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JAKARTA. Memasuki tahun 
2010, Indonesia akan men-
catat sejarah kelam dalam sek-
tor pertanian tanaman pangan. 
Departemen Pertanian tengah 
merancang Peraturan Pemer-
intah (PP) tentang food estate 
(pertanian tanaman pangan 
berskala luas) setelah sebe- 
lumnya hanya dimasukkan ke 
dalam Peraturan Presiden No 
77/2007 tentang Daftar Bidang 
Usaha Tertutup dan Terbuka. 
Dalam hal ini, dapat dikatakan 
masa pengesahan “peram-
pasan tanah” (land grabbing), 
ketika pengusaha besar lokal 
dan asing datang atas mandat 
pemerintah untuk bersaing 
dengan petani gurem.

Food Estate adalah konsep 
pengembangan produksi pa- 
ngan yang dilakukan secara 
terintegrasi mencakup perta-
nian, perkebunan, bahkan pe-
ternakan yang berada di suatu 
kawasan lahan yang sangat 
luas. Secara sederhana konsep 
food estate layaknya perkam-
pungan industri pangan. Demi 
menarik minat investor (kapi-
talis) sekaligus menangani 
masalah ketahanan pangan, 
maka pemerintah menjadikan 
food estate sebagai jalan keluar 
mengatasi kekurangan pangan 
dalam negeri. 

Program pembangunan 
tanaman pangan berskala luas 
ini menjadi target utama Men-
teri Pertanian Suswono dalam 
program 100 hari kerja bidang 
pertanian Kabinet Indonesia 
Bersatu II. Target itu tak lain 
membuat Peraturan Pemerin-

KOPENHAGEN. Lebih dari 
100 ribu orang tumpah ruah 
ke jalanan untuk menyatakan 
protes terhadap pertemuan 
United Nations Framework Con-
vention on Climate Change (UN-
FCCC) (12/12). Demonstran 
menuntut adanya pe- negakkan 
keadilan iklim dalam upaya pe-
nyelamatan krisis iklim. Mereka 
meminta penyelamatan krisis 
iklim tidak di- serahkan kepada 
mekanisme pasar yang terlihat 
dari adanya upaya penciptaan 
pasar karbon seperti tercermin 
dalam program Reducing Emis-
sions from Deforestation & Fo- 
rest Degradation in Developing 

Countries (REDD). “Our climate 
is not your bussines, climate jus-
tice now!”, demikian tuntutan 
para demonstran yang melaku-
kan long march dari depan ge-
dung parlemen Kopenhagen ke 
tempat pertemuan UNFCCC di 
Bella Center.

Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) sekali-
gus Koordinator Umum La Via 
Campesina (gerakan petani in-
ternasional) Henry Saragih me-
nilai pertemuan UNFCCC telah 
salah arah dan mustahil bisa 
menyelematkan krisis iklim. 
Pendapat yang mengemuka di 
forum UNFCCC tidak mencer-

minkan upaya serius untuk 
menangani krisis iklim yang 
terjadi saat ini. Sebagai con-
toh, Henry melihat program 
REDD yang saat ini diper-
bincangkan di forum UNFC-
CC hanyalah salah satu cara 
beberapa negara maju un-
tuk berkelit dari tanggung 
jawab ter- hadap upaya pen-
gurangan emisi. Sebenarnya, 
industri di negara-negara 
maju hanya membayar se-
jumlah kompensasi kepada 
pemilik hutan di negara-
negara berkembang agar 
melestarikan hutan-hutan-
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nya. Hal ini dimungkinkan den-
gan mekanisme tukar gu- ling 
karbon seperti yang tertera 
dalam REDD. Sedangkan, emisi 
global yang dihasilkan industri 
itu sendiri tetap tak berkurang. 
Akibatnya, pengurangan emisi 
global yang ditargetkan UNFC-
CC tidak akan pernah tercapai.

Untuk keluar dari krisis 
iklim ini, Henry menilai harus 
ada perubahan sistem. Dalam 
bidang pertanian, harus ada pe-
rubahan sistem dari pertanian 
industrial yang membutuhkan 
input luar tinggi menjadi perta-
nian berwawasan agroekologi.
Hingga saat ini, sektor pangan 
dan pertanian menyumbang-
kan emisi gas rumah kaca 
dunia yang sangat signifikan. 

Sistem pertanian industrial 
yang membutuhkan input ting-
gi dan penurunan kemampuan 
ekologi tanah akibat metode 
bertani yang eksploitatif telah 
meningkatkan emisi gas rumah 
kaca dalam kegiatan pertanian. 
Corak pertanian industrial 
yang berorientasi pada ekspor 
dan pemenuhan pasar global 
telah memboroskan emisi le-
wat sistem transportasi jutaan 
ton bahan pangan yang dipin-
dahkan dari satu belahan bumi 
ke belahan bumi lainnya.

Serikat Petani Indonesia 
yang tergabung dalam La Via 
Campesina mengajukan pro-
posal pertanian berkelanjutan 
berbasis keluarga petani. Han-
ya dengan metode pertanian 

berkelanjutan emisi yang di-
hasilkan sektor pertanian dan 
pangan bisa dikurangi. Selain 
itu, konsep kedaulatan pangan 
harus benar-benar ditegakkan. 
Produksi pangan harus ditu-
jukan pada pemenuhan pasar 
domestik terlebih dahulu dan 
bukan berorientasi ekspor dan 
pemenuhan pasar global. Oleh 
karena itu, pertanian tidak 
bisa diserahkan pada sistem 
kapitalisme global lewat peru-
sahaan-perusahaan agribisnis 
transnasional. Tetapi harus di-
jalankan oleh sistem pertanian 
keluarga yang lebih ramah 
lingkungan.

Dalam demonstrasi ini, 
polisi setempat sempat me-
nangkap 900 aktivis yang didu-

ga melakukan vandalisme saat 
berdemonstrasi. Atas kejadian 
tersebut perwakilan dari para 
pengunjuk rasa menyatakan 
solidaritasnya, karena banyak 
dari aktivis yang ditangkap 
tidak melakukan tindak van-
dalisme. Polisi dinilai terlalu 
paranoid menghadapi para 
demonstran sehingga tidak 
bisa memilah-milah pihak yang 
melakukan vandalisme dan 
aksi damai. Hal ini sangat di- 
sayangkan mengingat reputasi 
baik Denmark sebagai salah 
satu anggota Uni Eropa yang 
menjunjung tinggi kebebasan 
berpendapat. Namun pada 
kesempatan kali ini, polisi Den-
mark bertindak serampangan 
dan tanpa perhitungan.#

tah (PP) yang akan jadi payung 
hukum masuknya swasta dan 
asing mengelola pertanian tan-
aman pangan.

Salah satu peraturan yang 
telah dikeluarkan adalah In-
struksi Presiden No. 5/2008 
tentang Fokus Program Ekono-
mi 2008-2009 termasuk di 
dalamnya mengatur Investasi 
Pangan Skala Luas (Food Es-
tate). Inpres ini dalam kaca-
mata pemerintah bertujuan 
untuk menjawab permasala-

han pangan nasional dengan 
memberikan kesempatan ke-
pada pengusaha dan inves-
tor untuk mengembangkan 
“perkebunan” tanaman pan-
gan. Setidaknya enam peru-
sahaa swasta nasional sudah 
siap menanamkan modalnya 
mengembangkan agribisnis di 
Merauke Integrated Food and 
Energy Estate (MIFE), yakni 
Bangun Tjipta, Medco Grup, 
Comexindo Internasional, 
Digul Agro Lestari, Buana Agro 

Tama, dan Wolo Agro Makmur. 
Bahkan, investor asal Arab 
Saudi, dari kelompok usaha 
Binladen sempat menengok ta-
nah Merauke.

Kita sadari bahwa alasan 
pemerintah selalu tentang 
minimnya modal dan begitu 
banyaknya alihfungsi lahan. 
Padahal dasar masalah per-
tanian di negeri ini bukanlah 
semata-mata modal. Tetapi, 
sistem politik ekonomi yang 
dijalankan di bidang pertanian. 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
menyesalkan pilihan kebijakan 
pemerintah mendongkrak 
produksi dengan food estate. 
Dengan alasan pemerintah 
mendorong ekonomi kerakya-
tan, negeri ini makin terbe-
lenggu kapital asing dan melib-
eralisasi semuanya yang justru 
akan mengancam kedaulatan 
pangan.

“Memang pemerintah 
melakukan beberapa upaya 
meningkatkan produksi pangan 
nasional, khususnya padi. Tapi, 
sayangnya, pemerintah justru 
mendorong program food es-
tate. Padahal, permasalahan 
utama pertanian kita adalah 
rendahnya kepemilikan lahan 

pertanian,” ujar Henry Saragih, 
Ketua Umum SPI.

Pemerintah hanya terfokus 
kepada kepentingan investor 
(pemodal) untuk datang ke 
Indonesia. Pemerintah sehar-
usnya menjadikan negeri ini 
mandiri dengan berpihak ke-
pada warga atau rakyatnya. Da-
pat diperkirakan program food 
estate ini akan menarik minat 
pemodal asing karena akan 
diberi banyak kemudahan un-
tuk “memiliki” dan mengelola 
lahan yang ada di Indonesia. 
Food estate ini bisa mengarah 
kepada feodalisme karena per-
an petani pribumi hanyalah se-
bagai mitra kerja alias “buruh” 
bagi pemodal di food estate.
Pemerintah akan diberi keun-
tungan dengan program food 
estate yaitu membuka peluang 
kerja semakin tinggi, pemasu-
kan pajak meningkat, dan dita-
mbah adanya pendapatan non 
pajak. Namun, kurang berpikir 
bahwa petani akan tetap men-
jadi buruh di negerinya sendi-
ri. Daripada diberikan kepada 
asing hendaknya pemerintah 
berpikir bagaimana jutaan ta-
nah mati atau tidur tersebut 
bisa dikelola oleh petani kita.#

Keluarga petani bahagia akan terancam kebahagiaannya 
apabila program food estate tetap dijalankan pemerintah.
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Pembaruan Agraria, Janji yang Belum 
Direalisasikan

PALEMBANG.  Sejak tahun 2006 
petani dan rakyat miskin di In-
donesia dijanjikan mendapat-
kan lahan melalui “landreform”. 
Isu ini begitu hangat di tahun 
2007-2008 karena presiden 
dan kabinetnya berencana 
membagi-bagikan tanah seluas 
9,25 juta hektar kepada petani. 
Program ini oleh Badan Per-
tanahan Nasional (BPN) dike-
nalkan dengan nama Program 
Pembaruan Agraria NAsional 
(PPAN).

JJ Polong, Wakil Ketua Ma-
jelis Nasional Petani (MNP) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
menyatakan “Tidak ada yang 
tahu kemana hilangnya pro-
gram ini. Sebab, BPN kemudian 
menjalankan program LARASI-
TA (Layanan Rakyat untuk Ser-
tifikasi Pertanahan). Sedang-
kan Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang Reforma Agraria yang 
dijanjikan tak kunjung ditan-
datangani presiden. Mungkin 
benar anggapan umum selama 
ini bahwa SBY sangat lamban 
dalam mengambil keputusan-
keputusan. Lebih cepat mengu-
mumkan sesuatu hal daripada 
mengimplementasikannya,” 
ungkap Polong.

Sampai pada pemilihan 
presiden Juli lalu tidak dapat 
dilihat keseriusan para calon 
presiden dimana Susilo Bam-
bang Yudhoyono (SBY) dan 
Jusuf Kalla (JK) yang masing-
masing menjadi calon presiden 
periode 2009-2014. “Hal terse-
but dapat dilihat tidak ada janji 
untuk melanjutkan program ini 
baik dari pihak SBY maupun JK. 
Bahkan, banyak yang terheran-
heran dengan program SBY 
kedepan. Soalnya, iklan-iklan 
beliau lebih menitikberatkan 
pada sosoknya yang dicintai 
keluarga dan sahabat-sahabat-
nya. SBY  menganggap rakyat 
sudah tahu apa program dan 
keberhasilan pemerintahan-
nya. Sehingga tak perlu lagi 
menjelaskan,” tambah Polong.

Konflik untuk Pembaruan 
Agraria di Palembang, seiring 
dengan belum adanya kepastian 
PPAN, konversi lahan pertanian 

menjadi lahan non pertanian 
terus berlangsung semakin 
meresahkan masyarakat 
khususnya petani. Akibatnya, 
konversi lahan sawah sedikit-
nya 10 ribu hektare per ta-
hun. Kepemilikan lahan oleh 
petani juga kian sempit dan 
semakin menjadi gurem, yak-
ni tinggal 0,3 hektare di Pulau 
Jawa, dan 1,19 hektare di luar 
Jawa. Bahkan akibat konversi 
lahan ini, di Kalimantan Timur 
semakin banyak petani tanpa 
tanah. Setidaknya 5.000 ha 
lahan pertanian telah menja-
di lahan pertambangan batu 
bara yang tersebar di 12 ka-
bupaten, ujar dia pula.

Belum lagi konflik agraria 
yang terus terjadi, setidaknya 
enam orang petani tewas 
akibat konflik lahan sepa-
njang tahun 2008, kata dia 
lagi. Ia menyampaikan, da-
lam keadaan seperti itu PPAN 
malah menjelma menjadi 
sekadar program sertifikasi 
lahan-lahan pertanian.”Lagi-
lagi pembaruan agraria 
direduksi menjadi persoalan 
administrasi pertanahan be-
laka,” tambah Polong.

Selanjutnya dia menga-
takan, berdasarkan penilaian 
SPI kemauan politik reforma 
agraria dengan “landreform” 
ini sejak awal sudah terasa 
janggal dan kini mulai terbuka 
tanda-tanda kebohongannya. 
Karena sejatinya pembaruan 
agraria ditujukan untuk men-
gurangi, bahkan meniadakan 
ketidakadilan struktur agrar-
ia, kata dia. Namun dengan 
percepatan sertifikasi lahan 
yang dikampanyekan seka-
rang, justru dikhawatirkan 
akan memperkuat struktur 
ketidakadilan itu dan malah 
semakin mempercepat me-
kanisme penciptaan pasar 
tanah. Idealnya tanah itu di-
sertifikatkan bukan untuk 
diperjualbelikan, tapi menja-
di bukti kepemilikan hak dan 
menjadi sarana bagi petani 
dan pemilik lahan mencapai 
keberlanjutan pencaharian 
untuk menjadi sejahtera.#

Usut Tuntas Kekerasan 
Terhadap Petani

P A L E M -
BANG. Dalam 
rangka Hari 
Hak Asasi 
M a n u s i a 
(HAM) Se-
dunia, Gera-
kan Rakyat 
untuk Hak 
Asasi Manu-
sia (GERA-
HAM) yang 
terdiri dari   
b e r m a c a m 
elemen rakyat 
yakni Serikat Petani Indonesia 
Sumatra Selatan (SPI Sumsel), 
Walhi Sumsel, LBH Palembang, 
OWA, SP-OI, dan elemen maha-
siswa Sumsel melakukan aksi 
di depan Mapolda Sumsel, Jalan 
Jenderal Sudirman, Palembang 
(10/12). Sementara di Suraba-
ya, Jawa Timur Serikat Petani 
Indonesia, bersama FPPI, Bari-
san Rakyat Melawan melaku-
kan Aksi Solidaritas. Massa SPI 
yang terdiri dari perwakilan 
DPW Jatim, DPW Jawa Tengah, 
DI Yogyakarta, Nusa Tenggara 
Barat berkumpul di Grahadi 
pukul 11.00 WIB.

Di Palembang aksi dibuka 
Rohman Karnadi, Ketua DPW 
SPI Sumsel, kemudian ratu-
san massa aksi melakukan 
longmarch menuju Mapolda 
Sumsel. ”Sampai saat ini sejak 
Indonesia merdeka HAM be-
lum ditegakkan sebagaimana 
mestinya, hal ini terbukti dari 
kasus penembakan petani 
ogan ilir oleh aparat Brimobda 
Sumsel terkait sengketa lahan 
Desa Rengas Ogan Ilir. Ini jelas 
melanggar HAM,  hak Ekono-
mi Sosial dan Budaya (Eko-
sob) dan inti utamanya adalah 
mengembalikan hak atas tanah 
masyarakat,” tegas Rohman.

Menurut Rohman, kekeras-
an yang dilakukan oleh Brimob-
da Sumsel harus diusut tuntas 
dengan diadilinya dan peme-
catan terhadap oknum Brimob 
yang melakukan penembakan 
terhadap 20 petani dalam per-
istiwa di Desa Rengas, Ogan 
Ilir. Disamping itu lahan harus 
dikembalikan kepada rakyat.

Selain melakukan pertunjukan 
teater dan pembacaan puisi, 
para pengunjukrasa yang ter-
diri dari aktifis LSM, ormas 
petani, dan mahasiswa ini juga 
menyerahkan sepasang sepatu 
lars yang sebelumnya telah dit-
aburi bunga. Sepatu ini diteri-
ma seorang staf Humas Polda 
Sumsel. Pengunjukrasa yang 
menyerahkan sepatu lars itu 
adalah Rohman Kanadi Ketua 
DPW Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Sumsel.

Dalam Aksi di Surabaya, 
peserta aksi melakukan Pem-
bakaran Peraturan Kapolri 
(Perkap) No.8 Tahun 2009 
Tentang Implementasi Prinsip 
dan Standar Hak Asasi Manusia 
Dalam Penyelenggaraan Tugas 
Kepolisian RI. Menurut Basu-
ki, Sekretaris SPI Jawa Timur, 
“Perkap ini merupakan salah 
satu peraturan yang konsider-
annya menggunakan UU No. 39 
Tahun 1999 tentang HAM. Tapi 
fakta menunjukan, kekerasan 
bersenjata dan intimidasi yang 
dilakukan polisi kepada petani 
masih sering terjadi di neg-
eri ini,” ungkap Basuki. Secara 
umum tuntutan dalam aksi ini 
adalah selesaikan konflik-konf-
lik agraria yang terjadi di Sum-
sel, Jawa Timur dan di seluruh 
Indonesia yang telah men-
imbulkan pelanggaran HAM 
dan hentikan kekerasan oleh 
aparat kepolisian, premanisme 
serta segala bentuk kekerasan 
baik fisik maupun psikis dalam 
penyelesaian persoalan-perso-
alan rakyat tani.#

REFORMA AGRARIA HAK ASASI PETANI
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Dinhut Kabupaten Manggarai 
Cabut Tanaman Kopi Rakyat

SPI Bentuk Tim Advokasi 
Penembakan Petani Ogan Ilir

KONFLIK AGRARIA KONFLIK AGRARIA

MANGGARAI. Di tengah per-
siapan Musyarawah Wilayah 
(Muswil) Nusa Tenggara Timur 
(NTT), anggota Serikat Petani 
Indonesia (SPI)  Basis Mbohang 
, Kecamatan Lelak, Kabupaten 
Manggarai, mendapatkan per-
lakuan  tidak menyenangkan 
dari petugas Dinas Kehutanan 
Kabupaten Manggarai. Tana-
man kopi yang mereka miliki 
dicabut dan dirusak petugas 
dinas kehutanan.

Kejadian ini bukan per-
tama kali terjadi di wilayah 
Kabupaten Manggarai. Konflik 
petani dengan Dinas Kehu-
tanan terjadi karena Dinas Ke-
hutanan mengakui tanah adat 
milik petani telah terjadi sejak 
lama. Salah satu contohnya di 
tahun 2002 di Mbohang terjadi 
pengrusakan lahan petani leb-
ih dari 130 Ha. Perusakan di-
lakukan melalui operasi besar-
besaran oleh Dinas Kehutanan 
dibantu polisi hutan, Brimob, 
dan TNI. Atas kejadian tersebut 
5 petani ditangkap. Selain itu 
di pertengahan  2009, seorang 
petani yang merupakan pemu-
ka adat di Gendang Herokoe di-
panggil polisi dengan tuduhan 
menggunakan kayu dari ka-
wasan hutan untuk memban-
gun  rumah adat, padahal kayu 
tersebut diambil dari Lingko 
(kawasan adat). 

Untuk mengadukan peru-
sakan tersebut, 27 orang petani 
menemui anggota DPRD Mang-
garai komisi D, karena anggota 
dewan komisi B yang menan-
gani masalah pertanian sedang 
mengadakan rapat anggota. 
Jumat (11/12). Anggota dewan 
menjanjikan akan memanggil 
Kepala Dinas Kehutanan pada 
esok harinya untuk menjelas-
kan masalah ini. Esoknya, ang-
gota dewan menepati janjinya 
dengan memanggil Kepala 
Dinas Kehutanan Manggarai 
untuk memberikan penjelasan 
kepada petani atas pengrusa-
kan yang dilakukan anggotan-
ya di lapangan. Kepala Dinas 
Kehutanan bertemu dengan 
anggota dewan, beberapa pen-
gurus SPI cabang Manggarai 

PALEMBANG. Serikat Petani 
Indonesia (SPI) membentuk 
tim investigasi dan advokasi 
untuk mengetahui lebih men-
dalam mengenai kejadian yang 
dialami petani Ogan Ilir (OI) 
Sumatra Selatan. Tim investi-
gasi dan advokasi ini diketuai 
oleh Achmad Ya’kub, Ketua Ka-
jian Strategis Nasional SPI. Da-
lam kesempatan ini Syahroni, 
Ketua Departemen Pendidikan 
Nasional SPI, ditugaskan ke OI 
untuk menindaklanjuti kasus 
penembakan yang dilakukan 
aparat Brigadir Mobil (Bri-
mob) setempat. 
Sengketa lahan 
yang terjadi 
di Ogan Ilir 
S u m s e l 
t e r j a d i 
ka re n a 
P T P N 
VII te-
lah me-
langgar 
k e s e -
pakatan 
bersama 
d i a t a s 
m a t e r a i 
antara pihak 
perusahaan dan 
masyarakat sekitar 
perkebunan.  Dalam kese-
pakatan tersebut dicantumkan  
bahwa lahan seluas 800 hek-
tare akan diserahkan kembali 
kepada warga setelah pihak 
PTPN VII melakukan panen dan 
selesai menggarap lahan terse-
but. Selanjutnya warga mem-
bersihkan lahan dan mendiri-
kan pondok-pondok yang tidak 
permanen di areal tersebut se-
bagai bukti kepemilikan lahan.

Namun surat kesepaka-
tan itu dilanggar oleh pihak 
PTPN VII. Pondok-pondok 
yang dibangun warga desa 
kembali dibongkar, dan konflik 
pun memanas lagi. Akhirnya 
dilakukan negosiasi dan per-
temuan kembali dengan di-
mediasi oleh Pemda OI. Hadir 
dalam pertemuan di awal 2009 
itu adalah perwakilan warga 
desa, PTPN VII, Polres, Pemda 
OI dan instansi terkait, dan me-

serta Wahyu Agung Perdana, 
Staf Departemen Penguatan 
Organisasi SPI. Dalam rapat 
tersebut Dinas Kehutanan 
mengakui bahwa tanggal 7-9 
Desember ada kegiatan pe-
nilaian reboisasi yang dilaku-
kan oleh kontraktor CV Pelita 
Mas. Saat itu 9 orang yang 
dipimpin Klemens Ngangga, 
Sekretaris Dinas Kehutanan 
menemukan tanaman kopi 
masyarakat, namun tidak 
mengakui mencabutnya. Di-
nas kehutanan menyampai-
kan permintaan maaf kepa-
da petani jika ada tanaman 
petani yang tercabut, Dinas 
Kehutanan juga mengklaim  
wilayah tersebut telah lama 
menjadi kawasan hutan RTK 
111. 

Pada pertemuan tersebut 
Martinus Sinani, Ketua SPI 
cabang Manggarai tetap men-
egaskan bahwa wilayah terse-
but adalah tanah adat, dan 
siapapun tidak berhak meru-
sak tanaman petani. Di akhir 
pertemuan, komisi B DPRD 
Manggarai menyarankan SPI 
cabang Manggarai membuat 
surat untuk mengajukan 
penetapan tapal batas tanah 
adat dan Komisi B bersedia 
membantu formulasi surat 
pengajuannya. Selain hal di 
atas komisi B menetapkan 
selama belum ada peneta-
pan tapal batas baru, maka 
wilayah tersebut dalam sta-
tus quo, artinya tidak boleh 
ada aktifitas penanaman baru 
apalagi pengrusakan tana-
man petani, dan petani tetap 
boleh melakukan panen dari 
tanaman yang telah ditanam.
Pengrusakan dan pencabutan 
tanaman kopi yang dilakukan 
petugas Dinas Kehutanan 
bermula dari sengketa tanah 
petani di Mbohang dengan 
Dinas Kehutanan sejak zaman 
kolonial, pada waktu itu Be-
landa memasang batas tanah 
(patok) hingga menyerobot 
tanah adat, pada tahun 1986 
Dinas Kehutanan memper-
luas patok hingga menyero-
bot tanah adat masyarakat.#

mutuskan pembentukan Tim 
untuk penyelesaian sengketa 
dan pengukuran batas wilayah 
yang di pimpin oleh BPN kabu-
paten.

Hasil pengukuran BPN OI 
yang tidak diketahui oleh warga 
desa prosesnya, ternyata tidak 
jauh beda dengan pengukuran 
manual yang dilakukan oleh 
warga desa. Namun demikian 
proses eksekusi pembagian la-
han tidak kunjung dilakukan. 
Akhirnya warga berinisiatif 
dengan memasang batas-batas 

dan membangun pondok-
pondok sederhana 

di lahan terse-
but. Namun 

b e r u l a n g 
kali ba-

t a s- b a -
tas lah-
an dan 
p o n -
dok se-
lalu di-
r u s a k 
o l e h 

s a t g a s 
PTPN VII. 

Hingga 
saat ini, 30 

anggota Sat-
Brimob yang ber-

tugas di lokasi saat ter-
jadi kerusuhan telah diperiksa 
penyidik Bidang Profesi dan 
Pengamanan (Propam) Polda.

 Sementara itu tim inves-
tigasi dan advokasi SPI di Ja-
karta bersama Lembaga Ban-
tuan Hukum (LBH) Palembang 
dan elemen lainnya bersama 
20 korban penembakan petani 
OI akan melaporkan kejadian 
kepada DPR RI, Komnas HAM, 
Kompolnas, Mabes Polri, serta 
amelakukan protes kepada 
PTPN. 

“Obat luka petani Ogan 
Ilir adalah bukan dengan di-
adilinya pelaku penembakan, 
ataupun sembuhnya luka tem-
bak, luka pukul, dan kerugian 
lainnya yang menimpa para 
petani setempat, tapi obat mu-
jarabnya adalah kembalinya 
tanah-tanah warga desa,” tegas 
Ya’kub.
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Petani Kecam Agroindustri Daging Babi Tiga Petani 
Korea Ditolak 
Masuk Swiss

KOPENHAGEN. Serikat Petani 
Indonesia (SPI) bersama ratu-
san petani yang tergabung da-
lam La Via Campesina melaku-
kan aksi protes di depan kantor 
Axelborg, sebuah agroindustri 
daging babi terbesar di Den-
mark (13/12). Perusahaan 
itu dituduh sebagai salah satu 
perusahaan agroindustri pe-
nyumbang emisi gas rumah 
kaca yang menyebabkan pe-
manasan global.

Axelborg merupakan pe-
main besar industri daging 
di Denmark. Lebih dari 85% 
daging babi yang diproduksi 
di Denmark ditujukan untuk 
pasar ekspor dan dikirim ke 
berbagai belahan bumi. Den-
mark sendiri membutuhkan 
kedelai dalam jumlah besar 
untuk pakan babi yang diim-
por dari Argentina dan negara-
negara penghasil kedelai lain-
nya. Pengadaan kedelai dalam 
jumlah besar-besaran meng-
hasilkan sejumlah besar emisi 
untuk sistem transportasinya 
dan juga menghabiskan hutan-
hutan untuk dikonversi menja-

di ladang. Belum lagi jutaan ton 
pupuk kimia dan pestisida yang 
dibutuhkan untuk menyiram 
sistem monokultur dalam 
jumlah yang raksasa. Sistem 
produksi seperti itu dinilai te-
lah memboroskan emisi gas 
rumah kaca yang menyebab-
kan pemanasan global. Saat ini 
produksi pangan dan pertani-
an menyumbangkan setengah 
dari total emisi gas rumah kaca 
yang dilepas ke atmosfer. Emisi 
tersebut dilepaskan melalui 
sistem produksi dan distribusi 
termasuk perdagangan pangan 
antar negara.

Henry Saragih, Ketua 
Umum SPI yang juga meru-
pakan Koordinator Umum La 
Via Campesina, menyatakan 
sistem pertanian seperti itu 
harus disudahi. “Saat ini kita 
membutuhkan sistem yang 
lebih baik, tidak merusak ling-
kungan dan bisa menyejahter-
aan petani. Bukan sistem yang 
mengakomodasi kerakusan 
kapitalisme global yang berori-
entasi profit belaka,” katanya. 
Lebih jauh, Henry menawar-

kan konsep kedaulatan pangan 
dan pertanian berkelanjutan 
sebagai alternatif dari sistem 
agribisnis. Dalam kedaulatan 
pangan, produksi pertanian 
harus ditujukan untuk pe-
menuhan pasar domestik bu-
kan untuk kepentingan pasar 
global yang dikuasai sejumlah 
perusahaan transnasional. 
Hak-hak petani sebagai pro-
dusen produk pertanian harus 
diakui, mereka berhak untuk 
menentukan apa yang akan 
mereka produksi tanpa deter-
minasi dari kepentingan pasar 
global. Akses terhadap tanah, 
finansial dan teknologi harus 
dibuka selebar-lebarnya. Be-
gitu pun dengan paten atas 
benih yang selama ini dikua-
sai perusahaan-perusahaan 
besar dan petani tergantung 
terhadapnya. “Benih adalah 
mahluk hidup, tidak boleh di-
patenkan!” tegas Henry. 

Dia juga percaya sistem 
pertanian berkelanjutan yang 
berwawasan agroekologi bisa 
membantu upaya penyelama-
tan atas perubahan iklim. Per-
tanian berkelanjutan yang saat 
ini banyak dipraktekkan per-
tanian keluarga menghasilkan 
emisi gas rumah kaca yang jauh 
lebih kecil dibanding pertanian 
monokultur yang dipraktek-
kan perusahaan agribisnis rak-
sasa. “Pertanian berkelanjutan 
bisa membantu mendinginkan 
planet. Saat ini dunia tidak 
kekurangan produksi pangan, 
namun banyak kasus kelaparan 
di negara-negara terbelakang. 
Ini disebabkan sistem produk-
si distribusi yang berbasiskan 
pasar sehingga rakyat miskin 
di negara-negara terbelakang 
tidak bisa mengakses bahan 
pangan,” tambah Henry.#

JENEWA. Tiga petani asal Ko-
rea yang akan mengikuti aksi 
damai melawan WTO ditahan 
oleh imigrasi Swiss (28/11). 
Pemerintah Swiss beralasan 
pengusiran tersebut untuk 
menghindari kekacauan saat 
aksi terkait rekam jejak mer-
eka pada pertemuan WTO 
Hong Kong. Namun terbukti 
alasan tersebut hanya dibuat-
buat saja. Akhirnya aksi di Je-
newa rusuh tanpa kehadiran 
mereka. Sekelompok peny-
usup tak dikenal membuat 
kekacauan di mana-mana.

“Tindakan pemerintah 
Swiss sangat tidak berala-
san, ini suatu tindakan anti 
demokrasi. Seharusnya sia-
papun yang ingin melakukan 
aksi damai tidak dihalang-
halangi,” ujar Cecep Risnan-
dar, Ketua Departemen Ko-
munikasi SPI. Lebih lanjut 
Cecep menengarai tindakan 
pemerintah Swiss tersebut 
disebabkan tekanan dari 
WTO yang tidak ingin ada 
gerakan massif yang menen-
tang perdagangan bebas. Ini 
merupakan tindakan mela-
wan demokrasi oleh WTO, 
yang tidak menerima per-
bedaan pendapat, meskipun 
itu didukung rakyat banyak. 
WTO hanya menerima pe-
sanan dari perusahaan mul-
tinasional untuk kepentingan 
bisnis saja. La Via Campesina 
mengutuk tindakan pemerin-
tahan Swiss ini yang akhirnya 
berhasil "mengembalikan" 
ketiga petani ini kembali ke 
negaranya dan ditolak hanya 
untuk menyatakan penda-
parnya.#

Aksi teatrikal peserta aksi yang berkostum babi dan menolak 
agroindustri daging babi di Denmark.
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WTO, TNCs, & Pemerintah Neoliberal 
adalah Pelanggar Hak Asasi Petani

TOLAK WTO

JENEWA.  Organisasi Perdagan-
gan Dunia (WTO) yang berdiri 
sejak tahun 1995 ditu- ding 
terlalu besar mengakomodasi 
kepentingan perusahaan trans-
nasional (TNCs), terutama da-
lam perundingan pertanian. 
Dengan sinergi TNCs, WTO dan 
pemerintahan neoliberal, se-
jak media 1990-an ini mereka 
menciptakan ekonomi yang 
benar-benar menghancurkan 
peri kehidupan rakyat.  Medio 
2007 hingga saat ini, mereka 
“memasak” krisis, mulai dari 
pangan, iklim, energi, hingga 
finansial.

Hal tersebut dikemukakan 
dalam rangkaian aksi rakyat 
melawan Konferensi Tingkat 
Menteri (KTM) 7 WTO dengan 
bentuk “Tour Penjahat Korpo-
rasi ”, yang mengunjungi tiga 
perusahaan: Bunge, Cargill, 
dan Migros.

Bunge adalah promotor 
agrofuel terbesar di dunia. Ke-
delai, terutama transgenik, di-
tanam secara monokultur di 
Amerika Latin. “Secara khusus 
di Paraguay, hal ini menyebab-
kan 90.000 keluarga tani dan 
masyarakat adat tergusur dari 
tanahnya,” ujar Jorge dari Or-
ganisasi Petani Kecil Paraguay.

Sementara Cargill adalah 
penguasa perdagangan ko-
moditi biji-bijian di dunia.  Saat 
dunia mengalami krisis pangan 
pada tahun 2007 hingga seka-
rang, Cargill adalah salah satu 

dari lima perusahaan di dunia 
yang mendapatkan keuntun-
gan besar dari  spekulasi dan 
ekspor-impor biji-bijian.

Tempat terakhir adalah 
Migros, supermarket dan ran-
tai eceran terbesar di Swiss. 
Seperti biasa, supermarket 
semacam ini terus menekan 
harga semurah mungkin. “Me- 
reka membeli produk sayur-
sayuran, susu dan daging dari 
petani Swiss dengan harga se-
murah mungkin. Kontrak yang 
ada bahkan di bawah ongkos 
produksi jadi hanya petani 
besar yang menerima subsidi 
yang dapat bertahan di dalam 
sistem yang gila ini,” cetus Rudi 
Berli dari Uniterre.

Sekitar 200 orang dari se-
luruh dunia ikut serta pada aksi 
tour ini. Selain kampanye kepa-
da media, aksi ini juga berguna 
bagi pendidikan publik rakyat 
Jenewa. Mereka memperhati-
kan pesan yang disebarkan se-
lama aksi, sehingga aksi sangat 
atraktif dan damai.

Sementara di dalam KTM 7 
WTO, tidak akan terjadi konklu-
si Putaran Doha. Sejumlah 153 
menteri anggota WTO hanya 
akan bertemu untuk mengam-
bil komitmen dan stocktaking, 
dan menyelesaikan hal-hal 
di luar Putaran Doha. Namun 
yang jelas, di meja perundin-
gan mereka akan tetap mem-
perjualbelikan pangan dan 
pertanian.#

Para peserta aksi dari Korea di Jenewa-Swiss yang tergabung 
dalam La Via Campesina, menolak bangkitnya WTO 

REDD Sebabkan 
Ketidakadilan 
Sosial

WTO Perparah 
Kris Pangan, 
Energi, dan Iklim

PERUBAHAN IKLIM TOLAK WTO

KOPENHAGEN. Progam Re-
ducing Emissions from Defor-
estation and Forest Degrada-
tion in Developing Countries 
(REDD) yang dirundingkan 
dalam UNFCCC merupa-
kan solusi yang keliru untuk 
mengatasi perubahan iklim 
(11/12). Hal tersebut dike-
mukakan Ketua Umum Ser-
ikat Petani Indonesia (SPI) 
yang juga merupakan Koor-
dinator Umum La Via Campe-
sina, Henry Saragih dalam 
diskusi publik yang diikuti 
ratusan aktivis lingkungan 
dunia yang tergabung dalam 
Klimaforum.

Henry mengemukakan 
contoh penerapan REDD di 
Indonesia. Meski REDD be-
lum diresmikan UNFCCC, na-
mun implementasinya sudah 
mulai dijalankan pemerintah 
Indonesia.  Di Jambi sejum-
lah lahan hutan direncana-
kan untuk didaftarkan dalam 
program REDD. 

Padahal di lahan terse-
but terdapat kelompok-kel-
ompok masyarakat adat dan 
petani yang mengelola lahan 
pertanian untuk kehidupan-
nya. Akibatnya, para petani 
harus diusir dari lahan-lahan 
tersebut hanya dengan ala-
san konservasi hutan. “Yang 
menghasilkan emisi adalah 
industri besar, kenapa petani 
yang harus berkorban?” ser-
gah Henry.

Seharusnya upaya penye-
lamatan dari perubahan iklim 
global tidak diserahkan pada 
perusahaan-perusahaan dan 
sistem pasar. Masyarakat 
lokal harus diajak untuk me-
nentukan cara yang terbaik 
guna penyelamatan peruba-
han iklim. Sementara itu, 
industri-industri penghasil 
emisi gas rumah kaca harus 
dipaksa untuk mengurangi 
pembuangan emisi gas ru-
mah kaca ke atmosfer.

“Keadilan iklim harus 
ditegakkan sekarang juga, 
yang diubah sistemnya bu-
kan iklimnya,” jelas Henry.#

JENEWA. WTO makin mem-
perparah krisis pangan, kri-
sis energi dan iklim yang 
melanda dunia saat ini. Hal 
tersebut mengemuka da-
lam pertemuan masyarakat 
dunia menentang WTO yang 
diadakan secara pararel 
dengan pertemuan tingkat 
Menteri Ke-7 WTO di Je-
newa, Swiss (29/11).

Di India cukup banyak 
petani yang tidak bisa lagi 
berproduksi lantaran pasar 
minyak domestik diserbu 
oleh produk CPO (Crude 
Palm Oil) dari Indonesia dan 
Malaysia. “Fenomena ini ter-
jadi karena sistem produksi 
pertanian ditentukan oleh 
pasar global seperti yang 
dipromosikan oleh WTO. 
Sehingga produksi pertani-
an diarahkan untuk berori-
entasi ekspor,” ujar Yudtfhir 
Singh, salah satu pemimpin 
La Via Campesina asal In-
dia.

Dengan sistem produksi 
seperti ini, hanya perusa-
han-perusahaan agribis-
nis besar saja yang mampu 
menuai keuntungan. Seda- 
ngkan para petani kecil yang 
jumlahnya sangat dominan 
akan semakin tersisih.

La Via Campesina seba-
gai organisasi petani inter-
nasional mempromosikan 
kedaulatan pangan sebagai 
jalan alternatif untuk keluar 
dari krisis multi dimensi ini. 
Dalam kedaulatan pangan, 
produksi pertanian tidak 
boleh didikte oleh kebi-
jakan pasar global. Produksi 
harus diprioritaskan untuk 
pemenuhan pasar lokal dan 
nasional terlebih dahulu 
sebelum pemenuhan eks- 
por.

Dalam kedaulatan pa 
ngan juga, produksi pertani-
an harus dijalankan secara 
berkelanjutan. Sehingga 
mampu memberikan sum-
bangan nyata bagi upaya 
penyelamatan krisis iklim 
global yang terjadi saat ini.#
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PERUBAHAN IKLIMTOLAK WTO

Aksi Keprihatinan Petani terhadap 
Perubahan Iklim Global

Aksi Simpatik Mengusir WTO

KOPENHAGEN. La Via Campe-
sina menggelar aksi keprihati-
nan atas perundingan peruba-
han iklim dengan menyalakan 
lilin bersama di pusat kota 
Kopenhagen,(10/12). Pe-
rundi- ngan perubahan iklim 
(UNFCCC) ini diselenggarakan 
Perserikatan Bangsa-bangsa 
(PBB) sebagai respon atas per-
masalahan perubahan iklim 
global dan dihadiri oleh sejum-
lah kepala negara anggota PBB 
serta ditengarai telah disusupi 
agenda neoliberal. Hal ini bisa 
dilihat dari upaya penyelesaian 
krisis iklim dengan berbagai 
mekanisme perdagangan sep-
erti upaya penciptaan pasar 
karbon, skema REDD, agrofuel 
dan hal-hal lain yang berbau 
bisnis.

La Via Campesina sebagai 
organisasi gerakan petani in-
ternasional meyakini masalah 
perubahan iklim tidak bisa 
diselesaikan dengan berba-
gai mekanisme ini. Keadilan 
iklim harus ditegakkan untuk 
menjawab permasalahan kri-
sis iklim secara menyeluruh. 
Rakyat dari berbagai dunia 
tidak boleh menyerahkan up-
aya penyelamatan perubahan 
iklim pada kekuatan pasar di 
bawah rejim neoliberal Hingga 
saat ini sektor pangan dan per-
tanian adalah salah satu pe-
nyumbang emisi CO2 terbesar. 
Sistem pertanian industrial di 
negara-negara maju telah men-
gubah cara berproduksi secara 
besar-besaran. Lahan-lahan 
monokultur yang luas dikelola 
oleh mesin-mesin yang meng-
hasilkan emisi CO2 yang be-
sar. Pupuk kimia diproduksi 
besar-besaran dari minyak 
bumi, yang artinya melepaskan 
gas rumah kaca besar-besaran. 
Selain itu akibat dari produksi 
pupuk kimia tersebut, sistem 
pertanian menjadi lebih banyak 
lagi melepas gas rumah kaca 
ke udara. Orientasi produksi 
pertanian yang lebih menguta-
makan ekspor telah mengubah 
pola konsumsi masyarakat 
dunia. Masyarakat di belahan 
bumi selatan dipaksa meng-

konsumsi pangan dari belahan 
bumi utara dan sebaliknya. Un-
tuk memindahkan jutaan ton 
bahan pangan tersebut memer-
lukan energi yang sangat besar 
yang tentunya menghasilkan 
emisi besar pula.

Atas dasar itu, La Via 
Campesina mempromosikan 
metode pertanian berkelanju-
tan berbasis keluarga petani 
untuk melawan sistem perta-
nian industrial tersebut. Per-
tanian keluarga bisa melaku-
kan budidaya pertanian secara 
beragam dengan produktivitas 
yang lebih baik dibanding in-
dustri. Petani keluarga men-
ganggap pertanian tidak hanya 
bisnis tapi di dalamnya terda-
pat nilai-nilai kebudayaan, ke-
percayaan, lingkungan dan 
kehidupan itu sendiri. Selain 
itu, prinsip kedaulatan pangan 
harus ditegakkan agar produk-
si pertanian tidak lagi berori-
entasi ekspor. Produksi pangan 
dan pertanian harus ditujukan 
untuk pemenuhan pasar do-
mestik terlebih dahulu. Sehing-
ga tidak lagi diperlukan energi 
besar untuk memindahkan ba-
han pangan dari satu belahan 
dunia ke belahan lainnya

Koordinator Umum La Via 
Campesina, Henry Saragih, 
menyatakan dengan menegak-
kan prinsip kedaulatan pangan 
dan prinsip agroekologi bisa 
mengubah sistem produksi 
pertanian menjadi ramah 
emisi. “Pertanian berkelanju-
tan berbasis keluarga petani 
bisa membentu mendinginkan 
planet,” ujarnya. Henry juga 
sangat yakin produktivitas per-
tanian keluarga jauh lebih baik 
dibanding pertanian industrial 
skala besar. Ini dibuktikan den-
gan produktivitas pertanian 
padi di Indonesia yang sejak 
dulu hingga saat ini dikerja-
kan oleh keluarga-keluarga 
petani dan merupakan salah 
satu yang paling produktiv. 
Sayangnya saat ini pemerintah 
Indonesia akan membuka per-
tanian padi untuk dikerjakan 
perusahaan-perusahaan besar 
dalam proyek food estate.#

JENEWA. La Via Campesina 
dan gerakan rakyat Jenewa 
menggelar aksi damai dengan 
menyalakan lilin persis di de-
pan gedung tempat konferensi 
tingkat menteri WTO ke-7 ber-
langsung, Senin (30/11). Para 
demonstran mengatakan libe- 
ralisasi perdagangan merupak-
an biang keladi dari krisis yang 
terjadi saat ini dan mendesak 
WTO keluar dari pertanian. 
Aksi ini diiikuti oleh delegasi 
La Via Campesina yang datang 
dari India, Indonesia, Jepang, 
Korea, India, Filipina, dan se-
jumlah negara Eropa. Semua 
peserta aksi berjajar mengeng-
gam sebatang lilin yang bertu-
liskan “Down down WTO!”, 
“WTO cooking crises”, “Food so- 
vereignty now!”. Aksi ini dilaku-
kan untuk menunjukkan bahwa 
gerakan menentang WTO ada-
lah aksi non kekerasan, meng-
ingat dua hari sebelumnya aksi 
menentang WTO yang diikuti 
5000 orang disusupi perusuh 
yang menyebabkan kekacauan 
di kota Jenewa. “Musuh kami 
bukanlah kota Jenewa atau 
polisi, kami hanya ingin meng-
gagalkan WTO,” kata Moham-
mad Ikhwan, seorang delegasi 
asal Indonesia.

Sebelumnya tiga orang 
delegasi asal Korea dila-
rang masuk ke Jenewa untuk 
melakukan protes terhadap 
WTO. Ada kabar yang men-
gatakan pelarangan tersebut 

terkait erat dengan upaya 
protes yang dilakukan tiga 
orang Korea tersebut terh-
adap WTO, sehingga mereka 
didaftarhitamkan. Hal ini ada-
lah preseden buruk terhadap 
demokrasi dan hak untuk 
menyatakan pendapat. WTO 
berupaya untuk membung-
kam setiap pendapat yang 
mengkritisi kebijakan pasar 
bebas.

La Via Campesina sebagai 
organisasi gerakan petani ke-
cil menawarkan kedaulatan 
pangan sebagai jalan keluar 
dari krisis. Pasar bebas tidak 
akan mampu memberikan 
makan kepada penduduk 
dunia dengan adil. Hanya 
masyarakat yang berhak me-
nentukan apa yang ingin dia 
tanam dan apa yang ingin dia 
konsumsi tanpa determin-
sasi dari pasar global. Aturan 
yang WTO memberikan kes-
empatan kepada perusa-
haan-perusahaan besar un-
tuk menghegemoni produksi 
dan konsumsi pangan rakyat. 
Akhirnya rakyat kehilangan 
kemerdekaan untuk menen-
tukan produksi dan konsum-
si atas pangannya sendiri. 
Keadaan ini harus diubah, 
gerakan rakyat tidak bisa ber-
diam diri tapi harus bangkit 
melawan rejim pasar bebas. 
WTO sebagai salah satu pilar 
rejim pasar bebas harus diu-
sir keluar dari pertanian.#

Aksi menyalakan lilin yang dilakukan oleh delegasi La Via 
Campesina sebagai upaya menolak WTO dari pertanian 
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La Via Campesina Bergabung dalam Mobilisasi Global, 
Menuntut Solusi atas Krisis Iklim Dunia 

PERUBAHAN IKLIM

KOPENHAGEN. Ratusan petani 
kecil dari seluruh dunia telah 
berkumpul di Kopenhagen 
pada Desember yang lalu untuk 
mempertahankan usulan mere-
ka dalam mengatasi krisis iklim 
global. Pertanian berkelanju-
tan dan produksi pangan lokal 
yang selama ini dilakukan oleh 
petani kecil yang sebenarnya 
merupakan solusi untuk men- 
dinginkan bumi.

Para petani kecil inilah 
yang sebenarnya berperan 
penting dalam meminimalkan 
penggunanan karbon pada la-
han pertaniannya. Mereka ini 
hampir tidak menggunakan 
bahan bakar berbasis fosil 
ataupun kimia dalam kegiatan 
bertaninya. Dengan mengkon-
sumsi makanan lokal, maka 
akan lebih sedikit energi dan 
sumber daya yang digunakan 
untuk mendistribusikan pa- 
ngan di planet ini.

Pengalihan dari industri 
pertanian monokultur yang 
memberi dampak besar bagi 
emisi rumah kaca ke pertanian 

berkelanjutan berskala kecil 
dan pengembangan pasar lokal 
akan benar-benar memung-
kinkan pengurangan besar-be-
saran dari semua efek negatif 
gas rumah kaca.

Setiap diskusi tentang per-
dagangan karbon, bioteknolo-
gi, teknologi perbaikan, dan 
mekanisme perdagangan yang 
saat ini dibahas dalam United 
Nations Framework Climate 
Change Conference (UNFCCC) 
benar-benar tidak relevan un-
tuk didiskusikan, begitu pula 
konsep mengenai pengurangan 
konsumsi.

Oleh karena itu, La Via 
Campesina meyakini bahwa 
langkah-langkah inilah yang 
harus dilakukan di Kopenha-
gen. “Kami percaya bahwa as-
pirasi dan seruan setiap orang 
di dunia ini haruslah diper-
dengarkan, semakin global-
nya gerakan demokratis untuk 
keadilan dari banyak gerakan 
sosial yang mempersiapkan 
diri untuk pertemuan Kopen-
hagen nanti menunjukkan be-

tapa pentingnya masalah ini,” 
tegas Cecep Risnandar selaku 
Ketua Departemen Komunikasi 
Serikat Petani Indonesia yang 
juga tergabung dalam La Via 
Campesina (Organisasi Petani 
Internasional).

Sejarah menunjukkan bah-
wa gerakan sosial memiliki 
banyak bentuk untuk menyu-
arakan aspirasi dan protes, bisa 
berupa lagu, bisikan, teriakan, 
dengan bernyanyi, bermain, 
berbicara, atau berdebat.  Di La 
Via Campesina, ketidaktundu-
kan masyarakat sipil terhadap 
peraturan-peraturan baku  
yang sering memarjinalkan 
masyarakat kecil selalu men-
jadi bagian dari strategi yang 
dilakukan untuk mendukung 
kedaulatan pangan, selain 
melalui diskusi, kerja politik, 
serta promosi alternatif.

Ketika ratusan petani men-
duduki lahan yang dirampas 
oleh perusahaan transnasion-
al, ketika ribuan dari mereka 
berkumpul di depan WTO dan 
meminta untuk mengakhiri 

liberalisasi pasar pertanian, 
sebenarnya kita mempertah-
ankan hak kita untuk terus 
hidup. Begitu juga hak kita 
untuk memberi makan dunia 
dan untuk memberi makan diri 
kita sendiri. Hak kita untuk di-
hormati dan untuk keluar dari 
kemiskinan.

La Via Campesina mendu-
kung dan mengambil bagian 
terdepan dalam tindakan-
tindakan non-kekerasan yang 
berupa ketidaktundukan 
masyarakat sipil terhadap ke-
bijakan-kebijakan para peme-
gang kekuasaan dan pemilik 
modal, apabila hal ini dibenar-
kan secara politis dalam rangka 
mengembangkan masyarakat 
yang lebih adil dan bermarta-
bat.

La Via Campesina jelas 
menolak kekerasan sebagai 
sarana pencapaian tujuan, La 
Via Campesina juga menolak 
kekerasan dari kebijakan yang 
dibahas secara tertutup. Kebi-
jakan-kebijakan yang memung-
kinkan perusahaan menda-
patkan kredit karbon untuk 
mengembangkan perkebunan 
monokultur adalah kebijakan 
yang berujung pada kekerasan. 
Di desa-desa terpencil, kebi-
jakan ini dapat mengarah pada 
penggusuran tanah, penin-
dasan, perlawanan oleh petani, 
dan kehancuran lingkungan.

La Via Campesina sangat 
mengutuk hukum represif yang 
berlaku di Denmark yang mem-
berangus perbedaan penda-
pat. Oleh karena itu, seiring 
dengan terus bergulirnya UN-
FCCC, La Via Campesina terus 
mengajak dan memobilisasi 
untuk menguatkan kesatuan 
di antara semua gerakan sosial 
yang besardan beragam ini. La 
Via Campesina percaya bahwa 
demokrasi kepercayaan hanya 
dapat diperkuat dengan mem-
perkenankan orang-orang dari 
seluruh dunia mempertahank-
an dan melaksanakan keadi-
lan iklim, keadilan pangan dan 
keadilan sosial. Globalize Hope, 
Globalize Struggle. #

Henry Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia dan Koordinator Umum La Via Campesina) 
bersama dengan peserta aksi lainnya menyalakan lilin sebagai bentuk proses terhadap UNFCCC
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SPI Hadiri Workshop 
Pertanian Berkelanjutan di Laos

PENDIDIKAN

LAOS. Serikat Petani Indone-
sia (SPI) mengikuti Workshop 
“Pertanian berkelanjutan” Re-
gional Asia yang diselenggara-
kan Oxfam Solidarity Belgium 
(OSB) di kota Vientiene, Laos, 
18-22 November 2009. Kegia-
tan ini bertujuan untuk mem-
beri perspektif tentang gerakan 
dan analisis regional tentang 
situasi politik, ekonomi, so-
sial budaya, lebih khususnya 
mengenai penetrasi transna-
sional dan institusi WTO, FTA 
terhadap petani dan produsen 
skala kecil.

Syahroni, Ketua Departe-
men Pendidikan SPI, hadir se-
bagai narasumber mengenai 
perspektif penguatan organ-
isasi menyikapi situasi region-
al yang ada. Ia menyampaikan 
pengetahuannya tentang SPI, 
La Via Campesina dan analisis 
regional keadaan sosial, ekono-
mi-politik dan budaya petani 
kecil di Asia, serta langkah apa 
yang harus dan sudah dilaku-
kan sebagai gerakan petani 
kecil. Kegiatan yang dilakukan 
adalah diskusi untuk mencari 
jalan keluar dari masalah yang 
dihadapi petani di Laos, Thai-
land, dan Vietnam. 

Syahroni sebagai dinam-
isator dan pengarah sistema-
tika proses diskusi kelompok, 
mengatakan “Hasil diskusi me-
nemukan akar masalah yang 
dihadapi petani dan produsen 
skala kecil antara lain, alat 

produksi yang minim, pengua-
saan lahan yang terbatas, benih-
benih lokal dan Sumber Daya 
Alam yang semakin berkurang. 
Selain itu, infrastruktur tidak 
memadai serta distribusi hasil 
panen kurang menguntung-
kan petani kecil karena negara 
mereka tergabung dalam FTA,” 
ungkap Roni.

Lebih lanjut Syahroni me-
nyatakan, untuk membangun 
kesadaran dalam menegak-
kan kedaulatan pangan, harus 
tidak tergantung pada input 
eksternal hasil produksi peru-
sahaan multinasional. Petani di 
berbagai belahan dunia harus 
melakukan tindakan yang nya-
ta, dengan menerapkan perta-
nian berkelanjutan atau yang 
lebih dikenal dengan pertanian 
organik berbasis keluarga yang 
sudah dilakukan SPI dengan 
membangun beberapa Demon-
strasi Plot (Demplot) pertanian 
berkelanjutan yang tersebar di 
beberapa wilayah anggota SPI 
untuk mewujudkan kedaulatan 
pangan.

Dengan demikian, untuk 
mewujudkan kedaulatan pan-
gan antara lain dengan cara 
mengolah lahan-lahan tidur 
untuk dijadikan lahan pertani-
an berkelanjutan, serta mengi-
dentifikasi dan mengumpulkan 
benih-benih lokal yang dikelola 
dan digunakan oleh dan untuk 
petani. Proses produksi harus 
menggunakan teknologi per-

tanian berkelanjutan dengan 
asupan-asupan yang dibuat, 
digunakan, dan dikontrol 
oleh kelompok tani, pupuk 
organik dibuat sendiri serta 
distribusi dan akses pasar 
dilakukan secara kolektif, 
dengan prioritas pemenuhan 
kebutuhan pangan keluarga, 
pasar domestik dan perda-
gangan yang adil. Yang tidak 
kalah penting adalah men-
dorong kebijakan-kebijakan 
yang melindungi hak-hak 
petani kecil (regulasi).

Setelah diskusi grup be-
rakhir, Lao Farmer Product 
menyampaikan bagaimana 
membangun usaha ekonomi 
perdagangan yang berkea-
dilan dan dilanjutkan den-
gan diskusi masalah gender. 
Setelah berdiskusi cukup 
panjang, mereka melakukan 
kunjungan ke Lao Farmer 
Product, lembaga yang berg-
erak di bidang pengolahan 
pasca panen hasil-hasil perta-
nian, antara lain, selai nanas, 
teh, dodol asem, pisang, padi 
yang diolah secara organik, 
kemudian dipasarkan mela-
lui jaringan perdagangan 
yang adil (fair trade).

Keesokan harinya, peser-
ta melakukan kunjungan ke 
BUCAP sebuah lembaga yang 
bergerak di bidang riset, ka-
jian, pemuliaan benih-benih 
padi, dan distribusi benih 
padi ke kelompok-kelompok 
tani. Lembaga ini memiliki 
kelompok-kelompok tani 
penangkar yang telah mengi-
kuti latihan-latihan pemu-
liaan benih padi, bekerja 
sama dengan SEARICE, IRRI 
Filipina. Kemudian mereka 
menuju Phone Song Center 
sebuah pusat diklat pertani-
an berkelanjutan yang men-
erapkan sistem pertanian 
terpadu hasil produksinya 
antara lain, ayam, babi, buah, 
bibit, padi, ikan, dan produk 
pertanian lainnya.#

PALEMBANG. Serikat Petani 
Indonesia (SPI) basis Talang 
Keramat Kabupaten Banyua-
sin, Sumatera Selatan, berjuang 
membangun pertanian organik 
di lahan kritis. Mereka telah 
membuktikan bahwa petani se-
cara mandiri mampu member-
ikan solusi untuk memperbaiki 
lingkungan dalam mengatasi 
perubahan iklim. Lahan kritis 
tersebut telah menjadi kebun 
sayur organik yang mampu 
memberikan keuntungan 
ekonomi dan perbaikan ling-
kungan. “Dengan bukti ini SPI 
semakin yakin petani tidak bu-
tuh Proyek Reducing Emissions 
from Deforestation and Degra-
dation (REDD) dan Agrofuel Es-
tate,” ungkap JJ Polong, Wakil 
Ketua Majelis Nasional Petani 
(MNP) Serikat Petani Indone-
sia (SPI). 

Menurut Polong, dengan  
menerapkan pertanian organ-
ik, petani tidak lagi bergantung 
pada asupan zat kimia yang da-
pat menambah biaya produksi 
dan menyebabkan ketergan-
tungan dengan perusahaan 
multinasional penghasil, benih, 
pupuk, pestisida, dan bahan 
kimia lainnya yang diproduksi.
Selain pertanian organik yang 
diterapkan, JJ Polong mengata-
kan agar tercapai pemenuhan 
kebutuhan pangan dalam neg-
eri pemerintah seharusnya me-
nyediakan lahan untuk proses 
produksi pertanian. “Negara-
negara maju sebelum memasu-
ki proses industrialisasi, selalu 
diawali dengan Program Refor-
ma Agraria (Agrarian Reform) 
atau Land Reform. Negara terse-
but memastikan dahulu selu-
ruh petani yang ada mendap-
atkan tanah yang cukup untuk 
menjamin kesejahteraannya, 
baru setelah itu tanah yang ter-
sisa dibagikan pada perusaaan 
atau untuk kepentingan lain. Di 
Indonesia yang agraris justru 
tanah-tanah petani dirampas 
oleh perusahaan perkebunan 
dan HTI, serta ke depan akan 
dirampas oleh Proyek perda-
gangan karbon, seperti REDD,” 
ungkap Polong.#

PERTANIAN BERKELANJUTAN

Syahroni (kanan) , Ketua Departemen Pendidikan SPI dan salah 
seorang peserta workshop pertanian berkelanjutan di Laos.

Pertanian Organik, Solusi 
Perubahan Iklim
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JAKARTA. Peristiwa kekera- 
san PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) VII Pabrik Gula Cinta 
Manis  di Ogan Ilir, merupa-
kan salah satu contoh dari 
beragam peristiwa kekerasan 
yang melibatkan PTPN dengan 
masyarakat sekitar perkebu-
nan. Sebelumnya, peristiwa 
kekerasan yang melibatkan 
aparat juga terjadi di Sumatera 
Utara melibatkan PTPN II, di 
Sulawesi Selatan melibatkan 
PTPN XIV, di Jawa Barat meli-
batkan PTPN VIII.

Terkait dengan PTPN 
VII, berdasarkan fakta yang 
ditemukan di lapangan, dari ha-
sil tim investigasi dan advokasi 
Serikat Petani Indonesia (SPI). 
Pada Jumat (4/12), telah terja-
di penembakan dan perusakan 
pondokan petani di Kecamatan 
Payaraman Kabupaten Ogan 
Ilir Sumatra Selatan. Kejadian 
tersebut terkait dengan seng-
keta lahan antara warga den-
gan PTPN VII Pabrik Gula Cinta 
Manis seluas 1.529 Ha. Di luar 
lahan tersebut masih ada seki-
tar 40 Ha lahan masyarakat 
tani yang sudah incracht mela-
lui putusan MA tahun 1996 dan 
dinyatakan sah milik petani, 
namun hingga saat ini belum 
dieksekusi.

Hal tersebut mendasari 
SPI, Lingkar Studi untuk Aksi 
Demokrasi Indonesia (LS-ADI), 
Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Palembang, bersama e- 
lemen masyarakat lainnya me- 
ngadakan pertemuan di Kantor 
Yayasan Lembaga Bantuan Hu-
kum Indonesia (YLBHI), Jakar-
ta (8/12) untuk membicarakan 
masalah penembakan yang 
dilakukan aparat Brimob se- 
tempat kepada petani Ogan Ilir 
Sumatra Selatan. Pertemuan 
ini mendesak evaluasi nasional 
terhadap PTPN dan segera me-
nyelidiki pelanggaran Hak Asa-
si Manusia (HAM) berat yang 
melibatkan PTPN dan aparat 
kepolisian setempat. 

Menurut Patra M. Zen dari 
YLBHI mengatakan bahwa tin-
dakan yang dilakukan aparat 
kepolisian setempat melang-

SPI Desak Evaluasi Nasional PTPN

KONFLIK AGRARIA

gar Peraturan Kapolri (Perkap) 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penggunaan Kekuatan dalam 
Tindakan Kepolisian. Perkap 
ini diundangkan dalam Lem-
baran Negara dan disahkan 
oleh Menteri Hukum dan per 
Undang-Undangan (Menkum-
dang). Seharusnya dengan 
dikeluarkannya Perkap terse-
but pihak kepolisian melak-
sanakan tugasnya berhati-hati 
dalam bertindak menggunakan 
kekuatannya. "Jadi mereka 
tidak menggunakan senjatanya 
untuk menembaki petani yang 
mempertahankan hak atas ta-
nahnya", tambahnya.

Lebih lanjut Ety Gustina 
dari LBH Palembang memberi-
kan informasi pendampingan 
kasus yang mereka lakukan, 
antara lain, tim advokasi petani 
melakukan protes keras ke-
pada Polda Sumsel yang mem-
buat Berita Acara Pidana (BAP) 
secara paksa terhadap korban 
yang masih dirawat di RS. 

Achmad Ya’kub, Ketua tim 
investgasi dan advokasi SPI ka-
sus penembakan petani di Ogan 
Ilir Sumsel bersama rekan-re-
kan dari LS-ADI menemui 20 
petani korban penembakan di 
YLBHI, Jakarta. Achmad Ya’kub 
mendesak kepada Presiden 
Republik Indonesia agar me- 
ngevaluasi secara menyeluruh 
sengketa lahan PTPN dengan 
masyarakat sekitar perkebu-
nan. Selain itu mendesak men-
desak Kapolri segera memer-
intahkan bawahannya untuk 
memproses hukum pihak pe-
rusahaan dan Satgas PTPN VII 
untuk mempertanggungjawab-
kan tindakan pembongkaran 
dan kekerasan terhadap petani 
dan Kapolri segera memberi-
kan ganti kerugian termasuk 
biaya pengobatan kepada kor-
ban dan keluarga korban. Serta 
meminta Komnas HAM secara 
jernih melakukan penyelidi-
kan dugaan pelanggaran HAM 
berat yaitu kejahatan kemanu-
siaan berkaitan dengan peristi-
wa kekerasan yang melibatkan 
PTPN dan aparat kepolisian di 
seluruh Indonesia.#

KONFLIK AGRARIA

SPI Desak Mabes Polri Usut Tuntas 
Pelaku Penembakan Petani Sumsel

Aksi SPI dan LS-ADI di depan Mabes Polri, menuntut pengusutan 
tuntas oknum pelaku penembakan petani Sumatera Selatan

JAKARTA. Serikat Petani Indo-
nesia (SPI) bersama Lingkar 
Studi Aksi untuk Demokrasi 
Indonesia (LS-ADI), di de-
pan Kantor Markas Besar Ke-
polisian Republik Indonesia 
(Mabes Polri), Jakarta, Senin 
(7/12). Dalam aksinya mereka 
menuntut diadilinya aparat 
yang melakukan penembakan 
terhadap 20 petani di Ogan Ilir 
Sumatra Selatan, Jumat (4/12).

Menurut Muhammad Rizal 
Siregar, Staf Departemen Poli-
tik dan Hukum SPI mengatakan 
bahwa tindakan penggusuran, 
penyerangan, intimidasi, dan 
penembakan yang dilakukan 
aparat Brimob setempat san-
gat melanggar Hak Asasi Ma-
nusia (HAM), dan bertentangan 
dengan visi misi yang dimiliki 
kepolisian, sebagai aparatur 
negara yang berkewajiban me-
lindungi rakyatnya, bukan ber-
pihak kepada pemilik modal. 

Lebih lanjut, Achmad 
Ya’kub, Ketua Departemen 
Kajian Strategis Nasional SPI 
mengungkapkan bahwa Petani 
Ogan Ilir Sumsel menempati 
lahan tersebut berdasarkan 
putusan Mahkamah Agung 
(MA) RI tahun 1996 seluas 40 
hektare lahan masyarakat  din-
yatakan sah milik petani. 

Selain itu para peserta Aksi 
mendesak KAPOLRI segera 
mengintruksikan Kapolda Su-
matera Selatan untuk segera 

menangkap dan mengadili 
aparat Brimob yang terli-
bat penembakan dan tindak 
kekerasan terhadap petani, 
pimpinan dan satgas PTPN 
VII untuk  mempertanggung-
jawabkan tindakan pem-
bongkaran dan kekerasan 
terhadap petani.Demikian 
juga tindakan tidak mengin-
dahkan keputusan MA yang 
memastikan eksekusi lahan 
seluas 40 ha adalah milik 
petani. 

Ya’kub juga mengung-
kapkan harus ada tindakan 
sistematis dalam  menangani 
konflik agraria yang terjadi 
di Indoesia. Konflik agraria 
di Indonesia ini tidak perta-
ma kali terjadi, sebelumnya 
telah banyak konflik yang 
berujung penembakan terh-
adap petani antara lain, ka-
sus Tanah Awu di Nusa Teng-
gara Barat (NTB), Alas Tlogo 
Jawa Timur, Sosa Tapanuli 
Utara Sumsel, dan daerah 
konflik agraria selalu petani 
yang menjadi korban dalam 
konflik agraria tersebut.

“Dalam kasus sengketa 
lahan, polisi diharapkan 
mampu bersikap mandiri 
dan tidak memihak pada go-
longan pemodal, sesuai den-
gan visi dan misi POLRI. Hal 
ini penting untuk menghenti-
kan kekerasan dan kriminal-
isasi petani,” ungkapnya.#
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Musyawarah Wilayah I 
DPW SPI Nusa Tenggara Timur

KEORGANISASIAN

MANGGARAI. Serikat Petani 
Indonesia (SPI) mengadakan 
Musyawarah Wilayah (Mus-
wil) di Mbohang, Ruteng, Nusa 
Tenggara Timur (17/12). Mus-
wil tersebut dihadiri oleh be-
berapa ketua cabang dan wakil 
Majelis Cabang Petani (MCP) 
dari Manggarai dan Manggarai 
Barat.

Musyawarah Wilayah ini  
dibuka oleh Ali Fahmi, Ketua 
Departemen Penguatan, Pen-
gawasan dan Konsolidasi Or-
ganisasi Nasional SPI. Muswil 
diawali dengan pembahasan 
tata tertib mengenai hak su-
ara dan dilanjutkan dengan 
program kerja masing-masing 
wilayah.

Muswil menetapkan Mar-
tinus Sinani sebagai Ketua Ba-
dan Pelaksana Wilayah (BPW) 
yang terpilih secara aklamasi. 
Sedangkan Fransiska Mong 
dan Baltasar Anggar terpilih 
sebagai Majelis Nasional Petani 
(MNP).

Sedangkan deklarasi pem-
bentukan cabang Manggarai 
akan dilaksanakan 10 Maret 
2010 mendatang, bersamaan 
dengan peringatan enam ta-
hun peristiwa “rabu berdarah”, 
yaitu peristiwa bentrok pada 
10 Maret 2004 yang lalu. Peris-
tiwa ini dilatarbelakangi kasus 
pembabatan kopi petani yang 
mengakibatkan enam petani 

JAKARTA. Serikat Petani In-
donesia (SPI), Kontak Tani 
Nelayan Andalan (KTNA), 
Perhimpunan Petani Nelayan 
Seluruh Indonesia (PPNSI), 
dan Himpunan Kerukunan 
Tani Indonesia (HKTI), De-
wan Tani Indonesia (DTI), 
Asosiasi-LM3, LPP-NU dan 
Asosiasi Perbenihan mengi-
kuti Rapat Dengar Penda-
pat Umum (RDPU) yang dis-
elenggarakan oleh Menteri 
Pertanian. Rapat ini bertem-
pat di Ruang Pola Gedung A 
Departemen Pertanian, Ja-
karta (10/12).

“RDPU ini memiliki tu-
juan untuk memberikan 
masukan, saran, sekaligus 
sebagai bahan pemikiran 
kepada Menteri Pertanian. 
Rapat ini juga akan menden-
garkan pemaparan tentang 
visi dan misi Departemen 
Pertanian 2010-2014, Pro-
gram Prioritas dan Program 
100 hari Menteri,” ungkap Ir. 
H. Suswono, MMA, Menteri 
Pertanian Kabinet Indonesia 
Bersatu II.

Achmad Ya’kub, Ketua 
Departemen Kajian Strategi 
Nasional SPI, menyampai-
kan beberapa poin penting 
dalam RDPU, yang menurut 
SPI penting untuk menjamin 
kemajuan pertanian Indone-
sia. 

Pertama, SPI menyesal-
kan langkah yang diambil 
oleh pemerintah untuk men-
dongkrak produksi padi na-
sional melalui program food 
estate. Pengembangan food 
estate ini justru sangat ber-
tentangan dengan upaya pe-
merintah mendorong ekono-
mi kerakyatan, khususnya 
ekonomi kaum tani. Karena 
apabila pemerintah men-
jalankan program ini, maka  
hal ini akan menyebabkan 
terpinggirkannya kaum tani. 
Hal ini juga akan menjadikan 
petani sebagai buruh-buruh 
di tanahnya sendiri. 

Selain itu dengan adan-
ya pembukaan food estate, 
maka karakter pangan dan 

meninggal dunia.
Setelah Muswil I NTT ditu-

tup, acara dilanjutkan dengan 
pemberian materi mengenai 
monitoring dan pelaporan pe-
langgaran Hak Asasi Petani 
(HAP). Hal ini dilatarbelakangi 
oleh cukup banyaknya kasus 
yang menimpa anggota SPI di 
NTT. Salah satu kasus terakhir 
yaitu saat anggota SPI Basis 
Mbohang, Kecamatan Lelak, 
Kabupaten Manggarai, menda-
patkan perlakuan yang tidak 
menyenangkan dari petugas 
Dinas Kehutanan Kabupaten 
Manggarai. Dimana tanaman 
kopi yang mereka miliki di-
cabut dan dirusak petugas di-
nas kehutanan.

Ali Fahmi mengatakan, 
bahwasanya peristiwa pengru-
sakan tanaman petani bukan 
pertama kali terjadi di wilayah 
Kabupaten Manggarai. Konf-
lik petani dengan Dinas Kehu-
tanan terjadi karena Dinas Ke-
hutanan mengakui tanah adat 
milik petani telah terjadi sejak 
lama. Salah satu contohnya di 
tahun 2002 di Mbohang terjadi 
pengrusakan lahan petani lebih 
dari 130 Ha, perusakan terse-
but dilakukan melalui operasi 
secara besar-besaran oleh Di-
nas Kehutanan dibantu polisi 
hutan, Brimob, dan TNI. "Atas 
kejadian tersebut 5 petani di-
tangkap". tambahnya.#

SPI Rapat Dengar Pendapat Umum 
dengan Menteri Pertanian

KEBIJAKAN AGRARIA

pertanian Indonesia semakin 
bergeser dari pertanian yang 
berbasis keluarga petani kecil 
menjadi pertanian korporasi 
berbasis pangan dan produksi 
pertanian. Kondisi ini dapat 
memperlemah  kedaulatan 
pangan di Indonesia.

Kedua, Lahan pertanian 
yang dikatakan pemerintah 
semakin bertambah luas, tidak 
sesuai dengan nasib kaum tani. 
Malah menurut penelitian yang 
pernah dilakukan di beberapa 
wilayah Jawa Tengah, Jawa 
Timur, dan Jawa Barat bertolak 
belakang dengan kemakmuran 
petani.

Ketiga, pemerintah tidak 
menjadikan pupuk sebagai ba-
rang dagangan dan perlunya 
kontrol dari pemerintah, agar 
pupuk tersebut dapat lang-
sung sampai di tangan para 
petani. Masalah subsidi pupuk 
dapat dikorelasikan dengan 
rencana program swasembada 
daging sapi. Hendaknya pem-
berian bantuan sapi yang di-
lakukan pada para petani juga 
memanfaatkan buangan dari 
sapi tersebut untuk dimanfaat-
kan menjadi pupuk organik da-
lam rangka mendukung “Go Or-
ganic 2010” agar petani tidak 
ketergantungan dengan pupuk 
kimia.

Selain itu, Menteri Perta-
nian menyampaikan sejumlah 
hal yang akan dijalankan De-
partemen Pertanian ke depan. 
Antara lain, rencana perluasan 
lahan pertanian seluas 2 juta 
hektar di luar Pulau Jawa. Men-
teri Pertanian juga rencananya 
akan melaksanakan kajian yang 
tentang permasalahan distri-
busi pupuk yang cocok untuk 
petani dan mencari jawaban 
atas permasalahan kelangkaan 
pupuk yang selalu terjadi ke-
tika musim tanam tiba. 

Sejumlah program lainnya 
juga disampaikan dalam RDPU 
ini seperti membuat Harga 
Pembelian Pemerintah (HPP) 
langsung di tingkat daerah 
yang akan digulirkan, dan 
membuat perlindungan terh-
adap petani.#

Ali Fahmi (paling kiri), Ketua Departemen Penguatan, Pengawasan 
dan Konsolidasi Nasional SPI bersama para anggota SPI NTT
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SPI Sumut Gelar Lokakarya  Mewujudkan Gema Pangan

KEDAULATAN PANGAN

MEDAN. Dewan Pimpinan 
Wilayah (DPW) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Sumatra Utara 
dan Badan Ketahanan Pangan 
(BKP) Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara (Pemprovsu) 
mengadakan lokakarya dengan 
tema  “Pemberdayaan Kelem-
bagaan LSM/ORMAS Untuk 
Program Kemandirian Pangan” 
di Medan, tanggal 7-8 Desem-
ber 2009. Acara tersebut di-
hadiri sejumlah Ormas, LSM, 
birokrasi pemerintahan, serta 
sejumlah jajaran BKP Pem-
propsu dan kabupaten.

Lokakarya ini menghasil-
kan kesepakatan dan komit-
men berupa forum yang 
menjadi sarana koordinasi, se-
hingga terjalin koordinasi dari 
tingkat pusat ke daerah untuk 
bersama menjalankan Gera-
kan Masyarakat Mandiri Pan-
gan (Gema Pangan) yang dica- 
nangkan oleh BKP Pempropsu. 
Program Gema Pangan meru-
pakan salah satu jawaban yang 
ditawarkan oleh Pempropsu 
melalui BKP untuk merealisasi 
visi misi Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sumut untuk mewu-
judkan “rakyat tidak lapar”.

Setyo Purwadi, Kepala BKP 
Pemprovsu, menyatakan BKP 
Sumut akan melakukan Gema 
Pangan di 150 desa yang me-
ngalami kerawanan pangan di 
Sumut sampai dengan tahun 
2012. “Artinya setelah pro-

gram dilakukan pada tahun 
2010, akan ada proses keber-
hasilan kinerja yang dapat 
dilihat dengan berkurangnya 
penduduk miskin, meningkat-
nya  pendapatan per kapita 
penduduk miskin, berkurang-
nya balita gizi buruk, mening-
katnya produksi, ketersediaan 
pangan, serta meningkatnya 
sarana dan prasarana pendu-
kung produksi dan distribusi 
pangan seperti; listrik, air ber-
sih, pendidikan, kesehatan, dan 
telekomunikasi,” paparnya

Soekirman, Wakil Bupati 
Serdang Badagai, yang hadir 
sebagai pembicara lokakarya 
menyatakan bahwa perlu di-
adakan revitalisasi di bebera-
pa konsep sebelumnya men-
genai pangan. Karena dalam 
masalah pangan ada beberapa 
aturan salah satunya kebijakan 
pangan yang dikeluarkan Gu-
bernur No. 25 tahun 2009, un-
tuk menciptakan kedaulatan 
pangan dan ketahanan pangan, 
karena semua itu berkaitan 
dengan masalah kemanusiaan,

Dalam kesempatan yang 
sama Wagimin, Ketua BPW SPI 
Sumut menegaskan problema-
tika krisis pangan yang dihada-
pi oleh bangsa ini menyentuh 
beberapa aspek diantaranya 
konversi lahan tanaman pa- 
ngan, impor pangan, menu-
runnya peran BULOG, peruba-
han pola konsumsi, hilangnya 

Kontribusi Perempuan 
dalam Adaptasi dan 
Mitigasi Perubahan Iklim

PETANI PEREMPUAN

tradisi lumbung pangan dan 
lain sebagainya. 

"Demi mewujudkan 
kedaulatan pangan, SPI telah 
membangun Demonstrasi 
Plot (Demplot) pertanian 
berkelanjutan yang lebih 
dikenal dengan pertanian 
organik di beberapa wilayah 
anggota SPI. SPI juga memi-
liki bank benih yang berada 
di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan (Pusdiklat) SPI Bo-
gor, yang mengembangkan 
benih-benih lokal untuk di-
distribusikan kepada petani 
sekitar yang dijual melalui 
koperasi petani", tambahnya.

Selain itu, Wagimin juga 
menambahkan bahwa un-
tuk mengatasi kerawanan 
pangan tidak hanya bebas 
dari kelaparan dan pangan 
yang cukup, masyarakat In-
donesia harus berdaulat di 
bidang pangan, mempunyai 
hak memiliki kemampuan 
untuk memproduksi pan-
gan secara mandiri dan me-
netapkan sistem pertanian, 
peternakan, dan perikanan 
tanpa adanya subordinasi 
dari kekuatan pasar interna-
sional.

Punguan Gultom, Ketua 
DPC SPI Simalungun mera-
sa sangat prihatin melihat 
masyarakat di Desa Ambari-
san, tempat tinggal beliau, 
yang merasa bangga dengan 
memikul beras raskin 30 kg 
yang dibagikan ke warga se-
bagai upaya dari pemerintah 
untuk mengatasi kerawanan 
pangan.

“Cerita tentang kemandi-
rian pangan tidak terlepas 
dari kedaulatan pangan, 
petani, dan tanah. Ironisnya 
kondisi saat ini di pedesaan 
masyarakat lebih bangga 
dan bahagia mendapatkan 
bantuan raskin, dibanding-
kan memanen langsung dari 
sawah-sawah mereka, pada-
hal seharusnya mereka me-
nangis karena kita adalah 
negara agraris tapi malah 
mengimpor beras” ungkap 
Gultom.#

(Kiri-Kanan) Henry Chandra Hasibuan (SPI), Wagimin (SPI), Soekir-
man (Bupati Serdang Begadai), Setyo Purwadi (Kepala  BKP Sumut)

JAKARTA. Perempuan berkon-
tribusi dalam adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim. Hal 
ini disampaikan Elisha Kartini, 
Staf Kajian Strategis Serikat 
Petani Indonesia (SPI), pada 
diskusi publik yang diselengg-
arakan Solidaritas Perempuan 
(SP) dengan tema “Perempuan 
Indonesia menentukan kebi-
jakan perubahan iklim: Persia-
pan menuju perubahan iklim 
COP 15 Kopenhagen,” di Hotel 
Harris, jalan Tebet Raya Jakar-
ta, Kamis (3/12).

Kartini menyatakan bahwa 
pengetahuan lokal dan penga- 
laman perempuan memeli-
hara dan menjaga alam dapat 
berkontribusi dalam adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim. 
Mengelola alam sebagai sum-
ber kehidupan secara arif dan 
berkelanjutan untuk keber-
langsungan hidupnya, keluar-
ga, dan komunitasnya, dengan 
menerapkan pola pertanian 
organik yang ramah lingkun-
gan.Tapi kenyataannya, perem-
puan adat menghadapi perso-
alan pengakuan hak atas tanah, 
sehingga desa mereka mulai 
kekeringan sumber-sumber air. 
Semakin berkurangnya maka-
nan dan obat-obatan tradisonal 
yang mereka peroleh di hutan 
akibat program penanggulan-
gan perubahan iklim pemerin-
tah mengenai proyek Reducing 
Emissions from Deforestation 
and Degradation (REDD) yang 
mengancam jutaan masyarakat 
adat terusir dari lahannya.

“Kebijakan revolusi hi-
jau yang digulirkan pada era 
1970-1980an membawa pa-
ket modernisasi pertanian. Ta-
waran pemberian bibit unggul, 
teknologi pertanian, irigasi yang 
lebih baik, dan pupuk kimia 
menjadi pemikat bagi petani. 
Program ini menggusur jenis 
pangan lokal, baik yang semula 
dimanfaatkan masyarakat, atau 
tumbuh liar di lahan pertanian 
mereka. Masyarakat Indonesia 
dengan suku dan jenis pangan 
beraneka ragam telah bergeser 
menjadi satu jenis pangan yaitu 
beras,” tutur Kartini.#
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Henry Saragih 
Buka Klimaforum 2009 

PERUBAHAN IKLIM

KOPENHAGEN. Henry Saragih, 
Ketua Serikat Petani Indonesia 
(SPI) dan Koordinator Umum 
La Via Campesina (Organisasi 
Petani Internasional) mem-
buka Klimaforum 2009 yang 
diadakan pada 7-18 Desember 
ini. Klimaforum 2009 meru-
pakan pertemuan global dari 
masyarakat dan gerakan-ger-
akan sosial di seluruh dunia 
yang membahas solusi peruba-
han iklim di dunia.Pertemuan 
Klimaforum ini cukup merepre-
sentasikan aspirasi masyarakat 
dunia tanpa ada unsur politis 
apa pun, dengan satu tujuan 
yakni membuat bumi lebih hi-
jau. Peserta Klimaforum beras-
al dari lebih 100 negara di selu-
ruh dunia dengan pengunjung 
lebih dari 10.000 orang setiap 
harinya. Klimaforum 2009 
ini dilaksanakan di DGI-Byen, 
sebuah kompleks bangunan 
besar di tengah kota Kopen-
hagen yang berjarak hanya 50 
meter dari stasiun pusat.

Dalam pidato pembukaan-
nya Henry menawarkan solusi 
untuk mendinginkan bumi 
dengan mewujudkan pertani-
an berkelanjutan yang berbasis 
keluarga, karena menurutnya 
industri pertanian justru mem-
bunuh para petani kecil di di 
dunia. Jutaan petani dikrimina- 
lisasi dan diusir dari lahannya. 
Tak berlahannya petani-petani 
ini menyebabkan lebih dari 

satu milyar manusia kela-
paran, bahkan karena perda-
gangan bebas banyak petani 
kecil yang bunuh diri di Asia 
Selatan. Pada saat yang sama, 
liberalisasi perdagangan per-
tanian malah semakin dipro-
mosikan oleh Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO), 
dan perjanjian perdagangan 
bebas (FTA) oleh negara-
negara maju. Hal inilah yang 
berkontribusi terhadap emisi 
gas rumah kaca akibat pros-
es produksi dan transportasi 
pangan di seluruh dunia.

"Intinya adalah men-
jauhkan pertanian dari peru-
sahaan agribisnis besar dan 
mengembalikan pertanian 
ke tangan para petani kecil, 
sehingga kita mampu men-
gurangi lebih dari setengah 
emisi global dan efek rumah 
kaca. Inilah yang kami ta-
warkan dan ini jugalah yang 
kami sebut dengan Kedaula-
tan Pangan” ungkapnya.

“Oleh karena itu, untuk 
mencapai itu semua, kita 
membutuhkan gerakan so-
sial untuk terus berjuang 
dan bekerjasama  untuk 
mengakhiri solusi-solusi pal-
su seperti REDD yang saat ini 
terus digaungkan dalam pe-
rundingan oleh negara-nega-
ra maju yang disponsori oleh 
perusahaan-perusahaaan 
transnasional, tambahnya.#

JAKARTA. Pada Rabu (9/12) 
yang lalu telah terjadi pengru-
sakan dan pencabutan tana-
man kopi milik petani anggota 
Serikat Petani Indonesia Basis 
Mbohang, Kecamatan Lelak. 
Kabupaten Manggarai. Pen-
cabutan dan pengrusakan ta- 
naman kopi ini dilakukan oleh 
petugas dari Dinas Kehutanan 
Kabupaten Manggarai, Nusa 
Tenggara Timur. Dalam ka-
wasan perkebunan kopi rakyat 
itu kejadian ini terus berulang 
sejak tahun 1986 ketika Dinas 
Kehutanan memperluas batas 
tanah yang menyerobot ta-
nah adat masyarakat, dan hal 
ini terus berlangsung sampai 
sekarang.

Dalam kawasan perkebu-
nan kopi rakyat itu kejadian 
ini terus berulang sejak tahun 
1986, ketika Dinas Kehuta- 
nan memperluas batas tanah 
yang menyerobot tanah adat 
masyarakat. Seperti pada tahun 
2002 di Mbohang terjadi peru-
sakan lahan petani lebih dari 
130 Ha. Perusakan tersebut 
dilakukan melalui operasi se-
cara besar-besaran oleh Dinas 
Kehutanan yang dibantu polisi 
hutan, Brimob, serta TNI. 

Pada kejadian tersebut 
ditangkap juga 5 petani. Tera-
khir pada pertengahan tahun 
2009, seorang petani yang juga 
merupakan tetua adat di Gen-
dang Herokoe dipanggil polisi 
dengan tuduhan menggunakan 
kayu dari kawasan hutan un-
tuk rumah adat, padahal kayu 
tersebut diambil dari Lingko 
(kawasan adat).

Dengan kejadian ini SPI 
memandang bahwa sengketa 
tanah ini merupakan bagian 
dari ribuan konflik tanah yang 
tidak terselesaikan. Untuk itu 
perlu ada upaya yang kongkret 
dalam penyelesaian konflik 
pertanahan yang berpihak ke-
pada petani dan masyarakat 
karena selama ini petani selalu 
menjadi korban.

Secara nasional, SBY selaku 
Presiden RI telah menetapkan 
Program Pembaruan Agraria 
Nasional (PPAN) pada tahun 

Henry Saragih memberikan pandangannya mengenai petani dan 
perubahan iklim pada Klimaforum 2009 (7-18 Desember 2009)

SPI Laporkan Dinas Kehutanan 
Manggarai-NTT ke Komnas HAM

KONFLIK AGRARIA

2007 lalu. Program ini sendiri 
untuk memastikan terdistri-
busikannya tanah bagi petani, 
dan program ini sudah sehar-
usnya segera direalisasikan. 
Namun sampai saat ini hany-
alah  isapan jempol belaka. 

“Jika PPAN hanya sekedar 
janji kampanye saja maka ke-
jadian kekerasan dan peram-
pasan tanah-tanah petani akan 
terus terjadi,” ujar Achmad 
Ya’kub, Ketua Departemen Ka-
jian Strategis SPI.

Merespon kasus ini, Serikat 
Petani Indonesia (SPI) menge-
cam keras atas tindakan pen-
grusakan yang dilakukan oleh 
pihak Dinas Kehutanan Kabu-
paten Manggarai, Nusa Teng-
gara Timur. SPI sendiri juga te-
lah mengirim surat protes yang 
ditujukan kepada Ir. Malek Ber-
nardus MM, Kepala Dinas Kehu-
tananan Kabupaten Manggarai, 
Nusa Tenggara Timur, yang  te-
lah ditembuskan kepada Komi-
si Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), serta anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Komisi B. 

“Kami sangat berharap agar 
pihak-pihak terkait di lapangan 
untuk menahan diri agar tindak 
kekerasan dan pengrusakan 
tidak meluas,” ungkap Ya’kub.

Lebih lanjut Ya’kub me-
nambahkan juga menambah-
kan bahwasanya SPI juga telah 
menyurati kepada Dinas Ke-
hutanan untuk menghormati 
tapal batas tanah adat. 

"Selama belum ada pen-
etapan akan tapal batas baru, 
maka wilayah tersebut dalam 
status quo. Ini artinya tidak 
boleh ada aktifitas penanaman 
baru apalagi perusakan tana-
man petani, dan petani tetap 
boleh melakukan panen dari 
tanaman yang telah ditanam 
untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangganya,” tambah-
nya.#
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Aksi Damai SPI menentang WTO 
Disusupi Perusuh

TOLAK WTO

JENEWA. Aksi damai 
masyarakat sipil untuk me-
nentang pertemuan tingkat 
menteri ke-7 Organisasi Perda-
gangan Dunia (WTO) berakhir 
rusuh, Sabtu (28/11). Simbol-
simbol kapitalisme global 
seperti kantor-kantor pusat 
keuangan dilempari. Bahkan 
deretan mobil yang diparkir 
dijalanan kota Jenewa dirusak 
dan dibakar.

Aksi yang sejak awal 
direncanakan damai tersebut 
disusupi sekelompok perusuh. 
“Ini merupakan preseden bu-
ruk bagi aksi-aksi gerakan 
rakyat penentang WTO. Jangan 
sampai nila setitik rusak susu 
sebelangga. Perjuangan kita 
perjuangan damai,” ujar Mu-
hammad Ikhwan, perwakilan 
SPI yang ikut serta dalam aksi 
tersebut.

Muhammad Ikhwan yang 
juga Ketua Departemen Luar 
Negeri SPI menjelaskan bah-
wasanya aksi menentang WTO 
ini bertujuan untuk menyam-
paikan kepada publik bahwa 
perjanjian di bawah WTO san-
gat merugikan rakyat. Seba-
gai contoh, dalam perjanjian 
pertanian (AoA) setiap negara 
dituntut untuk meliberalkan 
pasar pertaniannya. 

Tak terkecuali Indone-
sia, para petani yang saat ini 
hidupnya semakin sulit dipak-
sa untuk berkompetisi dalam 

pasar global. Akibatnya, Indo-
nesia kebanjiran pangan impor 
dan harga produk pertanian di 
tingkat petani tertekan sehing-
ga petani tidak mendapatkan 
insentif yang layak dari hasil 
kerjanya.

Padahal petani merupa-
kan lapisan masyarakat yang 
rentan secara ekonomi. Lebih 
dari setengah jumlah petani 
dan masyarakat pedesaan di 
Indonesia hidup dibawah garis 
kemiskinan kemiskinan.

Perundingan pertanian 
di WTO sampai saat ini masih 
diperdebatkan secara alot. 
Negara-negara maju tidak mau 
mengurangi subsidi pertani-
annya sementara itu negara-
negara terbelakang meminta 
perlindungan terhadap produk-
produk pertanian mereka.

Sementara itu, Ketua De-
partemen Komunikasi Na-
sional SPI, Cecep Risnandar 
mengatakan bahwa posisi SPI 
dalam hal ini sangat jelas, yaitu 
meminta WTO keluar dari per-
tanian. Cecep juga mengatakan 
bahwasanya sudah jelas-jelas 
WTO membunuh petani kecil, 
namun mengapa masih diper-
juangkan lagi.

“Jangan percayakan nasib 
rakyat pada pasar bebas. WTO 
merupakan rejim yang bertang-
gung jawab dengan krisis pan-
gan, energi dan ekonomi yang 
saat ini terjadi,” tandasnya.#

(Kiri-Kanan) Muhammad Ikhwan dan Cecep Risnandar dari SPI 
dalam aksi damai menentang WTO di Jenewa, Swiss.

Aksi Global Tuntut Amerika Serikat & 
Kroninya Turunkan Emisi

TOLAK WTO

Achmad Ya'kub ditengah tenda 
para pengungsi iklim

JAKARTA. Serikat Petani In-
donesia (SPI), Wahana Ling-
kungan Hidup (WALHI), Koal-
isi Anti Utang (KAU), Lingkar 
Studi-Aksi untuk Demokrasi 
Indonesia (LS-ADI), Koalisi 
Rakyat untuk Keadilan Peri-
kanan (KIARA), Jaringan 
Advokasi Tambang (JATAM), 
Institute for Essential Ser-
vices Reform (IESR). Oxfam 
GB, Serikat Hijau Indonesia 
(SHI), LBH Jakarta, Indone-
sian Center For Environmen-
tal Law (ICEL), Kelompok 
Mahasiswa Pecinta Ling-
kungan Hidup dan Kemanu-
siaan (KMPLHK), melakukan 
aksi menuntut komitmen 
negara-negara maju (Annex 
1) untuk mengurangi emisi 
gas rumah kaca di depan 
Kedubes Amerika, Jakarta, 
Sabtu (12/12). Aksi ini ber-
samaan dengan Pertemuan 
Para Pihak 15 (COP 15) Kon-
ferensi Perubahan Iklim PBB 
(UNFCCC) yang berlangsung 
dari tanggal 7-18 Desember 
2009, di Kopenhagen, Den-
mark.

Peserta aksi yang ber-
jumlah ratusan orang me-
nyatakan Amerika Serikat 
(AS) sebagai makelar kar-
bon memimpin pengrusa-
kan bumi serta mendesak 
penurunan emisi global un-
tuk perubahan iklim. Massa 
menggelar aksi dalam rang-
ka memperingati Hari Aksi 
Global Perubahan Iklim di 
depan. Mereka juga mendiri-
kan puluhan tenda di depan 
Gedung Kedubes AS. Tenda 
sebagai simbol tempat pen-
gungsian korban bencana 
akibat dampak perubahan 
iklim dan tenda-tenda itu se-
bagai tanda perlunya peles-
tarian lingkungan hidup.

Achmad Ya’kub, Ketua 
Departemen Kajian Strategi 
SPI, mengatakan bahwasan-
ya kerusakan alam yang 
terjadi di Indonesia dis-
ebabkan karena model pen-
gelolaan sumber alam yang 
eksploitatif di Indonesia. 

Dengan keadaan  tersebut ban-
yak petani  harus meninggalkan 
lahan pertanian untuk berbagai 
proyek-proyek besar demi ke-
langsungan produksi suatu pe-
rusahaan. Lebih lanjut Ya’kub 
menyatakan petani di seluruh 
dunia, khususnya Indonesia tu-
rut tertimpa dampak peruba-
han iklim, yakni kekeringan 
dan banjir tidak menentu yang 
menghancurkan tanah dan tan-
aman mereka. Para petani bah-
kan disuguhkan solusi palsu 
yang kini dinegosiasikan dalam 
UNFCCC, di antaranya perda-
gangan karbon, penggusuran 
tanah atas nama REDD (Pengu-
rangan Emisi dari Deforestasi 
dan Degradasi), agrofuel, dan 
rekayasa genetika benih den-
gan dalih kekeringan, tornado, 
dan perubahan pola iklim.
Solusi palsu tersebut berjalan 
dengan dukungan dana utang 
dari negara-negara maju yang 
dipastikan gagal mengurangi 
emisi gas rumah kaca. Proyek-
proyek tersebut mengembang-
kan konflik lahan yang ada, me-
langgar hak azasi manusia dan 
menciptakan tumpang tindih 
kawasan lintas sektoral. 

"Kini para petani Muara 
Jambi berjuang melindungi ta-
nah pertanian seluas 101.000 
hektar tanah yang diklaim se-
bagai kawasan konservasi da-
lam skema perdagangan kar-
bon", tmabah Ya'kub.#
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Dampak Proyek Agrofuel 
Terhadap Kehidupan 
Petani Kecil

KEDAULATAN PANGAN

KOPENHAGEN. Menurut JJ Po-
long, Wakil Ketua Majelis Na-
sional SPI,  perluasan perkebu-
nan sawit di Indonesia tumbuh 
sangat cepat. Hal  ini didorong 
oleh sejumlah proyek agrofuel 
yang dikembangkan sejumlah 
negara maju seperti Uni Eropa 
dan AS. Pada 2007, Indone-
sia menandatangani perjan-
jian perdagangan bebas antara 
ASEAN dengan Uni Eropa yang 
isinya mengenai kebutuhan 
negara-negara Eropa atas paso-
kan minyak sawit untuk bahan 
baku agrofuel. Pada 2020, pe-
merintah menargetkan untuk 
membuka kebun sawit hingga 
12 juta ha. Dalam roadmap 
pembangunan yang direncana-
kan pemerintah, pengemban-
gan agrofuel pada tahun 2025 
mencapai 22,26 juta kiloliter 
yang berarti membutuhkan 
banyak lahan untuk dikonversi 
menjadi perkebunan

Lebih lanjut Polong men-
erangkan perluasan perkebu-
nan sawit menyebabkan keru-
sakan lingkungan hidup. Jutaan 
hektar hutan tropis dialihfung-
sikan menjadi perkebunan 
monokultur. Ratusan ribu ton 
pupuk kimia, herbisida dan pes-
tisida ditaburkan di atas lahan-
lahan tersebut yang mengaki-
batkan hilangnya keragaman 
hayati, kesuburan tanah, dan 
menyebarkan berbagai racun 
kimia. Sementara itu, dari sisi 
sosial perluasan perkebunan 
sawit oleh perusahaan besar 
telah menyingkirkan petani ke-
cil dari kehidupannya. Peram-
pasan tanah di desa-desa sek-
tar hutan yang dijadikan areal 
perkebunan. Konflik pun ker-
ap terjadi antara perusahaan 
perkebunan dengan petani ke-
cil dan masyarakat pedesaan. 
Pada 2007 konflik agraria 
di Indonesia telah mengusir 
24.270 keluarga dari tanahnya. 
Hal tersebut meningkat drastis 
di tahun 2008 yang mencapai 
31.000 keluarga, pada tahun 
yang sama 312 petani harus 
masuk penjara karena melaku-
kan perlawanan.#

Aksi Gerak Lawan 
di Gedung Deperindag RI

TOLAK WTO

JAKARTA. Bersamaan den-
gan hari terakhir (2/12) per-
temuan Konferensi Tingkat 
Menteri (KTM) ke-7 Organisasi 
Perdagangan Dunia di Jenewa, 
Gerakan Rakyat Lawan Neoko-
lonialisme dan imperialisme 
(GERAK LAWAN) melakukan 
aksi simpatik dengan men-
gusung tulisan,”STOP WTO” 
di depan gedung Departemen 
Perdagangan Republik Indone-
sia (Deperindag RI).

Muhammad Arif dari Ling-
kar Studi Aksi  Demokrasi In-
donesia (LS-ADI) membuka 
orasi damainya yang menjelas-
kan bahwa aksi mengusir WTO 
bertujuan untuk menyampai-
kan kepada publik bahwa per-
janjian di bawah WTO sangat 
merugikan rakyat. Oleh ka- 
rena itu, posisi GERAK LAWAN 
sangatlah jelas yaitu meminta 
WTO keluar dari pertanian. 

“Jangan percayakan nasib 
rakyat pada pasar bebas. WTO 
merupakan rejim yang bertang-
gung jawab dengan krisis pan-
gan, energi dan ekonomi yang 
saat ini terjadi,” tandasnya.

Pemerintah Indonesia ber-
sama dengan negara-negara 
berkembang dalam kelompok 
G33, berusaha mengajukan 
usulan Produk Khusus dan Me-
kanisme Perlindungan Khusus 
(SP/SSM). Sejak 2003, propo- 

sal ini menjadi batu sandungan 
dalam perundingan Putaran 
Doha. Namun, proposal ini se-
makin lama semakin lemah 
dan semakin liberal.

Walaupun dimaksudkan 
untuk memproteksi petani, 
terutama yang ada di negara 
berkembang, proposal ini ten-
tunya masih kurang dari cu-
kup bagi kehidupan petani 
kecil sehari-hari. Agenda yang 
dibahas dalam KTM 7 ini ber-
sandar pada Teks Desember 
2008, teks ini semakin lemah 
dan pemerintah Indonesia ter-
lihat sangat mengakomodasi 
kepentingan negara-negara 
maju demi dirampungkannya 
Putaran Doha.

Achmad Ya’kub, Ketua 
Departemen Kajian Strategis 
Nasional SPI, mengatakan 
bahwasanya proses-proses 
perundingan di WTO terse-
but jelas sekali terdeteksi 
bahwa peran negara-negara 
kaya seperti Amerika dan Uni 
Eropa, berkolaborasi dengan 
TNCs (perusahaan-perusahaan 
transnasional)  sangat domi-
nan. Misalnya mengenai aspek 
subsidi di negara kaya, mereka 
tunjuk hidung sekretariat WTO 
agar tidak menyentuh sedikit-
pun kepentingannya. Di sisi 
lain, SP/SSM yang menjadi an-
dalan negara berkembang se-

makin lemah, yang dulunya 
sekitar 16 persen sekarang 
melorot menjadi 12 persen,” 
ungkapnya.

“Yang menjadi topik pem-
bahasan adalah mengenai 
akselerasi pembukaan pasar 
dan pemotongan dukungan 
domestik bagi produk perta-
nian. Bukannya upaya-upaya 
pencapaian kedaulatan pan-
gan, pengentasan kemiski-
nan dan pembangunan pede-
saan,” tegas Ya’kub.

Achmad Ya’kub juga men-
jelaskan  bahwasanya dalam 
perjanjian pertanian (AoA), 
setiap negara dituntut untuk 
meliberalkan pasar pertani-
annya, terikat secara hukum 
di WTO. Tak terkecuali Indo-
nesia, para petani yang saat 
ini hidupnya semakin sulit 
dipaksa untuk berkompetisi 
dalam pasar global. Padahal 
petani merupakan lapisan 
masyarakat yang rentan se-
cara ekonomi. Lebih dari 
setengah jumlah petani dan 
masyarakat pedesaan di In-
donesia hidup di bawah garis 
kemiskinan.

Karena itulah, GERAK 
LAWAN menuntut agar WTO 
keluar dari pertanian. GE- 
RAK LAWAN sendiri mem-
promosikan kedaulatan pan-
gan sebagai jalan alternatif 
untuk keluar dari krisis multi 
dimensi. Dalam kedaulatan 
pangan, produksi pertanian 
tidak boleh didikte pasar 
global.

Harga produk perta-
nian harus dapat menutupi 
biaya produksi dan cukup 
bagi para petani untuk da-
pat hidup layak, bukannya 
ditentukan oleh pasar global 
seperti yang terjadi saat ini. 
Produksi harus diprioritas-
kan untuk pemenuhan pasar 
lokal dan nasional terlebih 
dahulu sebelum pemenuhan 
ekspor. Untuk menjamin ter-
capainya kedaulatan pangan 
di Indonesia, maka pelaksa-
naan pembaruan agraria 
menjadi kunci utamanya.#

Para peserta aksi menolak WTO dari pertanian, yang dilakukan di 
depan kantor Departemen Perdagangan dan Perindustrian RI
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Pusat Perbenihan SPI 
Kembangkan Benih Lokal

PERTANIAN BERKELANJUTAN

BOGOR. Dalam melakukan 
proses produksi tanaman, pem-
benihan memainkan peranan 
penting. Karena dengan di-
hasilkannya benih-benih yang 
unggul bisa menjamin keber-
hasilan panen tersebut. Pem-
benihan bisa dilakukan dengan 
dua cara yaitu secara generatif 
(dari biji) dan vegetatif (non-
biji). Namun sejak diberlaku-
kannya revolusi hijau masa 
orde baru, proses pembibitan 
alamiah oleh masyarakat lokal 
menghilang. Hal tersebut kare-
na revolusi hijau pada orde baru 
mengakibatkan petani diberi-
kan benih secara cuma-cuma 
yang merupakan benih buatan 
perusahaan  multinasional. 
Benih ini membuat ketergan-
tungan terhadap perusahaan 
multinasional dan semakin 
meningkat harganya. Selain itu 
hasil dari benih tersebut akan 
menjadi pangan konsumsi ma-
nusia. Bahaya yang tersimpan 
di dalam benih buatan perusa-
haan tentu saja tidak langsung 
tampak, tetapi baru akan tam-

pak setelah puluhan tahun 
berlalu. Beberapa benih im-
por malah mengandung vi-
rus jahat. Beberapa virus dan 
bakteri yang ada dalam tum-
buhan itu belum ada obat-
nya di Indonesia. Meski telah 
diberi fungisida (pembasmi 
jamur), benih-benih itu tetap 
terkontaminasi. Organisme 
menempel di bagian dalam 
sekam atau kulit padi serta 
kulit jagung sehingga tak bisa 
dibebashamakan.

Karena sampai saat ini 
pemerintah masih cenderung 
mengeluarkan kebijakan 
jangka pendek seperti impor 
benih dan subsidi benih. Un-
tuk tahun 2009, pemerintah 
mengalokasikan impor benih 
yakni 25.000 ton benih padi 
nonhibrida (untuk areal 1 
juta hektar) dan 5.552 ton 
padi hibrida (untuk 370.000 
hektar).

Pemerintah Indonesia 
tidak pernah memandang 
petani yang memiliki ke-
mampuan dan kreativitas. 

PADANG. Dewan Pimpinan 
Wilayah (DPW) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Sumatera Ba-
rat merayakan hari Idul Adha 
1430 Hijriyah dengan memo-
tong 19 ekor kambing dan 
seekor sapi yang disalurkan 
kepada korban gempa Sumbar, 
Jumat (27/11). Penyaluran he-
wan kurban tersebut dilakukan 
melalui tim Task Force-Solidar-
itas Bencana Alam Sumatera 
Barat-SPI dan DPW SPI Sumbar 
berhasil menggalang dana dan 
mengajak masyarakat untuk 
ikut berkurban pada tahun ini.

Rustam Effendi selaku 
koordinator harian Task Force 
mengungkapkan. “Alhamdulil-
lah, respons masyarakat cukup 
positif, daging kurban ini lang-
sung kami potong dan distri-
busikan kepada masyarakat di 
daerah-daerah Sumatera Barat 
yang kemarin terkena imbas 
dari bencana alam gempa dan 
tanah longsor,” ungkapnya.

Selain itu Rustam men-
gatakan hewan kurban yang 
terhimpun merupakan sum-
bangan dari berbagai daerah 
di Indonesia, seperti Medan, 
Surabaya, Jakarta. Dalam pe-
motongan hewan kurban, DPW 
Sumbar melibatkan tokoh 
masyarakat untuk membantu 
menyalurkan hewan kurban 
tersebut. Pemotongan hewan 
kurban yang dilakukan di be-
berapa kabupaten di Sumatera 
Barat seperti Kabupaten Agam, 
Kabupaten Pasaman, Kodya 
Padang, Kabupaten Pariaman, 
dan lainnya. “Mudah-mudahan 
melalui kurban tahun ini, kita 
bisa meningkatkan ketaqwaan 
dan solidaritas antara sesama 
yang akhir-akhir ini sudah 
sedikit terkikis,” kata Rustam.#

DPW SPI Sumbar Gelar 
Kurban di Lokasi Gempa

SEREMONIA

Ketika subsidi benih dilun-
curkan, hal tersebut menun-
jukkan pemerintah tidak 
percaya kepada petani dalam 
mengembangkan benih lokal 
yang lebih berkualitas, hal 
tersebut dapat dilihat den-
gan memberikan benih im-
por yang tidak diperlukan.

Padahal masih ada petani 
yang melestarikan benih padi 
varietas lokal dan berkreasi 
menyilangkan varietas lokal. 
Salah satunya pembenihan 
yang dilakukan petani ang-
gota SPI di Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan (Pusdiklat) 
Bogor mereka mendirikan 
bank benih, yang merupakan 
tempat untuk memproduksi 
benih-benih lokal untuk ke-
pentingan petani sekitar.  
Benih yang dibudidayakan 
oleh masyarakat lokal lebih 
aman dari segi kesehatan, 
karena benih yang berasal 
dari luar Indonesia belum 
tentu cocok kondisi lingkun-
gan Indonesia dari keasa-
man, tanah, serta PH.#

Dua orang Mahasiswa Jepang yang sedang mengamati proses pengukuran PH tanah di pusat 
perbenihan lokal SPI di Pusdiklat Bogor 

Rustam Effendi (kiri) 
menyerahkan sapi untuk kurban


