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Hamparan kebun kelapa sawit milik PT. London Sumatra (Lonsum) di daerah Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ekspansi kebun kelapa sawit yang meng-
gusur lahan pertanian pangan telah mengancam kedaulatan pangan bangsa Indonesia

100 Tahun Sawit di Indonesia:
Melanggengkan Kolonialisme

Deklarasi Nasional, Satu 
Abad Kejahatan Korpo-
rasi Sawit Di Indonesia

Aksi Global Perayaan
Hari Perjuangan Petani
Internasional

Ode dari Petani 
untuk Franky Sahilatua Januardi,

Majelis Nasional Petani SPI

"Perluasan kebun kelapa sawit
yang tak terkendali telah
mengancam kedaulatan pangan kita"

5 9 13

INDEKS BERITA

JAKARTA. Walaupun pertumbuhan ekonomi kelapa sawit sangat pesat, namun mencermati struktur dalam perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia yang dikembangkan sejak masa kolonial hingga kini relatif tidak berubah. Jika dahulu penjajah Belanda yang 
menguasai perkebunan-perkebunan di Indonesua, hari ini perusahaan-perusahaan swasta besar yang menguasai perkebunan. Jika 
dahulu penduduk di Pulau Jawa dan Sumatra menjadi buruh paksa di perkebunan-perkebunan tersebut, hari ini pun masih jutaan 
orang menjadi buruh di perkebunan-perkebuan tersebut. Sementara tiga juta keluarga petani sawit mandiri hanya menjadi penye-
dia bahan baku industri dengan harga yang tidak bisa mereka tentukan sendiri.
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“Sudah seharusnya kita menghargai salah satu kelompok 
yang cukup mayoritas tapi paling sedikit diakui di dunia, yang 
memproduksi hampir seluruh makanan yang kita konsumsi, 
mereka adalah petani”

Populasi petani mencapai setengah dari penduduk dunia 
dan memproduksi setidaknya 70% dari pangan dunia. Popu-
lasi ini mencakup para petani skala kecil, penggembala, orang-
orang  tak bertanah, petani nelayan dan masyarakat adat di 
seluruh dunia.

Namun, meskipun demikian, kontribusi petani masih sa- 
ngat jarang diakui. Masyarakat pedesaan memiliki visibilitas 
yang sangat rendah, dan di sebagian tempat,  masih banyak 
yang memandang rendah petani. Petani juga sering dianggap 
bodoh dan terbelakang.

Keberadaan petani kecil juga semakin terancam dengan 
semakin merajalelanya perusahaan agribisnis besar yang 
mengatur perdagangan pertanian dalam skala internasional.

Sementara itu, dalam sesi terbaru  Dewan HAM PBB  
menunjukkan bahwa pencantuman kata “peasants (petani)” 
dalam draft dokumen Hak Asasi Petani (yang diajukan La Via 
Campesina-Gerakan Petani Internasional) tetap dianggap 
sensitif dan cenderung dipolitisir. Di bawah tekanan dari be-
berapa negara Eropa, penggunaan “Hak Asasi Petani”  malah 
digantikan dengan istilah “Hak-hak orang yang bekerja di 
daerah pedesaan”.

Selama dua dekade terakhir, petani kecil, orang-orang tak 
bertanah dan petani berbasiskan keluarga telah mengorga-
nisir diri mereka untuk merebut kembali haknya, melindungi 

Tulisan ini telah dimuat di Harian The Guardian Inggris pada 18 April 2011 dalam versi bahasa Inggris.

Pentingnya Merayakan Hari Perjuangan Petani Internasional

mata pencahariannya, mempertahankan pertanian skala kecilnya dan berjuang agar suara mereka terdengar di tingkat inter-
nasional. La Via Campesina, sebagai gerakan petani internasional yang didirikan pada tahun 1993, berhasil menyatukan secara 
global organisasi dan serikat petani yang telah aktif selama bertahun-tahun di negaranya.

Paul Nicholson, seorang teman saya, petani asal Basque-Spanyol menuturkan bahwa salah satu hal yang paling penting 
yang bisa dipelajari sembari membangun gerakan petani ini adalah kembali munculnya kebanggaan menjadi seorang petani 
(kecil). “Sekarang kita (baca: petani) menjadi jauh lebih bangga karena telah mendapatkan pengakuan oleh lembaga-lembaga 
besar seperti FAO dan Dewan HAM PBB,” kata Paul yang juga salah seorang pendiri La Via Campesina.

Dengan dimulainya krisis pangan pada tahun 2007 dan meningkatnya jumlah orang lapar di dunia, membuat keadaan 
makin memburuk. Janji buta agrobisnis yang akan memberi makan dunia hanyalah sebatas fiksi belaka. Semakin banyak orang, 
pemerintah dan lembaga di dunia yang mengakui bahwa tidak akan ada solusi atas krisis pangan tanpa adanya partisipasi 
petani kecil.

Krisis iklim juga semakin mengungkapkan keterbatasan model produksi yang berbasiskan industri pertanian yang mem-
butuhkan begitu banyak bahan bakar dan menghancurkan tanah dan alam. Di sisi lain, pertanian berkelanjutan dan pasar 
pangan lokal menunjukkan dampak yang sangat positif pada untuk mengatasi krisis iklim.

Masih dalam konteks krisis pangan dan krisis iklim ini, Ribuan orang di berbagai penjuru dunia merayakan Hari Perju- 
angan Petani Internasional pada 17 April setiap tahunnya. La Via Campesina sebagai organisasi petani kecil terbesar di dunia 
mengorganisir  banyak kegiatan di berbagai tempat di dunia, mulai dari reklaiming lahan, pemutaran film dokumenter, acara 
budaya, konferensi, pasar petani, hingga diskusi publik.

Perayaan ini karena sebuah momen sejarah kelam bagi kaum tani di seluruh dunia. Pada 17 April 1996, terjadi   tragedi 
di El Dorado dos Carajas, Brasil. 19 petani tak bertanah yang mempertahankan hak-hak mereka untuk memproduksi pangan 
dengan menuntut akses terhadap tanah dibunuh oleh polisi militer.
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MEDAN. Saat ini perkebunan 
sawit telah mencapai 7,9 juta 
ha, bahkan data dari Sawit 
Watch, luas perkebunan sawit 
sudah mencapai 9,4 juta ha.  
Pembukaan besar-besaran 
lahan sawit ini terus didor-
ong oleh korporasi besar baik 
swasta asing maupun modal 
dalam negeri. 

Kenaikan harga minyak 
sawit (CPO) yang pernah men-
capai US$ 1.300/metrik ton 
membuat banyak perusahaan/
pemerintah daerah berlomba 
untuk menanam sawit dan me-
lupakan sektor pertanian pan-
gan. Menurut roadmap KADIN 
diperlukan 12 juta ha untuk 
sawit, bahkan pemerintah te-
lah mengeluarkan izin lokasi 
yang pada tahun 2010 telah 
mencapai 26,7 juta ha.

Perluasan kebun kelapa 
sawit diyakini tidak akan mam-
pu menyerap 10 juta tenaga 
kerja sebagaimana diharapkan 
pemerintah. Ekspansi lahan 
sawit dinilai hanya akan men-
jadi ancaman yang serius bagi 
persoalan pangan, lingkungan 
dan tidak akan mampu men-

Ekpansi Sawit Korporasi Miskinkan Buruh, Petani 
dan Menyebabkan Rusaknya Ekologi

Achmad Ya'kub (nomor dua dari kanan) saat menjadi pembicara dalam Konferensi 
Alternatif Seabad Sawit

gentaskan kemiskinan.
Pernyataan itu dikemu-

kakan dalam Konferensi Al-
ternatif Satu Abad Sawit yang 
digelar oleh Serikat Petani In-
donesia (SPI), Walhi, Perser-
ikatan KPS, Bakumsu, Bitra, 
Sawit Watch, SPKS dan lainnya.  
Konferensi yang dihadiri 35 or-
ganisasi dari seluruh Indonesia 
itu, berlangsung sejak 26-29 
Maret 2011.

Di saat bersamaan Gabun-
gan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (GAPKI) juga mem-
peringati 100 tahun pekebu-
nan sawit.

Pada Panel V Konferensi 
Rakyat ini menghadirkan nara-
sumber Achmad Ya’kub Ketua 
Departemen Kajian Strategis 
(SPI), Ir. Sukirman wakil Bu-
pati Serdang Bedagai, Witoro 
dari KRKP, dan Prof. Bilter dari 
Badan Ketahanan Pangan.

Sehari sebelumnya (27/03) 
acara dibuka oleh Ifdhal Kasim 
Ketua Komnas HAM dan di-
hadiri juga oleh beberapa nara-
sumber yaitu AbetNego dari 
Sawit Watch, George Junus 
Aditjondro, dan dari ICW.

Achmad Ya’kub menyata-
kan bahwa kebijakan pemerin-
tah saat ini banyak kontradiksi. 
Kemandirian Pangan ingin di- 
tingkatkan namun yang terjadi 
konversi lahan pangan menjadi 
sawit, jalan maupun lainnya. 
Menurut data Badan Pertana-
han Nasional  (BPN) menyata-
kan bahwa konversi lahan per-
tanian menjadi non pertanian 
kurang lebih 10.000 ha/tahun, 
sama artinya dengan kehilan-
gan 10.000 ton GKP”.

“Ini akibat model dan arah 
pembangunan nasional yang 
neoliberal, melayani kepet-
ingan investor ekonomi global 
dari pada memenuhi kewa-
jiban melindungi warga nega-
ra sesuai amanat pembukaan 
Konstitusi UUD 1945, yakni 
melindungi seluruh warga neg-
ara, memajukan dan menye-
jahterakan, berkeadilan sosial 
serta mencerdaskan kehidupan 
bangsa,” ungkap Ya’kub

“Apakah kenaikan luas 
dan kelimpahan produksi dari  
kelapa sawit menjamin ket-
ahanan pangan di nasional ? 
Tentu tidak. Secara mudah kita 
cermati saat harga CPO naik, 
perusahaan berlomba untuk 
meng-ekspor, sementara harga 
yang ditanggung rakyat banyak 
untuk kebutuhan minyak gore-
ng terus naik. 

Pada Mei 2007, harga min-
yak goreng curah naik dari Rp 
5.500 per kg menjadi Rp 8.000 
per kg. Pada April 2008, harga 
minyak goreng sudah menca-
pai Rp 13.000 per kg. 

"Rakyat harus antri beli 
minyak makan, buruh kebun 
dan petani kebun sawit hidup-
nya hingga kini tetaplah mis-
kin,” papar Ya’kub.

Sukirman, Wakil Bupati 
Serdang Bedagai menuturkan 
bahwa secara ekonomis, so-
sial dan lingkungan, pihaknya 
sudah menghitung bahwa 
satu hektar lahan bila ditana-

man padi lebih memberikan 
dampak positif dalam 25 tahun 
dibandingkan pohon sawit.

“Petani padi lebih rajin, 
kreatif dan berdaulat diband-
ingkan ketika mereka menan-
am sawit, unsur-unsur gotong 
royong dan sosial masyarakat 
redup. Demikian juga rusaknya 
infrastruktur dipedesaan aki-
bat banyaknya truk besar lalu 
lalang dijalan kelas lima di 
desa,” ungkap Sukirman.

“Praktek Kuli Kontrak 
dibangkitkan kembali dalam  
bentuk baru yaitu Buruh Har-
ian Lepas (BHL),  dan tukang 
berondolan yang bekerja se-
tiap hari tanpa jaminan kerja 
bahkan tanpa ikatan kerja yang 
jelas serta tidak memperoleh 
jaminan sosial. Argumentasi 
bahwa lahan sawit akan meny-
erap tenaga kerja dan mengen-
taskan kemiskinan di pedesaan 
merupakan suatu kebohongan, 
”ungkap Abet Nego Tarigan.

Asumsi hitungan pemer-
intah dan koorporasi yang 
menyebutkan bahwa 20 juta 
hektar lahan perkebunan akan 
menyerap sekitar 10 juta bu-
ruh, sangat jauh dari kenyataan. 
Fakta yang ditemukan di lapan-
gan, dalam 100 hektar lahan 
sawit, hanya menyerap sekitar 
22 tenaga kerja sehingga den-
gan demikian 20 juta hektar la-
han sawit hanya menyerap 4,4 
juta buruh.

www.spi.or.id

Saatnya 
Kedaulatan 
Pangan!!!
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SPI Ajukan Naskah Akademik RUU Pangan

TOLAK
www.spi.or.id

JAKARTA. Dewan Pengurus 
Pusat Serikat Petani Indonesia 
(DPP SPI) mengajukan naskah 
akademik terhadap perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 Ta-
hun 1996 tentang Pangan dan 
RUU Pangan guna menjamin 
penghormatan, perlindungan 
dan pemenuhan hak atas pan-
gan kepada setiap warga nega-
ra.

Untuk pertama kalinya, 
naskah akademik diajukan ke 
Fraksi PAN DPR RI oleh se-
jumlah pimpinan DPP SPI dan 
Indonesian Human Rights Com-
mittee for Social Justice (IHCS), 
Selasa (29/3). Pengajuan 
naskah akademik tersebut di-
terima langsung Wakil Ketua 
Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi 
dan anggota fraksi Sukiman di 
ruang rapat fraksi di Gedung 
Nusantara I DPR RI.

Agus Ruli Ardiansyah, Ket-
ua Departemen Politik, Hukum 

& Keamanan DPP SPI, pada 
kesempatan itu mengatakan 
naskah akademik itu sudah 
dibahas dengan matang  bersa-
ma sejumlah organisasi terkait 
lainnya yang kompeten, dian-
taranya IHCS, SP, Bina Desa dan 
KRKP. Naskah akademik itu, 
dibuat untuk menjadi masukan 
terhadap beberapa substansi 
yang diharapkan dapat tertu-
ang dalam perubahan UU Pan-
gan No.7/1996.

Adapun materi perubahan 
dalam naskah akademik dan 
RUU Pangan yang diajukan 
antara lain adanya penegasan 
atas hak fundamental atas ke-
bebasan dari kelaparan dan 
kekurangan gizi serta mem-
pertegas kewajiban negara 
untuk itu. Kemudian, adanya 
indikator pemenuhan hak atas 
pangan, tindakan hukum atas 
pelanggaran hak atas pangan, 
perlindungan dan pemenu-

han atas akses sumber daya 
produktif, pemenuhan hak atas 
akses pasar, sistem informasi 
pangan serta perlindungan dan 
pemenuhan akses nutrisi.

Lalu, adanya perlindun-
gan kelompok khusus dan 
penanganan situasi khusus, 
pembagian tanggung jawab 
lembaga serta ketentuan tam-
bahan. Dimana dalam ke-
tentuan tambahan tersebut, 
jelasnya, pemerintah harus 
membuat laporan penghorma-
tan, pemenuhan dan perlind-
ungan hak atas pangan kepada 
Komite PBB terkait, pada saat 
diberlakukannya Perubahan 
UU Pangan No.7/1996.

Dalam kajian tersebut, SPI 
beserta sejumlah organisasi 
terkait lainnya tersebut men-
guraikan kelemahan-kelema-
han utama yang terkandung 
dalam UU Pangan No. 7/1996 
sehingga naskah akademik 
tersebut dapat disusun dengan 
komprehensif.

“Dengan adanya peruba-
han Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1996, diharapkan neg-
ara bisa dengan segara, cepat 
dan tepat mengatasi problema-
tika pangan di Indonesia, dan 
segera bisa memberikan pe-
menuhan hak atas pangan se-
cara progresif,” ujar Agus Ruli.

Perlakuan Khusus

Sementara itu, Viva Yoga 
Mauladi mengatakan saat ini 
DPR RI sudah memprioritaskan 
pembahasan sejumlah UU yang 
berkaitan dengan pembanguna 
pertanian dalam prolegnas.

“DPR mungkin masih akan 
melakukan pembahasan dua 

putaran lagi untuk menerima 
masukan sebelum mengeluar-
kan Draft RUU Pangan, sedan-
gkan untuk RUU Perlindungan 
Petani, sebagian besar fraksi 
sepertinya sudah sepakat,” un-
gkapnya.

Walaupun belum diputus-
kan, lanjutnya, dia meyakini 
bahwa legislatif akan menga-
rahkan petani menjadi subyek 
dalam aturan-aturan tersebut 
untuk dapat melakukan peran 
yang lebih maksimal dalam 
pembangunan pertanian den-
gan mendapat beberapa per-
lakuan khusus. Dan dia ber-
janji, naskah akademik yang 
diajukan SPI atas Perubahan 
UU Pangan No. 7/1996 terse-
but akan dibahas oleh fraksin-
ya dalam waktu dekat.

Viva Yoga optimistis naskah 
akademis yang diajukan oleh 
SPI akan menjadi masukan 
yang sangat positif bagi legis-
latif mengingat saat ini komi-
si terkait belum menyusun 
naskah akademis atas Peruba-
han UU Pangan No. 7/1006. 
Karena itu dia meminta kepa-
da SPI untuk melakukan per-
temuan serupa dengan fraksi 
lainnya guna mendapatkan du-
kungan yang luas dari DPR se-
hingga perubahan-perubahan 
yang diinginkan tersebut dapat 
diakomodir dengan maksimal.

DPP SPI sendiri, menurut 
Ruli, telah menjadwalkan per-
temuan dengan fraksi lainnya 
di DPR RI untuk mengajukan 
naskah akademik dan RUU 
Pangan, dalam beberapa waktu 
kedepan.

Audiensi SPI saat mengajukan naskah akademik RUU Pangan di DPR-RI
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Deklarasi Nasional, Satu Abad Kejahatan 
Korporasi Sawit Di Indonesia

MEDAN . Komersialisasi sawit 
di Indonesia dimulai sejak ta-
hun 1911. Seiring berjalannya 
waktu, komersialisasi berkem-
bang ke arah kapitalisasi 
perkebunan melalui ekspansi 
yang massif  terutama 10 tahun 
terakhir ini. Ekspansi tersebut 
dipicu oleh tingginya permint-
aan pasar global Crude Palm 
Oil (CPO) baik untuk keperluan 
produk bahan makanan, aneka 
produk kosmetik maupun e- 
nergi (agrofuel).

Ekspansi sawit mendapat 
dukungan lembaga keuangan 
internasional yang mendorong 
lahirnya berbagai kebijakan pe-
merintah dengan dalih pening-
katan devisa negara, mengatasi 
krisis ekonomi, pengangguran 
dan pengentasan kemiskinan 
di pedesaan.

Saat ini luas perkebunan 
sawit mencapai 7,9 juta hektar, 
dengan komposisi ke pemilikan  
65% dikuasai oleh korporasi 
dan 35% oleh non korporasi 
atau petani berdasi.  Kekuatan 
korporasi  dalam kerangka ek-
spansi, memperoleh dukungan  
dari 20 bank besar di dunia 
antara lain Bank Dunia (World 
Bank), Bank Pembangunan 
Asua (Asian Development Bank-

Konferensi alternatif sawit di Medan, menghasilkan deklarasi nasional tentang 
satu abad kejahatan korporasi sawit di Indonesia.

ADB) yang mengakibatkan hi-
langnya hak hidup masyarakat 
dan terjadinya kerusakan hu-
tan, hancurnya ekosistem, kri-
sis pangan dan air bersih, serta 
hancurnya budaya kolektif 
masyarakat adat.

Investasi korporasi hanya 
membawa derita bagi rakyat 
Indonesia, kerakusan industri 
ekstraktif, telah mematikan 
DAS, merusak hutan primer, 
lebih dari 5.000 DAS yang bera-
da di Kawasan Taman Nasional 
mati akibat ekspansi perkebu-
nan kelapa sawit. 

Banjir terus meningkat 
pengungsi setiap tahun se-
makin bertambah dan meluas. 
Sementara para pengusaha 
perkebunan kelapa sawit yang 
tergabung di dalam GAPKI 
(Gabungan Pengusaha Kelapa 
Sawit Indonesia) hanya in-
gin merampas dan menguasai 
sumber-sumber agraria. Pe-
merintah telah melalaikan tu-
gasnya untuk melindungi war-
ga negaranya, yang seharusnya 
mendapatkan perlindungan 
yang maksimal.

Argumentasi bahwa ek-
spansi sawit akan menyerap 
tenaga kerja (buruh) dan 
mengentaskan kemiskinan di 

pedesaan merupakan suatu 
kebohongan. Asumsi hitun-
gan pemerintah dan korporasi 
yang menyebutkan bahwa  20 
juta hektar  lahan perkebunan 
akan  menyerap sekitar 10 juta 
buruh sangatlah jauh dari ke-
nyataan. Fakta yang ditemukan 
dilapangan bahwa dalam 100 
Hektar lahan hanya menyerap 
sekitar 22 orang tenaga kerja 
sehingga dengan demikian 
dengan 20 juta Hektar hanya 
menyerap 4,4 juta buruh.

Praktek Kuli Kontrak 
dibangkitkan kembali dalam  
bentuk baru yaitu Buruh Har-
ian Lepas (BHL),  dan tukang 
berondolan yang bekerja se-
tiap hari tanpa jaminan kerja 
bahkan tanpa ikatan kerja yang 
jelas serta tidak memperoleh 
jaminan sosial sebagai pekerja 
meskipun sumbangan mer-
eka sangat besar dalam upaya 
menunjang proses produksi 
perkebunan.

Korporasi sawit melahir-
kan konflik agraria terutama 
konflik lahan sebagai dampak 
kapitalisasi perkebunan. Konf-
lik lahan  merupakan wari-
san kolonial perkebunan yang 
hingga saat ini masih terus ber-
lanjut melalui Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 Ten-
tang Penanaman Modal dan 
Undang-Undang Nomor 18 Ta-
hun 2004 tentang Perkebunan, 
yang menjamin masa waktu 
95 tahun bagi korporasi untuk 
menguasai lahan dengan tidak 
ada pembatasan yang jelas. 

Hal ini jelas-jelas merupa-
kan kebangkitan kembali ke-
bijakan jaman kolonial yaitu 
onderneeming ordonatie dan 
agrarichst wet 1870 yang men-
jamin penguasaan lahan sela-
ma 75 tahun, padahal substansi 
dan kenyataan aturan kolonial 
ini sudah dikoreksi oleh UUPA

Akibatnya tidak hanya 
kondisi kolonialisme muncul 
kembali, petani miskin yang 
memperjuangkan tanah dan 
penghidupannya dari korpo-

rasi sawit pun tergusur, mer-
eka malah seringkali di krimi-
nalisasi. Hal ini disebabkan 
kemenangan korporasi sawit 
yang mengakibatkan seluruh 
wilayah republik ini dapat di-
tanami dengan tanaman perke-
bunan tanpa syarat yang mut-
lak.

Daya  bertahan dan daya 
berkembang petani  pangan 
di sekitar perkebunan sawit  
menurun dan bahkan teran-
cam hilang. Pertanian pangan 
secara besar-besaran berganti 
menjadi perkebunan sawit. 
Akibat konversi dari tanaman 
pangan ke tanaman sawit me-
nyebabkan luas lahan tanaman 
pangan berkurang secara sig-
nifikan yang mengakibatkan 
hancurnya kedaulatan pangan. 
Bahkan, rakyat nelayan juga 
terancam kehilangan mata 
pencahariannya karena hutan 
bakau tempat ikan berkumpul 
saat ini secara besar-besaran 
digantikan dengan perkebunan 
sawit.

Dalam menyikapi keja-
hatan korporasi kapitalisasi 
perkebunan sawit, kami Forum 
Masyarakat Sipil Indonesia  
yang tergabung dalam Konfer-
ensi Alternatif Satu Abad Sawit 
menyatakan sikap:
1. Hentikan ekspansi perke-
bunan sawit.
2. Cabut Undang Undang  No-
mor 18 tahun 2004  tentang 
Perkebunan  dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 
2007 Tentang Penanaman 
Modal
3. Mendesak pemerintah un-
tuk mengembalikan tanah 
rakyat yang dirampas oleh 
korporasi perkebunan sawit 
dan menyerukan kepada 
rakyat untuk merebut kem-
bali tanahnya yang dirampas 
oleh korporasi sawit.

Bersambung ke halaman 15
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Sumatera Utara Gelar 
Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia

MEDAN. Setelah sebelumnya 
sukses digelar di Jakarta, Petisi 
Kedaulatan Pangan Rakyat In-
donesia kembali di laksanakan 
di Sumatera Utara (30/03). 
Kegiatan dilaksanakan oleh De-
wan Pengurus Wilayah (DPW) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Sumatera Utara bersama gera-
kan masyakarat sipil  Sumatera 
Utara.

Dalam sambutannya, 
Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Henry    Sara-
gih                 menegaskan bah-
wa Indonesia harus berdaulat 
atas pangannya. Berdaulat atas 
pangan berarti berdaulat untuk 
memproduksi pangan secara 
mandiri dan berdaulat untuk 
menetapkan sistem pertanian, 
peternakan, dan perikanan 
tanpa adanya subordinasi dari 
kekuatan pasar internasional.

“Petisi Kedaulatan Pan-
gan ini sangat penting karena 
keadaaan pangan Indonesia 
semakin  hancur seiring kebi-
jakan pemerintah yang mener-
apkan sistem neoliberal; dima-
na dampaknya dirasakan tidak 
hanya oleh petani tapi juga ne-
layan, buruh dan kaum miskin 
perkotaan serta anak-anak dan 

perempuan,” ungkap Henry 
yang juga Koordinator Umum 
La Via Campesina (Gerakan 
Petani Internasional) ini.

Wagimin, Ketua DPW SPI 
Sumatera Utara mengungkap-
kan bahwa Petisi Kedaulatan 
Pangan ini mengajak warga Su-
matera Utara untuk memper-
tahankan kedaulatan pangan-
nya. Wagimin pun mengkritik 
keras konferensi seabad sawit 
yang diselenggarakan GAPKI 
(Gabungan Pengusaha Kelapa 
Sawit Indonesia) yang seolah-
olah membenarkan bahwa 
perluasan kebun kelapa sawit 
mampu mensejahterakan 
petani dan masyarakat pada 
umumnya. Perluasan kebun 
sawit di Sumatera Utara ini 
jelas-jelas mengancam kedaul-
atan pangan masyarakatnya 
karena banyaknya alih fungsi 
persawahan menjadi kebun ke-
lapa sawit.

“Kalau tiba-tiba harga sawit 
jatuh sehingga tidak mampu 
membeli beras ataupun maka-
nan pokok lainnya, apa iya kita 
mau makan sawit? Akhirnya 
beras kembali diimpor dan 
rakyat menjadi tidak berdaul-
at atas pangannya,”  ungkap 

Wagimin.
Turut hadir dan menanda-

tangani petisi  kedaulatan pan-
gan tersebut Pelaksana Tugas 
Gubernur Sumatera Utara, Ga-
tot Pujonugoro dan Wakil Bu-
pati Serdang Bedagai, Ir. Sukir-
man. Kedua pejabat tersebut 
mendukung kampanye kedaul-
atan pangan yang lakukan oleh 
SPI.

Syukuran Green Giants

Acara Petisi Kedaulatan Pangan 
Rakyat Indonesia juga seka-
ligus syukuran untuk Henry 
Saragih yang telah dianugerahi 
penghargaan Green Giants, se-
bagai salah satu dari 20 orang 
di dunia ini yang memiliki 
peran penting untuk “menghi-
jaukan” kembali bumi ini oleh 
The Observer – surat kabar 
mingguannya The Guardian 
– sebuah media berpengaruh 
di Inggris. Henry disejajarkan 
dengan Evo Morales, Presiden 
Bolivia yang terkenal dengan 
gerakan anti kapitalismenya. 
Dalam penghargaan ini sendiri, 
Henry Saragih didaulat sebagai 
Defender of Rural Poor (Pembe-
la Rakyat Miskin Desa). Sebe-

lumnya Henry Saragih juga 
dinobatkan menjadi 50 orang 
yang mampu menyelamatkan 
bumi oleh harian The Guardian 
Inggris pada 2008 lalu.

Gatot Pujonugroho, Pelak-
sana Tugas Gubernur Sumat-
era Utara yang hadir dalam ac-
ara ini mengucapkan selamat 
kepada Henry Saragih yang 
telah berhasil mengharumkan 
Indonesia dan Sumatera Utara 
khususnya di dunia interna-
sional.

“Indonesia patut berbang-
ga hati memiliki seorang Henry 
Saragih yang telah berhasil 
membuktikan konsistensinya 
dalam memperjuangkan ke-
pentingan rakyat kecil (baca: 
petani). Selain itu, saya mendu-
kung penuh Petisi Kedaulatan 
Pangan Rakyat Indonesia ini, ” 
ungkap Gatot.

Prof. Dr. Badaruddin, Dekan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP) USU mengung-
kapkan bahwa penghargaan 
yang diterima Henry Saragih 
ini merupakan kebanggaan 
sekaligus tantangan bagi gera-
kan sosial yang akan dibangun 
ke depan.#

(Kiri) Para penggagas Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia di Sumatera Utara (Kanan) Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho menandatangani 
Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia.
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Peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional: 
Tolak Korporatisasi Pertanian

JAKARTA.17 April 1996, meru-
pakan salah satu hari yang ke-
lam bagi kaum tani di seluruh 
dunia, dimana tragedi terjadi 
di El Dorado dos Carajas, Bra-
sil, sembilan belas petani tak 
bertanah yang mempertah-
ankan hak-hak mereka untuk 
memproduksi pangan dengan 
menuntut akses terhadap ta-
nah dibunuh oleh polisi militer.  
Sejak tragedi tersebut, La Via 
Campesina menetapkan tang-
gal  17 April diperingati seba-
gai Hari Perjuangan Petani In-
ternational.

Henry Saragih, Koordina-
tor Umum La Via Campesina 

menyebutkan bahwa saat ini, 
jutaan petani di berbagai bela-
han dunia telah dipaksa untuk 
meninggalkan lahan pertanian 
mereka karena pengambilan 
lahan yang difasilitasi oleh ke-
bijakan nasional dan juga in-
ternasional. 

Lahan diambil dari petani 
untuk pembangunan industri 
skala besar atau proyek-proyek 
infrastruktur, industri ekstrak-
si seperti pertambangan, ka-
wasan wisata, kawasan ekono-
mi khusus, kawasan konservasi 
dan perkebunan.

"Hasilnya, jumlah lahan 
hanya terkonsentrasi pada be-

berapa pihak. Karena kehilan-
gan lahan, masyarakat petani 
juga kehilangan kedaulatan 
dan identitas kebudayaannya,"  
jelas Henry.

Hal ini diperparah dengan 
sistem tanam monokultur un-
tuk menghasilkan bahan bakar 
nabati dan untuk kegunaan in-
dustri lainnya didorong demi 
keuntungan modal agribisnis 
dan transnasional, hal ini me-
nyebabkan kerusakan hutan, 
air, lingkungan, dan kehidupan 
sosial ekonomi petani.

Menghadapi kenyataan ini, 
petani di seluruh dunia ter-
masuk di Indonesia yang ham-
pir 60% penduduknya tinggal 
didesa dan sebagai petani tidak 
pernah berhenti berjuang.  

Dalam situasi ketiadaan 
perlidungan dan pemenuhan 
Hak Asasi Petani serta tidak 
dilaksanakanya pembaruan 
agraria dan sempitnya lahan 
petani, konflik agraria antara 
petani melawan pengusaha 
dan negara berlangsung secara 
massif dan menjadi konflik 
sosial berlarut. Dalam konflik 
ini, petani terus dihadapkan 
dengan penangkapan, penem-
bakan serta berbagai tindak 
kekerasan dan kriminalisasi 
terus dihadapi petani dalam 
memperjuangkan pembaruan 
agraria.

Sementara itu di tengah 

mahalnya Satuan Produksi Per-
tanian, ternyata inisiatif para 
petani pemulia benih untuk 
menyediakan benih lokal yang 
murah bagi petani, justru me- 
reka dikriminalkan.

Di Indonesia, perjuangan 
demi pengakuan hak asasi 
petani sudah masuk dalam pro-
gram legislasi nasional (proleg-
nas) melalui RUU Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani, dan 
RUU Perubahan UU Nomor 7 
Tahun 1996 tentang Pangan.

Aksi Global

Hari Perjuangan Petani In-
ternasional ini sendiri secara 
global di seluruh dunia. Mu-
lai dari seminar di Eldorado 
Dos Carajas-Brazil, aksi damai 
di Belgia, aksi di Seoul-Korea 
Selatan, diskusi di Lalitpur-
Nepal, konferensi masyarakat 
pedesaan di Alicante-Spanyol, 
pemutaran dan bedah film di 
Auray-Perancis, diskusi di Ber-
lin-Jerman, aksi turun ke jalan 
di Lisabon-Portugal, okupasi la-
han di Jenewa-Swiss, aksi mas-
sa di Kasargord-Kerala India, 
seminar dan konferensi pers di 
Dili-Timor Leste, workshop di 
Western Cape- Afrika Selatan, 
aksi donasi untuk masyarakat 
petani Jepang yang terkena 
bencana tsunami di Jepang, 
dan lainnya.#

TOLAK FOOD ESTATE !!!
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Tidak Ada Pembenaran dalam Perampasan Tanah

JAKARTA. Pada Hari Perjuan-
gan Petani Internasional tahun 
ini, kaum petani kecil, nelayan,  
hingga organisasi pembela 
hak asasi manusia mengkri-
tik tajam Bank Dunia beserta 
badan-badan PBB dan pemer-
intahan yang mempromosi-
kan investasi pertanian yang          
mengakibatkan perampasan 
tanah dalam skala besar. 

Dari 18-20 April 2011, para 
investor, pejabat pemerintahan 
dan staf lembaga internasional 
berkumpul di Washington DC 
dalam Konferensi Tahunan 
Bank Dunia atas Tanah dan 
Kemiskinan untuk membahas 
bagaimana mengoperasion-
alkan sebuah kerangka kerja 
yang disebut prinsip Investasi 
Pertanian yang Bertanggung-
jawab (Responsible Agricultur-
al  Invesment-RAI). Prinsip ini 
dirumuskan oleh Bank Dunia, 
Dana Internasional untuk Pem-
bangunan Pertanian (IFAD), 
Konferensi PBB mengenai Per-

dagangan dan Pem-
bangunan (UNCTAD) 
dan Organisasi Pan-
gan dan Pertanian 
Dunia(FAO). RAI 
terdiri atas tujuh 
prinsip bagi inves-
tor ketika berniat 
melakukan akuisisi 
lahan pertanian ska-
la besar. 

Untuk mer-
espons hal di atas, 
La Via Campesina 
bersama organisasi 
lain seperti Centro 
de Estudios para el 
Cambio en el Campo 
Mexicano, FIAN In-
ternational, Focus on 
Global South, Friends 
of the Earth Interna-
sional, Global Cam-
paign on Agrarian 
Reform, GRAIN, Land 
Research Action Net-
work, Rede de Sosial 
Justiça e Direitos 
Humanos dan World 

Forum of Fisher Peoples merilis 
sebuah pernyataan yang me-
negaskan penolakan terhadap 
perampasan tanah. 

Henry Saragih, Koordinator 
Umum La Via Campesina me-
nyebutkan bahwa krisis harga 
pangan terjadi karena pangan 
telah menjadi komoditas. 

"RAI akan melegitimasi 
perampasan tanah  dan ini 
akan lebih buruk daripada era 
kolonial," ungkap Henry 

Henry juga mengungkap-
kan bahwa semua jenis lahan, 
mulai dari yang kecil hingga 
yang sangat luas, mulai dari 
yang produktif  hingga non-
produktif akan diambil oleh 
perusahaan-perusahaan trans-
nasional (TNCs).

"Sehingga nantinya tidak 
akan ada tempat lagi bagi 
petani, dan masyarakat lainnya 
untuk mencari penghidupan. 
Pola produksi pertanian yang 
diciptakan akan sangat ter-
gantung pada beberapa TNCs," 

jelas Henry yang juga Ketua 
Umum Serikat Petani Indone-
sia (SPI)

Sementara itu, Henk Hob-
belink dari GRAIN mengung-
kapkan bahwa akuisisi lahan 
skala besar akan membuka ru-
ang baru untuk pertanian dan  
perkebunan yang berorientasi 
ekspor dan industri.

"Tidak ada gunanya me- 
nerapkan sanksi melalui se-
rangkaian prinsip atau kode 
etik investor. Ini bukanlah per-
tanian yang memberi makan 
orang dengan cara yang adil 
dan berkelanjutan," ungkap 
Henk Hobbelink.

Beberapa laporan dari 
Asia, Afrika dan Amerika Lat-
in menyebutkan bahwa satu-
satunya sumber makanan dan 
mata pencaharian masyarakat 
setempat mengalami anca-
man yang tak pernah dialami 
sebelumnya. Laporan tersebut 
menunjukkan bahwa dalam 
beberapa tahun terakhir saja, 
setidaknya 50 juta hektar la-
han pertanian potensial (yang 
cukup untuk memberi makan 
50 juta keluarga di India) telah 
dialihkan dari petani untuk pe-
rusahaan. 

Secara global, setidaknya 
investasi sebesar 25 miliar Dol-
lar Amerika telah dihabiskan 
untuk perampasan tanah. Jum-
lah ini diperkirakan akan mem-
bengkak hingga tiga kali lipat. 
RAI inilah yang akan menawar-
kan kesepakatan investasi la-
han berskala besar 

"RAI berbahaya dan cen- 
derung menipu kita," ungkap 
Shalmali Guttal dari Focus on 
Global South.

"Perusahaan dan pe-
merintah akan menang, tapi 
masyarakat setempat, eko-
sistem dan generasi masa 
depan akan kehilangan ban-
yak, pengambilalihan tanah 
masyarakat pedesaan benar-
benar tidak dapat diterima,  
tidak peduli apa pedoman yang 
diikuti," tegas Shalmali. 

"Yang melanggar hukum 
HAM internasional merupa-
kan bagian tersembunyi dari 
perampasan lahan," kata Sofía 
Monsalve dari FIAN Interna-
sional. 

"Penggusuran paksa, pe- 
nyitaan lahan secara luas un-
tuk digunakan saat ini dan 
masa depan oleh masyarakat 
pedesaan, pengenalan model 
penggunaan lahan dan perta-
nian yang merusak lingkungan 
alam, penolakan pemberian in-
formasi umum, dan pencegah-
an partisipasi masyarakat lokal 
yang berdampak secara politis 
bagi kehidupan masyarakat 
yang tinggal di sekitarnya mer-
upakan pelanggaran atas HAM," 
tambah Sofian Monsalve. 

"Gelombang baru peram-
pasan tanah akan membuat 
dampak buruk di daerah Ama-
zon dan Cerrado dengan mem-
berikan lampu hijau untuk 
kegiatan peternak sapi ilegal, 
agribisnis, pertambangan dan 
perusahaan kayu. Semua keg-
iatan tersebut jelas-jelasakan 
menghancurkan hutan lindung 
dan keanekaragaman hayati 
dalam produksi pangan oleh 
petani kecil dan masyarakat 
adat tanah, "kata Maria Luisa 
Mendonça  dari Network for 
Social Justics and Human Rights 
(Jaringan untuk Keadilan Sosial 
dan Hak Asasi Manusia) Brasil. 

Sementara itu, menurut 
Ibrahima Coulibaly dari Koor-
dinasi Nasional Organisasi 
Petani di Mali (anggota La Via 
Campesina) menyebutkan bah-
wa perampasan tanah adalah 
musuh negara.

"Perampasan tanah ini iba-
ratnya mengambil alih satu-
satunya sumber daya alam 
yang hanya dimiliki orang mis-
kin yang telah meninggal dan 
memberikannya kepada me- 
reka yang sudah memiliki ter-
lalu banyak, mereka yang su-
dah sangat kaya. Dan ini amat 
sangat tidak dapat diterima," 
ungkap Ibrahima.#

Ibrahima Coulibaly, anggota La Via Campesina dari 
Mali.
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Aksi Global Perayaan 
Hari Perjuangan Petani Internasional

Untuk Merebut Kembali Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia, 
silahkan klik dan tandatangani :

 
http://www.petitiononline.com/daulat

Hari Perjuangan Petani Inter-
nasional ini dirayakan secara 
global di seluruh dunia melalui 
berbagai cara. Berbagai kelom-
pok aktivis, masyarakat, media 
dan organisasi dari      setiap 
benua telah mengorganisir 
berbagai kegiatan seperti aksi 
langsung, kegiatan budaya, 
workshop, pemutaran film, 
program radio, debat tentang 
Kedaulatan Pangan dan diskusi 
umum. 

Salah satu aksi penting 
adalah publikasi pernyataan 
internasional  terhadap peram-
pasan tanah, pada pertemuan 
Bank Dunia di Washington DC.

Berikut ini adalah beberapa 
aksi global perayaan Hari Per-
juangan Petani Internasional di 
berbagai belahan dunia: 

Nepal
All Nepal Peasants' Federa-

tion (ANPFa-Organisasi tani di 
Nepal, anggota La Via Campe-
sina)  menggelar diskusi inter-
aksi di Pusat Pelatihan Pertani-
an Hariharbhawan, Pulchowk, 
Lalitpur, Nepal (17/04).

Diskusi ini dipimpin oleh, 
Ketua ANPFa, Bamdev Gau-
tam. Dalam diskusi ini Bamdev 
menjelaskan bahwa petani me-
megang peranan yang sangat 
strategis di negaranya, dimana 
67% penduduknya bergantung 
dari sektor pertanian.

"Oleh karena itu mendesak 
untuk segera dilaksanakan-
nya reforma agraria di Nepal 
hingga sehingga dapat terca-
pai kedaulatan pangan dan di-
akui secara sahnya Hak Asasi 
Petani," ungkap Bamdev.

Diskusi ini juga menghad-
irkan Kailas Pyakurel seorang 

Diskusi interaktif menyambut Hari Perjuangan Petani Internasional di Lalitpur, 
Nepal (17/04).

pakar pertanian yang memba-
has mengenai tanaman trans-
genik. 

"GMO, dan tanaman re-
kayasa genetis lainnya cen- 
derung merusak kesehatan 
kita, menghancurkan budaya 
dan keanekaragaman hayati," 
ungkap Kailas.

Sementara itu Prem Dangal, 
Sekjen ANPFa menghadirkan 
presentasi gambaran panjang 
mengenai perjuangan petani 
Nepal selama 60 tahun terakh-
ir ini. Dia menegaskan bahwa 
dibutuhkan organisasi gerakan 
tani yang kuat dan komprehen-
sif yang mampu menampung 
aspirasi dan hak para petani 
kecil. 

"Kita tidak akan segampang 
TNCS untuk mendapatkan hal-
hal yang memang sebenarnya 
adalah hak kita, oleh karena 
itu marilah kita berjuang ber-
sama," ungkap Prem.

Diskusi ini sendiri diikuti 

oleh berbagai kalangan, mulai 
dari aktivis, mahasiswa, aka-
demisi, dan lainnya. Diskusi 
ditutup dengan pemaparan 
perjuangan petani perempuan 
di Nepal.

Brussels, Belgia
Gerakan masyarakat 

sipil setempat mengorgani-
sir sebuah aksi besar dengan 
tema "Free Our Seeds (Bebas-
kan Benih Kita)". Aksi ini akan 
mengajak para peserta untuk 
saling bertukar benih dan pen-
galaman bertaninya. Aksi ini 
adalah cara sederhana untuk 
memperkuat keanekaragaman 
yang mulai dilupakan dan me-
negaskan kembali nilai benih 
sebagai bahan pangan dan bu-
daya kita. 

Brazil
MST yang merupakan ang-

gota La Via Campesina men-
gadakan seminar "Eldorado 

dos Carajás, 15 tahun impuni-
tas", untuk memperingati 15 
tahun pembunuhan petani di 
Eldorado dos Carajas. Selain 
itu, sekitar 600 orang dari La 
Via Campesina akan berbaris 
untuk menuntut hak mereka 
atas tanah dalam konteks Hari 
Perjuangan Petani Internasion-
al. Di Rio Grande do Sul, Brasil

Korea Selatan 
Liga Tani Korea (Korean 

Peasant League-KPL) dan Aso-
siasi Petani Perempuan Korea 
(Korean Women Peasant Associ-
ation-KWPA), bersama dengan 
25 organisasi petani lain, me-
nyelenggarakan dua aksi den-
gan mobilisasi massa yang cu-
kup besar. Aksi pertama adalah 
mendukung reformasi hukum 
bank koperasi pertanian, dan 
yang kedua untuk menghen-
tikan perjanjian perdagangan 
bebas Korea Selatan-Amerika 
Serikat dan Korea Selatan-Uni 
Eropa. Lebih dari seribu lima 
ratus petani berkumpul di aksi 
yang dipusatkan di kota Seoul 
ini.

"Selain memperingati hari 
Perjungan Internasional, kami 
juga meminta kompensasi bagi 
petani yang terkena penyakit 
kaki dan mulut, serta perlind-
ungan atas hak-hak petani,"  
ungkap seorang peserta aksi.

Aksi Global Lainnya
Selain beberapa aksi di 

atas, aksi global perayaan 17 
April ini juga diselenggarakan 
di seluruh belahan dunia, mu-
lai dari ujung benua Amerika, 
Eropa, Asia, Afrika hingga ne- 
gara kepulauan kecil di Kaledo-
nia.#
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La Via Campesina Menentang Dimasukkannya 
“Pertanian” dalam Skema Pasar Karbon

JAKARTA. Dengan semakin 
dekatnya penyelenggaraan 
sesi pertama negosiasi iklim  
di Bangkok-Thailand tahun ini, 
usaha-usaha untuk menghin-
dari bencana iklim dan keadi-
lan iklim masih belum tersele-
saikan.

Henry Saragih, Koordina-
tor Umum La Via Campesina 
menyebutkan bahwa La Via 
Campesina sebagai sebuah 
gerakan petani kecil interna-
sional merasa sangat kecewa 
pada upaya-upaya negara-ne- 
gara maju yang melarikan diri 
dari tanggung jawab sejarah 
mereka untuk benar-benar 
melakukan pengurangan emisi 
di negaranya masing-masing.

“Negara-negara maju terse-
but malah cenderung men-
do- rong untuk menciptakan 
solusi-solusi palsu dan kebi-
jakan berdasarkan mekanisme 
pasar untuk mengatasi krisis 
iklim,” ungkap Henry di Jakarta 
(11/04).

Aksi La Via Campesina di World Social Forum 2011 di Senegal. La Via Campesina menentang keras dimasukkannya pertanian 
dalam skema pasar karbon.

Henry menjelaskan, pe-
rubahan iklim yang menyebab-
kan perubahan cuaca ekstrim 
ini berdampak langsung pada 
para petani kecil di berbagai 
belahan dunia, seperti curah 
hujan yang tidak dapat diper-
kirakan yang telah mengakibat-
kan kegagalan panen di sejum-
lah kawasan di Asia Tenggara.

“Oleh karena semakin men-
desak untuk segera menghasil-
kan solusi nyata seperti pe-
motongan emisi dalam jumlah 
yang besar bagi negara-negara 
seperti Amerika Serikat dan 
negara-negara maju di Eropa 
dan lainnya,” jelas Henry.

Sebaliknya, negara-negara 
maju malah mendorong sebuah 
mekanisme jaminan sukarela 
yang tercantum dalam Perjanji-
an Cancun (yang kontroversial) 
untuk menjauh dari komitmen 
yang mengikat secara hukum 
untuk memotong emisi mer-
eka. Sebuah program studi 
lingkungan milik Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri 
telah menyatakan bahwa den-
gan perjanjian  di bawah sistem 
jaminan sukarela saat ini, dunia 
akan bergerak menuju pema-
nasan global sebesar 2,5 sam-
pai 5 derajat Celcius sebelum 
akhir abad ini. Pemanasan ini 
jelas akan mengguncang planet 
bumi dan membahayakan ra-
tusan juta manusia yang hidup 
di bumi, karena ilmu pengeta-
huan telah menunjukkan bah-
wa batas aman kenaikan suhu 
dunia adalah di bawah 1 atau 
1,5 derajat Celcius.

Bahkan yang lebih meng-
ganggu adalah beberapa 
negara maju telah mulai men-
dorong masuknya pertanian 
dalam mekanisme pasar kar-
bon. Perusahaan Transna-
sional (TNCs) dan pendukung 
tanaman biochar dan GM-lah 
yang mendorong dimasukkan-
nya pertanian di pasar karbon 
dengan rencana untuk meng-
konversi setengah miliar hek-

tar lahan di Afrika untuk bahan 
baku biochar. Walaupun hal di 
atas masih sebatas usulan (iba-
rat bayi yang baru lahir), La Via 
Campesina memperingatkan 
dan menentang hal ini, karena 
hanya merupakan solusi palsu 
yang jelas-jelas akan memba-
hayakan dan merugikan para 
petani skala kecil berbasiskan 
keluarga  di seluruh dunia, 
karena hal ini jelas-jelas mem-
promosikan perampasan tanah 
dan akan berkontribusi        ter-
hadap meningkatnya kelaparan 
di dunia.

Dengan hanya beberapa 
bulan lagi sampai UNFCCC COP 
17 di Durban-Afrika Selatan, 
La Via Campesina menyerukan 
penolakan terhadap Perjanjian 
Cancun yang didorong oleh 
negara-negara maju dan TNCs.

“La Via Campesina memuji 
upaya negara-negara seperti 
Bolivia yang berani berdiri di 
tanah mereka, menolak Perjan-
jian Cancun dan terus menyeru-
kan keadilan iklim. Kami    me-
minta semua pemerintah untuk 
berdiri menegakkan keadilan 
iklim dan solusi-solusi rakyat 
dan tuntutan yang tercantum 
dalam Perjanjian Rakyat Cocha-
bamba yang menjunjung tinggi 
hak-hak rakyat dan Ibu Bumi 
dan merupakan solusi konkret 
untuk krisis iklim,” tegas Henry 
Saragih yang juga Ketua Umum 
Serikat Petani Indonesia (SPI).

La   Via   Campesina       me-
negaskan kembali seruannya 
bahwa solusi konkrit dan nyata 
untuk perubahan iklim adalah 
pertanian berkelanjutan ber-
basiskan petani kecil. Banyak 
penelitian telah menunjukkan 
bahwa agro-ekologi tidak han-
ya akan memberi makan dunia 
tetapi juga akan mendinginkan 
planet ini.#

www.viacampesina.org
www.viacampesina.org
www.viacampesina.org
www.viacampesina.org
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SPI Gelar Aksi Peringati Hari Perjuangan Petani 
Internasional dan Hari Hak Asasi Petani Indonesia

JAKARTA. Serikat Petani In-
donesia (SPI) yang tergabung 
dalam  Panitia Bersama Per-
ingatan Perjuangan Petani 
Internasional dan Hari Hak 
Asasi Petani Indonesia mem-
peringati Hari Perjuangan 
Petani Internasional dan Hari 
Hak Asasi Petani Indonesia di 
Bundaran Hotel Indonesia, Ja-
karta (17/03). Hari Perjuangan 
Petani Internasional diperin-
gati tanggal 17 April dan Hari 
Hak Asasi Petani Indonesia di-
peringati tanggal    20    April         
setiap tahunnya.

Agus Ruli Ardiansyah,     
Ketua Departemen Politik, 
Hukum, dan Keamanan  SPI 
menuturkan bahwa saat ini, 
jutaan petani di berbagai bela-
han dunia telah dipaksa untuk 
meninggalkan lahan pertanian 
mereka karena pengambilan 
lahan yang difasilitasi oleh ke-
bijakan nasional dan juga in-
ternasional.

Lahan diambil dari petani 
untuk pembangunan industri 
skala besar atau proyek-proyek 
infrastruktur, industri ekstrak-
si seperti pertambangan, ka-
wasan wisata, kawasan ekono-
mi khusus, kawasan konservasi 
dan perkebunan Hasilnya, jum-
lah lahan hanya terkonsentrasi 
pada beberapa pihak. Karena 

kehilangan lahan, masyarakat 
petani juga kehilangan kedaul-
atan dan identitas kebudayaan-
nya.

Hal ini diperparah dengan 
sistem tanam monokultur un-
tuk menghasilkan bahan bakar 
nabati dan untuk kegunaan in-
dustri lainnya didorong demi 
keuntungan modal agribisnis 
dan transnasional, hal ini me-
nyebabkan kerusakan hutan, 
air, lingkungan, dan kehidupan 
sosial ekonomi petani.

“Kondisi ini juga diperparah 
dengan lahirnya Rancangan 
Undang-Undang Pengadaan 
Tanah, maka perampasan dan 
penggusuran atas tanah-tanah 
dan sumber daya alam yang 
selama ini telah menjadi keja-
dian sehari-hari akan semakin 
banyak terjadi. Seperti yang  
terjadi tindakan kekerasan 
yang dialami petani Urutsewu 
kemarin semakin menambah 
deretan kasus-kasus konflik 
agraria dengan kekerasan ber-
senjata yang melibatkan mili-
ter,” ungkap Agus Ruli.

Dalam catatan SPI, empat 
tahun terakhir sedikitnya 23 
petani tewas. Insiden tersebut 
menyeret 668 petani dikrimi-
nalkan dan 81,696 kepala kelu-
arga tergusur.

“Oleh karena itu, Kami SPI 

mengutuk keras kekerasan 
terhadap petani di Kebumen. 
Harus diusut hingga tuntas ke-
jahatan yang menimpa petani 
itu. Karena kasus penembakan 
petani  bukan pertama kali ini 
terjadi,”  tandas Agus Ruli.

Agus Ruli juga menam-
bahkan bahwa dalam situasi 
ketiadaan perlidungan dan pe-
menuhan Hak Asasi Petani ser-
ta  tidak dilaksanaknnya pem-
baruan agraria dan sempitnya 
lahan petani, konflik agraria 
antara petani melawan pengu-
saha dan negara berlangsung 
secara massif dan menjadi 
konflik sosial berlarut.

Dalam konflik ini, petani 
terus dihadapkan dengan pen-
angkapan, penembakan serta 
berbagai tindak kekerasan dan 
kriminalisasi terus dihadapi 
petani dalam memperjuangkan 
pembaruan agraria.

“Oleh karena itu, pada per-
ingatan Peringatan Hari Per-
juangan Tani Internasional dan 
Hari Hak Asasi petani Indo-
nesia  kami menuntut kepada 
pemerintah untuk segera re-
distribusikan 9,6 juta ha ta-
nah kepada rakyat tani melalui 
Pembaruan Agraria Nasional 
dan hentikan kekerasan krimi-
nalisasi terhadap petani dan 
segera  buat Undang-Undang 

Hak Asasi Petani (UU HAP),” te-
gas Agus Ruli.

Panita Bersama Peringa-
tan Perjuangan Petani Inter-
nasional (17 April) dan Hari 
Hak Asasi Petani Indonesia (20 
April): Serikat Petani Indone-
sia (SPI), Aliansi Petani Indo-
nesia,  Konsorsium Pembaruan 
Agraria, Indonesian Human 
Rights Committee for Social Jus-
tice,  Front Perjuangan Pemuda 
Indonesia,Serikat Buruh Indo-
nesia, Bina Desa, SALUD, PPRI,  
Serikat Mahasiswa Indonesia, 
Serikat Nelayan Indonesia,  
Lingkar Studi Aksi Demokrasi 
Indonesia, Jatam, Serikat Pe-
muda Desa Untuk Demokrasi.#

Aksi memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional dan Hari Hak Asasi Petani di Indonesia di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta (17/03/11)
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Penembakan Petani Kebumen oleh TNI AD: 
Akibat Mandegnya Pembaruan Agraria

JAKARTA. Sabtu, 16 April 
2011, petani kembali men-
jadi korban kekerasan aparat 
TNI-AD (Tentara Nasional 
Indonesia-Angkatan Darat). 
Setidaknya empat petani men-
jadi korban penembakan dan 
13 orang lainnya mengalami 
tindak kekerasan. Keempat 
petani yang tertembak di rawat 
di RSUD Kebumen. Korban ke- 
kerasan masih bisa terus ber-
tambah, mengingat hingga saat 

ini kondisi di lapangan belum 
kondusif, TNI masih melaku-
kan sweeping di lapangan.

Konflik tersebut bermula 
dari penolakan petani  di 15 
Desa dari tiga Kecamatan (Mil-
it, Ambal, Bulus Pesantren),  di 
Kabupaten Kebumen terhadap 
rencana pembangunan Pusat 
Latihan Tempur TNI AD (PUS-
LATPUR TNI AD). PUSLATPUR 
tersebut rencanannya akan 
dibangun seluas 500 meter 

dari garis pantai ke arah utara 
sepanjang 22,5 km. Selama ini 
latihan tempur yang dilakukan 
TNI selalu saja mengakibatkan 
kerusakan tanaman petani dan 
tidak ada kompensasi yang 
layak diberikan pada petani. 
Bahkan pada tahun 1997, lima 
orang anak meninggal terkena 
mortir aktif di wilayah perta-
nian setempat.

Serikat Petani Indonesia 
(SPI) bersama gerakan petani 
lainnya, mengutuk keras keja-
dian ini. Dalam aksi memper-
ingati “Hari Perjuangan Petani 
Internasional” (17/04/11) SPI 
memprotes tindakan TNI ter- 
hadap petani di Kebumen.

Dalam konferensi pers 
yang dilaksanakan SPI,  IHCS 
(Indonesia Human Rights Com-
mission for Social Justice), KPA 
(Koalisi Pembaruan Agraria), 
KontraS, dan perwakilan ke-
luarga korban dari Kebumen, 
Achmad Yakub Ketua Departe-
men Kajian Strategis Nasional 
SPI  menyesalkan kekerasan 
dan penembakan petani di Ke-
bumen. Dia menyebutkan bah-
wa kejadian ini sudah kesekian 
kali terjadi, menurut catatan 
SPI, dalam 4 tahun terakhir 
sedikitnya 23 petani tewas da-
lam 183 kasus bentrok bersen-
jata. Insiden tersebut menyeret 
668 petani dikriminalkan dan 
82.726 kepala keluarga tergu-
sur.

“Konflik-konflik yang ter-
jadi akibat tidak dilaksana-
kannya Reforma Agraria, yang 
hingga saat ini hanya menjadi 
janji saja, untuk itu SPI men-
desak agar segera dibentuk 
komisi ad-hoc untuk penyele-
saian konflik agraia dan badan 
pelaksana reforma agraria”, 

Ujar Yakub.
Sementara itu Ridwan Dar-

mawan dari IHCS mengatakan 
bahwa seluruh aksi kekeras-
an dalam membubarkan aksi 
masyarakat dan penangkapan 
warga yang dilakukan Anggota 
TNI AD adalah ilegal, termasuk 
sikap TNI AD yang bersikukuh 
dalam sengketa tanahnya den-
gan warga Setro Jenar adalah 
sikap yang keliru. Undang-Un-
dang Nomor 34 Tahun 2004 
tentang TNI, pasal 3 ayat 2 me-
nyebutkan, “Dalam kebijakan 
dan strategi pertahanan serta 
dukungan administrasi, TNI 
dibawah koordinasi Departe-
men Pertahanan.

“Artinya, semua perso-
alan-persoalan administratif 
termasuk legalitas suatu aset 
milik TNI, berada di bawah 
tanggung jawab Departemen 
Pertahanan”, Kata Ridwan.

Ridwan menuturkan se-
harusnya TNI AD menyerahkan 
sengketa tanah Urutsewu ini 
kepada Departemen Pertahan-
an, sehingga cara-cara sipil bisa 
lebih dikedepankan dalam pe-
nyelesaian sengketa tanah dari 
pada aksi kekerasan militer. 
Dan jikalau aksi massa warga 
Petani Urutsewu dinilai mem-
bahayakan nyawa personil TNI 
AD, seharusnya penanganan-
nya diserahkan kepada pihak 
kepolisian.

“Terlebih lagi keputusan 
hasil dialog antara perwakilan 
warga dengan Panglima Kodam 
IV/Diponegoro dan Kapolda 
Jawa Tengah pada hari Selasa, 
13 April 2011 lalu menyepa- 
kati akan membahas persoalan 
konflik pertanahan Urutsewu 
diselesaikann ditingkatan yang 
lebih tinggi,” tambah Ridwan.#

Achmad Ya'kub pada saat konferensi pers tentang penembakan petani Kebumen 

USUT TUNTAS
Kriminalisasi Petani !!!
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SPI Yogyakarta Kembangkan 
Perikanan di Lereng Kaliurang

Ode dari Petani 
untuk Franky Sahilatua

PAKEM. Dampak erupsi Gu-
nung Merapi beberapa waktu 
yang lalu telah menimbulkan 
kerusakan diberbagai sektor di 
Yogyakarta seperti pertanian, 
peternakan,  perkebunan, peri-
kanan, serta pariwisata.

Di sektor perikanan sendi-
ri, menurut Ketua Badan Pelak-
sana Wilayah Serikat Petani In-
donesia (BPW SPI) Yogyakarta, 
Lujianto, kerugian akibat ben-
cana Merapi mencapai Rp. 11,3 
miliar. Kerugian terjadi akibat 
matinya ikan dari sektor Unit 
Pembenihan Rakyat (UPR), 
Pembudidayaan Ikan Kon-
sumsi di radius 20 Km puncak 
Merapi dan beberapa pembu-
didayaan ikan konsumsi di luar 
radius tersebut di Kecamatan 
Turi, Pakem, Cangkringan dan 
Ngemplak.

”Banyak ikan yang mati 
akibat kolam terkena aliran la-
har dingin ditambah populasi 
kolam yang terlalu jenuh,” tam-
bah Lujianto.

Sektor perikanan menjadi 
mata pencaharian primer bagi 
banyak masyarakat di bebera-
pa kecamatan di Sleman meli-
puti Kecamatan Bokesan, Sin-
dumartani, Ngemplak dengan 
luas lahan mencapai 26 hektar 
untuk perikanan. Beberapa 
jenis ikan budidaya yang be-
rada di  kecamatan tersebut 
antara lain, lele, nila, gurame, 
dan bawal.

”Berangkat dari situasi se- 
perti ini, DPW SPI bersama den-
gan BANSER Pakem mencoba 

untuk membudidayakan dan 
mengembangkan kembali 
perikanan disekitar Lereng 
Kaliurang. Lokasi Perikanan 
ini berada di Dusun Bulus, 
Desa Candibinangun, Keca-
matan Pakem sekitar 10 KM 
dari Kaliurang. Dengan jenis 
ikan yang dikembangkan 
antara lain adalah nila, gu-
rame dan bawal. Pelepasan 
ikan sudah kami lakukan se-

“ Y a n g 
miskin makin 
miskin, yang 
kaya makin 
kaya”

S e b a i t 
lagu itu yang 
masih kami 
hapal, diu-
l a n g - u l a n g 
dengan nada 
folk yang me-
mikat. Bung 
Franky Sahi- 
latua mera-
palnya dite-
mani sebuah 

jak 3 April lalu” ujar Lujianto 
di sekretariat DPW Yogyakarta 
tadi pagi (19/04).

Perikanan ini salah satu 
langkah konkret untuk mewu-
judkan kedaulatan pangan 
dalam bidang perikanan yang 
merupakan salah satu agenda 
perjuangan SPI. Disamping 
itu, pengembangan budidaya 
perikanan ini juga merupakan 
bagian dari program “ekonomi 
arus bawah penyelamat ke-
hidupan” DPW SPI Yogyakarta. 
Konsep tersebut merupakan 
program perjuangan untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
bagi para anggota SPI yang 
tersebar diwilayah Yogyakarta.

Kegiatan ini diharapkan 
dapat merangsang warga seki-
tar Kecamatan Pakem untuk 
mencoba membudidayakan 
dan mengembangkan kembali 
dimasing-masing pekaran-
gan mereka.  Kegiatan ini juga 
disuport  oleh Pusat Studi Ka-
wasan dan Pedesaan (PSPK) 
UGM yang merupakan salah 
satu jaringan DPW SPI Yogya-
karta.

Sebelumnya, pasca letusan 
gunung merapi, DPW SPI Yo-
gyakarta juga telah mengem-
bangkan demplot Tumpangsari 
di Lereng Merapi. Demplot di-
tanami dengan jagung, kacang 
tanah, kedelai, kacang hijau. 
Demplot ini membuktikan bah-
wa lahan erupsi merapi tetap 
bisa ditanami kembali dengan 
tanaman pangan untuk kebu-
tuhan keluarga petani.#

gitar tua, di depan sekitar 10 
ribu petani dan buruh mi-
gran berasal dari berbagai 
penjuru dunia yang berkum-
pul untuk menghentikan pe-
rundingan (WTO), di Hong 
Kong akhir tahun 2005. Koor 
menggema. Kami bergidik 
menyaksikan ‘orang-orang 
pinggiran’ bersuara.

Franky Hubert Sahilatua 
adalah salah satu seniman 
di negeri ini yang konsis-
ten untuk terus kritis dalam 
berkarya.

Suatu hari, kami 
bernyanyi bersama petani-
petani di Karawang, Jawa Ba-
rat. Kala itu bulan Maret 2007, 
musim panen raya. Bung 
Franky Sahilatua didaulat 
menyanyikan ‘Musim Panen’, 
salah satu hitsnya. Diselingi 
celetukan bahwa dia kurang 
hapal lagi lagu-lagu lawas-
nya—penampilannya bersa-
haja namun tetap bergelora. 
Salah satu petani mengambil 
alih mikropon, melanjutkan 
lagu hingga selesai.

Beliau betah berlama-la-
ma menyesap kopi bersama 
kami semua, dan menyalami 
satu per satu penggemarnya. 
Dalam diskusi-diskusi ke-
cil inilah kami membahas 
betapa bobroknya sistem 
ekonomi dunia yang di-

akibatkan oleh  
sistem global-
isasi-neoliberal. 
Betapa busuk 
dan korupnya 
praktek politik 
di negeri ini. Be-
tapa pemimpin 
di negara ini tak 
becus mengurus 
negerinya yang 
kaya raya. Beta-
pa kebhinneka-
an diberangus: 
“Aku ingin presi-
den baru bela 
rakyat!”, teriak 

beliau sekitar tahun 2009.
Saat itu Bung Franky masih 

kuat berjalan ke desa-desa 
mengunjungi anggota Ser-
ikat Petani Indonesia (SPI). Ia 
pernah bilang: “Petani adalah 
salah satu penopang kebu-
dayaan bangsa. Kalau peta- 
ninya tak maju, bangsa ini pasti 
mandeg!”

Sekitar tahun 2010, ak-
tivitas beliau mulai berkurang 
drastis. Belakangan kami keta-
hui beliau mengidap penyakit 
parah, kanker sumsum tulang 
belakang.

Ternyata, Yang Maha Kuasa 
lebih sayang padanya. Dengan 
tenang Dia menggamit lengan 
Bung Franky hari Rabu (20/4), 
pukul 15:15 WIB.

Lagu-lagu dan semangat-
nya masih ada. Warisannya me-
mecut kita untuk memahami 
keresahan rakyat. Karya-kary-
anya menginspirasi kita agar  
bekerja dan berjuang lebih 
keras lagi untuk melawan ket-
impangan dan ketidakadilan di 
tengah-tengah kita. Untuk satu 
tujuan, demi rakyat sejahtera.

Kami lepas Anda mengh-
adap-Nya dengan ikhlas, Bung 
Franky Sahilatua. Cita-citamu 
akan terus menyala-nyala di 
relung sanubari kami semua

Doa dari seluruh petani 
menyertaimu.
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Undang-Undang Perkebunan 
Mengancam Lahan Petani

Pembukaan Konferensi Sawit 
Korporasi Diprotes Petani

JAKARTA. Dewan Pengurus 
Pusat Serikat Petani Indonesia 
(DPP SPI) mengutuk insiden 
kekerasan yang dialami para 
petani di Desa Sungai Sodong, 
Kecamatan Mesuji, Kabupaten 
Ogan Komering Ilir (OKI), Su-
matera Selatan, pada Kamis 
(21/4), yang menewaskan tiga 
orang warga.

Demikian disampaikan 
Ketua Umum SPI Henry Sara-
gih di Jakarta, terkait peristiwa 
bentrokan antara para petani 
sawit dengan pihak keamanan 
PT Sumber Wangi Alam (SWA). 
“Pemerintah Pusat dan Daerah 
serta Kepolisian harus segera 
menyikapi insiden ini dan me-
nyelesaikan sengketa lahan 
yang terjadi supaya tidak me- 
luas dan akhirnya terus mer-
ugikan para petani,” katanya.

Untuk diketahui, pada 
Kamis (21/4), terjadi bentro-
kan antara para petani dari 
Desa Sungai Sodong dengan 
para petugas satuan pengaman-
an (Satpam) PT Sumber Wangi 
Alam, yang mengakibatkan tiga 
orang petani meninggal. Ben-
trokan ini dipicu oleh konflik 
lahan perkebunan sawit yang 
sudah terjadi setidaknya seta-
hun lalu dimana para petani  
dirugikan oleh PT SWA yang 
mengklaim lahan milik petani 
seluas 298 hektar di kawasan 
tersebut.

Henry menilai secara prin-
sip bentrokan terjadi akibat 
aturan UU Nomor 18 Tahun 
2004 Tentang Perkebunan, 
dimana UU ini memberikan 
legalitas yang sangat kuat ke-
pada perusahaan-perusahaan 
perkebunan untuk mengam-
bil tanah-tanah yang dikuasai 
rakyat.

Pasal 21 menyebutkan, 
setiap orang dilarang melaku-
kan tindakan yang berakibat 
pada kerusakan kebun dan 
atau aset lainnya, penggunaan 
tanah perkebunan tanpa izin 
dan atau tindakan lainnya yang 
mengakibatkan terganggunya 
usaha perkebunan. Sementara 

pasal 47 memuat ketentuan an-
caman hukuman pidana bila ke-
tentuan pada pasal 21 itu dilang-
gar, dengan maksimal lima tahun 
penjara dan denda paling banyak 
Rp5 miliar.

“Kedua pasal tersebut men-
jadi legitimasi bagi perusahaan 
perkebunan baik milik pemer-
intah maupun swasta untuk 
melakukan tindak kekerasan 
terhadap petani dan digunakan 
untuk menjerat petani ke arah 
kriminal hanya karena melaku-
kan pelanggaran yang sifatnya 
sepele, misalnya petani masuk ke 
areal perkebunan”, Ujarnya.  Aki-
batnya kekerasan dan kriminal-
isasi terhadap petani terus terja-
di hanya akibat diberlakukannya 
UU ini”, Tambah Henry.

Karena itu, SPI mendesak 
pemerintah untuk segera men-
cabut UU Perkebunan tersebut 
dan mengakhiri konflik agraria 
yang selama ini telah banyak 
menewaskan para petani dalam 
jumlah yang besar. SPI juga me-
minta pemerintah untuk segera 
melaksanakan reforma agraria 
yang pernah dijanjikan oleh 
pemerintahan SBY dan segera 
membagikan tanah-tanah perke-
bunan kepada petani kecil.

Terkait dengan insiden Me-
suji, DPP SPI meminta kepada in-
stansi pemerintah terkait untuk 
mencabut perizinan PT SWA kar-
ena dengan nyata telah melaku-
kan tindakan kriminal kepada 
para petani dan menimbulkan 
korban jiwa.

“SPI akan menggalang soli-
daritas dari seluruh anggota kita 
untuk para petani di sana dan 
menurunkan tim ke lokasi keja-
dian, selain itu SPI mendesak pe-
merintah menyelesaikan kasus 
tersebut dan segera mencabut 
UU Perkebunan,” kata Henry.

Kasus kekerasan yang dialami 
petani  Kec. Mesuji ini menambah 
panjang daftar kekerasan yang 
menimpa petani, pada dalam bu-
lan yang sama juga terjadi tindak 
kekerasan terhadap 17 petani 
di Kabupaten Kebumen yang di-
lakukan oleh TNI AD.

MEDAN.  Ratusan petani, 
buruh kebun, hingga ma-
hasiswa menggelar aksi 
unjuk rasa di depan ho-
tel tempat penyelengga-
raan konferensi satu abad 
sawityang dilakukan oleh 
Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI). 

Peserta aksi yang ter-
diri dari Serikat Petani In-
donesia (SPI), Walhi, Per-
serikatan KPS, Bakumsu, 
Bitra, Sawit Watch, SPKS 
dan lainnya. Para petani 
menuntut agar adanya 
penghentian ekspansi 
sawit dan pencabutan UU 
Nomor 18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan. Serta 
mendesak dunia perbank-
an menghentikan kredit 
pada korporasi dalam 
rangka ekspansi sawit, 
justru yang harus dikem-
bangkan adalah kredit 
perbankan untuk petani 
pangan. (29/03)

Investasi korporasi 
hanya membawa derita 
bagi rakyat Indonesia, ke- 
rakusan industri ekstrak-
tif, telah mematikan DAS, 
merusak hutan primer, 
lebih dari 5.000 DAS yang 

berada di Kawasan Taman Na-
sional mati akibat ekspansi 
perkebunan kelapa sawit. Ban-
jir terus meningkat pengungsi 
setiap tahun semakin bertam-
bah dan meluas. 

Sementara para pengusaha 
perkebunan kelapa sawit yang 
tergabung di dalam Gabungan 
Pengusaha Sawit Indonesia 
(GAPKI) hanya ingin meram-
pas dan menguasai sumber-
sumber agraria. Pemerintah te-
lah melalaikan tugasnya untuk 
melindungi warga negaranya, 
yang seharusnya mendapatkan 
perlindungan yang maksimal.

Wagimin, Ketua DPW SPI 
Sumatera Utara dalam orasi- 
nya menyatakan bahwa korpo-
rasi sawit melahirkan konflik 
agraria terutama konflik lahan 
sebagai dampak kapitalisasi 
perkebunan. Konflik lahan  
merupakan warisan kolonial 
perkebunan yang hingga saat 
ini masih terus berlanjut mela-
lui Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2007 Tentang Pe-
nanaman Modal dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan, yang 
menjamin masa waktu 95 ta-
hun bagi korporasi untuk men-
guasai lahan dengan tidak ada 
pembatasan yang jelas.#

Ketua DPW SPI Sumatera Utara, Wagimin beorasi pada saat aksi di pembu-
kaan konferensi sawit oleh korporasi yang diadakan di Medan.



PEMBARUAN TANI
EDISI 87

MEI 2011R A G A M
TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 005

15

MENDATAR

1. Bagian isi buku   6. Sejenis ikan hias   7. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture   8. Bangku panjang   10. Gerakan dalam senam   13. Julukan tim sepakbola Brazil
15. Amplop kecil khas kebudayaan Cina   17. Olahraga beladiri   19. Panggilan kepada perempuan muda
21. Jumlah pemain sepak takraw   23. Perseroan Terbatas   24. Knock Out  25. Bunga uang  27. Ibukota Peru
29. Surat permohonan resmi (biasanya ditujukan ke pemerintah)   33. Seseorang yang mata 
pencahariannya berasal dari bercocok tanam   36. Perjumpaan kembali   37. Wujud   40. Kegiatan di bidang 
perdagangan   42. Urusan pertanian   43. Dewi Padi   44. Surga terletak di bawah telapak kakinya   

MENURUN

2. Berita Acara Pidana   3. Badan Intelijen Negara   4. Religi   5. Bahan bakar   6. Sejenis sayuran
8. Permohonan kepada Yang Maha Kuasa   9. Association of Tennis Professionals   11. Sumber kehidupan
12. Sajak lirik pujian   13. Indah (Jawa)   14. Avtomat Kalashnikova   16. Faktor keturunan   18. Baterai
19. Cahaya (Arab)    20. Kata tanya   21. Jalur bebas hambatan   22. Harapan   26. Kelelawar (Inggris)
28. Tulang rusuk   29. Cocok   30. Organisasi Buruh Dunia   31. Insinyur   32. Satelit Bumi   33. Diulang, 
bagian dari wajah   34. Tempat menyimpan barang yang mudah dibawa   35. Ilmu Pengetahuan Alam
38. Serikat Petani Indonesia   39. Konferensi Asia Afrika   40. Ujian Akhir Nasional   41. Diulang, pisau 
pemotong padi   

Ketentuan Menjawab:
Tulis lengkap nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon yang bisa dihubungi serta asal basis SPI (jika ada). Tulis jawaban 
di selembar kartu pos. Jangan lupa untuk mencantumkan kupon TTS Pembaruan Tani 005 di sudut kanan atas kartu pos, lalu 
kirimkan ke alamat redaksi Pembaruan Tani (Jalan Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan, 12790 Indonesia). Jawaban 
juga bisa dikirimkan ke email redaksi di pembaruantani@spi.or.id dengan subyek: TTS Pembaruan Tani 005. Jawaban diterima 
redaksi selambat-lambatnya akhir Juli 2011. Untuk setiap edisinya redaksi akan memilih tiga orang yang beruntung untuk 
mendapatkan suvenir dari Pembaruan Tani. Nama pemenang edisi kali ini akan diumumkan pada Pembaruan Tani edisi 90, 
Agustus 2011. KUPON 005

 TTS Pembaruan Tani 

Sambungan dari hal. 4,  Deklarasi...

4. Pemerintah harus me-
nyediakan lahan untuk 
pertanian pangan.
5. Mendesak kepada Bank 
Internasional, Bank Na-
sional dan Bank Asing un-
tuk menghentikan kredit 
kepada korporasi dalam 
rangka ekspansi sawit.
6. Menghentikan sistem 
perbudakan modern yaitu 
buruh murah dalam ben-
tuk Buruh Kontrak, Buruh 
Harial Lepas di industri 
perkebunan kelapa sawit.

Medan, 28 Maret 2011

Yang Menandatangani:

Wagimin (Serikat Petani Indone-
sia), Gindo Nadapdap (Perser-
ikatan KPS), Diapari Marpaung 
(Lentera), Ranto Sibarani (Per-
kumpulan KOTIB), Syahrul Is-
man (Walhi Sumut), Indriaswa-
ti Ningrum (ELSAM), Wahyudi 
(BITRA Indonesia), T.R. Arif 
Faisal (SAHDAR), Abednego 
Tarigan (Sawit Watch), Bekmi 
Darusma (ELSAKA), Achmad 
Taufiq (Sintesa), Muhrizal 
(Kontras Sumut), Leli Zailani 
(HAPSARI), Petrus Nainggolan 
(PBHI Sumut), Dimpos Manalu 
(KSPPM), Maruli Sitorus (SPKS 
Monang), Ringo (Petra), Nuri-
ono (LBH Medan), Idham Ar-
syad (KPA), Harun Nuh (BPR-
PI), Dana Tarigan (Jala), Lely 
Khainur (Gemawan Kalbar), 
Isal Wardana (Walhi Kaltim), 
Rukiah (Setara Jambi), Budi 
Arianto (JKMA Aceh), Susanto 
(Jikalahari Riau), Septer Manu-
fandu (FOKKER LSM Papua), 
Edi Surianto Purba (YPMP), 
Maruli Marpaung (Formatsu), 
M.H. Roem (WABPIS), Saurlin 
Siagian (Bakumsu), (JPIC MSC), 
Longgena Ginting (UEM), Joko 
Arif (Green Peace), Witoro 
(ADS).#
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Metode Penanaman Padi SRI Organik:
Panen Melimpah, Biaya Murah (Bagian 2)

BOGOR. Jika sebelumnya kita sudah mem-
bahas beberapa keuntungan dari mena-
nam padi dengan metode organik, saat ini 
kita akan membahas mengenai tata cara 
penanaman metode SRI itu sendiri.

Berikut ini penjelasan dari Susan Lu-
siana, selaku penanggung jawab Pusdiklat 
Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI):

Budidaya tanaman dimulai dari teknik 
pemilihan benihnya. Pemilihan benih ini 
dimaksudkan supaya kita menanam benih 
yang benar-benar baik. Untuk mengecek 
baik tidaknya benih bisa dilakukan den-
gan menguji benih dalam air, benih yang 
baik adalah benih yang tenggelam, semen-
tara itu benih yang mengapung adalah 
benih yang kurang baik, biasanya benih 
yang mengapung adalah benih yang ko-
pong ataupun benih yang telah tumbuh.  
Untuk memastikan benih yang tenggelam 
tersebut benar benar baik, maka uji kem-
bali benih tersebut dengan memasukan-
nya kedalam air yang sudah diberi garam. 
Larutan air garam yang cukup untuk men-
guji benih adalah larutan yang apabila di-
masukkan telur, maka telur akan terapung. 
Benih yang baik untuk dijadikan benih 
adalah benih yang tenggelam dalam laru-
tan tersebut. Benih  yang telah diuji lalu 
direndam dalam air biasa selama 24 jam 
kemudian ditiriskan dan diperam 2 hari 
dan  kemudian disemaikan pada media 
tanah dan pupuk organik  selama 7 hari. 
Setelah umur 7-10 hari benih padi sudah 
siap ditanam

Untuk pengolahan tanah pada pe-
nanaman  padi metode SRI tidak  terlalu 
berbeda dengan cara pengolahan tanah 
untuk tanam padi cara konvesional yaitu 
dilakukan untuk mendapatkan struktur 
tanah yang lebih baik bagi tanaman, terhi-
dar dari gulma. Pengolahan dilakukan dua 
minggu sebelum tanam dengan pembaja-
kan mekanik, sampai terbentuk struktur 

lumpur. Permukaan tanah diratakan untuk 
mempermudah mengontrol dan mengen-
dalikan air. Pembajakan biasanya dilaku-
kan hingga 3 kali.

Sementara itu, pemberian pupuk pada 
SRI diarahkan kepada perbaikan kesehatan 
tanah dan penambahan unsur hara yang 
berkurang setelah dilakukan pemanenan. 
Kebutuhan pupuk organik pertama set-
elah menggunakan sistem konvensional 
adalah sekitar 10 ton per hektar dan dapat 
diberikan sampai 2 musim taman. Setelah 
kelihatan kondisi tanah membaik maka 
pupuk organik bisa berkurang disesuai-
kan dengan kebutuhan. Pemberian pupuk 
organik dilakukan pada tahap pengolahan 
tanah kedua agar pupuk bisa menyatu 
dengan tanah.

Sistem tanam metode SRI tidak 
membutuhkan genangan air yang terus 
menerus, cukup dengan kondisi tanah 
yang basah. Penggenangan dilakukan 
hanya untuk mempermudah pemeliharan. 
Pada prakteknya pengelolaan air pada 
sistem padi organik dapat dilakukan seba-
gai berikut

Pada umur 1-10 HST tanaman padi di-
genangi dengan ketinggian air rata-rata 1 
cm, kemudian pada umur 10 hari dilaku-
kan penyiangan. Setelah dilakukan peny-
iangan tanaman tidak digenangi. Untuk 
perlakuan yang masih membutuhkan pe-
nyiangan berikutnya, maka dua hari men-
jelang penyiangan tanaman digenang.

Pada saat tanaman berbunga, tanaman 
digenang dan setelah padi matang susu 
tanaman tidak digenangi kembali sampai 
panen.

Untuk mencegah hama dan penyakit 
pada SRI tidak digunakan bahan kimia, 
tetapi dilakukan pencengahan dan apabila 
terjadi gangguan hama/penyakit diguna-
kan pestisida nabati dan atau digunakan 
pengendalian secara fisik dan mekanik.#

Kampanye Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia
Silahkan klik dan tandatangani:

 
http://www.petitiononline.com/daulat

(Foto-Foto) Praktek pemilihan benih padi SRI yang 
dilakukan oleh siswa magang Pertanian Berkelanjutan 
di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SPI di 
Bogor


