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Petani Menangkan Hak atas Tanah 
dan Kemerdekaan Berserikat

(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih (keempat dari kiri) bersama Gunawan dari Indonesia Human Right Commission 
for Social Justice (IHCS) memegang putusan Mahkamah Konstitusi (MK)tentang uji materi UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani (Perlintan) (05/11). MK akhirnya mengabulkan gugatan petani atas UU Perlintan, petani memenangkan hak atas tanah dan 
kemerdekaan berserikat. 
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(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih (keempat dari kiri) bersama Gunawan dari Indonesia Human Right Commission for Social Justice (IHCS) 
memegang putusan Mahkamah Konstitusi (MK)tentang uji materi UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) (05/11). 

Petani Menangkan Hak atas Tanah 
dan Kemerdekaan Berserikat

JAKARTA. Sembilan hakim konstitusi memenangkan tuntutan petani atas uji materi UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani. Keputusan baik ini diambil pada Rabu (05/11) tepat pukul 16.50 WIB di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Tuntutan petani kecil dikabulkan sebagian, yakni pasal 59, pasal 70 ayat (1) dan pasal 71. Amar putusan menyatakan pasal 59 terkait 
hak sewa tanah terlantar milik negara bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, tanah terlantar objek landreform tidak boleh disewakan ke 
rakyat—karena praktik ini artinya kembali ke era kolonial. Hak atas tanah dijamin sepenuhnya di UU No. 13/2013—dan redistribusi tanah untuk 
pertanian dan usaha agraria harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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(Foto) Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, kebebasan berorganisasi dijamin pada tuntutan pasal-pasal selanjutnya. Aturan mengenai organisasi tani menjadi tak 
mengikat hanya milik pemerintah. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani akhirnya menyilakan organisasi tani dari, oleh dan untuk rakyat. 
Petani pun tak berkewajiban ikut organisasi milik pemerintah—jadi bisa saja ikut organisasi yang sudah ada, atau membentuk sendiri.

“Ini adalah kemenangan besar untuk petani,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jakarta, (05/11).
“Petani tinggal bawa UU ini untuk implementasi land reform di tingkat lokal, untuk redistribusi tanah-tanah produktif segera,” tambah dia.
“Kaum tani dan mereka yang bekerja di pedesaan harus bergembira. Dan tentunya siap-siap bekerja keras demi kedaulatan pangan 

Indonesia,” ujar dia lagi.
Puluhan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Hak Asasi Petani terlihat hadir mendengarkan amar putusan majelis hakim konstitusi. 

Belasan pengacara dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyambut baik putusan ini.
“Ini artinya Indonesia menuju era baru, era di mana petani tak lagi didiskriminasi. Petani bisa aman dan nyaman berproduksi dan berserikat, 

mengemukakan pendapat,” ujar Gunawan dari IHCS.
Putusan dibacakan oleh Hakim Ketua, Hamdan Zoelva serta Ahmad Fadil Sumadi. Amar putusan pemohon No. 87/PUU-XI/2013 ini sudah 

tersedia dan mengikat segera setelah diputuskan.#

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id
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Bagi Petani, Jokowi Harus 
Prioritaskan Distribusi Lahan 
Daripada Menaikkan BBM

JAKARTA. Belum genap satu bulan pemerintahannya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) subsidi sebesar Rp 2.000 per liter (per 18 November 2014). Jokowi-JK berdalih kenaikan harga BBM ini karena ketiadaan anggaran untuk 
membangun infrastruktur dan pelayanan kesehatan.

Menurut Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah, kenaikan ini tentunya sangat 
memberatkan rakyat khususnya petani, nelayan dan masyarakat kecil lainya. Menurutnya, di tengah kondisi keuangan negara yang katanya selalu 
defisit, seharusnya pemerintah melakukan upaya memperkuat akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria.

“Segera laksanakan pembaruan agraria yang dijanjikan Jokowi-Jk di nawacitanya, jangan ditunggu-tunggu lagi. Bagi petani, yang paling 
penting itu punya tanah untuk berproduksi,” kata Agus Ruli di Jakata (20/11).

Agus Ruli menyampaikan, bagi petani tidak cukup hanya dengan menyiapkan perlindungan sosial melalui  paket kartu sakti (kartu keluarga 
sejahtera, kartu Indonesia sehat, dan kartu Indonesia pintar), karena dengan naiknya BBM secara otomatis kebutuhan sehari-sehari juga naik, 
begitu juga dengan modal produksi pertanian.

“Bisa dibayangkan yang dialami petani tak berlahan yang harus menyewa lahan agar bisa menyambung hidupnya. Jadi yang harus dikerjakan 
pemerintahan Jokowi-Jk adalah agar lahan sembilan juta hektar untuk 4,5 juta keluarga itu segera diredistribusikan kepada petani kecil dan tak 
bertanah sehingga kedaulatan pangan bisa tercapai, sekaligus menyelesaikan konflik-konflik agraria di pedesaan,” papar Agus Ruli.

Agus Ruli menambahkan, urgensi redistribusi lahan ini semakin diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi UU 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No 19 Tahun 2013 (yang diumumkan awal November 2014 ini), bahwa pemerintah harus memberikan 
jaminan luasan lahan pertanian, prioritas bagi petani yang benar-benar  tidak punya lahan pertanian. Selanjutnya, pemerintah harus menjamin 
dan menjaga harga produk hasil pertanian di tingkat petani  yang menguntungkan sehingga petani tetap mempunyai penghasilan yang juga cukup 
untuk membeli kebutuhan hidup lainnya, mengingat petani juga adalah juga konsumen. Di samping itu pastikan subsidi pupuk dan input produksi 
lainnya untuk menjamin keberlanjutan mereka berproduksi.

“Pengalihan dana subsidi BBM yang katanya lebih dari Rp 100 triliun ke ke sektor produktif itu pun harus kita awasi, terutama yang 
dianggarkan untuk peningkatan produksi pangan seperti perbaikan infrastruktur irigasi dan pendirian irigasi baru, organisasi petani harus 
dilibatkan. Kita akan lihat, apakah program nawacita pemerintah benar-benar dijalankan,” tambah Agus Ruli.#

(Foto) Sekretaris Umum DPP SPI, Agus Ruli Ardiansyah.
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Tugas Berat Kabinet Kerja Jokowi-JK 
Tegakkan Kedaulatan Pangan, Pembaruan 
Agraria; Prioritaskan Petani Kecil & 
Masyarakat Desa

MEDAN. Presiden RI Joko Widodo telah melantik ke-34 menterinya yang tergabung dalam kabinet kerja, 27 Oktober lalu. Walaupun dalam 
penyusunan kabinetnya sarat tarik-menarik kepentingan, para petani (kecil) se-Indonesia berharap banyak pada kabinet kerja ini, dan menunggu 
kerja, kerja dan kerja mereka dari pemerintahan Jokowi-JK periode tahun 2014 – 2019.

“Selamat bekerja, kita beri kesempatan kabinet ini bekerja merealisasikan visi-misi Jokowi-JK pada saat kampanye kemarin,” kata Ketua 
Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di Medan Sumatera Utara (29/10).

Henry menyampaikan, pertanian dan agraria merupakan program prioritas (yang terangkum dalam Nawacita) Jokowi-JK untuk membangun 
Indonesia hebat yang berdaulat pangan.

“Kami petani masih ingat dan akan selalu ingat janji Pak Jokowi dan JK selama kampanyenya kemarin. Selama lima tahun ke depan kami 
menunggu realisasi redistribusi sembilan juta hektare untuk 4,5 juta KK petani, 1000 desa berdaulat benih, pembukaan lahan pertanian seluas 
satu juta hektare di luar jawa, pembangunan irigasi dan infrastruktur pertanian, desa mandiri pangan, satu desa 1,4 Milyar, penggalakan pertanian 
organik bebas pestisida dan input kimia lainnya, dan janji-janji lainnya,” papar Henry.

Henry juga mengungkapkan, SPI menaruh harapan kepada beberapa menteri di kabinet kerja Jokowi-JK, seperti Menteri Pertanian Amran 
Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Ja’far, hingga 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

“Semoga mereka memimpin kementeriannya dengan baik dan mengeluarkan kebijakan yang pro petani kecil, buruh tani dan masyarakat 
pedesaan,” imbuh Henry.

Henry mengingatkan, agar menteri-menteri tersebut tidak melakukan kesalahan rezim pemerintahan SBY-Boediono yang mengakibatkan 
hilangnya lima juta kk petani selama sepuluh tahun, tingginya konflik agraria dan perampasan lahan petani di berbagai daerah di Indonesia, 
rendahnya indeks kebahagiaan masyarakat desa, meningkatnya jumlah impor pangan, dan berbagai masalah pertanian, agraria, dan pedesaan 
lainnya.

“Kami petani SPI tidak akan segan untuk mengingatkan Jokowi-JK, beserta para menterinya jika mulai keluar dari janji nawacitanya,” tegas 
Henry.

Henry juga berharap agar Menteri Pertanian Amran Sulaiman dapat memberikan ruang kepada organisasi tani yang untuk terlibat dan 
mengawal kebijakan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, karena ini merupakan mandat yang harus dijalankan 
berdasarkan UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahhan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan 
UU. No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Henry 
berharap agar kementerian yang dipimpinnya segera mendata seluruh konflik agraria di Indonesia, merumuskan strategi jangka pendek dan 
jangka panjang untuk menyelesaikannya, dan tentunya segera merealisasikan pembaruan agraria sebagaimana dicantumkan di atas.

“Untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Ja’far kami harap untuk merealisasikan dana 1,4 Milyar per desa per 
tahunnya, dan berkoordinasi dengan Kementerian PU dan kementerian terkait untuk membangun infrastruktur dan industri pedesaan berbasis 
kerakyatan. Sedangkan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIti Nurbaya, kami berharap agar mengutamakan hutan untuk 
kepentingan rakyat dan masyarakat adat,” tambah Henry.#

(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih beserta seluruh Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) SPI se-Indonesia pada kongres IV SPI di Lebak, 
Banten, Maret 2014.
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Lagi, 40 Hektar Lahan Petani 
SPI Kampar Digusur

KAMPAR. Perampasan lahan petani kembali terjadi, kali ini menimpa petani Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Kota Garu, Kecamatan Tapung 
Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Menurut keterangan Misngadi, perwakilan SPI Riau, lahan petani yang ditanamai kelapa sawit mulai digusur oleh 
oknum PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) sejak 06 November 2014.

“Mereka datang pakai eskavator dan meratakan sawit dengan tanah, bukan itu saja mereka juga menyewa preman untuk memanen sawit 
milik kami petani. Karena kami melawan akhirnya mereka tidak jadi merubuhkan gubuk-gubuk rumah kami, tapi sawit yang jadi sumber mata 
pencaharian kami sudah habis semua,” kata Misngadi ketika dihubungi via telepon (09/11).

Misngadi menjelaskan, pihak perusahaan mengklaim lahan milik petani adalah lahan yang termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) 
perusahaannya. Padahal lahan itu murni milik petani yang didapat dari warisan ninik-mamak.

“Sejak akhir tahun 87-an petani sudah berproduksi disini. PT. SBAL datang sekitar tahun 1994 dan mengajukan HGU-nya seluar 350 hektar. 
Lama-kelamaan, tanpa diketahui oleh petani, pihak PT SBAL sudah mengklaim kalau lahan yang selama ini ditanami petani juga termasuk ke 
dalam HGU perusahaannya, dan mulai mengintimidasi kami,” papar Misngadi.

Oleh karena itu Misngadi mendesak pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk menindak PT SBAL yang sudah menghancurkan sumber 
penghidupan petani.

“Kami akan segera melaporkan tindakan sewenang-wenang PT SBAL ini ke pihak kepolisian, karena selain merusak dan menghancurkan 
tanaman, oknum mereka juga ada yang melakukan kekerasan berupa pukulan ke kepala seorang petani,” tambah Misngadi.#

Tolak perampasan lahan
www.spi.or.id

(Foto) Konflik petani SPI Tapung Hilir dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari.
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Aksi Petani & Buruh India Tolak 
Perjanjian Perdagangan Bebas

(Foto) Aksi gabungan petani, buruh, dan pedagang di India menolak perjanjian perdagangan bebas.

NEW DELHI. Ribuan petani, buruh, pedagang, dan aliansi masyarakat sipil India melakukan aksi menolak perjanjian perdagangan bebas di 
depan India Expo Mart, New Delhi, India (01/12). Aksi ini dilakukan bersamaan dengan forum konsultasi RCEP (Regional Cooperation Economic 
Partnership - Kemitraan Kerjasama Ekonomi Daerah) yang diikuti oleh perwakilan 16 negara.

Dalam aksi tersebut, di tengah kehadiran polisi, massa aksi mengangkat beberapa spanduk yang bertuliskan slogan-slogan seperti 'Lindungi 
Pertanian India: Tolak RCEP FTA", 'Hentikan RCEP FTA yang Tak Demokratis", "Lindungi Sektor Peternakan India", "Jika FTA (perjanjian 
perdagangan bebas) menguntungkan masyarakat, mengapa isi perjanjiannya dirahasiakan", "Tidak ada rahasia - Kami Ingin Transparansi". 
Kemudian, delegasi mengajukan memorandum (terlampir surat) kepada pejabat pemerintah negosiasi RCEP.

RCEP adalah Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Utara Selatan antara India dengan 10 anggota blok ASEAN plus Jepang, China, Korea 
Selatan, Australia dan Selandia Baru

Dalam aksi tersebut, Rakesh Tikait dari Bharatiya Kisan Union (BKU) mengatakan bahwa FTA RCEP serius akan mempengaruhi pertanian 
India. 
Bersambung ke halaman 9
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LIMA - PERU. 10.000-an massa petani La Via Campesina dan CLOC (Organisasi Masyarakat Pedesaan Amerika Latin) berpartisipasi dalam KTT 
Rakyat tentang Perubahan Iklim di Lima, Peru (10/11). Pada upacara penutupan, Diego Monton, wakil dari Sekretariat CLOC, menyatakan, 
perempuan dan laki-laki, petani dan petani kecil, memiliki sejarah perjuangan yang panjang. 

"Kami telah berjuang melawan penggusuran, perampasan lahan, terhadap perusahaan tambang besar yang mencemari air kita, terhadap 
kontaminasi yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia beracun, terhadap penghancuran sistem produksi makanan kami," tuturnya.

Monton menyampaikan, seluruh petani yang ikut KTT ini meninggalkan pekerjaan dan kampung halamannya demi tugas mulia.
"Dengan aksi kami di jalan ini, kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat dunia bahwa kami menolak kapitalisme. Kami 

menawarkan proposal kami, proposal di mana kehidupan, keanekaragaman, budaya, dan pluralisme didahulukan atas modal dan uang," 
ungkapnya.

Sementara itu, pemimpin petani Haiti Chavannes Jean-Baptiste, anggota dari Komite Koordinasi Internasional Via Campesina dan Komisi 
Politik CLOC, dalam sebuah wawancara dengan Minga Informativa, menyebutkan bahwa Via Campesina dan Cloc datang bersama-sama di Lima di 
untuk mengecam solusi palsu bahwa perusahaan-perusahaan transnasional dan pemerintah negara-negara industri yang mengusulkan, "seperti 
pertanian iklim-pintar, pasar karbon, proyek REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan), perampasan tanah, dan produksi 
bahanbakar dari pertanian.

"Solusi palsu yang ditawarkan oleh negara industri dan perusahaan transnasional hanya akan memperburuk situasi iklim. Kami hadir di sini 
untuk mengatakan, bukan iklim yang harus diubah, tapi sistem kapitalis. Pemanasan global terjadi akibat dari pengambilalihan sumber daya alam 
oleh kapitalisme hijau," tegasnya.

Jean Baptiste menekankan bahwa mempromosikan pertanian berbasiskan agroekologi yang dilakukan oleh petani kecil adalah jalan terbaik 
dalam memproduksi pasokan pangan sehat untuk populasi dunia yang sekarang jumlahnya mencapai tujuh miliar jiwa dan dua miliar jiwa di 
antaranya masih kekurangan pangan.  
Bersambung ke hal. 9

Aksi 10.000 Massa Petani di KTT Rakyat 
tentang Perubahan Iklim di Peru

(Foto) Aksi 10.000-an petani La Via Campesina dan CLOC dalam KTT Rakyat tentang Perubahan Iklim di Lima, Peru.
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Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan

'Pertanian India dalam krisis yang mendalam dan sejumlah besar petani terus melakukan bunuh diri. Strategi perdagangan bebas pemerintah 
cacat. Jika RCEP disimpulkan, akan mengintensifkan krisis di bidang pertanian. Tanpa melakukan penilaian dampak buruknya, pemerintah 
sudah langsung memutuskan untuk melakukan RCEP. Kami tidak ingin pemerintah untuk terus maju dengan kesepakatan RCEP bahkan tanpa 
mengetahui apa implikasi yang akan terjadi pada pertanian India," kata Tikait.

Vijoo Krishnan dari organisasi All India Kisan Sabha (AIKS) mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas ASEAN - India memiliki 
dampak serius bagi petani India Selatan. 

"Sekarang RCEP dengan 15 negara lainnya akan mempengaruhi petani di seluruh India. Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru ingin 
mengekspor produk susu mereka ke India. Jika negosiasi berhasil, bencanalah yang melanda kaum tani India. Kami menuntut agar pemerintah 
menghentikan keterlibatannya di RCEP," papar Vijoo.

Yudhvir Singh, salah satu pemimpin Komite Koordinasi Gerakan Petani mengatakan, organisasi petani di India menentang FTA RCEP. 
Menurutnya, petani RCEP akan meningkatkan impor produk pertanian ke India. 

"Kami juga khawatir bahwa akses petani terhadap obat-obatan yang terjangkau juga akan terpengaruh. Pemerintah India belum berkonsultasi 
organisasi petani sebelum pergi ke depan dengan negosiasi RCEP. Rahasia seperti ini tidak bisa diterima di abad 21 ini," tegas Yudhvir.

Sementara itu, Afsar Jafri dari Focus on the Global South mengatakan, pemerintah hanya mengikuti jalur perdagangan bebas ditata oleh rezim 
sebelumnya. 

"Menteri Perdagangan India mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji ulang semua FTA. Tapi itu kajian dampak sosial-ekonomi dari 
FTA justru belum keluar dan belum selesai. Semua negosiasi dirahasiakan, jauh dari pengawasan publik. Setiap keputusan yang diambil pada 
perundingan rahasia ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kami ingin transparansi dalam negosiasi perdagangan," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Dharmendra Kumar dari India FDI. Ia menyampaikan keprihatinannya, bahwa negosiasi RCEP dapat mengubah 
posisi India dalam kebijakan ritel. Selanjutnya menurutnya, perjanjian perdagangan beas India - ASEAN akan memiliki dampak negatif pada sektor 
manufaktur India. 

"Janji-janji untuk membuat sektor manufaktur dan menyediakan lapangan kerja akan gagal. Pemerintah gagal belajar dari dampak negatif 
FTA, malah sudah menyimpulkan," terangnya

Sementara itu, massa aksi menuntut pemerintah untuk membuat semua dokumen RCEP dan teks negosiasi terbuka untuk publik. Mereka 
meminta pemerintah untuk mengadakan konsultasi publik dengan semua yang akan terkena dampak langsung RCEP termasuk organisasi petani, 
serikat buruh, kelompok konsumen, perusahaan manufaktur obat generik, UKM dan organisasi masyarakat sipil. Massa aksi juga menuntut agar 
pemerintah pusat mengadakan konsultasi dengan pemerintah negara bagian dan mebuat konsensus.#

Sambungan dari hal. 7

Sambungan dari hal. 8

"Kami petani dengan pertanian skala kecil kami, tidak hanya dapat menghasilkan pangan yang cukup tapi kami juga bisa menjaga ibu pertiwi 
dan menjamin masa depan generasi yang akan datang, sekaligus mendinginkan planet ini," imbuhnya.

Jean-Baptiste cukup skeptis meskipun ada keterbukaan terhadap usulan tersebut dalam negosiasi resmi COP 20. Meskipun ia mengakui 
bahwa beberapa pemerintah melihat proposal dengan penuh simpati, namun mereka tetap berpendapat bahwa pertanian merupakan isu sensitif; 
pemerintah tidak ingin terlibat dengan itu; mereka mengatakan bahwa itu adalah masalah yang sangat teknis. 

"Kita tahu FAO dimanipulasi oleh negara-negara utara - yang membela kapitalisme hijau - dan  perusahaan-perusahaan multinasional yang 
memiliki akses ke pejabat tinggi di FAO. Kita tahu bahwa FAO membela pertanian iklim-pintar, dan kami menentang pendekatan itu. Ini adalah 
cara menggunakan isu iklim untuk menipu masyarakat dunia dan mengeksploitasi sumber daya alam. Perusahaan multinasional yang mengatur 
dan memanipulasi pemerintah, dan sektor populer tidak memiliki pengaruh dalam negosiasi COP," paparnya.

Sehubungan dengan pertanian iklim-pintar, pemimpin petani tersebut Haiti menjelaskan, meskipun fakta bahwa pertanian iklim-pintar 
disajikan sebagai kombinasi dari agroekologi dan pertanian industri, namun yang terjadi sebenarnya tetap usaha untuk memperkaya perusahaan 
multinasional, penjualan benih rekayasa genetik tahan perubahan iklim, pestisida, herbisida, hal semacam itu, yang kesemuanya adalah jebakan.

"Pertanian iklim-pintar adalah konsep yang hampa, bagi La Via Campesina konsep ini memiliki proses yang sama yang dimulai dengan 
revolusi hijau lalu mengembangkan pestisida kimia, benih hibrida dan, saat ini, benih rekayasa genetik; itu adalah proses yang sama yang 
dilakukan oleh Bank Dunia untuk mengembangkan pertanian berbasiskan industri," imbuhnya.

Jean-Baptiste menambahkan, adalah  sebuah kebohongan apabila seseorang mengatakan bahwa pertanian iklim-pintar akan memecahkan 
kelaparan dunia dan memerangi pemanasan global, padahal sebenarnya hanyalah modifikasi wajah industri pertanian yang akan terus merampas 
tanah, air, dan energi.

"Ini adalah bentuk baru dari kolonialisasi. Satu hal yang penting adalah untuk terus mendorong dan mendukung produktifitas pertanian 
agroekologi skala kecil," tambahnya.#

www.spi.or.id



PEMBARUAN TANI
EDISI 130
DESEMBER 2014 C A M P E S I N O S10

UAWC Palestina Luncurkan 
Gerai Tani Bas Baladi

RAMALLAH. UAWC (Komite Kerja Pertanian) Palestina (anggota La Via Campesina) meluncurkan gerai tani Bas Baladi untuk menjual dan 
memasarkan produk-produk koperasi tani lokal milik petani di Ramallah, Palestina (Desember 2014). Acara yang berpayung dalam proyek 
Sulalah ini dihadiri oleh Bupati Ramallah dan El-Bireh Laila Ghannam, perwakilan Departemen Pertanian Ibrahim Iktishat, hingga sejumlah 
pejabat, mitra, perwakilan masyarakat sipil, koperasi wanita dan petani. Pendirian gerai ini juga bermitra dengan Gruppo di Volontariato Civile 
(GVC), Kelompok Hidrologi Palestina untuk Air dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan (PHG), Qatar Charity, Laore Sardegna, Asosiasi 
Koperasi Jericho untuk Produksi Peternakan dan Asosiasi Koperasi Altamerh untuk Pengembangan Ternak.

Dalam sambutannya, Bupati Ramallah dan El-Bireh Laila Ghannam menggarisbawahi pentingnya koperasi produktif terutama koperasi 
wanita dan pasar mereka untuk mendukung produk lokal dan memboikot barang-barang Israel.

Hal senada juga dituturkan oleh Dirjen UAWC Khalid Hilmi. Menurutnya, peran koperasi sangat penting dalam perjuangan rakyat tani 
Palestina. Oleh karena, UAWC akan terus mendukung penuh koperasi dan gerai tani Bas Baladi, karena pendirian dan pengebangan koperasi tani 
adalah salah satu misi utama UAWC.

"Gerai Bas Baladi ini sendiri memiliki 100 jenis produk lokal yang kompetitif, yang semuanya organik dan bebas input kimia," tutur Khalid 
Hilmi.

Sementara itu menurut manajer proyek Sulalah Rahmat Odeh, kegiatan ini bertujuan untuk membuka pasar baru bagi koperasi petani 
Palestina yang keberatan dengan beberapa pelatihan produksi untuk memproduksi sesuai dengan standar kualitas Palestina. Odeh juga 
menyoroti bahwa UAWC telah mendukung banyak koperasi pertanian dan peternakan dalam memasarkan produknya di pasar lokal, regional dan 
internasional dalam beberapa tahun terakhir.

"Penting untuk dicatat bahwa proyek Sulalah menargetkan daerah yang paling rentan, seperti masyarakat dan petani skala kecil di Lereng 
Timur Yerusalem, Betlehem, Hebron dan Jericho, terutama daerah C di mana lebih dari 30.000 warga Palestina hidup," papar Odeh.

Rahmat Odeh menambahkan, Sulalah bertujuan untuk memindahkan penggembala dari ketergantungan bantuan untuk pertumbuhan 
mandiri melalui pengembangan peternakan ternak dan penyediaan pasar. 

"Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan penggembala rentan yang tinggal di lereng Timur dari Tepi Barat dengan 
meningkatkan kapasitas produksi mereka, meningkatkan akses mereka ke aset dan menciptakan peluang yang menghasilkan pendapatan dari 
produksi ternak," tambah Rahmat.#

(Foto) Peresmian gerai tani Bas Baladi di daerah Ramallah, Palestina oleh UAWC Palestina.
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NTP Pangan November 2014: 
Kerja-Kerja dan Kerja untuk Produksi 
Pangan dan Kesejahteraan Petani

JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan November 2014 ini naik menjadi 98,41, dari yang sebelumnya 98,14. Panen padi, jagung dan ubi kayu 
mendatangkan rezeki bagi petani pangan, pada akhir musim kemarau. Namun kenaikan tersebut lagi-lagi dihambat oleh kenaikan konsumsi 
pangan, biaya produksi dan penambahan modal yang mengalami kenaikan 65%.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kenaikan harga gabah dan kenaikan upah buruh tani pada bulan ini 
sayangnya diikuti oleh kenaikan kebutuhan rumah tangga.

“Musim panen bulan Oktober kemarin tidak menjadi momen yang penting dalam kenaikan NTP tanaman pangan. Seharusnya jadi momen 
yang bagus, karena Indonesia mempunyai presiden yang baru dengan misi kedaualatan Pangan yang diusungnya,” tutur Henry di Jakarta (04/11).

Oleh karena itu menurut Henry, adalah hal yang sangat wajib bila kemudian Presiden Jokowi memerintahkan para menterinya, terutama 
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, untuk kerja, kerja dan kerja, untuk menaikkan kesejahteraan petani.

“Apabila NTP pangan masih di bawah 100, itu berarti kesejahteraan petani masih rendah,” tuturnya.
Sementara itu Henry juga mengemukakan, pada tahun ini Bulog sudah kontrak impor beras dengan Thailand sebesar 175000 dan Vietnam 

sebesar 350000 ton. Sementara angka ramalan September – Desember 2014 produksi padi mengalami penurunan 70,61 ton.
“Tentu menjadi tantangan berat bagi Presiden Jokowi dan Menteri Amran untuk meningkatkan produksi sampai akhir tahun sehingga 

produksi padi domestik bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional sampai Desember 2014. Dengan demikian kontrak tersebut bisa ditinjau 
kembali dan kita tidak usah lagi impor beras dari luar negeri,” papar Henry.

“Jadi ayo kerja, kerja, bangun saluran irigasi untuk merontokkan ramalan produksi tiga bulan terakhir tahun 2014 ini,” tambahnya.#
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NTP November 2014: 
Petani Perkebunan Terpuruk, 
Petani Hortikultura Tersenyum
JAKARTA. Nasib petani perkebunan kian terpuruk. 
Berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) perkebunan 
yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
awal bulan ini, NTP perkebunan mencapai titik 
terendah sejak Maret 2014, yakni hanya 100,92 (lihat 
grafik).

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Henry Saragih, sebenarnya ada kenaikan 
pendapatan petani perkebunan terkhusus kelapa 
sawit dan kakao selama Oktober. Namun kenaikan 
tersebut juga diikuti oleh kenaikan pengeluaran 
kebutuhan rumah tangga, biaya produksi dan 
penambahan modal.

“Harga TBS sawit naik, tapi biaya kebutuhan 
sehari-hari dan modal juga ikut naik. Tidak ada nilai 
tambah dari jerih payah petani dalam memproduksi 
kelapa sawit dan kakao. Bahkan Pemerintah sudah 
membebaskan bea keluar utk ekspor kelapa sawit 
dengan harapan peningkatan ekspor sawit akan 
berdampak pada peningkatan pendapatan petani 
sawit,” tutur Henry di Jakarta pagi ini (05/11).

Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara (sumut) 
Zubaidah. Ia menyampaikan harga TBS (Tandan 
Buah Segar) per Oktober di desanya di Asahan, 
Sumut mengalami kenaikan menjadi Rp 1.200 dari 
yang bulan sebelumnya pernah menyentuh harga Rp 
950.

“TBS naik, tapi harga kebutuhan pokok untuk 
hidup sehari-hari juga naik. Belum lagi kami petani 
harus mengeluarkan uang kontan untuk beli pupuk 
yang harganya tinggi tapi kualitasnya tidak bagus. 
Hasil panen sawit itu tidak bisa menutupi untuk beli 
pupuk dan kebutuhan sehari-hari,” kata Zubaidah 
yang dihubungi melalui telepon pagi ini.

Oleh karena itu menurut Henry, adalah 
tantangan bagi kabinet kerja Jokowi-JK untuk 
menaikkan NTP perkebunan rakyat, karena bila 
mengacu pada sensus pertanian 2013, sektor 
perkebunan ini menjadi sasaran perpindahan dari 
petani tanaman pangan.

Bersambung ke halaman 15

“Berarti bisa dikatakan terjadi perpindahan ‘kemiskinan petani tanaman pangan’ ke ‘kemiskinan petani perkebunan’ dan ini bukan hal yang 
membanggakan,” katanya.

Sementara itu, berbeda dengan nasib petani perkebunan tanaman pangan, nasib petani hortikultura lebih baik per November ini, yang 
mencapai 103,99. NTP hortikultura menunjukkan kenaikan sejak Juli 2014. BPS menyatakan kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan 
pendapatan dari komoditas sayur-sayuran khususnya tanaman sayuran, seperti cabai dan bawang merah. Selama bulan Oktober pergerakan 
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Setahun Erupsi Sinabung, 
Nasib Petani (Pengungsi) Masih Tak Jelas

MEDAN. Selama lebih setahun terakhir, bencana erupsi Gunung Sinabung telah memporakporandakan rumah, tanaman, dan lahan pertanian 
masyarakat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), tercatat 2.959 Ha lahan pertanian 
rusak, 3287 jiwa atau sekitar 1019 kepala keluarga (kk) masih tinggal di 16 titik pengungsian.

Menurut Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) yang mendatangi langsung desa-desa 
yang berada di sekitar Gunung Sinabung (seperti Desa Guru Kinayan, Sigarang-garang, Suka Meriah, Simacem, Lau Bakerah,  yang langsung 
merasakan dampak erupsi Sinabung), para penduduk di desa-desa tersebut yang mayoritas berprofesi sebagai petani tidak lagi menempati rumah 
berproduksi di lahan pertaniannya.

“Sebagian membuat rumah di lahan saudara dan mencari makan dengan bekerja di ladang-ladang petani (haroan) yang membutuhkan tenaga 
mereka, tapi hanya sebahagian kecil yang mendapatkannya karena lahan-lahan yang ada sudah dikelola oleh pemilik lahannya,” kata Zubaidah, 
Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut di Medan, (28/10).

Pak Gurusinga, seorang pengungsi dari Desa Guru Kinayan, Kecamatan Payung menyampaikan, biaya yang diberikan Pemerintahan 
Kabupaten (Pemkab) Karo kepadanya dan pengungsi lain adalah sejumlah Rp 1.800.000 untuk sewa rumah per enam bulan, Rp 2.000.000 per 
kepala keluarga (KK) per enam bulan untuk sewa lahan, dan Rp 6.000 untuk biaya hidup per hari per orang.

“Tapi jumlah yang kami terima itu belum cukup untuk memenuhi biaya hidup apalagi biaya anak sekolah. Agar uang bantuan itu cukup, kami 
meminjam tanah saudara untuk dibuat rumah tinggal yang berada 1 Km dari rumah kami,” tuturnya (24/10).

“Dalam hal ini pemerintah pernah menjanjikan bantuan dengan mengganti rugi tanaman mereka, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. 
Mengenai lahan, mereka akan kembali ke desa mereka apabila kondisi Gunung Sinabung sudah normal,” kata Zubaidah, menimpali pernyataan 
Gurusinga.

Hal yang berbeda berlaku di Desa Sigarang-garang, Kecamatan Simpang Empat. Para penduduk desa mendapat bantuan uang Rp 2.000.000 
per kk setiap enam bulan, Rp 6.000 per hari setiap orang, dan setiap atap rumah penduduk yang rusak diganti dan diperbaiki. Namun mereka 
tidak mendapat uang sewa rumah.

Pak Sembiring, salah seorang penduduk Desa Simacem, Kecamatan Payung menyampaikan Pemkab Karo menjanjikan untuk merelokasi 
desanya dan dua desa lain (Desa Suka Meriah dan Desa Lau Bekerah) ke Kecamatan Merek yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten 
Simalungun, dan membagi lahan pertanian 0,5 Ha per kk dan 1 rantai (20 m x 20 m) per kk untuk perumahan. Namun banyak penduduk yang 
tidak mau untuk direlokasi karena jumlah lahan yang diberikan tidak cukup luas untuk bisa menghidupi keluarga petani. Mereka juga melihat 
kondisi tempat relokasi yang kurang baik untuk lahan pertanian (berbatu).

“Alasan lain adalah jika mereka pindah maka lahan pertanian mereka tidak boleh lagi mereka kelola dan menjadi milik pemerintah walaupun 
nanti kondisi sinabung sudah normal. Padahal menurut mereka kondisi lahan pertanian mereka akan tambah subur pasca erupsi. Mereka juga 
takut jika nanti lahan pertanian mereka nanti diserahkan pengelolaannya kepada pengusaha,” tambah Zubaidah.#

(Foto) Lahan pertanian yang rusak karena erupsi Gunung Sinabung.
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Jokowi Harus Perjuangkan Agenda 
Kedaulatan Pangan di Pertemuan APEC

JAKARTA. Belum sebulan setelah dilantik menjadi Presiden, Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC (Asia Pasific Economic 
Cooperation) di Beijing, Tiongkok, 10 – 11 November 2014. Sampai saat ini APEC beranggotakan 21 negara, diantaranya Indonesia, Tiongkok, 
Jepang Amerika Serikat, Rusia, Australia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Singapura. Secara umum tujuan utama 
dari APEC 2014 yang bertemakan Membentuk Masa Depan melalui Kerja Sama Asia Pasifik ini adalah penguatan integrasi ekonomi regional, 
pertumbuhan dan reformasi ekonomi dan pembangunan yang inovatif, dan penguatan infrastruktur dan konektivitas yang menyeluruh.

Pernyataan bersama tingkat menteri negara-negara anggota APEC pada 8 November menyebutkan, diantaranya (i) pemberlakuan perjanjian 
fasilitas perdagangan hasil WTO Bali, sekaligus untuk menghilangkan sifat proteksi dan segala hambatan perdagangan; ii) upaya memberlakukan 
perjanjian perdagangan bebas pada tingkat bileteral, regional dan plurilateral sebagai pelengkap inisiasi liberalasi tingkat global, (iii) upaya 
realisasi area perdagangan bebas tingkat Asia Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pasific-FTAAP); (iii) merancang konektifitas rantai pasok untuk 
melancarkan perdagangan bebas, dan (iv) standarisasi keamanan pangan dan mengurani kehilangan kualitas dan kwantitas pangan (food loss) 
dalam rantai nilai (value chain).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan keputusan Jokowi dalam pertemuan itu 
harus meminimalisasi dampak dari globalisasi dan mewujudkan perdagangan yang adil untuk kepentingan sektor nasional Indonesia, tercakup di 
dalamnya adalah visi kedaulatan pangan.

“APEC adalah forum yang mendorong berlakunya liberalisasi perdagangan, termasuk di dalamnya produk pertanian. Pak Jokowi sebaiknya 
sekedar tegur sapa dan ‘bergaul’ saja, karena kalau kita mengadopsi paham liberalisasi ini, kedaulatan pangan yang jadi misi Jokowi-JK mustahil 
tercapai,” papar Henry di Jakarta (10/11).

Henry mengingatkan, Indonesia dengan jumlah penduduk 238 juta tentu menjadi pasar kebutuhan hidup yang sangat menjanjikan, di 
samping juga pasar sumber daya agraria. Karena itu forum internasional tersebut tidak akan lelah untuk mendorong terjadinya pasar bebas 
(produk pertanian) kepada Indonesia dengan cakupan area yang lebih luas, tidak hanya ASEAN, tetapi juga kawasan Asia Pasifik, belum lagi 
adanya Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015.

“Dapat dibayangkan bagaimana aliran pangan dari kawasan ASEAN, Tiongkok dan kawasan Asia lainnya akan begitu lebih mudah masuk 
ke Indonesia dengan pembangunan infrastruktur darat yang menghubungkan wilayah Tiongkok dengan negara-negara ASEAN tidak terkecuali 
Indonesia. Sementara kaum tani Indonesia masih akrab dengan persoalan akses kepemilikan lahan yang rata-rata 0,3 hektar per KK di Jawa, 
infrastruktur, perbankan, gagal panen karena perubahan iklim ekstrim, harga pasar yang tidak stabil ketika petani berhasil meningkatkan 
produksi pertaniannya karena tingginya impor pangan yang tahun lalu capai $ 14, 9 miliar yang akibatkan hilangnya lima juta keluarga tani dalam 
sepuluh tahun terakhir dan rendahnya indeks kebahagiaan masyarakat desa (64,32) daripada masyarakat kota (65,92),” papar Henry.

Oleh karena itu Henry menambahkan, tidak ada kata-kata selain kerja, kerja, dan kerja untuk menciptakan kedaulatan pangan dan 
menerapkan politik luar negeri yang cerdas untuk membendung lobi-lobi dan bahkan rekomendasi dari forum Internasional, yang berpotensi 
menyengsarakan kaum tani di Indonesia.#

(Foto) Petani sedang memanen tanamannya di lahan. Sebagai presiden, Jokowi harus bela kepentingan petani dan rakyat kecil lainnya di forum-forum internasional
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TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 048

MENDATAR
2, Ilmu Pengetahuan Sosial    5. Milik, kepunyaan    8. Tirai anti nyamuk    11. Organisasi kesehatan 
dunia    12. Bimbingan, kursus    13. Laugh Out Loud    14. Sejenis singkong    15. Lanjut usia
16. Salah satu dewa dalam mitologi Yunani    17. Lembaga Swadaya Masyarakat    18. Reruntuhan
21. Sempurna, terbaik    24. Sejenis balling-baling    26. Asosiasi negara-negara se-Asia Tenggara
28. Aspal    29. Sejenis binatang buas    33. Kejelekan, keburukan    35. Permohonan kepada Tuhan
36. Abang, kakak    37. Kata ganti kepunyaan    38. Jalan bebas hambatan    39. Langit, antariksa
41. Sumber kehidupan    42. Nomor Induk Siswa
  
MENURUN
1. Benang besi    2. Pengasingan    3. Perbandingan, rasio    4. Aksara kedua Arab    5. Tanah subur
6. Binatang pengerat    7. Pos komando    9. Samudera, bahari    10. Tumor dinding rahim
19. Tes, percobaan    20. Liga basket Amerika Serikat    22. Suku bangsa    23. Masyarakat Ekonomi 
ASEAN    25. Awal    27. Fleksibel, kenyal    28. Wajib dimiliki petani jika ingin sejahtera
29. Hantam, gebuk    30. Tari tradisional Indonesia    31. Waktu, era    32. Pemancing
34. Satelit bumi    40. Keluarga Berencana
     

Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan
www.spi.or.id

Sambungan dari halaman 12

harga cabe (merah keriting), 
cabe biasa  dan bawang 
merah berkisar antara Rp 
31.000 – 34.000/kg,  dan 
Rp 30.000 – 33.000/kg, dan 
Rp 19.000 – 20.000/kg. 
Sementara tingkat kenaikan 
pengeluaran kebutuhan 
rumah tangga, biaya 
produksi dan penambahan 
modal produksi yang 
dipengaruhi oleh bahan 
makanan, kebutuhan rumah 
tangga, kesehatan dan 
pembelian benih sayuran 
masih lebih rendah dengan 
kenaikan penerimaan 
penjualan cabe dan bawang 
merah.

“Tentu ini hal yang patut 
disyukuri. Namun kita harus 
tetap waspada karena cabe 
dan bawang merah impor 
akan potensial menyerang 
pasar lokal seiring dengan 
berlakunya Masyarakat 
Ekonomi ASEAN tahun 
depan,” imbuh Henry.

Untuk itu menurut 
Henry, program 1.000 bank 
benih di pedesaan yang 
menjadi bagian dari program 
pertanian Jokowi-JK dan 
program pembangunan 
5.000 pasar rakyat yang 
menjadi bagian dari program 
perdagangan Jokowi-JK 
menjadi tantangan untuk 
dicapai berikut dengan 
pembangunan struktur 
desa yang mempermudah 
transportasi produk 
hortikultura dari sentra-
sentra produksi ke pasar-
pasar rakyat.

“Terkait dengan sentra-
sentra produksi tersebut,  
BPS  mencatat ada beberapa 
propinsi yang masih 
memiliki NTP di bawah 100 
per November seperti NTB, 
Sulawesi Tenggara, NTT dan 
Sumatera Barat.  Karena itu 
tidak ada kata lain selain 
kerja, kerja dan Kerja untuk 
mengatasi masalah tersebut, 
dan membangun kedaulatan 
pangan di Indonesia,” 
tambahnya. #
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JAKARTA. Dalam dua hari ini (11-12 November 2014) OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Organisasi untuk 
Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi) dan ASEAN menyelenggarakan  Konferensi Regional tentang Kebijakan Ketahanan Pangan di Kawasan 
ASEAN di Bogor, Jawa Barat. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah saling tukar informasi tentang kebijakan ketahanan pangan antara OECD 
dan ASEAN, serta pembahasan tentang implikasi tantangan dan peluang dari integrasi ekonomi ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN 2015. 
Terdapat 12 sektor prioritas untuk diintegrasikan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yakni pertanian, otomotif, E-ASEAN, eletronik, perikanan, 
layanan kesehatan, karet, tekstil, kayu, perhubungan udara, pariwisata dan jasa logistik

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengingatkan, OECD memiliki jejak rekam tidak pro petani kecil. Ia 
menyampaikan, pada Oktober 2012 OECD pernah merekomendasikan agar  Indonesia membuka lebih luas pasar produk pertanian dalam 
perdagangan internasional dan mereformasi skema subsidi input dan bantuan pangan serta mulai meninggalkan tujuan swasembada pangan.

“Kita masih ingat, pada saat itu OECD juga menyebutkan bahwa proteksi terhadap impor menghambat daya saing sektor pertanian, dan 
membatasi pertumbuhan produksi pertanian. Saat itu OECD merekomendasikan agar pemerintah kita mendorong penanaman modal swasta pada 
sektor pertanian sama dengan menyerahkan pertanian kepada perusahaan-perusahaan besar multinasional yang pastinya hanya akan mengejar 
keuntungan semata,” papar Henry di Jakarta (11/11).

Henry menegaskan, rekomendasi OECD dua tahun lalu itu adalah sesat dan tidak sesuai dengan semangat kedaulatan pangan yang saat 
ini diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK. Oleh karena itu Henry kembali mengingatkan agar Presiden Jokowi berikut Menteri Pertanian 
Amran Sulaiman harus lebih bersikap hati-hati dalam menyikapi  kebijakan pangan kawasan yang mengusung liberalisasi pertanian, dan tetap 
konsentrasi kerja, kerja , kerja untuk mewujudkan program kedaulatan pangan sesuai janji kampanyenya seperti distribusi 9 juta hektar lahan 
untuk petani, 1.000 desa berdaulat benih, pembukan sejuta hektar lahan pertanian di luar jawa, pembangunan irigasi dan waduk untuk pertanian, 
dan lain sebagainya.

“Liberalisasi perdagangan produk pertanian itu bertabrakan konsep kedaulatan pangan, karena kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa 
dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa 
adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Resep OECD mirip dengan resep yang digunakan oleh IMF yang mengakibatkan Indonesia 
menandatangani Letter of Intent di tahun 1998 yang telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan pangan Indonesia, dengan dibukanya impor 
sebesar-besarnya seperti kedelai, gandum, susu, dan lainnya. Hal ini telah menghancurkan dunia pertanian Indonesia. Impor inilah yang membuat 
sektor pertanian dan perekonomian pedesaan semakin tidak atraktif karena tidak menguntungkan dan sulit bersaing,” kata Henry panjang lebar.

Henry menambahkan rekomendasi OECD agar Indonesia membuka proteksi pasar pertanian justru berlaku sebaliknya bagi negara-negara 
anggotanya seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, dan lainnya yang justru memproteksi pertaniannya.

“Ini kan aneh,” imbuhnya.
OECD sendiri adalah organisasi internasional yang beranggotakan 34 negara seperti Australia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, 

Selandia Baru, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, yang mengklaim negaranya maju dan menjunjung tinggi ekonomi pasar bebas. Pada sisi lain, 
Indonesia sudah babak belur terlebih dahulu sebagai dampak dari pelaksanaan perjanjian pasar bebas (free trade agreement-FTA) di kawasan 
ASEAN, khususnya ASEAN FTA dan ASEAN-Tiongkok FTA.#

OECD Bisa Menjerumuskan (kembali) 
Kebijakan Pertanian dan Pangan Indonesia

(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih.


