernilai Perak, tetapi diam kita adalah 
Emas; (ii) Puasa mendengar untuk menghindari segala gosip, kampanye jahat, bisik-bisik tetangga dsb; dan (iii) Puasa Melihat – bukan sekedar 
melihat yang tidak boleh dilihat, tetapi juga melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat atau mengurangi melihat apa yang sebetulnya boleh dilihat.

Selanjutnya apa yang diharapkan dari puasa tarekat ala ‘Kepompong’ – bagi Tim Jerman Puasa ini adalah Tim Jerman yang lebih solid, efisien, 
efektif, staying power alias seger terruss dan tentunya menang melawan Brazil – yang lebih mengutamakan keindahan bermain. Weleh…

Sementara bagi yang menjalankan puasa tarekat, Para Sufi sepakat mengatakan bahwa anda hanya akan memperoleh kemajuan rohaniah 
dengan membawa pikiran dan imajinasi Anda dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi dan selama indera lahiriah anda terpaku ke bumi, 
selama itu juga akan dan hati anda tidak akan berlabuh pada pangkuan keindahan Tuhan (Jalaludin Rakhmat , 1999).

Kemajuan rohaniah apa yang kiranya didapat oleh jutaan  kaum tani  yang tetap khusuk berpuasa sambil terus berproduksi pangan dan 
perikanan di antara tekanan-tekanan kemiskinan, konflik agraria, perubahan iklim dan cuaca yang tidak bersahabat, dan dampak negatif baik 
langsung maupun tidak langsung dari segala kebijakan pemerintah yang neoliberal, tidak pro-petani-pro-rakyat – pro-lingkungan ; Dan dari jutaan 
kaum tani tersebut adalah petani-petani SPI yang hari ini tanggal 8 Juli 2014 merayakan ulang tahun SPI ke-16? Gusti Pangeran sendiri ngendikan         
atau berkata dalam hadist Qudsi: “  Ibadah Puasa itu khusus untuk-Ku” – tapi ya sebenarnya balik lagi ke untukmu juga. Olehkarena itu Insya 
Allah, kemajuan rohani karena berpuasa tersebut ya semakin membaranya perjuangan kaum tani sendiri untuk mewujudkan pembaruan agraria, 
kedaulatan pangan, khususnya melalui SPI sebagai wujud kelembagaan sosial-budaya, sosial-ekonomi dan sosial-politik petani.

Semangat thok ora cukup, rek!! – Betul..semangat saja tidak cukup. Al-Haqq bil laa nizhaamin qad yaghlib al-baathil bi nizhaamin – demikian 
wejangan dari para Ulama bahwa Kebenaran yang tidak terorganisasi bisa dikalahkan kebatilan yang terorganisir . Olehkarena itu Puluhan, 
ratusan dan bahkan jutaan semangat petani yang tidak dikelola dengan baik akan gampang digerus oleh kejahatan yang terorganisir. Demikian 
ratusan organisasi tani berikut dengan petani-petani anggotanya yang militan, namun pengelolaan organisasinya masih begitu-begitu saja akan 
gampang dikalahkan oleh pihak-pihak yang menindas petani selama ini. Bahkan untuk hal yang praktis – seperti mengelola suatu program, Wakil 
Menteri Pertanian menyindir dan menyangsikan kelompok tani yang masih bersifat Paguyuban. Mungkin bagi Wamen tersebut - Paguyuban 
(gemeinschaft) adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta 
kekal, sehingga kecil peluangnya untuk mempunyai semangat untuk maju. Weleh..

Isu dan penanyaan tentang kekuatan organisasi tani – juga menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Nasional Petani dan Nelayan tgl 
3 Juli 2014 kemarin. Setelah melewati tiga-empat rezim pemerintahan, yakni orde lama, orde baru, orde reformasi satu dan dua atau hingga 
sekarang, sudah dan akan puluhan organisasi tani muncul dan berjuang — seiring jumlah petani yang mencapai puluhan juta rumah tangga 
petani, untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui beragam isu perjuangan  seperti hak asasi petani, pembaruan agraria dan kedaulatan 
pangan. Namun demikian nasib petani tetap begini-begini saja—terperangkap dalam trilogi kemiskinan      (kemiskinan, kelaparan dan konflik 
agraria) dan Kekuatan neo kolonialiseme-imperialisme semakin kuat. Seorang nelayan peserta bercerita bagaimana kelompok nelayan kadang 
harus berperang di lautan melawan kelompok nelayan atau perusahaan dengan alat penangkap yang lebih canggih, karena jalur protes kepada 

Oleh: Zainal Arifin Fuad
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Pemerintah belum membuahkan hasil. Demikian juga seorang petani peserta bercerita organisasi tani  yang  ditinggalkan anggotanya begitu kasus 
tanahnya sudah berhasil dan tanah sudah didapatnya.

Kemudian prihatin dan geram juga mencermati laporan sensus pertanian 2013 yang dikeluarkan oleh BPS tanggal 1 Juli 2013 – yakni 
turunnya rumah tangga petani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan selama 10 tahun terakhir, sementara pada saat yang sama 
jumlah rumah tangga pertanian berbadan hukum meningkat – sejalan dengan pemerintah lebih tertarik pada korporasi untuk mengambil alih 
pekerjaan mulia – yakni memproduksi pangan!

Melihat itu semua, lalu dimana letak kelemahan organisasi tani ditengah upaya untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan kebutuhan 
anggota? Sementara pada organisasi tani – dengan merujuk pada wejangan Umar bin Khatab r.a  - akan berlaku  – Tiada ada Islam ( kelembagaan 
massa) tanpa komunitas/ massa, tiada komunitas/ massa tanpa kepemimpinan dan tiada kepimpinankomunitas tanpa ketaatan. Olehkarena itu 
penanyaan ke dalam atau introspeksi mencakup pada pertanyaan : Apakah kelemahan pada aspek kepemimpian, logistik dan kekuatan kader, 
serta kelembagaannya – yang disindir oleh Wakil Menteri Pertanian di atas? –

Don’t worry, be happy. Jangan sedih..gembiralah. Karena diantara realita-realita yang tidak mengenakkan tersebut, perjuangan kaum tani 
berikut organisasi-organisasi tani mereka – termasuk SPI juga mempunyai sederet banyak keberhasilan seperti penguasaan lahan-lahan, benih-
benih hasil karya petani, praktek-praktek agroekologi dan koperasi, lahirnya berbagai undang-undang hasil inisiatif atau mengadopsi tuntutan 
kaum tani (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Lahan Pangan Berkelanjutan dan UU Pangan), naiknya isu Kedaulatan Pangan dan 
deklarasi Hak Asasi Petani di Geneva, serta masih banyak lagi kisah sukses perjuangan petani. Demikian yang disampaikan Ketua Umum SPI di 
salah satu sesi acara Forum Tani dan Nelayan.

Akhirnya Dirgahayu, Selamat Ulang Tahun dan Milad ke-16 untuk Serikat Petani Indonesia semoga menjadi rahmatan lil alamin  bagi kaum 
tani dan rakyat. Semoga terus bergerak berjuang menggelorakan perjuangan dan menggelorakan harapan – dengan tangguh layaknya tim-tim 
pilihan Brazil, Belanda, Argentina dan Jerman dengan Puasa tarekat ala “kepompongnya”,, sehingga menghasilkan gol-gol kemenangan yang indah 
ala Piala Dunia Brazil – untuk kaum tani. Hidup Petani.

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

(Foto) Ketua Umum SPI Henry Saragih bersama petani SPI Sumatera Selatan sesaat setelah penanaman bersama di atas lahan perjuangan. Di usianya ke-16, SPI akan 
selalu dan semakin gigih memperjuangkan kepentingan petani kecil, mendesakkan agenda pembaruan agraria sehingga tercapai kedaulatan pangan di Indonesia.
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Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan

Pada kesempatan yang sama, Henry menyampaikan, berdasarkan data BPS terbaru terjadi penurunan  rumah tangga petani padi, kedelai, dan 
jagung selama 10 tahun terakhir (2003-2013). Rumah tangga petani kedelai berkurang 314.800 rumah tangga atau sekitar 31,91 persen; rumah 
tangga petani padi berkurang 0,41 persen dari 14,2 juta menjadi 14,1 juta rumah tangga, dan rumah tangga petani jagung berkurang 20,4 persen 
sebanyak 785.150 rumah tangga.

“Ini fakta lainnya yang menunjukkan kalau pemerintahan SBY tidak berpihak kepada kepentingan keluarga petani kecil,” tegas Henry.
Oleh karena itu menurut Henry, sebagai kaum penyedia pangan, petani kecil dan nelayan perlu mengorganisasikan diri mereka sendiri 

pada berbagai kelembagaan di tiap segi kehidupan, sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik untuk keluar dari jerat lingkaran kemiskinan 
tersebut dan mengobarkan perjuangan terhadap apa yang merusak kedaulatan pangannya.

“Salah satu media pengorganisasian kaum tani diantaranya adalah melalui ForumNasional Petani dan Nelayan yang diikuti oleh 16 organisasi 
petani dan nelayan selama tiga hari (02-04 Juli 2014). Media ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam UU Perlindungan Pangan 
Berkelanjutan No.41/2009. Kita sebagai bagian dari keluarga petani kecil harus bangga bahwa kitalah yang menjaga kedaulatan pangan nasional, 
bukan perusahaan-perusahaan pangan transnasional. Jika kita berorganisasi kita akan semakin kuat dan bersama-sama mampu menghadang 
permasalahan yang membuat kita tak bertani lagi, ”papar Henry.

Henry menambahkan, peranan keluarga petani kecil dalam memberi makan dan menyediakan pangan untuk masyarakat dunia sudah diakui 
oleh Organisasi Pangan Dunia (FAO).

“Buktinya FAO mencanangkan tahun 2014 ini sebagai Tahun Internasional Keluarga Petani. Jadi kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah kita sama sekali tidak memihak petani kecil dan organisasinya, perlu kita pertanyakan motivasi dan motif di belakangnya,” tambah 
Henry.#

(Foto) Zainal A. Fuad (tengah) dari SPI menjadi salah satu pembicara di acara Forum Tani Nasional

Sambungan dari halaman 5
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TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 044

MENDATAR
1. Ormas tani kebanggan kita bersama    3. Kelompok etnis yang berasal dari bagian barat pulau Jawa, 
Indonesia    6. Kategori individu yang secara turun temurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu
8. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan    9. Sejenis menjangan    10. Udara yang diisap melalui 
hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru    11. Menggerakkan badan melintasi air
14. Tempat tinggal raja    17. Suku di Papua    19. Kamar, ruang    22. Sejenis burung    25. Tanda, petunjuk
31. Sejenis panganan cemilan    33. Tidak mau, tidak sudi    36. Wajib dimiliki petani jika ingin sejahtera
37. Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia    38. Logam mulia    39. Nilai Tukar Petani    40. Abadi    41. Sedih

MENURUN
1. Memberitakan, menyampaikan    2. Negara timur tengah    3. Sejenis hewan liar    4. Sejenis pohon palem
5. Dokumen tertulis    6. Tubuh, badan    7. Aturan, dasar    12. Membelai, mengusap    13. Benua di dunia
15. Sejenis ikan kecil    16. Utusan Tuhan    17. Ukuran luas    18. Masyarakat Ekonomi ASEAN    20. Alat 
perekat    21. Komisi Pemilihan Umum    23. Sejenis bumbu masak    24. Gas yang ditemukan dl udara, tidak 
bergerak dan tidak berwarna, dapat memberikan panas dan sinar pd tabung vakum    26. Saya (Sunda)
27. Tanah liat yang dikeringkan lalu dibakar    28. Kuno    29. Pikiran, isi kepala    30. Kawat gigi 
31. Kumpulan titik air di atmosfer    32. Hirup, sedot    34. Daging tempat gigi tumbuh    35. Ular besar dalam 
dongeng     

Tolak perampasan lahan
www.spi.or.id

seluruh jaringan pangan . 
Mulai dari proses produksi 
hingga pemasaran  
yang nantinya akan 
membahayakan sumber mata 
pencaharian petani," ungkap 
beberapa pemimpin BKU 
Naresh Tikait, Dharmendra 
Malik dan Yudhveer Singh 
dalam sebuah surat kepada 
Menteri (21/08).

Dalam surat terpisah 
untuk Mr. javadekar Koalisi 
India Bebas GMO mengatakan 
bahwa persetujuan GEAC 
datang pada saat Mahkamah 
Agung mengeluarkan 
perintah atas masalah uji 
coba lapangan untuk tanaman 
GMO, berdasarkan dari 
rekomendasi Pengadilan 
Komite Ahli Teknis (TEC). 
Menyadari potensi GMO 
dapat mencemari benih,  
rantai pasokan pangan dan 
lingkungan, serta  menyadari 
lemahnya sistem regulasi, 
TEC telah merekomendasikan 
sebuah moratorium terkait 
dengan uji coba lapangan 
terbuka tanaman GMO.

Rajesh Krishnan dari 
Koalisi India bebas GMO 
mengatakan, sungguh ironis 
bahwa  janji –janji BJP 
untuk tidak mengizinkan 
peredaran pangan GMO 
tanpa ada evaluasi ilmiah 
yang baik terkait efek jangka 
panjang GMO terhadap 
tanah, produksi dan dampak 
biologis terhadap konsumen 
merupakan subjek utama bagi 
putusan PIL di Mahkamah 
Agung. Hal  tersebut telah 
menunda keputusan dari 
pengadilan tinggi bahwa 
mantan Menteri Lingkungan 
India Jayanthi Natarajan tetap 
bersikeras mengadakan rapat 
GEAC. Persetujuan GEAC 
terhadap uji coba terbuka 
GMO, mendapatkan kecaman 
dari beberapa pimpinan 
tinggi BJP.#

Sambungan dari halaman 9



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

Perayaan Ulang Tahun SPI ke-16

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) merayakan peringatan ulang tahunnya yang ke-16 dengan cukup sederhana di kantor sekretariat 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI di Jakarta (08/07). Acara diawali dengan diskusi tentang agenda perjuangan politik petani yang mengundang 
Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong (memegang mic, gambar kanan atas). Hadir juga Gunawan Wiradi (gambar kiri atas), 
guru besar agraria Indonesia beserta para perwakilan ormas dan LSM (gambar kanan bawah, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyerahkan 
tumpeng kepada Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abet Nego Tarigan) yang selama ini mendukung perjuangan petani kecil di Indonesia.


