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Nurhadi Zaini
Ketua BPC SPI Kediri

Hak Asasi Petani Indonesia
Tak Terpenuhi di 2014

(Foto) Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa menerima kopi luwak dari petani Serikat Petani Indonesia (SPI) pada saat peringataan perayaan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) se-Indonesia tahun 2014 yang dipusatkan di Jambi, di Pusdiklat milik SPI Jambi.
Pembaruan Tani edisi awal tahun 2015 ini akan membahas mengenai tak terpenuhinya hak asasi petani Indonesia selama 2014, yang terangkum dalam catatan akhir tahun 2014 SPI.
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Hak Asasi Petani Indonesia
Tak Terpenuhi di 2014
JAKARTA. Pengakuan, penghargaan dan pemenuhan hak asasi petani terhadap sumber-sumber agraria semakin dikesampingkan. Serikat Petani
Indonesia (SPI) mencatat setidaknya terjadi 143 konflik sepanjang tahun 2014, di antaranya 29 konflik agraria yang muncul ke permukaan dan
menjadi sorotan publik dan 114 kasus yang masih berkecamuk di akar rumput. Korban kekerasan dan penganiayaan berjumlah 90 orang, dan 89
orang petani dikriminalisasi secara hukum. Secara keseluruhan konflik tersebut telah mengusir ribuan kepala keluarga dari lahan pertanian yang
mereka pertahankan.
SPI juga mencatat sebaran luas lahan setiap pulau di Indonesiayang menjadi sumber konflik agraria selama tahun 2014. Sebaran konflik
agraria sepanjang 2014 terkonsentrasi di pulau sumatera yaitu sebesar 83% dari sekitar 649.973,043 ha lahan diperebutkan. Data tersebut
menerangkan, Sumatera yang menjadi sentra perkebunan nasional menjadi titik balik dari konflik agraria yang terus terjadi. Sebanyak 58%
konflik agraria yang terjadi ditahun 2014 diperankan oleh pihak swasta baik nasional atau asing.
Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan UU Perkebunan No 18 tahun 2004, telah memperkuat pihak perusahaan untuk merampas dan
mempertahankan tanah-tanah dikuasainya dengan menggunakan pasal-pasal yang terkandung pada pasal 20, 21, dan 47, dimana perusahaanperusahaan tersebut dapat melakukan pengamanan usaha perkebunan dan dikordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan
masyarakat disekitarnya. UU ini juga menjadi dasar untuk kriminalisasi petani dan masyarakat adat setiap kali memperjuangkan tanahnya yang
bersengketa dengan perusahaan perkebunan,” papar Ketua Umum SPI Henry Saragih di Jakarta (17/12).
Kondisi penegakan
Hak Asasi Petani juga
mendapatkan tantangan
yang pelik karena
berhadapan dengan
pemerintah. Sebanyak
42% atau 60 kasus
konflik agraria selama
2014 terjadi dengan
pemerintah. Selain itu
hampir keseluruhan kasus
baik yang diperankan
oleh pemerintah maupun
swasta selalu melibatkan
aparat penegak hukum
dilapangan. Sehingga
bentrokan, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap petani tak dapat dihindarkan.
Sementara itu, hak asasi petani terhadap modal dan sarana produksi pertanian pada tahun 2014 mengalami tantangan yang berat dengan
kelangkaan pupuk yang disertai melonjaknya harga pupuk di pasar. Selain itu, kekeringan yang terjadi di 86 Kota/Kabipaten di indonesia semakin
menghantui petani. Kondisi ini semakin menjadi-jadi ketika irigasi yang merupakan wewenang dari pemerintah rusak dan tak terurus. Sehingga
sarana produksi yang seharusnya menjadi hak bagiu petani seolah diabaikan.
“Mengenaimasalahirigasi, IMF padatahun 1998 mengintruksikan Indonesia untuktidakmembangundanmemperbaikiirigasi. Sehinggasekitar
30-40% irigasi di Indonesia tidakberjalandenganbaik. Ini tentunya PR pemerintahan sekarang,” kata Henry lagi.
Selanjutnya, hak asasi petani terhadap akses pasar dan harga jual yang layak pada tahun 2014 dibenturkan dengan kebijakan pemerintah
untuk mengimpor komoditas pangan melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian perdagangan. Impor yang menjadi sorotan
bagi SPI yaitu pada tujuh komoditas pangan seperti beras, gandum, jagung, kedelai, daging sapi, gula dan garam.
“Pada impor gula dan garam, SPI memandang pemerintah gagal dalam memenuhi hak petani untuk mendapatkan harga jual yang layak.
Karena impor dilakukan ketika musim panen berlangsung dan bahkan ketika ketersediaan nasional masih mencukupi kebutuhan,” lanjut Henry.
Sementara itu, hak petani atas kehidupan yang layak sepanjang tahun 2014 tidak bergerak secara signifikan. Indikatornya yaitu Nilai Tukar
Petani (NTP) pada bulan Januari sebesar 101,95 dan pada bulan Nopember berada pada angka 102,37. Selanjutnya data dari BPS menunjukan
rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian dari usaha pertanian hanya sebesar12,41 juta rupiah per tahun atau sekitar 1 juta rupiah per bulan.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan bagi petani belum terjamin disamping luas lahan yang digarap semakin menyempit.
Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad Redaktur Pelaksana : Hadiedi Prasaja Redaksi: Ali Fahmi, Agus
Ruli Ardiansyah, Muhammad Ikhwan, Heri Purwanto Keuangan: Sulastri Sirkulasi: Supriyanto, Adi Wibowo Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790 Telp: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id
Website: www.spi.or.id
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Pada Hak Asasi Petani terhadap keanekaragaman hayati di tahun 2014 ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 53/2014 tentang
Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Peraturan ini memberikan sinyal produk GMO (genetically modified organism) akan segera
mengakses pasar pertanian nasional.
“GMO akan menghilangkan benih lokal dan para petani penangkar benih. Selanjutnya, kelompok petani penangkar akan digantikan dengan
buruh ekslusif ‘penangkar’ GMO di laboratoriun-laboratorium benih industri korporasi. Dengan demikian maka hilanglah satu mata rantai
produksi benih dari tangan petani. Kemudian sistem perbenihan rakyat akan mengalami kelesuan. Selain keuntungan dengan adanya GMO hanya
dirasakan oleh minoritas seperti pemodal dan korporasi, bahaya GMO untuk kehidupan manusia dan keberlangsungan keanekaragman hayati
menjadi sesuatu yang terpenting. Maka dari pada itu, SPI menyerukan untuk mencabut perpres tersebut atas dasar keberlangsungan kehidupan
umat manusia dan keteradilan bagi petani,” jelas Henry.
Sedikit kabar gembira datang dari hak atas kebebasan dalam berorganisasi bagi petani yang diperkuat dengan dikabulkannya gugatan UU. No.
19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan No.87/PUU-XI/2013 tersebut secara singkat
mengubah frasa “hak sewa” pada pasal 59, mengakui organisasi yang didirikan oleh petani pada pasal 70 (1) dan membebaskan petani untuk
berorganisasi.
“Akan tetapi pada pelaksanaannya regulasi tersebut tidak berjalan mulus sesuai harapan yang disematkan kepadanya. Misalnya pada kasus
konflik agraria di tahun 2014, petani selalu menjadi objek dari tindak kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum maupun preman. Utamanya ancaman dilakukan agar petani tidak kembali berorganisasi dan menghimpun kekuatan. Hal tersebut jelas
membatasi hak petani untuk berorganisasi,” keluh Henry.
Henry lanjut memaparkan, mengingat pelanggaran terhadap hak asasi petani di Indonesia masih terus terjadi tanpa adanya langkah yang
signifikan untuk menegakan keadilan petani, SPI menekankan pentingnya pelaksanaan pembaruan agraria sejati untuk kedaulatan pangan
dan pengentasan kemiskinan agar petani dapat merasakan kehidupan yang adil dan makmur. Langkah-langkah yang SPI usulkan mulai dari
mempertahankan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai undang-undang yang sangat sentral
dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria dalam rangka mengimplementasikan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945; mengeluarkan kebijakankebijakan tentang pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang pembaruan dan lainnya yang
berlandaskan pada UUPA No. 5 tahun 1960 dan UUD 1945; hingga membentuk suatu komite penyelesaian konflik agraria yang menjunjung tinggi
nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi.
“Yang tidak kalah penting, petani harus memberikan perlindungan dan memenuhi seluruh Hak Asasi Petani terhadap Kehidupan dan atas
standar kehidupan yang layak; tanah dan teritori; benih dan pengetahuan serta praktek pertanian tradisional; permodalan dan sarana produksi
pertanian; informasi dan teknologi pertanian; kemerdekaan untuk menentukan harga dan pasar untuk produksi pertanian; perlindungan nilainilai pertanian; keanekaragaman hayati; pelestarian lingkungan; kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan berekspresi dan hak
untuk mendapatkan akses terhadap keadilan,” papar Henry kembali.
Selanjutnya menurut Henry, pemerintah harus menguatkan UUPA No. 5 tahun 1960 dengan produk hukum seperti UU No. 19 Tahun 2013
Bersambung ke halaman 12

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id

4

PEMBARUAN TANI
EDISI 131
JANUARI 2015

PEMBARUAN AGRARIA

Pusdiklat SPI Jambi Jadi Pusat
Peringatan HKSN 2014 se-Indonesia
JAMBI. Pusat Pendidikan
dan Pelatihan (Pusdiklat)
milik Dewan Pengurus
Wilayah (DPW) Serikat
Petani Indonesia (SPI)
Jambi terpilih menjadi
pusat peringatan Hari
Kesetiakawanan Sosial
Nasional (HKSN) seIndonesia pada 20
Desember 2014 lalu.
Menurut penuturan
Ketua Badan Pelaksana
Wilayah (BPW) SPI
Jambi Sarwadi Sukiman,
pencapaian ini adalah
berkat usaha dan kegigihan
semua petani SPI Jambi
dalam mengembangkan
pertanian berbasiskan
agroekologi yang ramah
lingkungan.
“Di Pusdiklat seluas
0,3 Ha ini kami menanam
beragam tanaman mulai
tanaman pangan seperti
padi dan ubi, hingga
tanaman hortikultura
seperti cabe, kacang
panjang, dan buah-buahan
seperti alpukat dan
lainnya. Selain itu pusdiklat
ini juga memiliki enam
buah kolam ikan. Dengan
ini semua alhamdulillah
masyarakat di sini
sudah mulai berdaulat
pangannya,” tutur Sarwadi.
Sarwadi juga
mengungkapkan,
pusdiklat yang beralamat
di Kelurahan Eka Jaya,
Kecamatan Jambi Selatan,
Jambi ini terpilih karena
termasuk dalam usaha
ekonomi produktif
yang melibatkan dan
(Foto) Sarwadi, Ketua Badan
Pelaksana Wilayah (BPW)
SPI Jambi sedang menggarap
lahan pertanian di Pusdiklat
SPI di Jambi
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(Foto) Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa menerima kopi luwak dari petani SPI pada saat peringataan perayaan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) se-Indonesia tahun 2014 yang dipusatkan di Jambi, di Pusdiklat milik SPI Jambi

memberdayakan masyarakat banyak, membangun pertanian, peternakan dan perikanan.
“Alhamdulillah pusdiklat kami ini dicanangkan menjadi kawasan percontohan lingkungan sosial terpadu menuju kawasan terpadu mandiri
oleh Kementerian Sosial,” tutur Sarwadi.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang ikut hadir dalam acara ini menuturkan pusdiklat SPI Jambi ini berhasil
mengintegrasikan beragam suku dan golongan dan memberdayakannya menjadi produktif dan memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar.
“Saya merasa sangat nyaman dengan suasana di pusdiklat ini, semoga pusdiklat ini bisa menjadi contoh bagi petani-petani Indonesia lainnya,
terimakasih buat Pak Sarwadi dan rekan-rekan petani lainnya,” tutur Khofifah saat menerima buah tangan berupa kopi luwak hasil produksi
petani SPI Kabupaten Merangin, Jambi.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo yang turut hadir ke pusdiklat SPI. Ia mengapresiasi kerja
keras petani SPI dalam mengintegrasikan sektor pertanian dan perikanan.
Acara puncak peringatan HKSN 2014 ini sendiri dihadiri oleh ribuan orang, mulai dari petani, walikota Jambi, Gubernur Jambi, hingga utusan
gubernur se-Indonesia.#

Tolak Perampasan Lahan
www.spi.or.id
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NTP di Desember: Petani Perkebunan
Rakyat Semakin Terseok, Petani Tanaman
Pangan Tersenyum Tipis
JAKARTA. Berdasarkan laporan bulanan
Badan Pusat Statistika (BPS), Nilai Tukar
Petani (NTP) tanaman pangan pada bulan
ini naik dari 98,41 ke 98,79. Panen padi,
jagung dan ubi kayu mendatangkan rezeki
bagi petani tanaman pangan selama Bulan
November. Terkhusus gabah dan beras,
tercatat kenaikan harga gabah dan beras
(penggilingan) mencapai Rp 4.535,02/
kg dan Rp 4.611,82. Kedua harga tersebut
berada di atas Harga Pembelian Pemerintah
(HPP). Demikian pula upah buruh tani yang
juga mengalami kenaikan pada November
mempengaruhi kenaikan NTP pangan bulan
ini.
Menurut Ketua Umum Serikat Petani
Indonesia (SPI) Henry Saragih, meski NTP
pangan naik namun inflasi pedesaan sebesar
1,49%, terkhusus dari komponen bahan
makanan, dan transportasi-komunikasi
mengurangi daya beli petani. Komponen
bahan makanan yang menjadi sumber inflasi
dalam hal ini adalah cabe merah, cabe rawit,
beras, serta sayur-sayuran.
“Kenaikan BBM (Bahan Bakar
Minyak) pada bulan November sepertinya
menghambat kenaikan NTP Tanaman
Pangan untuk melewati batas kesejahteraan
terbawah, yakni 100,” kata Henry di Jakarta
(03/12).
Berbeda dengan NTP pangan, NTP
hortikultura Desember 2014 mengalami
penurunan dari 103,99 ke 103,81.
Sebenarnya terdapat kenaikan harga sayursayuran yang cukup tinggi, khususnya cabe
merah dan cabe rawit hingga di atas Rp
50.000/kg, namun kenaikan kebutuhan
konsumsi rumah tangga (KRT) dan biaya
produksi dan penambahan modal (BPPM)
yang cukup tinggi juga menyebabkan
turunnya NTP hortikultura.
Sementara itu, NTP perkebunan rakyat
untuk Desember 2014 masih mengalami
penurunan, dari 100,92 menjadi 100,05, dan
nilai ini adalah yang paling rendah selama
tahun ini.
“NTP perkebunan rakyat turun, padahal harga tandan buah segar (TBS) naik. Ini karena kebutuhan sehari-hari petani juga ikut naik apalagi
sejak BBM dinaikkan. Selain itu gejolak penurunan harga CPO di tingkat Internasional masih terus berpengaruh kuat terhadap kesejahteraan

Bersambung ke halaman 13
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Pidato Delegasi La Via Campesina dalam
Malam Penutupan Perayaan Tahun
Internasional Pertanian Keluarga Tani

(Foto) Zainal Arifin Fuad (Indonesia, paling kanan) dan Kannayian Subramaniam (India, tengah) menjadi perwakilan La Via Campesina dalam perayaan tahun internasional pertanian keluarga tani di Makati City, Filipina (27/11).

JAKARTA. Organisasi Pangan Dunia (FAO) telah menetapkan tahun 2014 sebagai Tahun Internasional Pertanian Keluarga. Berdasarkan hal
tersebut, Serikat Petani Indonesia (SPI) yang menjadi anggota La Via Campesina (organisasi petani internasional) diundang dalam puncak
perayaan tahun internasional pertanian keluarga tani yang diselenggarakan di Makati City, Filipina (27/11).
Dalam acara tersebut dua orang delegasi La Via Campesina yakni Kannayian Subramaniam dari SICCFM India (South Indian Coordination
Committee of Farmers Movements) dan Zainal Arifin Fuad dari SPI menyampaikan pidatonya dalam penutupan acara ini.
Berikut terjemahan pidatonya:
“Yang terhormat, para anggota dewan dan para delegasi.”
“Saya mewakili La Via Campesina, sebuah gerakan dunia terbesar yang terdiri atas keluarga petani, masyarakat adat, nelayan dan produsen
pangan skala kecil.”
“Di seluruh penjuru dunia, petani skala kecil terus tumbuh dan mendistribusikan makanan sehat di komunitas mereka dan memberi makan
dunia. Mereka memang keluarga petani yang memberi makan lebih dari 75 persen populasi dunia. Oleh karena itu sangat penting dalam perayaan
peringatan Tahun Internasional Keluarga Petani ini, kita meningkatkan perhatian terhadap sektor yang penting dan krusial ini.”
Bersambung ke halaman 7
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Sambungan dari hal. 8

“Hal ini kontras dengan industri pangan komersial, yang prioritasnya adalah keuntungan dan spekulasi, yang strateginya adalah
membuat pertanian semakin tergantung pada bahan beracun. Selanjutnya korporasi pangan tersebut akan terus meningkatkan penjualan dan
keuntungannya dan menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan produksi pangan petani kecil yang berbasiskan keluarga.”
“Kita sama-sama telah menyaksikan krisis pangan dunia yang parah, yang (akhirnya) menaruh perhatian terhadap petani berdasarkan
produksi pangannya dan pemberantasan kelaparan dalam agenda PBB. PBB telah mengakui peran penting bahwa petani kecil, baik perempuan
dan laki-laki punya peran penting tugas yang berat ini.”
“Selama Tahun Internasional Pertanian Keluarga ini, La Via Campesina menawarkan proposal kebijakan dalam kerangka kedaulatan pangan,
dibangun oleh petani kecil. Istilah pertanian keluarga sangat luas, dan dapat mencakup hampir setiap model pertanian produksi pangan. Istilah
tersebut bisa meliputi petani (produsen) skala kecil dan skala besar (dengan lahan pertanian yang meliputi ribuan hektar), begitu juga produsen
skala kecil yang seluruhnya tergantung pada sektor swasta, melalui pertanian kontrak atau bentuk lain dari eksploitasi ekonomi, hingga yang
dipromosikan melalui konsep-konsep seperti “rantai nilai”. Inilah sebabnya mengapa La Via Campesina mengartikan pertanian keluarga sebagai
pertanian berbasiskan petani kecil, pertanian berbasiskan agroekologi, yang bertentangan dengan pertanian skala besar, industri, pertanian
beracun a la agribisnis, yang mengusir dan menewaskan petani kecil dan melakukan perampasan lahan di dunia.”
“Selama Tahun International Pertanian Keluarga yang dicanangkan oleh PBB ini, kami ingin menarik perhatian para delegasi di forum
internasional ini untuk mencatat kasus bunuh diri yang menimpa keluarga petani di seluruh dunia dengan referensi khusus ke India di mana
hampir 300.000 petani sejak tahun 1995 sampai saat ini telah melakukan bunuh diri karena krisis agraria yang parah. Daerah pedesaan India
telah menjadi kuburan bagi para petani yang bunuh diri akibat tingginya kontrol perusahaan atas pertanian dan akibat kekuatan pasar destruktif
yang difasilitasi oleh WTO dan perjanjian perdagangan bebas (FTA), serta akibat kurangnya perlindungan negara untuk petani kecil. Pembebasan
lahan yang cepat di India dan berbagai bentuk pengalihfungsian lahan di seluruh dunia dengan mengacu ke Afrika dan Amerika Latin untuk
keperluan industri dan industri pertanian akan membuat jutaan petani kehilangan lahannya dan mata pencaharian mereka di bawah ancaman
serius.”
“Di berbagai penjuru dunia, seperti Thailand contohnya, yang berada di bawah pemerintahan militer yang otoriter, masyarakat adat dan
petani yang tinggal hutan yang digusur atau di bawah ancaman konstan penggusuran perlu segera dihentikan. Hutan bukanlah tempat bagi
korporasi dan industri.”
“Selama Tahun Internasional Pertanian Keluarga, kami juga harus mengakui bahwa banyak dari sesama kami petani mengalami kriminalisasi
karena berjuang mempertahankan lahannya. Dalam banyak kasus, kami selalu ditekan dari berbagai penjuru dan lagi pada tahun 2014 ini banyak
pemimpin tani kami yang menjadi korban represi brutal dan bahkan tewas dalam konflik atas tanah dan wilayah dengan investor besar dan
perusahaan transnasional yang ingin menendang kami keluar dari lahan kami, menghancurkan mata pencaharian dan menggiring kami menjadi
masyarakat fakir miskin di pedesaan.”
“Selama Tahun Internasional Pertanian Keluarga ini banyak perdebatan dan diskusi telah terjadi. Kita tahu pentingnya sektor ini, kita tahu
masalah yang petani hadapi dan kita juga tahu apa kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat sektor ini.”
“Kami menghargai keterlibatan lembaga-lembaga internasional, pemerintah nasional dan aktor masyarakat sipil. Tapi sekarang sudah tiba
saatnya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dan membuat sumber daya yang tersedia yang diperlukan untuk memperkuat
dan mendukung pertanian keluarga.”
“La Via Campesina mengusulkan kebijakan berikut untuk memperkuat pertanian keluarga:
“Akses dan kontrol atas sumber daya produktif seperti tanah, air, benih dan keuangan oleh petani dan produsen makanan kecil lainnya.”
“Ada kebutuhan mendesak di banyak negara untuk melaksanakan pembaruan agraria yang Integral termasuk demokratisasi tanah, dan
penciptaan lapangan kerja langsung, perumahan dan produksi pangan. Kami menganggap bahwa konsep reforma agraria yang integral tidak
harus terbatas pada redistribusi tanah. Kita perlu pembaruan agraria Integral yang menawarkan hak penuh atas tanah, yang mengakui hak-hak
hukum penduduk asli atas wilayah mereka, yang menjamin akses masyarakat nelayan dan kontrol terhadap perikanan dan ekosistem, dan yang
mengakui hak akses dan kontrol atas rute perpindahan ternak dan padang rumput.”
“Segera menghentikan diskriminasi petani perempuan dan buruh tani. Realisasikan hak yang sama bagi petani perempuan dan buruh tani
perempuan, mereka harus memiliki hak yang sama seperti rekan-rekan pria mereka.”
“Mendukung akses bagi kaum muda untuk pertanian (akses terhadap tanah, kredit, program pelatihan agroekologi).”
“Memprioritaskan sistem pangan lokal dan pasar dan stabilisasi pasar untuk mewujudkan harga yang adil bagi petani dan konsumen; Kontrol
impor, pengadaan publik, memegang saham publik dan distribusi pangan masyarakat merupakan kunci dalam hal ini.”
“Pengakuan hak-hak petani kecil, dan melindungi mereka dari korporasi pangan, perampasan tanah dan produksi agrofuel skala besar.”
“Menjalankan metode produksi berbasiskan agroekologi dan petani kecil. Metode ini sangat penting karena memanfaatkan sumber daya lokal
dan kontribusi penting untuk solusi krisis iklim.”
“Sangat penting bahwa pemerintah nasional mengambil tantangan ini, bahwa mereka mengambil inisiatif untuk menghentikan perampasan
tanah, perampasan air dan bibit; bahwa mereka mempromosikan kebijakan yang menjamin kedaulatan angan, keanekaragaman hayati dan benih
petani, dan bahwa mereka meningkatkan akses terhadap tanah dan air; bahwa mereka mengakui hak-hak petani mengenai produksi, reproduksi
dan pertukaran benih tradisional mereka, jaminan agro-biodiversitas dan otonomi petani; dan bahwa mereka meningkatkan dukungan dan
investasi publik untuk produksi berbasis petani kecil, dan jaminan pasar dan perdagangan yang adil.”
“Kami mendesak pemerintah untuk menerapkan Pedoman yang Bertanggung jawab atas Kepemilikan Tanah, Perikanan dan Kehutanan, dan
Bersambung ke hal. 15

Laksanakan Pembaruan Agraria
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Solidaritas Menolak Kekerasan Israel
Terhadap Petani Palestina
PALESTINA. Badai salju yang melanda
Palestina dalam beberapa hari terakhir
bukanLAH satu-satunya perjuangan petani
Palestina di periode ini. Para penduduk Israel
dari pemukiman Susiya menebang 345 pohon
zaitun milik petani Palestina di Masafer Yata
di selatan Hebron; pada 9 Januari pemukim
menebang 45 pohon dan kemudian pada
10 Januari mereka kembali mencincang
300 pohon lain. Masing-masing pohon
zaitun memiliki nilai sejarah yang menjadi
kebanggaan generasi masyarakat Palestina
dari masa ke masa.
Komite Serikat Kerja Pertanian
Palestina (UAWC-Union Agriculture Work
Committes) mengutuk pelanggaran brutal
yang dilaksanakan oleh penduduk Israel di
pemukiman Susiya.
"Oleh karena itu kami mengajak
semua pihajk, komunitas internasional
dan organisasi hak asasi manusia untuk

mendukung hak-hak petani Palestina khususnya hak untuk kedaulatan pangan," tutur perwakilan UAWC.
Oleh karena itu, UAWC semua organisasi hak asasi manusia, aktivis dan gerakan keadilan sosial untuk meningkatkan suara mereka untuk
mengakhiri pelanggaran Israel terhadap petani Palestina dan sektor pertanian.
"UAWC mengajak semua pihak untuk menolak perampasan tanah untuk membangun pemukiman ilegal, pembabatan pohon, serangan fisik
dan verbal, dan penghancuran sarana-sarana pertanian," ungkap perwakilan UAWC.
Menanggapi hal, beberapa perwakilan dari gerakan sosial dan politik, serikat buruh, dan organisasi petani dari Basque Country dan Andalusia
(Spanyol) mengunjungi Palestina, dalam menanggapi informasidari La Via Campesina. Misi kelompok adalah untuk memantau pelanggaran
hak asasi manusia di wilayah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan mayoritas pedesaan, yang baik dalam mesin ekonomi negara dan
target utama kebijakan kolonialis rezim zionis Israel. Mereka adalah SOC, EHNE-Bizkaia, ELB, VSF-Justicia Pangan Global, Mundubat, Bizilur,
UztaroKoopt, dan Mikelazulo.
Dalam kunjungan mereka mengamati kebobrokan perlakuan Israel kepada masyarakat Palestina pada umumnya dan khususnya ke mayoritas
masyarakat pedesaan. Perlakuan ini menunjukkan pengabaian Israel terhadap aturan-aturan hukum humaniter internasional yang tercantum
dalam Konvensi IV Jenewa.
Dalam perjuangan perampasan lahan dan sumber daya alam, petani kecil Palestina berada di posisi yang paling rentan, sekaligus terdepan.
70 persen lahan yang dirampas oleh tentara Israel adalah lahan pertanian, situasi yang mempengaruhi cara hidup dan perlawanan dari petani. Ini
berarti kaum tani dan pertanian Palestina menjadi fokus utama tentara zionis Israel untuk dilenyapkan. Namun kaum tani Palestina tak menyerah,
mereka membangun kolektivitas yang melihat jalan kedaulatan pangan sebagai alat perlawanan. Sebuah jalan untuk memberi makan populasi
mereka dan untuk mempertahankan budaya dan identitas mereka, demi bertahan hidup dari kekerasan dan perampasan lahan mereka. Jalan yang
selain menyatukan persaudaraan mereka dengan seluruh petani kecil di seantero dunia.
"Oleh karena itu perlu adanya peningkatkan partisipasi formal Via Campesina dan organisasi anggotanya dalam melakukan boikot, penarikan
investasi, dan sanksi sebagai alat kampanye untuk perjuangan melawan kejahatan Israel terhadap penduduk Palestina," ungkap salah seorang dari
perwakilan gerakan sosial yang mengunjungi Palestina di atas.
"Oleh karena itu mari kita globalkan perjuangan Palestina dan mengglobalkan harapan," tambahnya.#

Globalkan Harapan,
Globalkan Perjuangan
www.viacampesina.org
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Aksi Pemuda Tani di Medan,
Tolak Alih Fungsi Lahan

(Foto) Aksi pemuda tani SPI Sumatera Utara bersama SYFM (Sumatra Youth Food Movement) menolak alih fungsi lahan di Medan (02/12).

MEDAN. Lahan pertanian di Sumatera Utara (Sumut) terutama di Kota Medan semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut, puluhan pemuda tani
yang tergabung dalam Sumatra Youth Food Movement (SYFM) melakukan aksi simpatik menolak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan
pertanian di Kampung Susuk, Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara (02/12).
Menurut penuturan koordinator SYFM Randa Sinaga, sikap pemerintah daerah yang kurang memprioritaskan kesejahteraan petani
mengakibatkan sebagiaan besar alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.
“Jika lahan pertanian makin sempit maka produksi pun akan turun, akibatnya kita tidak bisa berdaulat pangan dan terpaksa impor, ini khan
bahaya,” tutur Randa.
Randa menyampaikan, aksi ini dilaksanakan di Kampung Susuk karena ingin memberi contoh bahwa kampung yang dulunya masih memiliki
persawahan yang luas ini kini sawahnya makin sempit karena lahannya beralih fungsi menjadi perumahan dan sebagainya.
“Di media, pemerintah daerah mengkampanyekan bahwa Sumut sedang menggalakkan kdaulatan pangan dan menargetkan swasembada
pangan, tetapi kenyataannya pemerintah daerah malah tutup mata atas alih fungsi lahan pertanian yang ada,” tegas Randa.
Di tempat terpisah, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumataera Utara Zubaidah menyampaikan SPI
Sumut mengapresiasi dan mendukung penuh aksi yang dilakukan oleh SYFM.
“SPI Sumut mengapresiasi SYFM yang terdiri atas anak-anak muda yang sangat peduli terhadap pelestarian pangan lokal, kesejahteraan
petani, dan kedaulatan pangan, karena masa depan negara kita ini terletak di pundak mereka,” tutur Zubaidah.
Mengenai alih fungsi lahan, Zubaidah pun menuturkan hal senada. Menurutnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus segera
mengadopsi UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan & Pemberdayaan Petani dan UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi peraturan daerah.
“Perda turunan dari undang-undang itu sangat mendesak untuk segera dikeluarkan untuk menghambat laju konversi lahan pertanian dan
memberikan jaminan luasan lahan pertanian, prioritas bagi petani yang benar-benar tidak punya lahan pertanian,” tambah Zubaidah.#
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Menyikapi Konferensi Internasional Perubahan Iklim di Peru, 1 - 12 Desember 2014

Saatnya Jokowi Hentikan
Perdagangan Karbon

(Foto) Presiden Joko Widodo sedang berbicara langsung dengan petani SPI asal Banten pada acara pembukaan Musyawarah Seknas Tani Jokowi, September 2014.

JAKARTA. Konferensi Internasional Perubahan Iklim kembali digelar di Peru mulai 1 – 12 Desember 2014. Tujuan Konferensi yang ke-20
tersebut adalah rekonsiliasi kesepakatan antara negara-negara peserta dengan langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Negosiator dari lebih dari 190 negara akan bertemu di ibukota Peru untuk mengembangkan proyekproyek untuk perjanjian iklim global yang akan diadopsi tahun depan di Paris, Perancis. Secara gampangnya,dikatakan konferensi menjadi ajang
transaksi antara negara-negara penghasil emisi atau gas-gas yang mencemari udara, dan negara-negara yang kaya dengan sumber daya hutan
sebagai penyerap emisi atau gas pencemar – yang dihasilkan dari pabrik/industri, transportasi, pertambangan, pertanian, kebakaran hutan, dan
sebagainya.
Dalam hal ini tentunya Indonesia menjadi negara primadona penyerap emisi tersebut. Indonesia pun membuka stand khusus Paviliun
Indonesia, yang merupakan soft diplomacy menuju kesepakatan perjanjian perubahan iklim 2015; Sesuai dengan tema Paviliun Indonesia tahun
ini “Climate Talks to Climate Actions,” Indonesia mengajak negara lain untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi menemukan solusi terbaik
terutama dalam transisi menuju masyarakat rendah emisi karbon melalui realisasi program REDD+ (Reducing Emission of Deforestration
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(Foto) Konsolidasi petani SPI di Bengkulu.

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta UU pro rakyat lainnya.
“Pemerintah jangan lupa untuk mencabut danatau merevisi produk hukum yang merugikan dan melanggar hak asasi petani seperti UU No. 12
Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas
Tanaman, UU No. 7/2004 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, UU No. 18/2004 Tentang Perkebunan, UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan
Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 27/2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. 38/2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, UU No. 4/2009tTentang Pertambangan dan Mineral Batu
Bara, UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No.
13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan
Hayati Produk Rekayasa Genetik, Permentan No. 67 Tahun 2013 tentang Pedoman Subsidi Benih, Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang daftar
bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang modal dan Peraturan Presiden No. 53/2014 tentang
Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik,” sebut Henry panjang lebar.
Selanjutnya, pemerintah Indonesia segera memfungsikan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia,
dengan memastikan pengendalian tata niaga, distribusi dari hasil produksi pangan petani Indonesia, khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai,
dan minyak goreng. Pemerintah Indonesia juga harus menjadi pengendali seluruh impor pangan yang berasal dari luar negeri. Pemerintah juga
harus menyusun visi pembangunan pertanian Indonesia yang menempatkan petani dan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian
di Indonesia. Mengurangi peran perusahaan besar dalam mengurus soal pertanian dan pangan, dengan menghentikan proses korporatisasi tanah,
pertanian dan pangan seperti food estate dan program MP3EI yang sedang berlangsung saat ini. Pemerintah harus membangun industri nasional
berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini. Sehingga memungkinkan usaha-usaha rakyat untuk
mandiri dan berkembang. Capaian usaha-usaha tersebut nantinya dapat memberikan lapangan kerja baru dan langkah antisipasi dari ancaman
pangan impor.
Yang tidak kalah penting, pemerintah harus menempatkan koperasi-koperasi petani, usaha-usaha keluarga petani, dan usaha-usaha
kecil dan menengah dalam mengurusi usaha produksi pertanian dan industri pertanian; menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk mengurusi industri dasar yang berasal dari produk-produk pertanian yang memerlukan permodalan dan industri dalam sekala besar;
meneruskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kembali program go organic 2010 untuk masa-masa selanjutnya, dengan suatu konsep
dan implementasi yang komprehensif dalam menerapkan prinsip-prinsip agroekologis; hingga menertibkan database terkait pertanian dan petani
yang selalu berpolemik antara BPS, Kementerian perdagangan dan Kementerian Pertanian yang mengakibatkan keluarnya kebijakan merugikan
petani dan bangsa secara umum.
“Yang jangan dilupakan adalah, pemerintah harus menolak paket Bali (WTO) 2013 yang menarik subsidi pemerintah kepada petani
dan adanya pembebasan tarif bea masuk impor untuk produk pertanian ke Indonesia. Untuk jangka panjang harus membangun suatu tata
perdagangan dunia yang adil dengan mengganti rezim perdagangan dibawah World Trade Organization (WTO), dan berbagai Free Trade
Agrement (FTA). Sistem distribusi pangan yang liberal mengakibatkan ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga pangan,” tambah Henry.#
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and Degradation, yang artinya pengurangan emisi karena penggundulan hutan/deforestrasi dan kerusakan atau degradasi lingkungan, atau
implementasi joint credit mechanism-mekanisme kredit pinjaman bersama), kebijakan pertahanan energi dan transportasi, pendanaan
perubahan iklim dan berbagai kebijakan serta program lainnya – Demikian merujuk Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Delegasi Indonesia untuk
konferensi ini pada tanggal 1 Desember 2014 (http://www.indonesiacop.com/cop20/id/press-release).
Sementara sebelumnya Dewan Perubahan Iklim Indonesia dalam siaran pers tanggal 26 November 2014 menyatakan bahwa bagi Indonesia,
kontribusi terhadap keselamatan iklim dunia bukan suatu yang baru. Indonesia telah merintis langkah yang berdampak positif di bidang mitigasi
dan pendanaan perubahan iklim. Terkait mitigasi, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang pertama yang memberikan komitmen
mitigasi secara sukarela yang kemudian diikuti oleh banyak negara berkembang lain. Dalam hal pendanaan, Indonesia menagih janji kontribusi
dari negara maju ke green climate fund dengan kontribusi yang kecil saja, 250.000 Dollar Amerika Serikat, namun diapresiasi oleh negara-negara
maju karena dianggap memberikan inspirasi dan motivasi (http://dnpi.go.id/portal/id/berita/siaran-pers/511-perundingan-iklim-di-peru-demimasa-depan-yang-lebih-baik).
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia mempertanyakan langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia.
Menurutnya, ini adalah momen yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk menghentikan perdagangan karbon antar negara, karena
sesungguhnya Indonesia bisa mandiri melestarikan hutannya tanpa harus hutang dari luar negeri.
“Pertanyaannya adalah mestikah sampai begitu upaya kita untuk melestarikan hutan kita dengan menerapkan prinsip komodifikasi dalam
konteks REDD+, terlebih bila realitanya penerapan REDD+ menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat petani dan masyarakat adat, dan
hanya mendatangkan hutang baru atau bantuan yang sifatnya hanya janji saja,” papar Henry yang sedang dalam penerbangan menuju Lima, Peru.
(05/12).
Henry mencontohkan, dengan dalih konservasi hutan dan restorasi ekosistem, perusahaan perpanjangan tangan program REDD mengusir
petani-petani SPI dari lahannya di Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, Batanghari dan berbagai daerah lainnya di Jambi. Sementara para petani
tersebut telah berhasil berproduksi dan membangun kehidupan di atas lahan yang sebelumnya ditelantarkan karena hak gunanya telah habis.
Lebih lanjut Henry menjelaskan, REDD+ menghimpun dana dari industri-industri penghasil emisi gas rumah kaca untuk ditanamkan bagi
pelestarian hutan. Industri-industri tersebut boleh melepaskan emisi gas rumah kaca asal membayar sejumlah kompensasi kepada korporasi
“pemelihara” hutan dengan menggeser dan sekaligus menjadikan masyarakat adat dan petani sebagai pihak yang harus diberdayakan dan
dilibatkan. Inilah sebuah kapitalisme hijau atau green economy. Sampai tahun ini terdapat 35 proyek REDD+ di seluruh Indonesia dari Aceh
hingga Papua, mulai dari yang sifatnya langsung tentang REDD, penambahan stok karbon, manajemen hutan berkelanjutan hingga konservasi.
Henry melanjutkan, pada sisi lain, komitmen terkait REDD+ juga harus tidak lepas dari komitmen untuk menurunkan gas emisi.
“Karena bila tidak dilakukan, negara-negara yang kaya akan sumber daya hutan seperti negeri kita ini fungsinya tidak lebih dari sebuah toilet
bagi negara-negara penghasil gas emisi, dengan ‘kesibukan’ memikirkan bagaimana membuat model ‘toilet’, baik yang sifatnya migitasi maupun
adaptasi,” tegas Henry.
Oleh karena itu menurut Henry, Konferensi Internasional di Peru yang juga akan membahas Protokol Kyoto dituntut untuk menghasilkan
komitmen negara-negara penghasil gas emisi untuk menurunkan gas emisi utama. Sementara penurunan gas emisi ini pada dasarnya tidak lepas
dari model produksi dan konsumsi, serta lebih jauh gaya hidup masyarakat di negara-negara industri.
“Berdasar pada situasi tersebut, Kami dari SPI dengan tegas menyatakan, pelestarian alam pada dasarnya sudah menjadi bagian dari
budaya produksi pangan masyarakat petani dan masyarakat adat, oleh karena itu hentikan segala komersialisasi hutan dan lingkungan dengan
mendatangkan dan menempatkan korporasi sebagai ‘penguasa’ dengan mengeser mereka atas nama Perubahan Iklim, REDD+ dan lain
sebagainya,” ungkap Henry.
Henry menambahkan, karena sudah menjadi bagian dari budaya produksi pangan, pemerintah sudah seharusnya menjalankan agenda
kedaulatan pangan yang mengusung kelestarian alam melalui penerapan agroekologi dan sistem distribusi pangan yang meminimalkan produksi
gas emisi.
“Pemerintah harus menjalankan politik bebas aktif yang menunjukkan karakter bangsa Indonesia sebagai bagian dari doktrin trisakti dalam
mempengaruhi proses konferensi perubahan iklim di Peru demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia,” tambah Henry.#
Sambungan dari hal. 6

petani sawit. Ini adalah PR yang harus diselesaikan oleh Jokowi-JK,” kata Henry.
Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara (sumut) Zubaidah. Ia menyampaikan harga TBS (Tandan
Buah Segar) per November 2014 di desanya di Asahan, Sumut mengalami kenaikan menjadi Rp 1.420 dari yang bulan sebelumnya pernah
menyentuh harga Rp 1.285.
“Dari harga Rp 1.420 dibebankan lagi kepada kami petani Rp 20 untuk biaya transportasi karena kenaikan BBM, jadi harga TBS yang didapat
petani itu Rp 1.400. Walau harga TBS naik, BBM juga ikut naik, akibatnya harga kebutuhan hidup kami sehari-hari juga ikut naik,” ungkap
Zubaidah.
Oleh karena itu Henry Saragih menambahkan, kenaikan BBM memang pasti akan mempengaruhi daya beli dan sekaligus biaya produksi
pertanian petani. Namun bila pemerintah berani menjamin adanya perlindungan harga dan sekaligus pasarnya, petani tidak akan gusar dengan
kenaikan harga BBM.
“Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, dana negara yang didapat dari penghematan dana subsidi BBM akan digunakan untuk
subsidi 15 juta petani miskin, perbaikan irigasi tiga juta hektar sawah dan program kepemilikan lahan petani. Kita lihat saja realisasi Jokowi dan
kabinet kerjanya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan,” tambah Henry.#
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SPI Bengkalis Gelar Muscab

(Foto) Penyerahterimaan dokumen organisasi kepada pengurus terpilih Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Bengkalis, Riau.

BENGKALIS. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Bengkalis secara resmi terbentuk seiring dengan
diadakannya musyawarah cabang (Muscab) I di Aula Batin, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau, kemarin (18/12). Sekitar 40 utusan petani dua
kecamatan (Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir) dan peserta peninjau dari Kabupaten Rokan Hilir serta unsur Muspika (Musyawarah
Pimpinan Kecamatan) menghadiri Muscab kali ini.
Misngadi, Ketua Panitia Persiapan Wilayah (PP) SPI Riau menyampaikan, dengan dilaksanakannya muscab menandakan SPI di Riau semakin
mendapat tempat bagi kalangan petani dan simpatisannya.
“Muscab bertujuan untuk meligitimasi organisasi di daerah, mempermudah kerja administrasi antara basis dan cabang dan yang terpenting
membantu meringankan kerja PPW,” kata Misngadi.
Misngadi juga menuturkan setelah di Bengkalis, setidaknya ada dua kabupaten lagi yang akan menyusul untuk melaksanakan muscab yakni
Kabupaten Siak dan Kabupaten Rohil.
Sementara itu Muscab akhirnya menetapkan Mahmudin Silalahi sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Bengkalis, dan
juga menetapkan Muda Simbolon, Sinambela dan Sri Marlina sebagai anggota Majelis Cabang Petani (MCP) SPI Bengkalis.
“Semoga muscab ini semakin menggelorakan semngat perjuangan kita dalam mempertahankan lahan dan menegakkan kedaulatan pangan di
Bengkalis dan Riau,” imbuh Mahmudin Silalahi.#
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TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 049

MENDATAR
2. Gagal panen 4. Percaya 7. Satuan luas 8. Makanan pokok 10. Tunggal 11. Sejenis sayuran
12. Tempat penyimpanan air 13. Berbelas kasihan 14. Harapan 15. Urusan pertanian
17. Kaca di sepeda motor 19. Perdagangan 21. Tempat abu rokok 22. Kemampuan,
kesanggupan 23. Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada
mempelai perempuan 25. Bunyi 27. Benua tempat terletaknya air terjun Niagara 31. Mata
uang Jepang 32. Bahan bakar 34. Mengeratkan, menyatukan 35. Lemah, tak kuat lagi
36. Bagian kromosom yang menurunkan sifat keturunan 37. Istirahat 38. Udang kering
39. Bahan pemanis 40. Tidak mudah putus

MENURUN
1. Tumbuhan penghasil beras 2. Penjaga kedaulatan pangan 3. Alat bengkel 4. Pasangan suami
5. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati
oleh rakyat 6. Alat penangkap ikan 9. Binatang bertanduk 15. Kebengisan, kekejaman 16.
Lapisan udara yang melingkupi bumi 18. Perayaan 20. Kesal 24. Sunyi, senyap, sepi 26. Daftar
pertanyaan tertulis 28. Partner, teman kerja 29. Sangat ramai 30. Golongan, tingkat derajat
manusia 31. Senam kesehatan 33. Tanah (Inggris)

keputusan penting lainnya
dari Komite Ketahanan
Pangan Dunia (CFS), dan
bahwa mereka mengadopsi
Deklarasi PBB tentang hak
asasi petani. Selain itu, kami
mendesak agar mereka
melaksanakan Perjanjian
Internasional tentang
Sumber Daya Genetik
Tanaman untuk Pangan
dan Pertanian, dan bahwa
mereka menghentikan
negosiasi untuk perjanjian
komersial baru, khususnya
TTIP yang (Perdagangan
Trans-Atlantik dan Investasi
Kemitraan) atau TPP
(Trans-Pacific Partnership)
karena ini merusak dan
melemahkan produksi
pangan berbasis petani.”
“Dalam tahun-tahun
mendatang kita harus
terus bekerja ke arah ini.
Kita harus bekerja menuju
kedaulatan pangan, menuju
cara produksi yang akan
menciptakan lapangan kerja,
menyediakan makanan yang
sehat, dan menghormati
sumber daya alam. Kami
menyerukan untuk
menciptakan aliansi antara
pedesaan dan kota, yang
mungkin menghidupkan
kembali martabat petani
dan menyoroti kontribusi
yang besar untuk produksi
pangan; kita perlu perubahan
politik yang penting, baik
untuk meja kita dan baik
untuk lahan kita. Dan
kami menyerukan kepada
pemerintah nasional dan
lembaga internasional untuk
mengambil tanggung jawab
mereka dan mendukung
tantangan impor ini.”
“Saya ingin mengakhiri
pidato dengan mengutip
pernyataan dari Mahatma
Gandhi, there is enough
for everyones need and
not enough for everyones
greed (Ada cukup untuk
kebutuhan setiap orang, tapi
tidak pernah cukup untuk
keserakahan seseorang).”

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

Peringatan HKSN di Jambi &
Aksi Pemuda Tani di Medan

KETERANGAN FOTO
(Kiri atas) Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo
(paling kanan) menerima kopi luwak hasil olahan petani SPI
Merangin di puncak perayaan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN)
se-Indonesia di Pusdiklat SPI Jambi, 20 Desember 2014.
(Kanan atas) Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga
menerima kopi luwak hasil olahan petani SPI di perayaan HKSN.
(Kiri Tengah) Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi
Sarwadi diwawancarai media televisi karena bertindak sebagai tuan
rumah perayaan HKSN se-Indonesia di Jambi
(Kanan tengah dan kiri bawah) Aksi pemuda tani yang tergabung
dalam Sumatra Youth Food Movement bersama pemuda tani SPI
Sumatera Utara melakukan aksi menolak aksi fungsi lahan di Medan,

