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Kader Serikat Petani Indonesia di lahan perjuangan di Desa Sei Litur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bukan hanya di Indonesia, saat ini petani kecil yang berasal 
dari negara-negara ASEAN juga perlahan bangkit dari keterpurukan.
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-Henry Saragih -

tulisan ini juga dimuat di Harian Sore Sinar Harapan, Edisi 5 Mei 2011
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Ekspansi Lahan Tingkatkan Kekerasan terhadap Petani

Eskalasi kekerasan terhadap petani di Indonesia berbanding 
lurus dengan ekspansi lahan perkebunan, baik itu milik swasta 
maupun pemerintah.

Kondisi ini meningkat tajam sejak diberlakukannya Undang-
Undang (UU) Perkebunan No 18 Tahun 2004.

UU tersebut memberikan legalitas yang kuat bagi perusa-
haan perkebunan untuk mengambil secara paksa tanah-tanah 
milik petani. Selain itu, dalam UU tersebut juga mencatumkan 
beberapa pasal yang bisa menjerat petani ke arah kriminal ha-  
nya karena hal-hal sepele.

Dalam Pasal 21 UU ini menyebutkan, setiap orang dilarang 
melakukan 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 ancaman hukuman 
pidana bila ketentuan pada Pasal 21 itu dilanggar, dengan mak-
simal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Kedua pasal inilah yang kerap digunakan untuk menjerat 
para petani yang menggantungkan hidup dari lahan-lahan 
yang diakui sebagai lahan perkebunan. Tumpang tindih dan 
ketidakjelasan pemetaan pertanahan dari tingkat pusat hing-
ga kabupaten menyebabkan sering kali terjadi pemberian izin 
pembukaan lahan perkebunan yang ternyata mengambil lahan 
masyarakat lokal dan kawasan hutan.

UU Perkebunan ini telah merampas Hak Asasi Petani atas 
lahan milik petani. Pasal-pasal dalam UU terebut menjadi legiti-
masi bagi perusahaan perkebunan melakukan tindak kekerasan 
dan mengkriminalkan petani. Akibatnya adalah kekerasan dan 
kriminalisasi terhadap petani terus terjadi.

Menurut catatan SPI (Serikat Petani Indonesia), dalam em-
pat tahun terakhir sedikitnya 23 petani tewas dalam 183 ka-
sus bentrok bersenjata. Insiden tersebut menyeret 668 petani 
dikriminalkan dan 82.726 keluarga tergusur.

Bahkan tahun ini eskalasi kekerasan terhadap petani semakin terlihat jelas. Di empat bulan pertama tahun ini saja tercatat 
telah terjadi sembilan konflik agraria, antara masyarakat dengan pihak perkebunan dan bahkan dengan aparat pemerintah. 
Konflik agraria di awal 2011 telah menyebabkan 11 petani meninggal, 44 orang mengalami luka, baik ringan maupun berat, 
tujuh orang ditahan, dan ratusan rumah serta tanaman masyarakat dirusak.

Jumlah korban meninggal di empat bulan pertama ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah korban meninggal sepanjang 
tahun lalu. SPI menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran kemanusiaan yang telah merampas hak hidup 
dan hak petani untuk bekerja di tanah-tanah mereka.

SPI, seperti yang telah disampaikan dalam peringatan 100 tahun kelapa sawit di Indonesia Maret lalu, mendesak pembu-
kaan lahan perkebunan skala besar dihentikan, khususnya perkebunan kelapa sawit yang telah mengancam kedaulatan pan-
gan, lapangan kerja, dan lingkungan hidup, serta meningkatkan konflik agraria dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat 
di pedesaan.#
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BUMN Tanam Padi di Tanah Petani; Menambah Kekeliruan 
Kebijakan Pangan dan Agraria di Indonesia

JAKARTA. Langkah pemerintah 
menyewa lahan petani untuk 
ditanami padi melalui konsor-
sium BUMN merupakan keke-
liruan yang besar. Demikian 
disampaikan Henry Saragih, 
Ketua Umum Serikat Petani In-
donesia (SPI).

“Ini adalah langkah ke-
liru setelah sebelumnya pe-
merintah juga mengeluarkan 
kebijakan pangan yang me-
liberalisasikan perdagangan 
Indonesia melalui perjanjian 
perdagangan bebas, pengem-
bangan food estate di merauke, 
dan perluasan perkebunan ke-
lapa sawit yang sangat berlebi-
han,” tegas Henry.

“Kalau pemerintah ingin 
meningkatkan produksi pa- 
ngan (padi) seharusnya ditan-
am di tanah-tanah yang dimiliki 
dan dikuasai oleh perusahaan 
– perusahaan perkebunan baik 
itu milik pemerintah, perusa-
haan swasta nasional maupun 
asing, bukan di tanah-tanah 
milik petani kecil,” tambahnya.

Seperti diberitakan hari 
ini, untuk mengamankan 
produksi beras nasional  dan 
pengamanan cadangan pangan 
di PERUM BULOG, pemerintah 
lewat konsorsium BUMN akan 
menyewa lahan petani untuk 
ditanami padi. Konsorsium 
BUMN tersebut terdiri dari PT 
Bertani, PT Sang Hyang Sri, PT 
Pupuk Sriwijaya dan PT Per-
hutani. Pemerintah menarget-
kan produksi pagi untuk tahun 
2011 ini mencapai 70,6 juta  

ton dengan luasan lahan tana-
man padi mencapai 13,6 juta 
hektar.

Menurut Henry, yang harus 
dilakukan pemerintah dalam 
meningkatkan produksi beras 
nasional adalah melakukan 
pencetakan sawah-sawah baru 
yang dikelola dan dimiliki oleh 
petani di lahan-lahan terlantar 
milik negara. Ada sekitar 9,2 
juta hektar lahan terlantar di 
Indonesia yang belum tergarap 
dan jika itu dibagikan kepada 
petani kecil (gurem) makan 
persolaan produksi pangan na-
sional akan selesai.

Lebih jauh Henry menga-
takan,  untuk mencapai target 
produksi padi, pemerintah ha- 
rus segera membagikan tanah 
kepada petani gurem melalui 
Program Pembaruan Agraria 
Nasinonal (PPAN) yang pernah 
dijanjikan oleh SBY dan sampai 
hari ini program tersebut be-
lum dijalankan. Selain itu lum-
bung pangan nasional (sentra 
padi) adalah lumbung pangan 
rakyat tani yang dikelola dan 
dimiliki oleh petani, bukan di- 
serahkan kepada perusahaan.

Dulu pemerintah juga per-
nah menerapkan pola pen-
guasaan lahan sawah secara 
besar-besaran melalui balai-
balai penelitian padi (BALIT-
PA)  dengan dalih untuk riset 
dan penelitian tanaman padi, 
kemudian petani dipekerjakan 
sebagai pekerjanya. Selain itu 
juga penyewaan lahan akan 
semakin menjauhkan petani 

Seorang petani sedang mengerjakan lahan padinya dengan menggunakan traktor 
tangan. 

kecil dari alas produksi (tanah) 
sehingga penggangguran dan 

kemiskinan akan terus   me- 
ningkat di pedesaan.#

Klik www.spi.or.id 
Untuk Mendapatkan 

Tabloid Pembaruan Tani 
Versi Elektronik
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Aksi SPI Lebak dan SPI Asahan

Tuntut Perusahaan 
Kembalikan HGU 

SERANG. Sekitar 1.200 petani 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
yang berasal dari Kabupaten 
Lebak, Banten mengadakan 
aksi damai di depan kantor 
Gubernur Provinsi Banten, di 
kota Serang, (18/05).  Aksi ini 
dilakukan untuk mendesak pe-
rusahaan agar mengembalikan 
Hak Guna Usaha yang telah ha-
bis kembali kepada rakyat.

Abay Haetami selaku koor-
dinator aksi menuntut agar 
PT The Bantam and Preanger 
Rubber Co.Ltd mengembalikan  
lahan seluas 1.101,35  Ha yang 
terletak di Kecamatan Luwi 
Damar (Desa Wanti Sar) dan  
Kecamatan Cimarga (Desa Jaya 
Sari dan Gunung Anten) kepa-
da masyarakat. Dia mengung-

Aksi SPI Lebak Menuntut Perusahaan 
Kembalikan HGU

kapkan bahwa Hak Guna Usaha 
(HGU) milik perusahaan ini 
sebelumnya telah habis pada 
tahun 2002.

“Pada saat kondisi 
masyarakat petani masih sa- 
ngat membutuhkan lahan, di 
Kabupaten Lebak sendiri jus-
tru masih banyak tanah yang 
diterlantarkan,” ungkap Abay.

Selain itu, Abay mendesak 
agar pemerintah segera mem-
berikan hak tanah pada peng-
garap sesuai mandat Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) 
Tahun 1960, menyelesaikan 
kasus tanah di Banten dan 
mendistribusikan tanah terlan-
tar pada petani.

“Oleh karenanya SPI  Ca-
bang Lebak bertekad untuk 
merebut kembali kedaulatan 
petani dalam memperjuang-
kan  pembaruan  agraria demi 
tercapainya tatanan kehidupan 
Agraria yang adil dan tatanan 
politik yang demokratis,” ujar 
Abay pada saat berorasi.

Wahyu Agung Perdana dari 
Departemen Penguatan Orga- 
nisasi, Badan Pelaksana Pusat 
(BPP) SPI mengungkapkan 
bahwa secara umum UUD 1945 
dan UUPA Tahun 1960) me-
mandatkan penguasaan sum-
ber agraria untuk kemakmuran 
rakyat, khususnya untuk tanah 
berpegang pada prinsip “tanah 
untuk penggarap”.

“Sayangnya banyak sekali 
turunan kebijakan yang justru 
meminggirkan petani, meski 
dalam beberapa tahun terakhir 
tercatat beberapa kebijakan 
yang memperkuat hal tersebut, 
seperti PP tentang Penertiban 
dan Pendayagunaan Tanah Ter-
lantar No. 11/2010 ataupun 
UU Perlindungan Lahan Per-
tanian Pangan Berkelanjutan 
No. 41/2009. Sayangnya se-
cara faktual di lapangan masih 
membutuhkan kerja yang lebih 
keras dan serius dari berbagai 
pihak,” ungkap Wahyu.

Sementara itu, aksi ini 
sendiri diterima oleh Asisten 

Daerah 1 Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Banten, Anwar 
Mas’ud, dan pihak Badan Per-
tanahan Negara (BPN) Wilayah 
Banten.  Anwar menyatakan 
bahwa Pemprov mendukung 
adanya pembaruan agraria tapi 
tidak serta merta langsung bisa 
memberikan keputusan agar 
lahan kembali ke masyarakat.

“Oleh karena itu kami men-
desak BPN Wilyah Banten dan 
Pemprov Banten utk segera tu-
run ke lapangan melihat fakta 
lahan sehingga dapat melihat 
kenyataan yang ada di lapan-
gan,” tambah Abay.

Tuntut Penyelesaian 
Kasus Sengketa Tanah

Sementara itu, dengan 
membawa hasil bumi berupa 
ubi, jagung, pepaya dan kelapa, 
ratusan petani anggota Serikat 
Petani Indonesia Kabupaten 
Asahan melakukan aksi damai 
menuntut penyelesaian kasus 
sengketa agraria yang dihadapi 
petani di Asahan(18/5). Aksi 
damai ini digelar di Kantor 
DPRD Asahan, Kantor Bupati 
Asahan, Kantor BPN Asahan 
serta Kantor Dinas Kehutanan 
Asahan.

Zubaidah, Ketua Dewan 
Pengurus Cabang (DPC) SPI 
Asahan, mengatakan bahwa 
saat ini banyak kasus seng-
keta agraria yang dialami oleh 
petani belum terselesaikan.

“Kami menuntut agar pe-
merintah segera menuntaskan 
permasalahan kasus agraria 
yang ada di Kabupaten Asahan 
khususnya yang dihadapi oleh 
petani anggota SPI,” tegasnya 
saat melakukan orasi.

Massa aksi diterima oleh 
Sekretaris Komisi A DPRD Ka-
bupetan Asahan, Joner Sinaga. 
Joner mengatakan bahwa per-
masalahan yang dihadapi oleh 
petani anggota SPI Kabupaten 
Asahan sedang diproses.

“Dalam waktu dekat ini 
akan ada pertemuan antara 

Komisi A DPRD Propinsi Su-
matera Utara dengan Komisi A 
DPRD Kabupaten Asahan yang 
juga melibatkan petani anggota 
SPI Asahan, yang akan membi-
carakan mengenai penyelesa-
ian kasus-kasus tanah yang 
terjadi di Asahan khususnya 
yang dialami oleh petani ang-
gota SPI,” ungkap Joner.

Sementara itu, Syamsul 
Anwar, Kepala Kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 
Asahan menyambut massa 
aksi di kantor BPN Asahan. Dia 
mengatakan akan mempelajari 
semua kasus-kasus sengketa 
tanah yang dialami oleh ang-
gota SPI Asahan.

“Saya juga akan melakukan 
tinjauan langsung ke lahan sen-
gketa” ungkapnya.

Selain menuntut agar pe-
merintah menyelesaikan dan 
menuntaskan kasus sengke-
ta agraria yang dialami oleh 
petani anggota SPI, massa aksi 
juga menyerahkan hasil bumi 
berupa ubi, jagung, pepaya, 
dan kelapa kepada pemerintah 
sebagai simbol bahwa petani 
yang sedang berjuang untuk 
mengambil kembali hak mere-
ka atas tanah merupakan war-
ga negara yang taat pajak.

“Kami tidak seperti para 
pengusaha perkebunan yang 
sudah merampas tanah petani 
dan tidak membayar pajak” 
tegas Binsar Manurung selaku 
koordinator aksi.

Hasil bumi ini diserah-
kan langsung kepada anggota 
DPRD Asahan, Bupati, BPN, 
Dinas Kehutanan, Dinas Perta-
nian, Dinas Ketahanan Pangan 
dan Dinas Perikanan Kabupa- 
ten Asahan.#

www.spi.or.id

Saatnya 
Kedaulatan 
Pangan!!!
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Penyelesaian Konflik Agraria 
Butuh Komitmen Tinggi

SPI Sumut Gelar 
Pendidikan Paralegal

JAKARTA. Untuk menyelesai-
kan tingginya kasus konflik 
agraria yang terjadi di Indo-
nesia butuh komitmen yang 
tinggi dan tanpa henti. Hal ini 
disebutkan oleh Henry Saragih, 
Ketua Umum Serikat Petani In-
donesia (SPI) saat mendatangi 
kantor Komnas HAM (Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia) 
di Jakarta,  (23/05).

Henry yang ditemui lang-
sung oleh Ifdhal Kasim, Ketua 
Komnas HAM menyampaikan 
bahwa berdasarkan catatan 
SPI, dalam empat tahun tera-
khir sedikitnya 23 orang petani 
tewas dalam 183 kasus bentrok 
bersenjata. Insiden tersebut 
menyeret 668 petani dikrimi-
nalkan dan 82.726 kepala kelu-
arga tergusur.

“Pemerintah harus benar-
benar serius mengurus peta- 
ninya (baca :rakyatnya), jangan 
sampai ada lagi yang men-
derita akibat konflik agraria 
seperti penggusuran dan per-
ampasan lahan, negara harus 
hadir membela rakyatnya” ujar 
Henry.

Sementara itu, Ifdhal Kasim 
menyampaikan bahwa pihak 
Komnas HAM sudah cukup 
berkomitmen tinggi dalam u- 
payanya menyelesaikan konflik 
agraria di Indonesia.

“Saat ini pengaduan kasus 
terbanyak yang masuk ke kami 
itu berasal dari kasus-kasus 
konflik agraria dari segala pen-

ASAHAN. Dewan Pengu-
rus Wilayah (DPW) Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Su-
matera Utara kembali men-
gadakan pendidikan para-
legal di daerah Aek Kuasan, 
Asahan, Sumatera Utara 
(9-15 April). Acara yang di-
adakan di atas lahan perjua- 
ngan SPI Aek Kuasan seluas 
2300 Ha ini menghadirkan 
40 peserta yang berasal dari 
basis Sei Litur Tasik, Sei Ko-
pas, Bandar Pasir Mandoge, 
Padang Mahondang, serta 
empat orang yang berasal 
dari SPI Wilayah Riau.

Syahmana Damanik, Ket-
ua Biro Polhukam DPW SPI 
Sumatera Utara mengutara-
kan bahwa pendidikan ini 
dilaksanakan untuk meru-
muskan penanganan penye-
lesaian konflik agraria.

“Yang menjadi target 
pelatihan ini adalah agar 
kader-kader SPI dapat lebih 
memahami hukum, dapat 
menjelaskannya terhadap 
orang lain serta taat atas 
norma-norma hukum itu 
sendiri, yang terpenting ada-
lah agar roh perjuangan se-
lalu melekat yakni hak atas 

juru tanah air, 
mulai dari yang 
b e r k o n f l i k 
dengan peru-
sahaan hingga 
ke aparat mi-
liter, dan kami 
selalu tanggap” 
ungkap Ifdhal.

Ifdhal men-
jelaskan bahwa 
untuk penyele-
saian konflik-
konflik agraria 
memang mem-
butuhkan wak-

tu karena lintas departemen 
dan melibatkan cukup banyak 
pihak.

“Contohnya saat ini sudah 
ada deputi khusus penyelesa-
ian sengketa agraria di BPN 
(Badan Pertanahan Nasional), 
tapi pada kenyataannya BPN 
kesulitan menyelesaikannya, 
karena sudah lintas departe-
men dan BUMN, ujar Ifdhal.

Ifdhal menambahkan bah-
wa Komnas HAM akan segera 
memetakan peta konflik agrar-
ia mulai dari yang bersinggun-
gan dengan perusahaan, mili-
ter, dan lainnya.

“Untuk itu kami akan segera 
berkoordinasi dengan Menteri 
Polhukam untuk membicara-
kan mengenai penyelesaian 
konflik agraria yang bersing-
gungan dengan TNI atau Polri, 
sementara itu untuk konflik 
yang disebabkan oleh modal 
akan diselesaikan dengan me-
kanisme lain yang sudah ada 
dan melibatkan departemen 
terkait,” tambah Ifdhal.

Henry kembali menegas-
kan bahwa SPI siap mengawal 
untuk pelaksanaan penyelesa-
ian konflik agraria mulai dari 
tingkay nasional hingga ke 
tingkat basis.

“Jangan sampai ada lagi 
petani kita yang terluka demi 
mempertahankan tanah yang 
memang sudah haknya,” tam-
bah Henry.#

tanah yang wajib dimiliki oleh 
rakyat,” ungkap Syahmana.

Taufik Umar Dhani Hara-
hap sebagai salah satu nara-
sumber dalam acara ini me- 
ngungkapkan bahwa pelatihan 
ini bertujuan agar perjuangan 
SPI berbasis hukum dapat di-
lakukan secara baik dan benar 
sehingga kader SPI dapat ber- 
gerak diberbagai level, dari 
basis hingga nasional, karena 
salah satu perjuangan bersama 
adalah bagaimana SPI memper-
juangkan  pembaruan agraria, 
sepeti hak atas tanah, dan hak 
atas pangan.

“Semoga setelah mengikuti 
pendidikan ini peserta menjadi 
lebih yakin bahwa perjuangan 
mempertahankan tanahnya itu 
memiliki dasar hukum yang 
kuat sehingga mereka tidak 
perlu gentar lagi menghadapi 
kesewenangan perusahaan-pe-
rusahaan yang sering meram-
pas tanah rakyat,” tambah Tau-
fik.#

Dialog Ketua Umum SPI, Henry Saragih bersama Ketua Kom-
nas HAM, Ifdhal Kasim

Para peserta pelatihan paralegal SPI di Aek Kuasan, Asahan, Sumatera Utara

www.spi.or.id www.spi.or.id
www.spi.or.id www.spi.or.id
www.spi.or.id www.spi.or.id
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Kedaulatan Pangan Satu-satunya Solusi Atasi Krisis

JAKARTA. Kedaulatan Pangan 
merupakan satu-satunya solusi 
mengatasi krisis pangan yang 
terjadi di dunia saat ini dan 
konsep tersebut juga dapat di-
jalankan oleh setiap negara jika 
tidak dikooptasi oleh kepenti- 
ngan perusahaan-perusahaan 
multi nasional.

Hal ini disampaikan Yoon 
Geum Soon, dari Korean Wo- 
men Peasant Association (KW-
PA-Asosiasi Petani Perempuan 
Korea), saat menjadi pembicara 
dalam Seminar Internasional, 
bertema Food Crisis: A Need for 
System Change di Hotel Grand 
Cemara, Jakarta,  (06/05). 

Adapun pembicara lain 
pada kesempatan itu dian-
taranya Afsar Jafri (Focus on 
the Global South), Donny Man-
tra (Asosiasi Ekonomi Politik 
Indonesia/AEPI), Mikyung Ryu 
(Korean Confederation on Trade 
Union) dan Ainur Hidayat (Se- 
rikat Mahasiswa Universitas 
Paramadina).

Yoon Geum Soon memapar-
kan saat ini terjadi peningkatan 
harga gandum besar-besaran 
di dunia dan krisis ekonomi 
global dinilainya menjadi salah 
satu pemicunya sehingga dia 
tengarai lebih dari 900 juta 
penduduk sedang mengalami 

Seminar Internasional tentang Krisis Pangan yang diadakan di Jakarta, 6 Juni 2011

krisis pangan. Beberapa ta-
hun terakhir, lanjutnya, peran 
spekulan keuangan semakin 
besar dalam perdagangan 
pangan dunia dimana hal itu 
dapat dilihat dengan semakin 
banyaknya investor yang me- 
ngalihkan bisnisnya ke industri 
pertanian dan industri pertani-
an juga didorong oleh industri 
keuangan.

“Itulah mengapa spekulan 
finansial ikut mengarahkan 
krisis pangan saat ini,” imbuh 
Yoon yang juga anggota ICC (In-
ternational Coordinator Com-
mittee) La Via Campesina.

Sejumlah negara maju, 
khususnya Amerika Serikat, 
melalui perusahaan-perusa-
haan multi nasionalnya, saat 
ini sangat menentukan indus-
tri pangan dunia, seperti beras, 
gandum & komoditas lainnya. 
Kondisi itu tercipta setelah 
Bank Dunia dan WTO (Organ-
isasi Perdagangan Dunia) men-
dorong pasar yg lebih lebar 
kepada spekulan pasar dan 
keuangan untuk “bermain” di 
dalamnya, begitu juga peran 
pemerintah di banyak negara.

Tidak heran, jika dalam 
beberapa tahun terakhir pe-
rusahaan-perusahaan pangan 
semakin kuat. Padahal di sisi 

lain, konsep Ketahanan Pan-
gan yang diimplementasikan 
oleh Bank Dunia dan WTO, te-
lah mendorong dan membuka 
kesempatan yg lebih besar 
bagi perusahaan-perusahaan 
dan negara melakukan peram-
pasan tanah petani.

“Di Korea, pemerintah 
malah mendorong perampasan 
tanah untuk memproduksi 
pangan oleh perusahaan-peru-
sahaan agribisnis,” ungkapnya.

Negara-negara yang ter-
gabung dalam G20, tambahnya, 
telah berupaya mencegah krisis 
pangan dengan mengefektif-
kan WTO, namun menurutnya 
hal itu merupakan “solusi pal-
su” karena hanya akan mem-
perburuk situasi dan mendor-
ong militerisasi, perampasan 
tang dan penjajahan kedua. 
“Satu-satunya solusi adalah 
kedaulatan pangan yang harus 
menjadi kebijakan di setiap 
negara. Kedaulatan pangan 
lebih demokratis dibanding-
kan konsep ketahanan pangan 
dan yg mampu mengatasi kri-
sis pangan di dunia,” tegasnya.

Sementara itu Afsar Jafri 
mengurai bahwa G20 adalah 
lembaga yang tidak sah menga-
tasi krisis pangan dimana pada 
awalnya saja kelompok negara 
ini telah gagal mengatasi krisis 
financial pada 1998. 

“Metode yang dikembang-
kan G20 dalam mengatasi 
krisis pangan merujuk pada 
IMF dan Bank Dunia, padahal 
lembaga-lembaga ini adalah 
penyebab krisis finansial pada 
1998. Dan bagaimana mungkin 
G20 mencoba menghidupkan 
kembali WTO yang sudah hi-
lang legitimasinya? Kita lihat 
saja bagaimana WTO meng-
hancurkan pangan di berbagai 
negara, seperti di Haiti dan In-
dia,” tuturnya.

Dia gambarkan, dahulu In-
dia bisa memenuhi kebutuhan 
minyak makannya sendiri, na-
mun saat ini negara itu malah 
mengimpor 50% dati total ke- Bersambung ke halaman 15

butuhannya dari Indonesia Dan 
dia pastikan bahwa 5000 anak-
anak di India mati kelaparan 
setiap hari karena kurang gizi 
sementara kebijakan-kebijakan 
negaranya tidak ada yang mem-
punyai hubungan yang pasti 
antara pertumbuhan ekonomi 
dengan mengatasi kelaparan 
tersebut. “Padahal jalan kelu-
arnya adalah dengan menjamin 
petani mengontrol benih, tanah 
dan air untuk mengatasi krisis 
terhadap pangan itu,” ujarnya.

Sudah Mengkhawatirkan
Henry Saragih, Ketua 

Umum SPI yang menjadi pem-
bicara utama dalam seminar 
ini menegaskan bahwa krisis 
pangan dunia saat ini sudah 
mencapat tahap yang mempri-
hatinkan.

“Krisis pangan dunia saat 
ini sudah mencapai tahap yang 
memprihatinkan. Krisis harga 
pangan yang terjadi sekarang 
ini sebagai akibat dari diterap-
kannya sistem neoliberalisme 
melalui WTO dan Free Trade 
Agreement,” tegasnya.

Akibat dari neoliberalisasi 
pertanian dan perdagangan ko-
moditas pangan, jelasnya, saat 
ini pertanian terkonsentrasi 
pada pertanian yang berorien-
tasi ekspor dan pertanian atau 
perkebunan dengan sistem 
monokultur. Dewasa ini maka-
nan tidak lagi sejatinya untuk 
makanan manusia, tetapi ma-
kanan telah diutamakan seba-
gai bahan industri agrofuel dan 
keperluan perusahaan peter-
nakan. Makanan juga menjadi 
bahan spekulasi perdagangan.

Mi Kyung Ryu mengatakan, 
karena sudah begitu mengkha-
watirkan, saat ini krisis pangan 
bukan lagi hanya menjadi isu 
gerakan petani tapi juga sudah 
menjadi isu gerakan serikat 
buruh di Korea Selatan.

Di Korea Selatan, misalnya. 
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Petani Afrika Berkumpul di Zimbabwe,
Mendiskusikan Agroekologi

MASVINGO. La Via Campe-
sina menyelenggarakan per-
temuan para petani se-Afrika 
di  Provinsi Masvingo, Zimba-
bwe pada 13 - 19 Juni 2011. 
Acara ini bermaksud untuk 
lebih mempersatukan anggota-
anggota asoasiasi petani La Via 
Campesina se-Afrika. Selain 
petani kecil, acara ini juga di-
hadiri oleh akademisi, Lemba-
ga Swadaya Masyarakat (LSM), 
serta praktisi ilmu sosial.

Lebih dari 50 peserta, dari 
10 negara Afrika, serta pengun-
jung dari Amerika Latin dan 
Asia, berkumpul di Masvingo  
ini. Mereka mendiskusikan dan 
berbagi pengalaman tentang 
agroekologi dan pertanian 

Sebuah diskusi tentang agroekologi yang diselenggarakan oleh La Via Campesina 
di Masvingo, Zimbabwe.

petani berkelanjutan, dan prak-
tek-praktek pertanian organik 
pertanian dan konservasi, yang 
terus membangun pengeta-
huan lokal dan keterampilan 
tradisional dalam mengerjakan 
tanah dan menghasilkan maka-
nan yang ekologis.

Dalam pertemuan ini, para 
peserta membuat daftar yang 
berisikan tentang kesulitan 
yang mempengaruhi produksi 
petani di negara mereka. Di-
antara kesulitan yang mereka 
hadapi adalah kurangnya du-
kungan dari pemerintah, pe-
rubahan iklim, campur tangan 
perusahaan-perusahaan mul-
tinasional di sektor pertanian, 
serta isu perampasan lahan 

yang mengakibatkan petani 
kecil kehilangan tanah tradi- 
sional mereka dan terancam 
kelaparan.

Tantangan lainnya adalah 
akses yang terbatas ke pasar 
dengan harga panen yang 
layak, kebijakan anti petani ke-
cil, dan peraturan-peraturan 
yang dengan dampak negatif 
petani. Mereka berpendapat 
bahwa isu-isu ini harus segera 
diselesaikan sehingga petani di 
Afrika mampu mengembang-
kan kapasitas mereka yang 
sebenarnya.

Selanjutnya, di hari akhir 
pertemuan, masing-masing 
peserta pelatihan akan datang 
memberikan solusi dan ren-
cana tindak lanjut yang harus 
dikerjakan bersama di orga- 
nisasi asal.

Nilsson Mudzingwa, se-
orang petani kecil dari Zimba-
bwe, mengatakan bahwa pada 
praktek agroekologi yang akan 
diselenggarakan selama pelati-
han, dia akan membagikan se-
mua pengalaman bertaninya 
dengan perserta dari negara 
lain. Dia juga akan memberi 
bukti bahwa para petani orga- 
nik di Zimbabwe yang menggu-
nakan praktik agroekologi se- 
perti benih dan pupuk organik 
asli sangat produktif tanpa 
sama sekali memiliki ketergan-
tungan pada benih swasta dan 
perusahaan pupuk atau hand-
out pemerintah.

"Sangat penting bagi petani 
untuk berlatih agroekologi bu-
kan hanya berteori, karena tan-

pa berlatih tidak akan berhasil. 
Kita juga harus mengekspos 
semua kisah sukses pertanian 
yang kita miliki sehingga orang 
lain dapat dengan mudah me- 
ngadopsi," katanya. 

Dalam pertemuan ini pe-
serta juga mengharapkan agar  
terciptanya ruang permanen 
untuk pertukaran dan pengua-
tan upaya agroekologis yang 
dilakukan oleh organisasi-
organisasi tani anggota La Via 
Campesina di Afrika. Hal ini 
dalam rangka untuk berbagi 
pengalaman, metodologi, ma-
teri pendidikan dan pelatihan, 
serta untuk mengembangkan 
tindakan strategis dan bekerja 
berencana untuk agroekologi 
dan pertanian berkelanjutan di 
Afrika. 

"Agroekologi adalah cara 
petani untuk menjadi mandi-
ri dan lebih produktif, dan 
mengambil kontrol atas sistem 
pertanian milik kita sendiri," 
ungkap salah seorang peserta.

La Via Campesina telah 
menyusun bukti-bukti di ting-
kat global untuk menunjukkan 
bahwa pertanian agroekolo-
gi lebih berkelanjutan, lebih 
produktif, dan lebih tahan ter-
hadap perubahan iklim dari-
pada pertanian kimiawi dan 
industri. Organisasi-organisasi 
tani anggota La Via Campesina 
di Afrika juga percaya bahwa 
agroekologi adalah kunci untuk 
mencapai kedaulatan pangan 
dan mengakhiri masalah kela-
paran dan kemiskinan pede-
saan di benua tersebut.#
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Demplot Topora, Contoh Sukses Agroekologi 
di Zimbabwe

Dua orang petani Zimbabwe sedang memanen wortel hasil pertanian organik yang ditanam di demplot di daerah Topara, 
Zimbabwe.

TOPORA. Di desa Topora, 
Propinsi Masvingo ini, para 
petani dapat berbangga hati 
karena desa mereka merupa-
kan salah satu desa tersukses 
yang berhasil menerapkan 
konsep pertanian agroekologi 
dalam kegiatan bertaninya se-
har-hari. Di desa ini, tanaman 
yang mereka hasilkan benar-
benar organik dan diproduksi 
dengan pengetahuan lokal 
dan keterampilan tradisional. 
Mereka tidak menggunakan 
pupuk kimia dan keterampilan 
produksi mereka tidak diim-
por.

Hal inilah yang menjadi ala-
san mengapa desa ini terpilih 
menjadi desa tempat praktek 
para peserta pertemuan petani 
se-Afrika tentang agroekolo-
gi yang diadakan oleh La Via 
Campesina (14 Juni 2011).

Para petani di desa ini ke-
mudian berbagi dan menun-
jukkan kebun sayuran ekologis, 
tempat mereka belajar sekali-
gus mempraktekkan langsung 
pertanian agroekologi bersa-
ma-sama. Kebun inilah yang 
dinamakan demplot Topora. Di 
kebun seluas satu hektare ini, 
para petani yang berasal dari 
desa-desa di sekitar Masvingo 
berkumpul setidaknya dua 
minggu sekali untuk saling be-
lajar dan bertukar pengalaman 
mengenai pertanian agroekolo-
gi.

Oliat Mauramba, seorang 
petani dari sebuah desa di 
dekat Topora menyebutkan 
bahwa dia datang ke demplot 
tersebut setiap hari Selasa dan 
Jum'at untuk bertemu teman-
temannya seprofesi. Dia sangat 
senang belajar dan berbagi pen-

galaman pertanian agroekologi 
dengan petani-petani dari desa 
lain.

"Saya salah seorang petani 
yang biasa datang ke pelatihan-
pelatihan di daerah Harare dan 
tempat lainnya. Saya berkewa-
jiban untuk membawa pulang 
semua pengetahuan yang saya 
dapat ke setiap petani di desa 
saya, " ucap Mauramba yang 
juga menjadi salah seorang pe-
serta dari pertemuan petani se-
Afrika yang digelar oleh La Via 
Campesina di desa Topora ini.

Sejak tahun 2003, dem-
plot Topora telah membantu 
melatih petani-petani mema-
hami pertanian agroekologi. 
Saat ini pertanian organik su-
dah diterapkan oleh lebih dari 
delapan ribu petani Zimbabwe 
yang tergabung dalam ZIMSOFF 
(Organisasi Tani Zimbabwe-

anggota La Via Campesina).
"Kami bertani dengan bibit 

tradisional yang kami lestari-
kan sendiri," ungkap Kumbi-
rai Dekete, seorang petani tua 
Zimbabwe kepada para peserta 
lainnya.

Fakta di lapangan adalah 
setidaknya demplot Topora ini 
telah berhasil "mengamankan" 
kebutuhan benih 200 keluarga 
petani. 

Di demplot Topora, petani-
petani menanam berbagai tan-
aman, seperti tomat, bayam, 
anggur, wortel, kacang, tum-
buhan herbal, tsunga dan ba- 
nyak lagi. Sebagian dari hasil 
prduksi pertanian demplot ini 
disumbangkan ke rumah sakit 
lokal di Topora. 

"Kami menyediakan ma-
kanan organik sehat untuk 
mereka yang dirawat di rumah 
sakit", kata Mauramba.

Menurut Elisabeth Mpofu, 
presiden ZIMSOFF, demplot ini 
sangat berguna karena petani 
dapat dengan mudah menga-
dopsi pengetahuan dan prak-
tek pertanian agroekologi. 

"Saat ini di negara kami, 
pertanian organik semakin 
berkembang. Keuntungan 
terbesar adalah bahwa pasar 
lokal untuk produk pertanian 
organik juga ikut berkembang, 
kami juga sedang berusaha 
mendapatkan sertifikasi untuk 
ekspor hasil pertanian orga- 
nik," ungkapnya.

Sementara ekspor dapat 
membantu menambah penda-
patan petani kecil, keuntun-
gan terbesar dari agroekologi, 
menurut La Via Campesina, 
adalah menyediakan maka-
nan berlimpah dan sehat bagi 
masyarakat lokal. Inilah yang 
disebut dengan kedaulatan 
pangan.

www.viacampesina.org
www.viacampesina.org
www.viacampesina.org
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GMO dan Pertanian Berbasiskan Industri,
Solusi Palsu Krisis Pangan

TOLAK

Para petani Afrika berdiskusi tentang pertanian agroekologi dan menolak GMO serta pertanian berbasis 
industri.

MASVINGO. Organisasi petani 
Afrika anggota La Via Campe-
sina (Gerakan Petani Interna-
siona) dan organisasi gerakan 
masyarakat sipil Afrika lainnya 
mengecam setiap usaha untuk 
mengadopsi organisme hasil 
rekayasa genetika dan transge-
nik, sebagai solusi palsu untuk 
krisis pangan di Afrika. 

Menurut petani Afrika, 
semua mitos promosi GMO 
(Genetically Modified Orga- 
nism-organisme hasil rekayasa 
genetik) untuk meningkatkan 
produktivitas hasil tani adalah 
palsu. 

Susuma Susuma Msikula, 
seorang petani Zimbabwe me-

nyebutkan  bahwa GMO men-
gancam integritas genetik dari 
varietas lokal yang merupakan 
dasar dari keamanan pangan 
Afrika. Hanya produksi pangan 
organik, berdasarkan pengeta-
huan dan keterampilan lokal 
yang mampu memberi makan 
warga dunia. 

"Sistem pertanian 
agroekologi yang benar-benar 
menghasilkan lebih banyak 
makanan per hektar daripada 
industri pertanian monokul-
tur," ungkapnya di Masvingo, 
18 Juni 2011.

Selanjutnya, petani skala 
kecil yang konsisten melakukan 
pertani  berkelanjutan berkon-

t r i b u s i 
te rh a d a p 
pendingi-
nan bumi, 
k a r e n a 
m e r e k a 
tidak terli-
bat dalam 
p r a k t e k 
m e m a n -
c a r k a n 
gas rumah 
kaca dari 
i n d u s t r i 
pertanian. 
S u s u m a 
juga men-
gungkap-
kan bahwa 
saat ini 
s e b a g i a n 
besar ke-
l u a r g a 
diberi ma-
kan oleh 
produsen 
m a k a -
nan skala 

dari agroekologi, dan menolak 
pertanian berbasiskan industri 
dan GMO. Dipromosikan oleh 
perusahaan transnasional, baik 
itu GMO atau pertanian ber-
basiskan industri mengubah 
sistem produksi pangan lokal 
menjadi lebih buruk, diaman 
sistem ini sebelumnya telah 
menjadi dasar produksi pan-
gan selama berabad-abad di 
Afrika. 

"Pertanian berbasiskan 
industri sama sekali tidak 
berkontribusi terhadap kedau- 
latan pangan di Afrika. Kami 
juga menolak penggunaan GMO 
yang bukan hanya berbahaya 
bagi biodivesitas pangan, na-
mun juga kesehatan manusia. 
Tidak ada lagi yang akan me-
nipu kami. Kami benar-benar 
menolak kedua hal tersebut," 
ungkap Renaldo Chingore, ang-
gota La Via Campesina Afrika. 

Petani skala kecil di Afrika 
telah menyatakan tekadnya un-
tuk melawan AGRA serta Mon-
santo dan organisasi lain yang 
mempraktekkan "perampasan 
pangan". 

La Via Campesina menyeru-
kan pada organisasi tani na-
sional dan regional tidak untuk 
memfasilitasi pengenalan GMO 
ke daerah mereka. Sebaliknya, 
mereka harus menyatukan su-
ara untuk mempertahankan 
pertanian berbasiskan petani 
kecilnya sekalgus kedaulatan 
pangan negaranya. #

kecil. Produksi pangan skala 
kecil bertanggung jawab ter-
hadap gizi yang terkandung 
dalam pangan yang pada se-
tiap masyarakat pedesaan 
dan perkotaan di Afrika. Tapi 
apabila terdapat kelaparan di 
suatu, yang bisa dipastikan 
adalah petani kecil di daerah 
tersebut telah pindah (terusir) 
dan produksi mereka telah di-
campurtangani oleh kebijakan-
kebijakan buruk pemerintah-
nya.

Sementara itu, para petani 
se-Afrika berkumpul selama 
tujuh hari (13-19 Juni 2011) di 
provinsi Masvingo, Zimbabwe 
mendiskusikan keuntungan 

www.viacampesina.org
www.viacampesina.org
www.viacampesina.org
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Ratusan Ormas Tolak Perampasan Lahan & Pangan
dalam Pertemuan Tentang Pertanian G-20

PARIS. Ratusan organisasi 
masyarakat sipil, mulai dari 
organisasi petani, perempuan, 
hingga organisasi non peme- 
rintah lainnya melaksanakan 
kampanye penolakan global 
melawan perampasan lahan 
pertanian selama pertemuan 
G-20 di Paris, Perancis pada 22 
dan 23 Juni  2011.

Lebih dari 500 organisasi 
telah menyatakan dukungan-
nya dalam petisi menolak 
adanya perampasan lahan per-
tanian yang diinisiasi dalam 
Forum Sosial Dunia, di Dakar-
Senegal dan mulai digalang se-
jak Februari 2011. 

Pertanian berbasiskan keluarga yang berkelanjutan adalah solusi pasti atas krisis 
pangan dan merupakan model pertanian terbaik yang mampu memberi makan 
warga dunia

www.viacampesina.org

Globalize 
Hope 
Globalize 
Struggle !!!

Romario Rossetto, per-
wakilan La Via Campesina dari 
Brasil mengungkapkan bahwa 
sementara para menteri per-
tanian dari 20 negara terkaya 
di dunia membahas apa yang 
harus dilakukan terhadap 
volatilitas (tidak stabilnya) 
harga pangan dan krisis kela-
paran yang semakin mening-
kat, jutaan hektar lahan subur 
bersama dengan sumber daya 
airnya sedang dirampas dari 
petani, peternak, penggem-
bala, nelayan dan masyarakat 
adat. Lahan dan sumberdaya 
air tersebut dialihkan secara 
besar-besaran oleh investor 

agribisnis swasta yang ingin 
menghasilkan persediaan ma-
kanan atau agrofuel (bahan ba-
kar dari hasil pertanian) untuk 
pasar internasional.

"Akibatnya jutaan keluarga 
petani di pedesaan bersama 
masyarakat pribumi lainnya 
terusir dari lahannya sendiri 
dan kehilangan mata pencaha-
rian satu-satunya," ungkap Ro-
mario.

Sementara itu, pada konfe-
rensi akademik tentang peram-
pasan lahan pada awal tahun ini 
di Brighton, Inggris, terdapat 
lebih dari 100 studi penelitian 
kasus tentang "investasi ta-
nah skala besar". Berdasarkan 
studi tersebut diambil    kesim-
pulan bahwa investasi tanah 
skala besar sama sekali tidak 
menunjukkan efek positif bagi 
masyarakat lokal. Sebaliknya, 
dalam banyak kasus, justru 
masyarakat asli yang terusir 
dari tanahnya dan kehilangan 
mata pencahariannya.

Petisi ini kemudian akan 
diserahkan kepada Pemerin-
tah Perancis yang memimpin 
G-20. Selanjutnya organisasi-
masyarakat sipil menyerukan 
kepada pemerintah nya un-
tuk segera menghentikan se-
mua perampasan tanah dan 
mengembalikan tanah yang di-
jarah kepada masyarakat. Saat 
ini, G-20-lah yang memfasili-
tasi perampasan tanah dengan 
mendukung Investasi Pertanian 
Bertanggung Jawab (Responsi-

ble Agriculture Investment-RAI 
- disebut sebagai PRAI dalam 
teks rancangan G20).

Kemudian gabungan orga- 
nisasi ini akan menyampaikan 
pandangannya pada Komite 
PBB (Persatuan Bangsa-
Bangsa) tentang Keamanan                  
Pangan Dunia (CFS) untuk se-
cara definitif menolak prinsip-
prinsip  Investasi Pertanian 
yang Bertanggung Jawab (RAI), 
yang didukung penuh oleh 
Bank Dunia.  Prinsip-prinsip 
inilah yang bersifar tidak sah 
dan menghalalkan perampasan 
lahan, dan ini seharusnya mam-
pu mengembangkan pedoman 
wajib yang efektif kepemilikan 
lahan yang melindungi hak 
masyarakat, terutama hak atas 
pangan. Sebaliknya, proses ink-
lusif di CFS (Komite Ketahanan 
Pangan Dunia) harus melun-
curkan jenis program investasi 
yang dibutuhkan yang mampu 
mendukung produsen pangan 
skala kecil.

"Petisi tersebut menya-
takan bahwa pemerintah 
nasional dan lembaga inter-
nasional harus menjamin hak-
hak masyarakat atas tanah, 
dan tidak berpihak kepada  in-
vestor swasta besar. Pertanian  
berbasiskan keluarga yang 
berkelanjutan, model produksi 
agroekologi dan pasar lokal 
adalah cara terbaik yang telah 
diakui mampu memberi makan 
masyarakat dan melindungi 
planet," ungkap Romario.#
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SPI Lakukan Judicial Review, Gugat Piagam ASEAN

JAKARTA. Di tengah rintik hu-
jan yang membasahi bumi ibu-
kota, puluhan petani Serikat 
Petani Indonesia (SPI) dan ak-
tivis gerakan masyarakat sosial 
lainnya melakukan aksi di de-
pan Mahkamah Konsitusi un-
tuk menggugat beberapa pasal 
dalam Piagam ASEAN (05/05).

Henry Saragih, Ketua 
Umum SPI menyebutkan bah-
wa piagam ASEAN tidak hanya 
merupakan landasan hukum 
pemberlakukan Asean Free 
Trade Area (AFTA), akan tetapi 
memberi dasar hukum yang 
lebih kuat terhadap Free Trade 
Agrement (FTA) yang dilakukan 
melalui ASEAN dengan negara 
dan kawasan lainnya di dunia. 
FTA merupakan kesepakatan 
perdagangan yang komprehen-
sif yang tidak hanya menyang-
kut perdagangan barang akan 
tetapi investasi, jasa, dan IPR/
HaKI (WTO Plus).

“Intinya petani kita akan 
terus dirugikan, karena se-
muanya diserahkan kepada 
mekanisme pasar,”  ungkap 
Henry.

Dengan diberlakukannya 
Piagam ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations) seba-
gai landasan hukum perjanjian 

ekonomi antara ASEAN sebagai 
pasar tunggal dengan negara 
lain dan/atau komunitas ne- 
gara-negara lain, telah melang-
gar ketentuan Pasal 33 ayat 1, 
2 dan 3 dan Pasal 27 ayat (2) 
UUD 1945.

“Meskipun ASEAN menga-
lami surplus perdagangan de- 
ngan AS, EU dan Jepang namun 
data ini tidak boleh mengecoh-
kan kita. surplus perdagangan 
tersebut merupakan perda-
gangan diantara perusahaan 
multinasional sendiri yang be-
rasal dari negara-negara maju 
tersebut. Total investasi US di 
Singapura mencapai US$ 86,05 
billion dengan 1300 perusa-
haan. Jumlah ini hampir setara 
dengan seluruh investasi asing 
di Indonesia,” ungkap Dani Se- 
tiawan, perwakilan dari Koalisi 
Anti Utang (KAU).

Dalam ketentuan Pasal 1 
ayat 5 Charter of The Associa-
tion of Southeast Asian Nations 
(Piagam ASEAN) disebutkan 
bahwa “ To create a single mar-
ket and production base which 
is stable, prosperous, highly 
competitive, and economically 
integrated with effective facili-
tation for trade and investment 
in which there is free flow of 

goods, and services and invest-
ment; facilitated movement of 
business persons, professionals, 
talents and labour; and free 
flow of capital.”

Dalam terjemahan bebas 
adalah “Tujuan kerjasama 
ASEAN adalah mencipta-
kan pasar tunggal dan basis 
produksi yang stabil, makmur, 
sangat kompetitif, dan secara 
ekonomi terintegrasi dengan 
fasilitas yang efektif untuk per-
dagangan dan investasi, yang 
di dalamnya terdapat arus lalu 
lintas barang, jasa-jasa dan in-
vestasi yang bebas; terfasilitas-
inya pergerakan pelaku usaha, 
pekerja profesional, pekerja 
berbakat dan buruh dan arus 
modal yang lebih bebas.”

Demikian Pula ketentuan 
Pasal 2 ayat 2 huruf (n) Charter 
of The Association of Southeast 
Asian     Nations      disebutkan 
bahwa “adherence to multilat-
eral trade rules and ASEAN’s 
rules-based regimes for effective 
implementation of economic 
commitments and progressive 
reduction towards elimination 
off all barriers to regional eco-
nomic integration, in a market-
driven economy.” 

Dalam terjemahan be-
bas adalah “menganut pera-
turan-peraturan perdagan-

gan multilateral dan rezim 
berbasis-aturan ASEAN untuk 
pelaksanaan yang efektif atas 
komitmen-komitmen ekonomi 
dan pengurangan progresif 
menuju penghapusan semua 
hambatan bagi integrasi ekono-
mi regional, dalam sebuah 
ekonomi yang dikemudikan 
pasar.”

Henry menjelaskan bahwa 
menurut data Badan Pusat 
Statistik (BPS) dalam kurun 
waktu antara Januari sampai 
dengan Februari 2011, jumlah 
impor cabai segar mencapai 
2.796 ton dengan nilai 2,49 
juta dollar AS. Dibandingkan 
dengan laju impor tahun lalu, 
jumlah tersebut mengalami ke-
naikan yang cukup signifikan. 
Pada tahun 2010 lalu, impor 
cabai hanya sebanyak 1.852 
ton senilai 1,45 juta dollar AS. 
Akibat derasnya arus impor ca-
bai tersebut, harga cabai lokal 
pun terjerembab jatuh.

“Di lain sisi walaupun harga 
cabai pernah melonjak tinggi, 
yang menikmati justru bukan-
lah petani cabai, melainkan 
para “pemain” pasar,” tambah 
Henry Saragih yang juga Koor-
dinator Umum La Via Campe-
sina (Gerakan Petani Interna-
sional).#

Henry Saragih (memegang megaphone) beorasi di depan gedung Mahkamah 
Konstitusi di Jakarta, menuntut judicial review piagam ASEAN

Di tengah guyuran hujan, seorang peserta aksi beorasi di depan gedung Mahka-
mah Konstitusi, menuntut judicial review piagam ASEAN
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TUNTAS

Kriminalisasi 
Petani !!!

Peringatan Hari Buruh 2011: 
Indonesia dalam Gurita Korporatokrasi

JAKARTA. Ribuan buruh dan 
elemen gerakan masyarakat 
sosial lainnya berkumpul di 
depan istana negara, Jakarta 
untuk memperingati Hari Bu-
ruh Internasional (May Day) 
(01/05). May Day kali ini dilak-
sanakan di saat dunia sedang 
menghadapi krisis kapitalisme 
global. 

Situasi ini disebabkan kebi-
jakan ekonomi yang dilaksana-
kan selama ini terlalu mengan-
dalkan mekanisme pasar yang 
liberal, dimana setiap sektor 
perokomian terkoneksi satu 
sama lainnya. Salah satu pen-
jelmaan sistem kapitalisme 
global adalah korporatokrasi 
(korporasi, lembaga keuangan 
dunia, dan penyelenggara pe-
merintahan yang bergabung 
menyatukan kekuatan finan-
sial dan politiknya untuk me-
maksa masyarakat mengikuti 
kehendak mereka) yang saat 
ini semakin menancapkan ku-
kunya dalam setiap aspek kebi-
jakan di Indonesia.

Henry Saragih, Ketua 
Umum Serikat Petani Indonesia 
menegaskan bahwa saat ini pe-
merintahan yang dipimpin oleh 
Susilo Bambang Yudhoyono se-
lalu berpihak terhadap kepen- 
tingan korporatokrasi dalam 
menelurkan setiap kebijakan.

“Lihat     saja   dalam              
peringatan Hari Buruh kali ini, 
SBY tidak turun dan menjamu 
kita rakyatnya (para buruh dan 
ge- rakan masyarakat sosial), 
dia malah sibuk mendatangi 
perusahaan-perusahaan yang 

sering mencederai rakyat,” 
teriak Henry pada saat me-
nyampaikan orasi solidaritas-
nya di depan massa.

Henry menjelaskan bahwa 
perusahaan baik yang berskala 
multinasional (MNCs), transna-
tional (TNCs) maupun nasion-
al, telah menjadi aktor yang 
sangat berpengaruh  dalam 
menentukan politik pemban-
gunan sebuah bangsa di tingkat 
lokal, nasional, regional, bah-
kan secara global. Kekuasaan 
korporasi sebagai representasi 
pasar telah masuk berbagai 
sendi dasar kehidupan manu-
sia mau-pun kebijakan negara.

“Sudah berapa banyak 
perusahaan yang mengusir 
petani dari tanahnya sendiri? 
Sudah berapa banyak korban 
yang jatuh akibat kriminalisa-
si perusahaan yang memaksa 
rakyat keluar dari tanah nenek 
moyangnya? Sudah berapa 
banyak yang ditindak? Hampir 
tidak ada, itu akibat saat ini pe-
merintahan kita sudah berada 
dalam genggaman korpora-
tokrasi tersebut,” ungkap Hen-
ry yang juga menjabat seba-
gai Koordinator Umum La Via 
Campesina (Organisasi Petani 
Internasional).

Peringatan Hari Buruh Se-
dunia tadi siang juga menuntut 
untuk menghapus sistem kerja 
kontrak (outsourcing). Sutris-
no Sastromiharjo dari Serikat 
Buruh Indonesia (SBI) se-Jabo-
detabek mengungkapkan bah-
wa seluruh elemen buruh dan 
gerakan masayarakat sosial 
harus bersatu untuk melawan 
sistem kapitalisme dan neolib-
eralisme global yang semakin 
mengakar di negeri ini.

“Pemerintah seharusnya 
mencabut seluruh kebijakan 
dan perundangan ketenagaker-
jaan yang tidak memihak kaum 
buruh dan tani dan hanya men-
guntungkan pemodal dan kor-
porasi,” tambahnya.#

(Atas) Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) beorasi dalam 
peringatan Hari Buruh 2011
(Tengah dan Bawah) Kondisi peringatan Hari Buruh 2011 yang dipusatkan di Istana 
Negara, Jakarta.www.spi.or.id
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Perjanjian Perdagangan Bebas; 
Malapetaka Bagi Petani Kecil

JAKARTA. Dalam minggu ini, 
Indonesia menjadi tuan rumah 
ASEAN-EU Bussiness Summit 
(5 Mei) dan ASEAN Summit 
pada tanggal 7-8 Mei. Hasil dua 
pertemuan tersebut menjadi 
sangat penting di mata kaum 
Petani karena menyangkut per-
soalan perdagangan bebas di 
lingkup ASEAN dengan negara 
maju.

Pasca gagalnya perundin-
gan WTO tahun 2005 dan 2009, 
negara – negara maju memang  
terus mencari celah baru un-
tuk meningkatkan perdagan-
gan mereka dan jalan yang 
ditempuh diantaranya melalui 
Perjanjian Perdagangan Bebas 
(Free Trade Agreement –FTA) 
dengan ASEAN.

ASEAN menjadi potensi 
pasar besar bagi negara-nega-
ra maju untuk menjual produk-
sinya. Piagam ASEAN (ASEAN 
Charter) kemudian menjadi 
landasan hukum pemberlakuan 
perjanjian perdagangan be-
bas dilingkup ASEAN sendiri 
yang kemudian dikenal dengan 
AFTA (ASEAN FTA) tersebut 
dan Indonesia kemudian me- 
ratifikasi Piagam ASEAN terse-
but ke dalam Undang-Undang 

Sebuah keluarga petani kecil sedang memanen hasil pertaniannya. Perjanjian 
perdagangan bebas akan membuat keluarga petani kecil terpuruk.

No. 38 tahun 2008. Dua tahun 
kemudian China ASEAN FTA 
diberlakukan oleh Pemerintah-
an Indonesia.

Langkah pemerintah men-
dandatangani Perjanjian Asean 
China Free Trade Agreement 
(ACFTA) ternyata telah mem-
perburuk tingkat kesejahte- 
raan ekonomi petani dan usa-
ha kecil dan menengah (UKM). 
Satu tahun lebih perjanjian per-
dagangaan bebas ASEAN-China 
telah berlangsung di Indonesia, 
produk-produk pangan dan 
non pangan dari China mem-
banjiri pasar dalam negeri.

Tarif bea masuk nol persen 
yang diberlakukan terhadap 
produk-produk impor terse-
but telah mematikan produk 
sejenis produksi dalam negeri. 
Ini tentu saja berimbas pada 
penyedia produk tersebut ter-
utama sekali petani dan indus-
try kecil dan menengah.

Meningkatnya arus barang 
dari China ke Indonesia san-
gat signifikan dalam tiga bulan 
pertama volume barang China 
yang dibawa ke Indonesia men-
capai 6.567.796 kg. Padahal, 
kuartal I-2009, barang yang 
dibawa kargo cuma 3.323.478 

kg. Sementara untuk nilai ek-
spor, barang yang diekspor 
oleh Indonesia ke China hanya 
naik tipis.

Ekspor Indonesia ke China 
hanya didominasi oleh bahan-
bahan mentah, terutama sawit. 
Dari total peluang produksi  
CPO Indonesia sebesar 21 juta 
ton,  5 juta ton diserap pasar 
dalam negeri dan sisanya un-
tuk ekspor. Maka tidak heran 
pemerintah terus melakukan 
ekspansi sawit secara besar-
besaran di beberapa propinsi.

Akibat dari ekspansi terse-
but tentu saja akan semakin 
meningkatkan konflik agraria 
karena kasus penyerobotan 
lahan milik petani oleh peru-
sahaan perkebunan, kerusakan 
alam dan system monokultur 
yang akan meningkatkan krisis 
pangan di Indonesia.

Pasca    perjanjian perda-
gangan bebas dengan China, 
masih dalam kerangka ASEAN, 
pemerintah Indonesia juga 
akan kembali menandatangani 
FTA dengan Uni Eropa. Bah-
kan dalam beberapa kesempa-
tan pemerintah telah meminta 
pengusaha untuk mempersiap-
kan diri menghadapi perjanjian 
perdagangan bebas dengan Uni 
Eropa tersebut.

Serikat Petani Indonesia 
(SPI) menolak dengan tegas 
rencana pemerintah melaku-
kan penandatanganan FTA 
dengan Uni Eropa. Pemerintah 
harus belajar dari banyaknya 
dampak buruk diberlakukan-
nya ACFTA dan menghentikan-
nya bukan malah menambah 
FTA baru dengan Uni Eropa.

Hasil penelitian SPI ten-
tang potensi dampak ASEAN 
EU FTA terhadap Petani terkait 
dengan beberapa produk Indo-
nesia, menunjukkan Indonesia 
akan mengalami dampak bu-
ruk pada hasil pertanian ke-
lapa sawit,  perikanan, daging, 
susu dan cereal. Demikian di 

sebutkan Henry Saragih, Ketua 
Umum Serikat Petani Indone-
sia (SPI)

Menurut Henry pemerin-
tah Indonesia telah menjeru-
muskan ekonomi petani kecil 
kearah kebangkrutan karena 
menandatangani berbagai per-
janjian perdagangan bebas 
dengan negara maju.

“FTA ini merupakan ke- 
sepakatan perdagangan yang 
komprehensif tidak hanya me-
nyangkut perdagangan barang 
tetapi juga investasi jasa dan 
Haki, melalui FTA akan terjadi 
liberalisasi secara menyeluruh 
ini tentu saja lebih buruk dari 
kesepakatan yang ada di dalam 
WTO,” tuturnya.

Henry menambahkan pasar 
dalam negeri kita terus dido- 
rong untuk berkompetisi de- 
ngan produk-produk dari luar 
dan ini tidak akan memberikan 
keuntungan langsung bagi ke- 
sejahteraan rakyat di republik 
ini khususnya lagi petani kecil 
malah akan menjadi ancaman 
bagi kedaulatan pangan Indo-
nesia.

“Pemerintah Indonesia 
harus mengatur dan melindun-
gi pasar dan produksi pangan 
dalam negeri dari serbuan ba-
rang impor akibat FTA. Kebu-
tuhan  dalam negeri khususnya 
pangan seharusnya diproduksi 
petani kecil dan bukan meng-
gantungkannya dari impor. Se-
lain itu Poduksi pangan harus 
ditujukan untuk pemenuhan 
pasar dalam negeri dan bukan 
untuk eskpor, karena ekspor 
hanya akan menguntungkan 
perusahaan multinasional’, te-
gas Henry.#

TOLAK 
FOOD 
ESTATE !!!
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SPI Adakan Serangkaian Kegiatan Regional Alternatif

JAKARTA.  Semakin mengguri-
tanya korporatisasi yang men-
ganut paham kapitalisme dan 
neoliberalisme telah berhasil 
mengambil peran negara seba-
gai pihak yang seharusnya me-
lindungi rakyat. Krisis pangan 
yang berkelanjutan, maraknya 
perdagangan bebas, peram-
pasan tanah, kriminalisasi 
petani, dan lainnya adalah buk-
ti bahwa negara semakin tidak 
mampu mengayomi rakyatnya. 
Dengan mengambil momen 
KTT ASEAN, sebagai organisasi 
massa petani terbesar di Indo-
nesia, Serikat Petani Indonesia 
(SPI) menyelenggarakan beber-
apa kegiatan yang memberikan 
alternatif atas krisis ekonomi, 
sosial dan budaya, khususnya 
untuk regional Asia Tenggara.

Beberapa Kegiatan terse-
but adalah:

Workshop dengan tema 
Agriculture and the Peasantry 
in ASEAN: Challenges and Way 
Forward (rangkaian ASEAN 

People Forum) yang berlang-
sung 4 Mei 2011 di Hotel Cipu-
tra, Jakarta. SPI bersama de- 
ngan organisasi tani nasional 
dan regional lainnya seperti 
Aliansi Petani Indonesia, Bina 
Desa, Solidaritas Perempuan, 
APNFS dan Asiadhrra menye-
lenggarakan workshop yang-
bertujuan untuk membangun 
strategi bersama di ASEAN bagi 
pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan dan meningkat-
kan kesejahteraan petani yang 
merupakan mayoritas populasi 
negara-negara anggota ASEAN. 

Lebih lanjut workshop ini 
juga bertujuan memformulasi-
kan rekomendasi bagi pemba- 
ngunan pertanian dan kaum 
tani yang akan disampaikan 
kepada negara-negara anggota 
ASEAN untuk mengatasi krisis 
pangan di kawasan ini. pem-
bukaan workshop ini Henry 
Saragih, Ketua umum SPI me-
nyampaikan pentingnya work-
shop ini mengingat saat Ini 

meningkat jumlah kekerasan 
dan kriminalisasi yang dia-
lami petani di berbagai negara 
di kawasan ini. Di Indonesia 
sendiri dalam 4 tahun terakhir 
tercatat 23 orang petani tewas 
dalam konflik agraria yang ber-
langsung dengan pihak perke-
bunan. 

Lebih lanjut Henry me-
nambahkan bahwa berbagai 
perjanjian perdagangan bebas 
yang dilakukan ASEAN justru 
telah merampas kebebasan 
dan kedaulatan rakyat ASEAN. 
Liberalisasi pertanian yang 
berkembang justru menyebab-
kan meningkatnya jumlah kela-
paran, gizi buruk, kematian ibu 
dan balita di sejumlah negara.

Kegiatan berikutnya ada-
lah diskusi Kebijakan ASEAN 
tentang Perdagangan bebas. 
SPI bekerjasama dengan The 
EU-ASEAN Network, Institute 
for Global Justice, dan Alliance 
of Progressive Labor yang ber-
langsung 4 Mei 2011 di Hotel 
Ciputra, Jakarta. Dalam forum 
ini Henry Saragih mengajak 
semua peserta diskusi untuk 
bersama membuat sebuah ke-
bijakan perdagangan alternatif 
yang mampu menguntungkan 
semua pihak.

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

 
http://www.petitiononline.com/daulat

neliti senior Institute for Global 
Justice Salamuddin Daeng, Ke- 
tua Umum Serikat Petani Indo-
nesia Henry Saragih, dan Sek-
retaris Jenderal Koalisi Rakyat 
untuk Keadilan Perikanan (Ki-
ara) Riza Damanik.

Berikutnya, aksi Judicial 
Review menggugat Undang-
Undang (UU) No. 38 Tahun 
2008 tentang ratifikasi Piagam 
ASEAN. SPI bersama gerakan 
masyarakat sipil menggugat-
nya ke Mahkamah Konstitusi 
pada 5 Mei 2011.

Diikuti dengan seminar 
tentang Krisis Pangan. SPI 
bekerjasama dengan La Via 
Campesina (Gerakan Petani 
Internasional), Focus on the 
Global South, Koalisi Anti Utang 
(KAU), Institute for Global 
Justice (IGJ), Asosiasi Ekono-
mi-Politik Indonesia (AEPI), 
Korean Women Peasants Associ-
ation (KWPA), Korean Peasants 
League (KPL), and Serikat Ma-
hasiswa Paramadina. Acara ini 
diadakan pada 6 Mei 2011, di 
Hotel Grand Cemara, Jakarta. 

Terakhir adalah konferensi 
Pers tentang Pertemuan ASE-
AN yang dilaksanakan pada 8 
Mei, di Jakarta.#

S e l a n j u t n y a 
adalah diskusi Me-
dia dengan tema: 
“ASEAN: Between 
global and natio- 
nal interests“, be- 
kerjasama dengan 
Asosiasi Ekonomi 
Politik Indonesia 
(AEPI), 4 Mei 2011. 
di Jakarta. Hadir 
sebagai pembicara 
ekonom UI Ichsa-
nuddin Noorsy, pe-

Henry Saragih menjadi pembicara dalam ASEAN People Forum di Jakarta, 
4 Mei 2011. (Bawah) Diskusi Media bersama Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia



PEMBARUAN TANI
EDISI 88

JUNI 2011R A G A M
TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 006

15

MENDATAR

1. Lurus hati   6. Bahan bakar   8. Hewan ternak   10. Bebas bahaya   11. Serikat Petani Indonesia
13. Serangkai yang terdiri atas tiga orang   15. Event Organizer   17. Koperasi Serikat Petani Indonesia
18. Minyak kelapa sawit mentah   20. Gembira   21. Banyak   24. Huruf ke-18 dalam abjad Yunani
25. Dokumen   26. Olahan ikan khas Batak   30. Wujud pembentuk   31. Long Distance Relationship
32. Kostum wisuda   34. Amerika Serikat   36. Pandangan, wawasan   38. Surat kecil berisi keterangan 
pengambilan barang    40. Berbau tak sedap   41. Hewan pengganggu tanaman   42. Hak Asasi Petani
43. Asosiasi negara-negara Asia Tenggara

MENURUN

2. Juni (Inggris)   3. Golongan bangsa   4. Air susu ibu   5. Diulang, bagian dari wajah   6. Gedung Olahraga
7. Dasar negara kita   9. Pembaruan Agraria Sejati   12. Sebelum   13. Jumlah pemain satu tim sepak takraw
14. Infeksi Saluran Pernapasan Akut   16. Bebas senyawa kimia berbahaya   17. Kata depan penunjuk arah
19. Biaya   21. Ibukota Indonesia   22. Melibatkan banyak orang   23. Perusahaan besar   27. Kurang dari 
harga modal   28. Saripati   29. Hektare   30. Kebun binatang (Inggris)   33.Lubang besar pada kaki gunung
35. Minuman khas Jepang   37. Makanan berkuah   38. Melekat pada roda kendaraan   39. Liga basket 
Amerika   41. Sel darah merah

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 006 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 Agustus 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 91, 
September 2011. KUPON 006

 TTS Pembaruan Tani 

Sambungan dari hal. 6,  Kedaulatan..

....Setelah diterpa krisis pada 
2008, pemerintah bukan-
nya menyelesaikan persoalan 
pangan, namun malah mem-
perbanyak pengangguran dan 
kelaparan, dimana pada 2009 
lebih dari seribu pekerja di 
PHK oleh rata-rata satu pabrik. 
“Banyak dari mereka yang di-
PHK menyerah dan melakukan 
bunuh diri, apalagi sejak 2008 
hingga hari ini tidak terjadi 
peningkatan upah di Korea dan 
situasi ini diperburuk dengan 
meningkatnya harga2 barang,” 
imbuhnya.

Menurutnya, Korea Sela-
tan saat ini mengimpor 90% 
dari kebutuhan komoditas 
pangannya, sehingga pening-
katan harga tersebut sangat 
mempengaruhi kehidupan 
masyarakat di negara itu ka- 
rena peningkatan biaya pangan 
adalah peningkatan biaya yang 
terbesar. Hal itu dibuktikan 
dengan penelitian OICD yang 
menyimpulkan bahwa Korea 
Selatan saat ini menempati 
peringkat kedua dunia, negara 
yang paling dipengaruhi kenai-
kan harga pangan. Diperparah 
lagi dengan kenyataan bahwa 
lebih dari separuh pekerja di 
negera itu adalah pekerja tidak 
tetap, sementara kesenjangan 
upah antara pekerja tetap dgn 
tidak tetap semakin besar tiap 
tahun.

Kegiatan ini di selenggara-
kan oleh Serikat Petani Indo-
nesia (SPI) bekerjasama den-
gan La Via Campesina(Gerakan 
Petani Internasional), Focus On 
The Global South, Koalisi Anti 
Utang (KAU),Institute of Global 
Justice (IGJ), Asosiasi Ekonomi 
Politik Indonesia (AEPI), Ko-
rean Women Peasants Associa-
tion (Asosiasi Petani Perem-
puan Korean), Korean Peasant 
League (Liga Petani Korea) dan 
Serikat Mahasiswa Parama-
dina. #
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Keterangan foto:
(Kiri atas) Aksi global perayaan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2011 di depan istana negara, nampak seorang peserta 
aksi membawa tuntutan untuk turut memperjuangkan kepentingan kaum tani. (Kanan atas) Henry Saragih, Ketua Umum Ser-
ikat Petani Indonesia (SPI) menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di ASEAN People Forum, 4 Mei 2011 di Jakarta. (Kanan 
tengah) Aksi judicial review piagam ASEAN di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 5 Mei 2011. (Kiri bawah) Pembangunan 
posko perjuangan SPI di atas lahan reklaiming di Lebak, Banten. (Kanan bawah) Diskusi internasional mencegah krisis pan-
gan, Jakarta, 6 Mei 2011. 


