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"Pemuda tani harus 
membangun desa & tegakkan 

kedaulatan pangan"

Catatan Akhir Tahun Pertanian Indonesia 2015: 
“Kedaulatan Pangan dan Reforma 
Agraria Dibajak oleh Kekuatan Pasar”

JAKARTA. Pembaruan Tani edisi 143 Januari 2016 kali ini membahas tentang catatan akhir tahun yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI). Tahun ini catatan akhir tahun mengangkat tentang kedaulatan pangan dan reforma agraria 
yang telah dibajak oleh kekuatan pasar. Apa maksudnya? Simak selengkapnya di edisi kali ini.

Lahan pertanian milik petani anggota Serikat 
Petani Indonesia (SPI) di Desa Pamah, Kabupaten 
Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang diterjang 
banjir bandang (foto oleh Zulfie Herwinsyah).
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Catatan Akhir Tahun Pertanian Indonesia 2015: 
“Kedaulatan Pangan dan Reforma 
Agraria Dibajak oleh Kekuatan Pasar”

Pembaruan Agraria Tidak Dilaksanakan
JAKARTA. Dalam kampanye pemilihan presiden 2014, Jokowi-JK dengan tegas mengatakan akan melakukan pembagian lahan 9 juta ha kepada 
rakyat miskin dan petani kecil yang kemudian dituangkan dalam program Nawacita. Tetapi pada kenyataannya setelah satu tahun hal ini belum 
juga terwujud.

“Padahal selain tertuang di nawacita, program tersebut secara legalitas termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 
60, UU No.41 Tahun 2009 tentang Penyediaan Lahan Pangan Berkelanjutan serta hasil judicial review UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
No.19 tahun 2013 yang di dalamnya juga termuat mengenai pemberian lahan seluas 2 hektar lahan untuk petani,” kata Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) di Jakarta (20/12).

Terkait hal ini, pada Juli 2015, di saat pertemuan Presiden Jokowi dengan SPI dan API (Aliansi Petani Indonesia), Presiden Jokowi dengan 
jelas masih menimbang konsep dalam menentukan lahan dan metode pembagian lahan 9 juta ha tersebut.

“Kami menyakini Presiden juga masih mencari masukan dan rumusan untuk pembagian tanah 9 juta ha dari menteri-menteri yang terkait. 
Hal inilah yang kemudian mendorong Kementrian ATR/BPN yang secara khusus bertanggung jawab terkait pembagian lahan tersebut, mencoba 
merumuskan peraturan presiden mengenai reforma agraria, tetapi sangat disayangkan kemudian bahwa perumusan peraturan presiden yang 
terkait hajat hidup orang banyak tersebut diberikan kepada pihak ketiga,” papar Muhammad Nuruddin, Sekjen API.

“Alih-alih sebagai pemenang lelang, pihak swata tersebut melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang pembaruan agraria, 

Foto: Petani anggota SPI Sumatera Barat melakukan foto bersama di atas lahan perjuangannya. Reforma agraria untuk kedaulatan pangan adalah visi misi perjuangan 
SPI yang sudah diadopsi di nawacita Jokowi-JK namun masih belum dilaksanakan.
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tetapi sampai dengan saat ini, petani atau rakyat Indonesia jelas tidak tahu kemampuan (track record) pihak ketiga tersebut apakah cukup 
mampu menyusun rancangan peraturan yang paling berdampak terhadap kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia,” sambung Henry.

Di tengah kebingungan dalam menentukan metodologi dan penentuan tanah 9 juta hektar, pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi kor-
porasi untuk berinvestasi di Indonesia, seperti yang diucapkan Presiden dalam World Economic Forum for East Asia di Jakarta pada April 2015. Ini 
tentu saja menyebabkan perusahaan-perusahaan besar seperti Cargil, Monsanto, Sygenta, Nestle dan beberapa korporasi lainnya yang tergabung 
dalam PIS Agro (Partnership in Sustainable Agriculture) mendapat konsensi ribuan bahkan ratusan hektar tanah dari pemerintah yang kemudian 
oleh perusahaan-perusahaan tersebut dipakai untuk berproduksi, di antaranya padi, jagung, kelapa sawit dan coklat.

“Selain itu, pemerintah juga memberikan konsesi lahan ratusan ribu hektar kepada perusahaan swasta untuk melakukan penanaman padi 
di wilayah Papua. Tidak hanya itu, konsesi lahan diberikan untuk restorasi ekosistem sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim tanpa 
melihat apakah teritori atau kawasan tersebut sudah merupakan tanah garapan petani, terkhusus di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan,” kata 
Agusdin Pulungan dari Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI).

Konflik Agraria Meningkat
Akibat dari ketidak-konsistenan pemerintah dalam menjalankan program nawacita khususnya mengenai pembagian lahan 9 juta ha tanah, 

sepanjang tahun 2015 konflik tanah cenderung meningkat. Terlihat dari data yang dikumpulkan oleh SPI sepanjang tahun 2015, jumlah konflik 
agraria yang terjadi di Indonesia mencapai 231 kasus.

“Angka ini bertambah sekitar 60 % dibanding konflik agraria yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 143 kasus. Konflik tersebar di seluruh 
wilayah di Indonesia dengan total luas lahan konflik agraria seluas 770.341 ha. Dari luasan konflik itu menyebabkan 3 petani tewas, 194 petani 
menjadi korban kekerasan, 65 petani dikriminalisasi dan lebih dari 2.700 kepala keluarga petani harus tergusur dari lahan pertanian,” kata Henry 
Saragih.

“Petani selalu menjadi pihak yang selalu kalah dan dikalahkan oleh sistem apabila ingin menyelesaikan konflik agraria yang dialaminya mela-
lui jalur-jalur formal kelembagaan peradilan di negara ini. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami untuk memaksa pemerintah mem-
percepat pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria. Kelembagaan ini yang nanti akan melakukan penyelesaian konflik agraria dengan 
seadil-adilnya dengan menggunakan prinsip-prinsip pembaruan agraria,” lanjut Henry.

Kedaulatan Pangan Hanya Dipahami Sebagai Peningkatan Produktivitas Pangan
Pelaksanaan program kedaulatan pangan selama tahun 2015 terkesan hanya bagaimana mencapai target yaitu peningkatan produktifitas 

pangan melalui modernisasi pertanian di bawah ‘pengawasan’ TNI seolah problem utama pangan adalah ketidakdisplinan petani. Pengerahan 
Korporasi sebagai investor dengan model contract farminguntuk peningkatan produksi pangan, hal ini terlihat dari program-program PIS-Agro, 
produksi CPO untuk bio-fuel.

“Semua program yang dilaksanakan pemerintah selama tahun 2015 tersebut justru melanggar prinsip kedaulatan pangan dan bahkan 
memicu perubahan iklim. Akhirnya bahwa kebijakan produksi melupakan kebijakan di alat produksi, sehingga Kementan lebih memilih pemberi-
an alsintan dan input pertaniannya daripada mengusahakan tanah kepada petani sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Presiden Jokowi,” tutur 
Henry Saragih

Foto: Para pemimpin organisasi saat merayakan perayaan Hari Tani Nasional 2015. Pemerintahan Jokowi-Jk harus memaksimalkan peran ormas tani.

Bersambung ke halaman 4
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Terkait dengan Program Peningkatan Produksi Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai), Muhammad Nuruddin mengemukakan, benih yang diguna-
kan menggunakan benih hibrida dan produksi korporasi pertanian. Dalam upaya meningkatkan produksi jagung misalnya, pemerintah melalui 
Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) bekerjasama dengan perusahaan transnasional seperti Monsanto dan Cargill memberikan kredit dan kemuda-
han kepada petani. Pada kenyataan skema itu terbukti membuat petani tidak mandiri dan akan terjangkit ketergantungan yang akut.

“Sudah tiga tahun skema kemitraan seperti ini menggoyahkan pertanian berkelanjutan yang sejati yakni agroekologi. Terutama ditandai 
dengan adanya PIS-AGRI (Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture) yang menjadikan petani seolah-olah sebagai mitra bagi korporasi,” 
imbuh Muhammad Nuruddin.

Padahal pada prakteknya petani dijadikan buruh untuk meningkatkan produksi sehingga bahan baku perusahaan tersedia. Terlebih orientasi 
kerjasama ini lebih kepada pasar luar negeri. PIS Agro menggunakan pertanian berkelanjutan yang semu karena masih menggunakan benih dan 
pupuk dari perusahaan.

“Target pengurangan emisi 20% kerana skema PIS Agro ini diduga tidak akan tercapai karena emisi akan tetap keluar dari perusahaan-peru-
sahaan mitra PIS Agro yang mengolah produk pertanian hasil petani mitra,” sambung Nuruddin lagi.

Agusdin Pulungan menimpali, berdasarkan itu, keserakahan dan pengerusakan tata kehidupan yang dilakukan korporasi menjadikan seman-
gat agroekologi membutuhkan perjuangan yang besar.

“Kemauan politik dari pemerintah untuk kemajuan pertanian yang berkelanjutan belum terlihat di tahun 2015. Pada hakikatnya keberpiha-
kan atau tidak kepada rakyat akan terukur di tahun-tahun yang mendatang,” sambungnya.

Bentuk Kelembagaan Pangan Sebagai Mandat UU Pangan
Bukan lagi sebuah rahasia apabila antar lembaga pemerintah mempunyai data yang berbeda terkait daya konsumsi masyarakat Indone-

sia. Hal ini terungkap saat pemerintah kebingungan untuk memutuskan apakah harus impor atau tidak impor, walaupun akhirnya pemerintah 
kembali melakukan impor beras di tahun 2015 ini sebanyak 2 juta ton beras dari Vietnam dan Thailand. Selain itu, carut marutnya pengelolahaan 
manajemen pangan di Indonesia baik di level distribusi dan kontrol terhadap harga pasar, semakin menunjukan bahwa pemerintah sebetulnya 
belum mempunyai tata kelola kelembagaan pangan yang kredible dan mampu menjadi lembaga yang mempunyai akses penuh terhadap stok, 
distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan.

“Peran inilah yang kemudian seharusnya dilakukan oleh Bulog, tetapi pada kenyataannya, sebagai lembaga pangan, Bulog hanya diperankan 
sebagai operator saja tanpa melihat fungsi sosial Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan dan menyerap produksi dari petani serta mendis-
tribusikan pangan kepada seluruh rakyat Indonesia,” Ungkap Henry Saragih.

Henry meneruskan, di sisi lain Bulog juga diminta untuk melakukan penjualan dengan target keuntungan yang telah ditentukan oleh pemer-
intah. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan Bulog sebagai lembaga pangan mempunyai peran ganda yang saling bertolak belakang, di satu sisi 
Bulog berfungsi sosial di sisi lain Bulog berperan sebagai perusahaan yang mengejar laba.

“Atas dasar itulah, kelembagaan pangan sudah seharusnya segera dibentuk sesuai dengan mandat UU Pangan. Hal ini sangat penting karena 

Sambungan dari hal. 3

Foto: Aksi petani-petani SPI merayakan Hari Tani Nasional (HTN) yang tuntutan dari tahun ke tahunnya adalah dilaksanakannya pembaruan agraria
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sampai saat ini ketiga lembaga pemerintah, yakni Kementerian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Bulog sendiri tidak selamanya berkoordi-
nasi dengan baik dalam mengambil keputusan impor pangan, meski UU Pangan secara tegas memperketat kebijakan impor pangan,” tegas Henry.

Menurut Muhammad Nuruddin, kebijakan perberasan masih menggunakan skema harga pembelian pemerintah (HPP) tunggal dimana di-
anggap tidak efektif menstimulasi petani untuk memperbaiki mutu produksi.

“Jika ditilik dari sudut pandang kompetisi produk maka kualitas produk beras nasional dapat terancam dalam medan pasar terbuka, dimana 
Indonesia juga akan ambil bagian pada awal 2016. Selain itu, jika skema HPP tetap tidak mempertimbangkan kualitas (baik berdasarkan vari-
etas, musim dll) maka juga akan berdampak mempersulit pemerintah untuk melakukan proses penyerapan, dimana juga akan berdampak pada 
keadaan perberasan hingga dapat memberi jalan mulus bagi impor,” papar Muhammad Nuruddin.

Hal senada disampaikan Agusdin Pulungan. Menurutnya, terlalu banyak lembaga yang terkait dalam kaitan penentuan HPP ini yang salah 
satunya berakibat pada berbagai kebuntuan regulasi. Ditambah lagi data yang berbeda-beda sebagai acuan kebijakan (misalnya data BPS, Kemen-
terian Perdagangan, Kementerian Pertanian dll.), yang menjadikannya seringkali tidak secara akurat mampu memperbaiki struktur perberasan 
dan umumnya pangan di Indonesia.

“Keadaan ini memantik gagasan untuk mengubah skema HPP menjadi HPB (Harga Pembelian Bulog) agar kontrol pangan lebih difokuskan 
pada fungsi kerja Bulog,” katanya.

Kelembagaan Petani
Henry Saragih menambahkan, hal yang urgen dan krusial dalam proses perjuangan petani, baik sosial ekonomi, sosial politik dan budaya 

adalah mengenai kelembagaan petani.
“Masih ada diskriminasi terhadap organisasi patani, hal ini terlihat dari belum diubahnya Permentan No.82 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Dimana hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok 
tani yang mendapat pembinaan dan akses dari pemerintah,” ungkapnya.

Oleh karena, Muhammad Nuruddin ikut menambahkan, pemerintah harus segera menindaklanjuti hasil keputusan amandemen UU Perlind-
ungan dan Pemberdayaan Petani nomor 19 tahun 2013 melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XI/2013 tanggal 5 November 2014 
menyatakan, pasal 70 ayat 1 mengenai kelembagaan petani dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani’.

“Dengan demikian, tidak hanya Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan 
Komoditas Pertanian Nasional saja yang diakui oleh negara, namun juga organisasi atau kelompok tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani 
juga harus diakui,” tegasnya.

Sementara mengenai kelembagaan-kelembagaan petani lainnya yang seharusnya ada, belum berjalan dan terkoordinasi seperti koperasi, 
Badan Usaha Milik Petani, Lembaga Pembiayaan Petani dan Badan Usaha Milik Desa (Bundes)

“Terakhir, terkait dengan data pertanian, di Indonesia masih belum ada lembaga yang mampu mempunyai data yang cukup akurat dan terkait 
data pertanian yang komperensif dan terpercaya, sebab antar kelembagaan pemerintah saja data yang mereka keluarkan berbeda terkait data 
pertaniannya. Basis data terkait pertanian sering terjadi perbedaan di antara kementerian atau sektor, terutama mengenai rencana impor pan-
gan,” tutup Agusdin Pulungan.#

Foto: Petani mengolah lahannya. Tanah adalah hal esensial bagi petani, karena tanpa tanah petani tak akan sejahtera. Redistribusi tanah bisa dilaksanakan melalui 
reforma agraria
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2015: Nawa Cita Belum Bisa Redakan 
Pelanggaran Hak Asasi Petani

JAKARTA. Akses dan kontrol atas tanah, air, benih; konflik agraria; belum adanya perlindungan harga produk pertanian bagi para petani kecil; kek-
eringan dan kebakaran lahan serta polusi lingkungan; adalah beberapa masalah hak asasi yang menerpa petani kecil Indonesia di tahun 2015.

Satu tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK, Nawa Cita belum bisa menyelesaikan pelanggaran hak asasi petani. Walau program pemerintah 
sudah berdasarkan prinsip kedaulatan pangan dan cukup memperhatikan hak asasi manusia, namun implementasinya belum dapat meredakan 
situasi pelanggaran di lapangan. Hal ini terlihat dari fokus Laporan Hak Asasi Petani 2015 oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diluncurkan 
pada Kamis (10/12) mengenai hak atas tanah dan teritori:

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyatakan, “Eskalasi konflik agraria pada tahun 2015 ini, sampai awal Desember, dibandingkan dengan 
tahun lalu tidak ada penurunan.”

“Bahkan kita khawatir jika tahun depan tidak ada upaya yang signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi petani, konflik agraria akan 
terus meningkat. Ini disebabkan oleh dorongan dari petani yang tak bertanah tak terbendung lagi.”

Di sisi lain pemerintah, swasta sangat massif mengambil tanah untuk pembangunan infrastruktur, ekspansi perkebunan dan kawasan hutan 
serta area perumahan.”

“Luas lahan, korban kekerasan, kriminalisasi dan tergusur yang tinggi pada laporan ini mencerminkan hak petani untuk mendapat akses 
terhadap keadilan belum mampu ditegakkan via Nawa Cita,” terang Henry. “Petani kerap jadi korban, dan mengalami diskriminasi saat memasuki 
proses hukum.”

“Tuntutan kaum tani sudah tercantum dalam Nawa Cita, yakni untuk redistribusi tanah 9 juta hektar kepada petani, dan penyelesaian konflik 
agraria secara adil,” kata Henry lagi. “Ini akan meredakan konflik agraria, terutama dengan sektor perkebunan, kehutanan di Pulau Sumatera dan 
Jawa.”

“Masalahnya, sudah setahun belum ada tanda-tanda realisasi program ini,” tutup dia.
Sementara itu, Ridwan Darmawan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyatakan “Pelanggaran hak asasi 

petani lain yang paling mendasar yakni kemerdekaan berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
“Telah terjadi diskriminasi bagi petani serta organisasi tani untuk akses program, bantuan, bahkan hak-hak mendasar bagi kaum tani seperti 

benih dan sarana produksi,” kata dia.
Dalam hal ini, umumnya masih banyak petani, organisasi tani yang tidak mendapat perlakuan yang sama karena asal organisasi dan lokasi 

geografisnya. “Padahal ini sudah diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi pada 5 November tahun 2014 lalu,” ujar Ridwan.
“Jadi penyaluran hak, bantuan untuk petani salah sasaran. Dan banyak temuan diskriminasi untuk penyaluran alat mesin pertanian,” kata dia.
Henry Saragih menambahkan, “Pemerintah Indonesia harus sudah sungguh-sungguh menjalankan Undang-Undang 19/2013 tentang Perlind-

ungan dan Pemberdayaan Petani.”
UU ini pun harus dijabarkan lebih detail dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah, baik di lingkungan Kementerian Pertanian RI mau-

pun Kementerian terkait lain, juga peraturan-peraturan daerah.
Kemudian program pemerintah saat ini juga harus mengacu kepada 3 UU yang memperhatikan hak asasi petani; UU No. 19/2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan.

Pemerintahan Jokowi-JK harus kerja ekstra keras via Nawa Cita untuk mengejar ketertinggalan pada pemajuan, penghormatan, dan penega-
kan hak asasi petani pada tahun-tahun berikutnya. Dan hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan pendekatan business as usual.

Foto: Petani SPI Bogor memanen daun kemangi di antara pohon pepaya



PEMBARUAN TANI
EDISI 143

JANUARI 2016 7

Krisis Iklim: Masalah Nyata, 
Solusi Palsu

Untuk memecahkan per-
masalahan krisis iklim, krisis 
pemanasan global, perusahaan-
perusahaan multinasional 
menyarakan solusi-solusi palsu. 
Berikut adalah solusi-solusi 
palsu tersebut.

1. GMO (Genetically Modified 
Organism – Organisme Hasil 
Rekayasa Genetika)

Propaganda:
Menurut mereka yang 

mempromosikannya, GMO 
adalah teknologi yang memi-
liki keunggulan ganda. GMO 
diklaim memiliki kemampuan 
untuk memperlambat peruba-
han iklim dengan mengurangi 
penggunaan pestisida (yang 
merupakan sumber signifikan 
dari gas rumah kaca ketika 
mereka diproduksi dan diguna-
kan), dan dengan mengurangi 
persiapan pengolahan lahan, 
yang melepaskan emisi karbon. 
GMO juga diklaim merupakan 
tanaman tanaman yang tahan 
atas kekeringan dan banjir, 
yang mampu beradaptasi den-
gan perubahan iklim

Fakta:
Toleransi GMO ke satu 

(atau banyak) herbisida atau 

insektisida dengan cepat mengembangkan resistensi dan membuat tanaman beradaptasi. Hal ini menyebabkan banyak tanaman yang tidak di-
inginkan dan hama muncul di lahan, yang akhirnya memicu penggunaan pestisida lebih banyak untuk menyingkirkan mereka.

Selanjutnya poin mengenai GMO yang bisa mengurangi pengolahan lahan, hal tersebut menjadi tidak masuk akal dan tidak berdampak jika 
dilakukan dengan pendekatan pertanian berbasiskan industri; yang tidak menggunakan rotasi tanaman dan penggunaan herbisida yang luas. 

Bersambung ke hal. 8
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Di Argentina, kacang kedelai Monsanto Round Up Ready yang ditanam tanpa pengolahan lahan telah menghancurkan berhektar-hektar padang 
rumput dan hutan.

GMO milik sistem pertanian pangan berbasiskan industri yang menetapkan paten terhadap makhluk hidup paten, memonopoli pengetahuan 
petani, menghentikan dan menghancurkan praktek pertanian keluarga kecil, dan keseluruhan rantai siklus ini secara signifikan melepaskan gas 
rumah kaca dan menghancurkan iklim.

2. Agrofuel (Bahan bakar yang berasal dari tanaman)
Propaganda:
Agrofuel dikenal juga dengan sebutan biofuel. Bagi mereka yang mempromosikannya, agrofuel adalah solusi dari bahan bakar berbasiskan fo-

sil. Agrofuel diklaim mampu mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi sehingga juga berkontribusi terhadap penurunan efek gas rumah 
kaca. Melalui penciptaan energi yang berasal dari tanaman, agrofuel mengklaim mampu menyediakn sumber daya terbarukan tak terbatas, yang 
tidak bisa dilakukan bahan bakal berbasis fosil.

Fakta:
Fakta yang terjadi di lapangan adalah praktek agrofuel mengorbankan pertanian tanaman pangan dan produksi pangan. Ribuan hektar lahan 

subur yang diperuntukkan untuk konsumsi pangan dialihfungsikan menjadi tanamanagrofuel; ini tentu saja meembahayakan kedaulatan pangan 
masyarakat lokal. Selanjutnya yang kerap terjadi adalah pengusiran para petani kecil dari lahannYa yang kerap menggunakan cara-cara kekerasan, 
yang mencederai hak-hak dan martabak petani sebagai produsen pangan, penyedia pangan bagi masyarakat dunia.

Sudah banyak hutan-hutan di Amazon dan di tempat lainnya yang ditebangi demi proyek agrofuel. Ini tentu saja berkontribusi terhadap nai-
knya emisi karbondioksida karena pepohonan adalah penyerap karbon utama.

Agrofuel yang dijalankan dengan sistem pertanian ultra intensif juga sangat tergantung terhadap input-input kimia.
Terakhir, krisis pangan 2007-2008 dan kerusuhan pangan yang dipicu olehnya, memfokuskan ke sesuatu: agrofuel menempatkan tekanan 

kuat pada harga produk pangan.

3. REDD + (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation)
Propaganda:

Sambungan dari hal. 7
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Globalkan Harapan, 
Globalkan Perjuangan

www.viacampesina.org

REDD yang berarti “pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan” memiliki tujuan yang sangat mulia. Hal ini ditambah dengan 
embel-embel (+), semakin meyakinkan bahwa sistem ini adalah sebuah solusi nyata. Sistem ini sederhana: negara (atau penduduk setempat, 
asosiasi, dll) yang memiliki sumber daya yang cukup besar yang terletak di dalam hutan menilai kerugian keuangan apabila tidak melakukan 
deforestasi dan kuantitas karbon yang tidak terlepas ke atmosfer. Selanjutnya negara industri (atau kolektif, LSM, perusahaan multinasional, dll) 
membayar negara-negara yang memiliki hutan yang cukup luas tersebut untuk mencegah rusaknya hutan mereka. Sebagai ganti dari investasi 
penyelamatan hutan yang dilakukan oleh negara-negara industri tersebut, mereka ditawarkan sarana mengimbangi emisi mereka dan atau kredit 
karbon. Kesepakatan yang cukup adil nampaknya. Dan embel-embel (+) merujuk kepada proses REDD yang berkontribusi terhadap peningkatan 
cadangan karbon, pengelolaan hutan lestari dan konservasi hutan.

Fakta:
Pada pemeriksaan lebih lanjut, menjadi jelas bahwa REDD + berfungsi sebagai sedikit lebih dari sarana menyembunyikan hilangnya hutan 

yang dinegosiasikan yang terjadi selama COP, bukannya orang-orang mengajukan pertanyaan tentang bagaimana gas rumah kaca yang dihasilkan 
dari penggunaan bahan bakar fosil dapat dikurangi secara efektif. Ini mencakup tidak lebih dari potensi deforestasi, karena itu tidak ada yang 
konkret. Kredit karbon yang ditawarkan sangat nyata memang, dan mewakili lisensi untuk memancarkan gas rumah kaca yang diinginkan.

Selanjutnya, populasi petani kecil yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering diwajibkan untuk mengurangi produksi tanaman pangan dan 
menggantinya dengan pohon, yang tentu saja mengurangi kedaulatan pangan masyarakat setempat. Kesepakatan konservasi juga dapat mengaki-
batkan hilangnya akses para petani kecil ke daerah-daerah yang secara rutin digunakan untuk panen tanaman, berburu ataupun ladang berpin-
dah.

Sekarang negosiasi iklim sedang memeriksa dan mencoba kemungkinan untuk membuat lahan pertanian yang memenuhi syarat untuk 
masuk ke sistem kompensasi kredit karbon. Hal ini tentu saja menjadi pintu terbuka bagi proses perampasan lahan petani kecil oleh korporasi-
korporasi yang terus merusak lingkungan. Solusi-solusi dari korporasi multinasional adalah solusi palsu, tidak akan pernah menyelesaikan krisis 
iklim.#
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Berdayakan Lumbung Pangan 
Tradisional Sebagai Cadangan 
Pangan Masyarakat

PURWOKERTO. Karena Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi sikap gotong royong, lumbung pangan masyarakat sudah menjadi tradisi. 
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam seminar nasional dan FGD yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) di gedung UNSOED di 
Purwokerto, Kamis (26/11).

Dalam seminar nasional yang bertemakan “Strategi Implementasi Desa Mandiri Berbasus Sumber Daya Alam dan Penerapan Teknologi Tepat 
Guna” tersebut, Henry menggarisbawahi, krisis pangan bukan hanya terjadi di perdesaan Indonesia saja tapi juga di perdesaan seluruh dunia. Ini 
terjadi karena produksi pangan tidak dipegang oleh keluarga-keluarga petani.

“Pertanian dibangun bukan memberi makanan manusia, sekarang untuk kepentingan energi. Siklus ini harus diputuskan. Di Denmark con-
tohnya, terdapat industri peternakan babi terbesar di dunia, akan tetapi pakan jagungnya didatangkan dari Amerika Latin. Di Swiss asparagus 
diimpor dari Meksiko. El nino diakibatkan oleh hutan amazon yang ditebang, kemudian mempengaruhi pemanasan di Samudera Pasifik yang 
menyebabkan kebakaran hutan dan lahan secara alami,” papar Henry.

Oleh karena itu menurut Henry, selain menerapkan pertanian agroekologi yang ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh keluarga petani 
kecil, perlu juga memberdayakan lumbung pangan tradisional.

“Di ranah Minang ada rangkiang, Leuit di bumi parahyangan, lebak lebung sebagai lumbung ikan di tanah sriwijaya, dan banyak kearifan lokal 
lainnya di nusantara. Rangkiang dan leuit bisa diaplikasikan secara nasional, sehingga ketika kekeringan akibat el nino dan gagal panen datang, 
kita petani punya cadangan pangan,” ungkap Henry.

Henry menegaskan, saat ini lumbung pangan masyarakat umumnya sudah tidak berjalan lagi, padahal lumbung pangan masyarakat masih 
dibutuhkan. Oleh karena itu menurutnya, prinsip-prinsip yang ada di rangkiang (dan lumbung pangan tradisional nusantara lainnya) ini bisa 
dijalankan dalam kelembagaan ekonomi yang baru yang mengelola lumbung pangan.

“Kelembagaan ekonomi dapat berupa koperasi, badan usaha milik desa dan usaha-usaha bersama,” tutur Henry.
Henry menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2013 tentang pangan pada pasal 33 ayat 1 tercantum, bahwa 

masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
“Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Itu kata pasal 

33 ayat 2 UU Pangan No. 18 tahun 2013, jadi dasar hukumnya sudah ada,” tambah Henry.#

Foto:Ketua Umum SPI Henry Saragih menjadi narasumber dalam seminar nasional dan FGD di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) di Purwokerto (26/11/2015).
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Tolak Perampasan Lahan
www.spi.or.id

Syaiful Zuhry, Ketua SPI 
Jawa Timur Meninggal Dunia
TULUNGAGUNG. Kabar duka kem-
bali menyelimuti Serikat Petani 
Indonesia (SPI). Syaiful Zuhry, atau 
yang lebih akrab dipanggil “Ipung”, 
Ketua Badan Pelaksana Wilayah 
(BPW) SPI Jawa Timur (Jatim) 
periode 2014 – 2019 meninggal 
dunia di Tulungagung, Jawa Timur, 
dini hari tadi, Minggu (06/12). 
Ipung (35 tahun) yang mening-
gal karena sakit meninggalkan 
seorang istri dan sepasang anak.

Semasa hidupnya, pria yang 
lahir di Kediri ini cukup aktif 
dalam gerakan. Sebelum menjadi 
Ketua BPW SPI Jatim, ia pernah 
aktif di Front Perjuangan Pemuda 
Indonesia (FPPI), dan kemudian 
berkonsentrasi ke gerakan petani 
dengan aktif di Serikat Petani Jawa 
Timur (anggota FSPI sebelum 
berubah menjadi unitaris ke SPI).

Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Henry Saragih tu-
rut menyampaikan belasungkawa 
atas meninggalnya Ipung.

“Mewakili Dewan Pengurus 
Pusat (DPP) SPI bersama ratusan 
ribu petani anggota SPI di seluruh 
nusantara, saya mengucapkan 
duka cita atas meninggalnya Ipung, 
salah satu pimpinan petani yang 
masih cukup muda, yang juga 
merupakan salah satu kader ter-
baik,” kata Henry.

“Semoga dosa-dosanya diam-
puni, amal ibadah beliau selama 
hidup, pengabdian dan perjuan-
gannya membela petani kecil, 
diterima oleh Yang Maha Kuasa,” 
tambah Henry.#

Foto: Almarhum Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Syaiful 
Zuhry yang meninggal karena sakit
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WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id

#EndWTO: 5 Alasan Rakyat 
Menolak KTM 10 WTO
JAKARTA. Dalam merespon Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) ke-10 yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 15-18 Desember 2015 di Nairobi, Kenya, Gerak Lawan merilis posisi untuk menentang rejim perdagangan bebas ini.

Hal ini didasarkan pada 5 (lima) alasan:
Pertama, WTO telah gagal
“20 tahun WTO berdiri, ia telah gagal memenuhi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara anggotanya,” ujar Henry Sara-

gih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di Nairobi, Kenya (15/12).
“WTO adalah salah satu lembaga yang membuka pasar impor pangan kita sejak 1995, disusul Dana Moneter Internasional (IMF) pada 1997,”
“Lembaga ini sudah gagal dan tidak memiliki capaian signifikan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan mewujudkan skema perda-

gangan berkeadilan. Yang ada malah rakyat, petani, makin miskin,” kata Henry.
Kedua, Perundingan WTO Tidak Demokratis
Negosiasi yang tidak demokratis terlihat dari praktik yang kerap terjadi di ruang tertutup dan hanya melibatkan negara tertentu.
Dalam perundingan WTO di Kenya Desember ini, Negara maju mendorong agar tidak ada lagi perundingan Agenda Pembangunan Doha, 

khususnya terkait pertanian. Hal ini karena mereka tidak mau mengurangi subsidi pertaniannya.
Di sisi lain, negara berkembang dipaksa untuk mengurangi subsidi dan membuka akses pasar. Desakan negara berkembang agar melanjut-

kan Agenda Pembangunan Doha terus mendapatkan hambatan dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Bahkan negara maju meminta trade off 
(tukar guling) dengan “Isu Singapura” yang menguntungkan mereka.

“Terjadinya tukar guling kepentingan akan menghasilkan keputusan WTO yang terus merugikan serta melukai kepentingan negara berkem-
bang, khususnya dalam upaya melindungi petani kecil dan mewujudkan kedaulatan pangan”, jelas Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global 
Justice (IGJ) di Jakarta  (15/12).

“Praktik ini dilakukan menggunakan pertemuan tertutup yang disebut ‘Green Room’. Biasanya dalam pertemuan inilah tukar guling dan 
lobby-lobby dilaksanakan,” tambah Rachmi.

“Isu subsidi pertanian juga terus-menerus merugikan negara miskin dan berkembang,” tambah Achmad Yakub dari Yayasan Bina Desa. “Perta-
nian negara maju disubsidi ratusan milyar dollar—sementara petani negara miskin dan berkembang sangat berat untuk maju,”

“Lihat contohnya jika produk pertanian kita: kedelai misalnya, harus bersaing dengan kedelai impor dari Amerika. Sulit sekali–karena kedelai 
mereka overproduksi dan disubsidi besar-besaran untuk ekspor,” terang dia lagi.

Ketiga, WTO mengancam hak atas pangan
Adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pangan rakyatnya agar tak kelaparan, kekurangan gizi.
“Namun di dalam WTO, subsidi negara miskin dan berkembang dibatasi de minimis 10% dan peace clause Paket Bali,”
“Jadi kewajiban negara untuk menyantuni rakyat miskin, lapar malah dibatasi,” ujar Ridwan Darmawan dari Indonesia Human Rights Commis-

sion for Social Justice (IHCS).
Keempat, WTO, juga FTA, TPP, mengancam sektor pertanian
Sektor pertanian masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kapasitas dan produk petani kecil Indonesia masih 

butuh bantuan dan insentif untuk berkembang. Jalan ke kedaulatan pangan rakyat masih panjang.
“Sementara menurut perjanjian WTO, akses pasar negara miskin dan berkembang terus dipaksa terbuka oleh Trade Facilitation,” kata M. 

Nuruddin, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API)
“Ini menyebabkan pertanian kita tidak akan maju-maju. Apalagi sektor pertanian tidak pernah jadi fokus serius pemerintah di tengah perda-

gangan bebas macam WTO, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), atau wacana ikutTrans-Pacific Partnership (TPP),”
“Sepertinya pemerintah itu tanda tangan saja dulu perjanjian perdagangan bebas. Masalah mengancam sektor pertanian dan yang lain, tak 

peduli,” ujar dia.
Kelima, Di Mana Pembangunan?
Salah satu tujuan WTO adalah untuk pembangunan. Untuk itu, Agenda Pembangunan Doha masih terus menjadi andalan negara-negara mis-

kin dan berkembang.
Di KTM 10 Nairobi, ada wacana untuk meninggalkan Agenda Pembangunan Doha—yang terutama dicetuskan negara-negara maju macam 

Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang. Rakyat di seluruh dunia harus bertanya, apa relevansi WTO saat ini? Tentunya sia-sia berusaha di dalam forum 
multilateral yang gagal, tidak demokratis, mengancam hak asasi, bahkan menghadang pembangunan untuk rakyat. #EndWTO.#
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KTM 10 WTO : Menteri Perdagangan 
Tidak Perjuangkan Perlindungan 
Pangan dan Nasib Petani Kecil

NAIROBI. Dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan DUnia (WTO) ke-10 di Nairobi, Kenya, Menteri Perdagangan Indonesia 
Thomas Lembong mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih – yang 
turut hadir di Nairobi Kenya dalam aksi global #EndWTO – dalam KTM 10 WTO, Thomas Lembong menyampaikan bahwa hasil paket kecil yang 
teramat kecil (di KTM 10) lebih baik daripada tidak ada kesepakatan sama sekali.

“Namun ucapan tersebut dikaitkan dengan rasionalisasi bahwa jika tidak tercapai kesepakatan, maka nilai tukar rupiah dan posisi Indonesia 
di mata internasional akan terancam,” kata Henry yang juga anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina di Nairobi waktu 
setempat (18/12).

“Selain bahwa rasionalisasi tersebut bermasalah, Pak Tom (Thomas Lembong, red) sebagai perwakilan Indonesia dan Ketua Koordinator G33 
justru tidak menyinggung persoalan pertanian dan nasib reafirmasi agenda Doha,” sambung Henry.

“Padahal perjuangan negara-negara berkembang dalam WTO adalah isu pertanian. Dengan pernyataan Pak Tom, amanat konstitusi dan cita-
cita Nawa Cita telah dikhianati,” lanjutnya.

Henry menambahkan, pernyataan delegasi Negara di meja perundingan WTO merupakan ucapan yang mengikat komitmen negara tersebut.
“Saya juga dapat kabar bahwa Pak Tom tidak memberikan pernyataan berdasarkan teks yang telah disiapkan,” tegas Herny.
“Perlu adanya pertanggungjawaban yang diberikan Pak Tom atas pernyataan yang membahayakan posisi petani lokal dan kedaulatan pangan 

nasional,” tambahnya.#

Foto: Petani sedsng memanen kangkung di lahannya. Petani kecil harus dilindungi dari kebijakan pro pasar yang memiskinkan mereka
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Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan

#EndWTO : 20 Tahun WTO, 
20 Tahun Penindasan Petani
JAKARTA. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan melaksanakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 di Nairobi, Kenya pada 15-18 
Desember mendatang. Dalam forum pengambilan keputusan tertinggi WTO ini, isu pertanian kembali menjadi yang paling hangat.

Jika dihitung dari sejak efektif negosiasi, maka WTO sudah berumur 20 tahun. Sejauh ini, liberalisasi perdagangan tidak bermanfaat bagi 
petani kecil di Indonesia.

“Salah satu tujuan berdirinya WTO adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara anggotanya.”
“Namun fakta yang terjadi malah sebaliknya. petani kita semakin miskin: data terakhir menyatakan kemiskinan di desa meningkat hingga 

17,94 juta jiwa,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jakarta (11/12).
Pernyataan ini didukung dengan data yang menyatakan bahwa daya beli petani yang tak kunjung meningkat. Nilai Tukar Petani (NTP) stag-

nan dalam 2 dekade terakhir–tak lebih dari 102. Jika dirunut, hal ini karena petani tidak dapat menentukan harga sendiri karena banyak yang 
tidak bisa bersaing dengan pangan impor.

Produk pangan petani kita tidak dapat bersaing dengan produk pangan overproduksi negara maju. Produk-produk pertanian impor dari 
negara maju kebanyakan harganya sangat murah karena subsidi. Bukti nyata jomplangnya harga bisa dibuktikan dari harga kedelai, susu, jagung, 
gula, garam, bahkan beras.

“Amerika Serikat menggelontorkan subsidi pertanian sebesar US$130 milyar, sementara Uni Eropa US$109 milyar,” jelas Henry.
WTO kini kebakaran jenggot karena usulan negara berkembang untuk lebih melindungi negara mereka dari serbuan impor, juga usulan 

subsidi pertanian. India bersama Indonesia, China mengusulkan subsidi pertanian lebih dari 10%–persentase yang seharusnya tak dibolehkan 
perdagangan bebas. Busuknya adalah, Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara maju lainnya bersembunyi dalam mekanisme Green Box, sehingga 
negara kaya selalu bisa mengakali dan menyubsidi pertanian industrial mereka.

“WTO telah menindas hak atas pangan kita. Mengapa negara kita harus minta permisi untuk melindungi petani lebih dari 10%?”
“Adalah kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak warganya, terutama hak yang paling asasi seperti pangan,” tukas Henry 

lagi.
Lebih lanjut lagi, selalu ada kekhawatiran bahwa KTM WTO ke-10 ini didominasi negara-negara maju. Duta Besar Indonesia untuk WTO, Iman 

Pambagyo, telah menyatakan hal tersebut pada bulan Mei lalu. “Pembicaraan penting telah dilakukan dengan pintu tertutup oleh negara-negara 
G5–Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, bersama China, India, dan Brazil,” demikian ia tulis (1). Parahnya lagi, negosiasi tertutup ini 
difasilitasi oleh Direktur Jenderal WTO sekarang, Roberto Azevedo.

Sementara itu, Green Room (2) macam ini memang sudah jadi tradisi di WTO. Dalam konteks KTM ke-10 di Nairobi, pembicaraan tertutup 
ini adalah dalam rangka menekan India dan China yang aktif menyuarakan peningkatan subsidi pertanian untuk negara miskin dan berkembang. 
Tekanan ini juga ditujukan agar negosiasi bisa maju untuk target liberalisasi yang bisa lebih cepat tercapai.

“Dua masalah mendasar WTO inilah yang membuat gerakan sosial di seluruh dunia menolak rejim perdagangan bebas ini,” kata Henry. 
“Petani kecil butuh perlindungan, insentif dan pasar yang adil untuk kehidupan mereka. Hal ini tidak dimungkinkan dalam WTO, bahkan perjan-
jian perdagangan bebas lain macam FTAs dan Trans Pacific Partnership (TPP),” ujar Henry lagi.

“Satu lagi, WTO adalah forum yang tidak demokratis. Yang berunding selalu negara maju, plus kepentingan perusahaan multinasional agribis-
nis, agrokimia dan hak paten.”

“Sudah saatnya Indonesia memikirkan secara kritis posisinya di WTO–terutama terkait program kedaulatan pangan nasional di Nawa Cita 
Jokowi-JK,” tukas dia.

“20 tahun WTO adalah 20 tahun penindasan petani. Kita sudah menyuarakan hal tersebut sejak awal.”
“Dan buntunya negosiasi juga menyiratkan bahwa organisasi perdagangan ini sudah akan mati,” tutup Henry.*****

Catatan:
(1) Tulisan Iman Pambagyo, “Insight: WTO: Where are we heading?” bisa diakses dihttp://www.thejakartapost.com/news/2015/05/27/insight-wto-
where-are-we-heading.html
(2) Green Room adalah istilah ruangan Direktur Jenderal WTO, di mana akan ada pertemuan, negosiasi dengan pihak terbatas–biasanya tak lebih 
dari 30 pihak/negara dan cenderung menjadi jalan pintas negosiasi sehingga disebut tidak demokratis.
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13. Bagian dari mobil    14. Baterai basah    18. Tumbuhan yang berbatang keras dan besar    20. Penyubur 
tanah   22. Kantor Urusan Agama    24. Kata seru untuk mengajak    25. Bunga yang sering diolah menjadi 
minuman dan selai    27. Raja Alengka dalam mitologi Hindu, musuh Rama    31. Nama depan aktivis yang 
terkenal atas kritik sosial melalui puisinya    32. Ikan buas    33. Tenaga Kerja Indonesia   34. Sejenis burung    
35. Binatang air    36. Cairan berkhasiat di sarang lebah    39. Pakaian dalam perempuan    42, Lambang 
unsur natrium    43. Diulang, panggil akrab ke orang tua laki-laki
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Banjir Bandang di Serdang Bedagai, 
Puluhan Hektar Lahan Gagal Panen

SERDANG BEDAGAI. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Gunung Meriah (09/12) yang merupakan hulu Sungai Buaya di Kecamatan Silinda, 
Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara mengakibatkan banjir bandang di daerah alirannya. Akibatnya, banjir merusak lahan pertanian siap 
panen seluas puluhan hektar.

Jekson Purba, perwakilan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan, daerah terparah yang 
terkena banjir bandang adalah di Desa Pamah Kecamatan Silinda, dan Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba.

“Banjir kali ini merupakan banjir terbesar sepanjang sejarah. Walau tak ada korban namun banjir bandang ini menghancurkan tanaman padi 
yang siap panen, jagung dan tanaman keras dan lahan terkikis air bandang,” kata Jekson kemarin (10/12).

Jekson menambahkan, di Desa Mabar banjir mengakibatkan puluhan rumah rusak parah dan terpaksa mengungsi.
“Ada Sekitar 25 rumah hancur, jembatan putus, kerusakan terbesar terjadi di dusun 8 dan dusun 1,” imbuhnya.
“Ada masyarakat yang ternaknya hanyut, 2 ekor lembunya terbawa air bandang, meskipun tidak ada korban jiwa tapi masyarakat mengalami 

trauma. Kedaulatan pangan disini juga terancam,” tambahnya.#

Foto: Para petani perempuan anggota SPI asal Serdang Bedagai, Sumatera Utara, duduk di pinggir sungai, melihat jembatan penghubung antar desanya yang hancur 
diterjang banjir.


