
pembaruantani@spi.or.id www.spi.or.id Edisi 90, Agustus 2011

M  I  M  B  A  R    K  O  M  U  N  I  K  A  S  I    P  E  T  A  N  I

Hutan Harus Untuk Rakyat

SPI Tapung Hilir 
Gedor DPRD Kampar

Hak Asasi Petani (Kem-
bali) Diperjuangkan 
di Sesi ke-7 Dewan 
HAM PBB

Usaha Pengembangan 
Ekonomi Petani SPI 
Lebak "Mamock" Sugiatmo

Majelis Nasional Petani SPI

SPI adalah masa depan cerah 
petani Indonesia6 8 13

INDEKS BERITA

JAKARTA.  Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik antara rakyat (baca:petani) dengan Kehutanan. Setidaknya hal 
tersebut yang menjadi pokok pembicaraan antara Serikat Petani Indonesia (SPI) dengan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan di Ge-
dung Kementerian Kehutanan di Jakarta (18/07). Henry Saragih, Ketua Umum SPI menyebutkan bahwa cukup banyak kasus seng-
keta lahan yang dialami oleh petani anggota SPI dengan Kehutanan. Henry menyebutkan bahwasanya terdapat sedikitnya 17 kasus 
yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Merangin-Jambi, Wonosobo-Jawa Tengah, Cibaliung-Pandenglang, dan 
lainnya. (berita selengkapnya di halaman 3)

Henry Saragih (Kiri), Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) sedang berdialog dengan Zulkifli Hasan (kanan), Menteri Kehutanan Indonesia 
di kantor Kementerian Kehutanan, di Jakarta (18/07) 
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Kementerian Pangan dan Organisasi Petani

Nilai impor pangan rata-rata di negara agraris ini mencapai Rp 11o triliun per tahun. Kebijakan impor pangan ini telah 
mengantarkan Indonesia ke jurang krisis pangan.

Pangan merupakan komoditas yang “khusus”. Disebut khusus karena merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. 
Perlu adanya pengaturan secara khusus dalam distribusi pangan yang seharusnya berbeda dari pengaturan distribusi barang 
lainnya.

Pengaturan pangan harus di bawah kendali negara karena negara berkewajiban menjamin dan memenuhi salah satu hak 
dasar rakyat ini. Sayangnya, kondisi tersebut jauh panggang dari api. Kebijakan pangan negeri ini telah diserahkan kepada 
pasar sehingga fluktuasi harga pangan sulit dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya harga pangan melambung tinggi dan 
tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin.

Setali tiga uang dengan nasib aktor utama penyedia pangan, yaitu petani. Kebijakan pertanian tidak menyediakan ruang 
terhadap kesejahteraan petani sehingga menambah suram masa depan petani.

Dengan rata-rata alih fungsi lahan pertanian sebesar 230.000 hektare per tahun (Kementan, 2007) dan dukungan in-
frastruktur serta input pertanian yang belum memadai, beban yang dipikul para petani untuk memproduksi pangan yang 
cukup bagi seluruh rakyat Indonesia sangatlah berat. Belum lagi terjadi perubahan iklim yang ekstrem membuat banyak kega-
galan panen dimana-mana.

Selain itu, lemahnya peran negara dalam sistem distribusi membawa konsekuensi pada fluktuasi harga beberapa komodi-
tas strategis yang mengikuti mekanisme pasar dan kemudian sering kali diikuti kelangkaan komoditas pada waktu-waktu 
tertentu, seperti saat menjelang hari raya.

Hal ini menyulitkan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat berpendapatan rendah yang rata-rata 73 
persen pendapatannya sudah habis untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Sementara itu, Bulog yang diharapkan menjadi garda depan dalam menjalankan distribusi dan cadangan pangan tidak bisa 
diharapkan. Sejak awal pendiriannya, Bulog merupakan salah satu instrumen pelaksana kebijakan pangan nasional. Perannya 
terus mengalami pasang surut dan fungsi Bulog terus dipersempit sampai akhirnya memberi peluang yang besar bagi swasta 
untuk mengimpor beras.

Dihapuskannya tanggung jawab penuh lembaga negara tersebut dalam ekspor impor beras pasca-Letter of Intent (LoI) 
dengan IMF pada 11 September 1998 yang menyebutkan antara lain “…also, for the first time in thirty years, we will allow 
private traders to import rice” (untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, kita akan mengizinkan pedagang swasta mengimpor 
beras) membuat subsistem distribusi semakin lemah, terutama semenjak semakin terintegrasinya perdagangan pangan na-
sional dengan pasar internasional, lonjakan tajam harga pangan dunia mengancam Indonesia.

Pemerintah sudah waktunya menerapkan kebijakan berjangka panjang yang mampu secara efektif menekan laju kenaikan 
harga beras dan bahan pangan pokok lainnya, mengingat tingginya fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi.

Untuk itu segera bentuk Kementerian Pangan yang mengkoordinasi seluruh keputusan soal produksi dan distribusi pan-
gan di Indonesia serta memberikan perhatian khusus kepada orang-orang msikin dan yang tidak mampu dalam mengakses 
pangan. Dengan demikian, dapat dipastikan pangan sampai kepada orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap pangan 
tersebut.

Kemudian menempatkan Bulog menjadi lembaga yanh sangat sentral dalam menampung, mendistribusikan, dan menyim-
pan produksi pangan dalam negeri dan dalam mengimpor makanan yang terpaksa dilakukan.

Segera mendesak mengaktifkan kembali koperasi-koperasi di pedesaan yang berfungsi mengelola pemasaran produksi-
produksi pertanian petani khususnya dalam hal ini pangan. Memberikan peran yang sangat besar kepada organisasi tani da-
lam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran produk-produk 
pertanian tersebut.

Dalam upaya meningkatkan produksi, pemerintah jangan menunda-nunda lagi program Pembaruan Agraria yang telah 
dicanangkan.
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JAKARTA. Pemerintah 
berkomitmen untuk menye-
lesaikan konflik antara rakyat 
(baca:petani) dengan Kehu-
tanan. Setidaknya hal tersebut 
yang menjadi pokok pembicar-
aan antara Serikat Petani In-
donesia (SPI) dengan Menteri 
Kehutanan, Zulkifli Hasan di 
Gedung Kementerian Kehuta- 
nan di Jakarta, (18/07).

Henry Saragih, Ketua 
Umum SPI menyebutkan bah-

wa cukup banyak kasus seng-
keta lahan yang dialami oleh 
petani anggota SPI dengan Ke-
hutanan. Henry menyebutkan 
bahwasanya terdapat sedikit-
nya 17 kasus yang tersebar di 
beberapa wilayah seperti di 
Kabupaten Merangin-Jambi, 
Wonosobo-Jawa Tengah, Ciba-
liung-Pandenglang, dan lain-
nya.

“Saat ini petani kekura- 
ngan lahan untuk melakukan 

kegiatan bertaninya, walaupun 
demikian anggota SPI selalu 
berkomitmen untuk terus men-
jaga kelestarian hutan dalam 
setiap usahanya bertani. Petani 
tetap bertani, hutan terus di-
jaga dan dilestarikan” ungkap 
Henry.

Sementara itu Zulkifli 
Hasan menyebutkan bahwa hu-
tan tanaman desa bisa digunk-
an oleh masyarakat setempat 
asal terus menjaga kelestarian 

(Atas) Henry Saragih, Ketua Umum 
Serikat Petani Indonesia (SPI) (Kiri) 
sedang berdiskusi serius dengan Zulkifli 
Hasan (Menteri Kehutanan Indonesia) 
di kantor Kementerian Kehutanan, di 
Jakarta (18/07).
(Samping) (Kiri-Kanan) Syahroni, Ketua 
Departemen Pendidikan SPI; Achmad 
Ya'kub, Ketua Departemen Kajian Strat-
egis Nasional SPI; Henry Saragih, Ketua 
Umum SPI; Zulkifli Hasan, Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia; Viva 
Yoga Mauladi, anggota Komisi IV DPR-
RI; perwakilan Kementerian Kehutanan 
dan Muhammad Harris Sinaga, anggota 
Majelis Nasional Petani (MNP) SPI 

hutan.
“Saat ini terdapat jutaan 

hektare tanah terlantar di 
bawah naungan Kementerian 
Kehutanan yang siap dibagikan 
dan sekitar 700 ribu hektare-
nya sudah siap kami bagikan 
ke masyarakat. Tanah tetap mi-
lik negara, rakyatlah yang ber-
produksi, dengan syarat tidak 
boleh menanam sawit dan ha- 
nya boleh menanam tanaman 
hutan seperti karet, damar, ce-
lutung, jabon, dan lainnya” tu-
tur Zulkifli Hasan.

Zulkifli juga menyebutkan 
bahwa tidak dibenarkan me-
nanam kelapa sawit di lahan 
HPH, karena hal ini jelas-jelas 
melanggar hukum.

“Oleh karena itu Kemen-
terian Kehutanan merasa 
bangga dengan kehadiran SPI 
yang mampu mengakomodir 
kepentingan-kepentingan dan 
memperjuangkan konflik-
konflik petani di daerah,” ung-
kapnya.

Pertemuan ini juga dihadiri 
oleh beberapa staf Kemente-
rian Kehutanan seperti Darori 
selaku Dirjen Perlindungan 
Hutan dan Konservasi Alam, 
Achmad Ya’kub selaku Ketua 
Departemen Kajian Strategis 
Nasional SPI, Syahroni selaku 
Ketua Departemen Pendidikan, 
Kebudayaan dan Pemuda SPI, 
Muhammad Haris Putra Sinaga 
selaku Majelis Nasional Petani 
SPI, dan Viva Yoga Mauladi-
anggota Komisi IV DPR-RI.#

TOLAK
 FOOD 
ESTATE 

!!!

www.spi.or.id

Hutan Harus Untuk Rakyat
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SPI Sumbar Desak Penyegeraan Penyelesaian Kasus Tanah

PADANG. Dewan Pengurus 
Wilayah (DPW) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Sumatera Ba-
rat (Sumbar) mendesak peme- 
rintah segera menyelesaikan 
sengketa lahan perkebunan di 
sejumlah daerah dengan peru-
sahaan perkebunan. Tuntutan 
ini diwujudkan dengan audi-
ensi mendatangi kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 
Sumbar di Padang (30/06). 
Audiensi ini mengikutserta-
kan lebih dari 20 orang yang 
tergabung dalam 6 basis SPI di 
Limapuluh Kota dan Pasaman 
Barat.

Sukardi Bendang, Ketua Ba-
dan Pelaksana Wilayah (BPW) 
SPI Sumbar menuturkan bahwa 
pihaknya melakukan audiensi 
dengan tujuan untuk memas-
tikan data tentang Hak Guna 
Usaha (HGU) masing-masing 
perusahaan yang menggarap 
lahan.

“Satu lahan saja bisa terda-
pat lebih dari 10 HGU, kondisi 
ini menjadi dilema di lapangan 
dan merugikan petani,” ucap 
Sukardi.

Sukardi juga mengungkap-
kan bahwa saat ini terdapat 
tujuh basis SPI yang terlibat se- 
ngketa di Sumatera Barat, enam 
basis di Kabupaten Pasaman 
Barat dan satu di Kabupaten 
Limapuluh Kota. Sengketa itu 
sebagian besar terjadi antara 
perusahaan perkebunan, meli-
puti lebih dari lima perusahaan 
yang beroperasi di Pasaman 
Barat dan Limapuluh Kota.

Kasus di Basis-Basis 
SPI Sumbar

Safii, Ketua SPI Basis Batang 
Lambau, Nagari Kinali menyam-
paikan bahwa sejak 1960-an, 
mereka sudah menjadi petani 
penggarap. Saat itu telah di-
tanam berbagai jenis tanaman 
seperti kayu manis, jeruk dan 
pisang. Bahkan, mereka juga 
telah membuat bandar sawah 
bersama. Namun, ketika peru-

sahaan perkebunan PTPN VI 
masuk tahun 1984, mulai tim-
bul permasalahan. Perusahaan 
itu melakukan penggusuran 
dengan alat berat, termasuk 
merusak tanaman dan lahan 
persawahan yang telah mereka 
garap. Lahan warga dikuasai 
sepihak. Bahkan, mereka yang 
melawan, ditahan di Polsek se-
tempat.

“Jangankan digarap lagi, 
untuk masuk ke lokasi tanah 
itu saja sulit. Kami ditegur oleh 
satpamnya,” kata Safii.

Seementara itu di di Ke-
camatan Pangkalan Kotobaru, 
Limapuluh Kota, juga tak lu-
put dari sengketa lahan. Per-
masalahan itu menimpa warga 
transmigrasi. Sejak masuk ke 
sana tahun 1985, waktu itu 
petani transmigran mendapat-
kan kebun karet seluas 2 hek-
tare, lahan pangan seluas 0,75 
hektare dan lahan perumahan 
seluas 0,25 hektare. Sebelum 
menjadi warga transmigrasi, 
warga dijanjikan mendapat-
kan karet 1.020 batang. Tapi 
realisasinya, tidak kunjung ada 
seperti yang dijanjikan.

Awal 1987, pimpinan PTPN 
VI yang waktu itu masih ber-
nama PTP III, berkata bahwa 
sertifikat warga transmigrasi 
Pirsus II Kecamatan Pangkalan 
dan Kapur IX di bawah naungan 
PTP III telah ada. Tapi, demi ke-
selamatan sertifikat tersebut, 
maka disimpan di PTP yang 

kemudian disetujui warga. 
Seiring perjalanan waktu dan 
perubahan nama dari PTP III 
menjadi PTP Nusantara VI 
dan pertukaran pimpinan PTP, 
maka bagi yang tidak melunasi 
utang, semua sertifikat (kebun 
karet, lahan pangan dan peru-
mahan) tidak dapat diambil 
warga.

“Di sini kami merasakan 
ketidakadilan karena dapat 
karet sedikit dan tidak beru-
tang malah menanggung beban 
utang warga yang lainnya, den-
gan kata lain warga yang mis-
kin ikut digadaikan untuk me-
nanggung beban utang warga 
yang kaya,” ungkap Efi Deliza, 
Ketua SPI Basis Bukit Talao, 
Kenagarian Gunungmalintang, 
Kecamatan Pangkalan Kotoba-
ru, Limapuluh Kota.

Selanjutnya kasus di SPI 
Basis Jorong Sikabau, Nagari 
Parit, Kecamatan Kotobalingka, 
Kabupaten Pasaman Barat.

Ilustrasi: Perkebunan Sawit

Sukardi Bendang, Ketua BPW SPI 
Sumatera Barat

Bersambung ke halaman 12
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MEDAN. Dewan Pengurus 
Wilayah (DPW) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Sumatera 
Utara (Sumut) beserta bebera-
pa perwakilan dari anggota ba-
sis yang mengalami sengketa 
lahan mengadakan pertemuan 
dengan jajaran Badan Pertana-
han Nasional (BPN) Sumut di 
Medan (28/06).

Dalam pertemuan ini, 
petani anggota SPI Sumut 
berkesempatan untuk keseki-
an kalinya memaparkan per-
masalahan yang mereka hada-
pi. Petani anggota SPI Sumut 
yang berasal dari beberapa 
kabupaten seperti Kabupaten 
Asahan, Langkat, dan Deli Ser-
dang ini sangat berharap ada 
satu solusi konkrit berkaitan 
dengan penyelesaian sengketa 
tanah yang mereka alami se-
lama ini.

Loida Sagala perwakilan 
dari Basis Simpang Kopas Ke-
camatan BP Mandoge Kabu-
paten Asahan misalnya. Beliau 
sangat berharap adanya satu 
langkah konkrit untuk penye-
lesaian sengketa tanah yang 
mereka hadapi.

“Telah belasan tahun kami 
berjuang untuk merebut kem-
bali tanah yang telah dirampas 
oleh PT Jaya Baru Pratama na-
mun sampai saat ini belum me-
nemukan titik terang. Padahal 
PT Jaya Baru Pratama ini jelas-
jelas tidak memiliki HGU” ung-
kap petani perempuan ini.

Pertemuan yang berlang-
sung beberapa jam ini memi-
liki tujuan untuk membangun 
kembali komunikasi antara 
SPI Sumut dengan BPN Sumut. 
Sebelumnya SPI Sumut telah 

Mencari Solusi Sengketa Agraria di Sumut

membuat nota kesepemaha-
man BPN Sumut pada tahun 
2008 dan telah berakhir pada 
tahun 2010 yang lalu. Nota 
kesepemahaman ini berisi-
kan pelaksanaan pembaruan 
agraria dan penguatan hak atas 
tanah petani dan masyarakat 
marjinal di Propinsi Sumatera 
Utara.

Pertemuan ini juga dihadiri 
oleh staff khusus BPN Pusat, 
Usep Setiawan. Dia menya-
takan bahwa sudah terbangun 
komunikasi antara BPN-RI dan 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) 
SPI dan sudah memiliki satu 
pendapat bahwa untuk penye-
lesaian di Indonesia tidak bisa 
dilakukan sendiri-sendiri perlu 
adanya kerja sama baik dari 
BPN maupun organisasi tani 
sendiri.

“Dalam penyelesaian          
sengketa tanah BPN membu-
tuhkan organisasi tani. Dalam 
hal ini BPN menganggap SPI 

sebagai representasi organisa-
si tani yang kuat di Indonesia 
yang memiliki jaringan yang 
luas” ungkap Usep.

Selain itu, Usep juga me- 
nyarankan bahwa perlu diper-
timbangkan kembali mengenai 
nota kesepahaman yang per-
nah dibuat untuk diperbaharui 
dan dibuat nota kesepemaha-
man baru antara SPI Sumut 
dan BPN Sumut.

Pertemuan ini digagas juga 
untuk dengan harapan apa 
yang menjadi kesepakatan di 
pusat (BPN RI – red) dapat juga 
berjalan di tingkat propinsi 
dalam hal ini Sumatera Utara. 
Pihak BPN yang hadir pada 
kesempatan ini hanya diwakili 
oleh kepala-kepala bidang dan 
kepala bagian. Sangat disayang-
kan Kakanwil BPN Sumut tidak 
hadir pada pertemuan kali ini.

Iing Sodikin selaku Kepala 
Bidang Hak dan Pendaftaran 
Tanah BPN Sumut mengatakan 

bahwa semua masukan yang 
ditujukan kepada BPN Sumut 
akan dipertimbangkan.

Wagimin, Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) SPI 
Sumut sangat menyesalkan 
akan ketidakhadiran dari Ka-
kanwil BPN Sumut dalam per-
temuan ini.

“Hendaknya ke depan akan 
terjalin komunikasi yang baik 
antara SPI Sumut dengan BPN 
Sumut mengingat jajaran yang 
ada di BPN Sumut juga telah 
diisi oleh orang-orang baru. 
Dan yang terpenting adalah 
sangat diharapkan Kakanwil 
BPN Sumut mau merespon dan 
menanggapi hasil-hasil dari 
pertemuan ini sehingga dapat 
diwujudkan kerja sama antara 
SPI Sumut dengan BPN Sumut 
dalam penyelesaian kasus set-
iap sengketa agraria yang ter-
jadi di Sumut” tandasnya.#

Pertemuan jajaran pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara dengan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, membicarakan sokusi sengketa agraria di Sumatera Utara.

Laksanakan Segera Pembaruan Agraria Sejati
untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan

Hari Tani Nasional, 24-09-2011

www.spi.or.id
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Deklarasi SPI Bireuen SPI Tapung Hilir 
Gedor DPRD Kampar

SPI Berdiri Tegak 
di Aceh Tamiang

BIREUEN. “Dakwah” Serikat Petani Indo-
nesia (SPI) berhasil menyentuh wilayah 
Nangroe Aceh Darussalam (NAD).  Ber-
tempat di aula kantor Green Aceh Com-
munity, Desa Cot Merak Timu, Kabupa- 
ten Biereun-NAD, dideklarasikanlah SPI 
Cabang Bireuen (30/06).

Deklarasi ini dihadiri oleh Ketua 
Umum SPI Henry Saragih, beserta per-
wakilan dari tiga buah ranting yakni 
Simpang Mamplam, Peulimbang, dan 
ranting Juli.

Dalam sambutannya, Henry Saragih 
menuturkan bahwa dengan deklarasi 
SPI Biereun ini semoga mampu mem-
perkuat persatuan kaum tani disana 
dan berkontribusi terhadap penguatan 
ekonomi masyarakat kecil.

“Krisis pangan yang terjadi saat ini 
bukan karena kita para petani sudah 
sulit memproduksi makanan. Tetapi ka- 
rena yang memproduksi makanan terse-
but adalah perusahaan-perusahaan be-
sar, merekalah yang mempermainkan 
harga sehingga menjadi mahal. Petani 
sama sekali menjadi tidak berdaulat” 
ungkapnya.

Henry menegaskan bahwa petani 
kecil mampu menjadi ujung tombak 
kedaulatan pangan dan menghindari kri-
sis pangan, karena menurutnya petani 
kecil yang berkontribusi langsung da-
lam memberi makan masyarakat dunia.

Deklarasi, sekaligus Musyawarah 
Cabang pertama SPI Biereun ini me- 
netapkan Azhari sebagai Ketua Badan 
Pelaksana Cabang (BPC) SPI Biereun.

“Semoga SPI Bireuen mampu men-
jadi wadah petani kecil untuk saling ber-
tukar pikiran dan berdiskusi, memikir-
kan dan melakukan hal-hal yang mampu 
meningkatkan taraf hidup petani kecil 
seperti kami ini,” ungkap Azhari dengan 
antusias.#

BANGKINANG. Ratusan petani yang ter-
gabung dalam Dewan Pengurus Ranting 
(DPR) Serikat Petani Indonesia (SPI) Ta-
pung Hilir Kamis melakukan aksi di kan-
tor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kampar, Riau ( 14/7/11). Aksi 
ini dilakukan untuk menuntut pengem-
balian lahan milik warga seluas 1.200 
hektare yang dirampas oleh PT.Raka 
yang tepatnya terletak Dusun II Rumah 
III, Desa Kota Garo. Kecamatan Tapung 
Hilir, Riau.

Syaiful, Ketua BPR (Badan Pelaksana 
Ranting) SPI Tapung Hilir menyebutkan 
bahwa persoalan ini sudah terjadi lebih 
dari lima tahun, namun sampai seka-
rang tidak kunjung selesai.

”Lahan yang diambil Aseng (Pimpi-
nan PT. Raka/ red) itu milik warga. Kami 
menuntut agar Aseng mengembalikan 
lahan tersebut. DPRD Kampar sebagai 
wakil rakyat tolong perjuangkan hak 
kami ini yang telah dirampas oleh orang 
tak bertanggungjawab itu. Lahan itulah 
yang merupakan satu-satunya sumber 
mata pencaharian kami,” tegas Syaiful.

Massa diterima oleh beberapa ang-
gota DRPD Kampar dari Dapil Tapung 
dan berjanji akan segera menggagenda-
kan untuk memanggil Aseng yang men-
gatasnamakan PT.Raka.

“Namun sebelum terlebih dahulu 
kami akan melihat bukti pemilikan la-
han agar semuanya bias menjadi jelas,” 
ujar  Saidin, seorang perwakilan DPRD 
yang menerima peserta aksi SPI.

Selain di kantor DPRD, massa juga 
menyampaikan aspirasinya di Kantor 
Bupati Kampar.

PT. Raka juga kerap mengintimidasi 
rakyat sekitar dengan menggunakan 
tangan preman. Terakhir pada 6 Juli 
2011, dengan menggunakan alat berat, 
para preman memutus akses warga 
menuju sebuah musholla.#

ACEH TAMIANG. Geliat perjuangan Ser-
ikat Petani Indonesia (SPI) yang membela 
petani kecil melalui pertanian berkelanju-
tan untuk menegakkan kedaulatan pangan 
masyarakat dan menolak neoliberalisme 
akhirnya menyentuh bumi Aceh Tamiang. 
1 Juli 2011 yang lalu, terbentuklah Dewan 
Pengurus Cabang (DPC) SPI Aceh Tamiang 
melalui deklarasi yang dihadiri oleh pulu-
han petani perwakilan basis dan ranting 
SPI.

Pada deklarasi yang dilaksanakan 
di Pusdiklat Yayasan Bingkai Alamraya 
(YBA), Desa Perkebunan Tanjung Seuman-
toh, Kabupaten Aceh Tamiang ini, Henry 
Saragih, Ketua Umum SPI menyampaikan 
bahwa perjuangan petani hari ini mutlak 
diperlukan guna mempertahankan negara 
dari krisis pangan yang saat ini melanda 
dunia.

“Kehadiran SPI salah satunya agar 
petani mampu menangkar benih-benih 
lokal dan menggali tehnik pertanian ber-
basis keluarga dengan kaidah pertanian 
berkelanjutan,” tutur Henry.

Sementara itu, Ketua Panitia Persiapan 
Wilayah SPI Nangroe Aceh Darussalam, 
Agus Syahputra menyampaikan bahwa 
Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan 
pintu masuk ke propinsi Aceh. Kekayaan 
alamnya cukup besar, namun saat ini 
perkebunan kelapa sawit begitu berkem-
bang dengan sembilan pabrik pengolahan 
kelapa sawit di daerah ini. Lahan perta-
nian semakin sempit, hutan telah diganti 
menjadi hutan homogen, di pesisir pantai 
bakau hampir punah dengan pengalihan 
fungsi lahan.

Deklarasi ini juga sekaligus 
Musyawarah Cabang pertama  dan terplih 
Zainul Akbar sebagai Ketua Badan Pelak-
sana Cabang SPI Aceh Tamiang.#

Deklarasi SPI Aceh Tamiang

Deklarasi SPI Bireuen

Perjuangan di lahan oleh SPI Ranting Tapung Hilir
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TEGUCIGALPA. Anggota La Via 
Campesina di seluruh bena 
melalui CLOC (Koordinator 
Organisasi Pedesaan Ame- 
rika Latin-La Via Campesina) 
memberikan solidaritas dan 
dukungannya terhadap rakyat 
Honduras yang dua tahun lalu 
mengalami kudeta. Sebuah pe- 
ristiwa yang telah memakan 
cukup banyak korban sipil, me- 
ngakibatkan pelanggaran HAM, 
krisis sosial dan penyerangan 
terhadap prinsip-prinsip dasar 
demokrasi.

CLOC-La Via Campesina 
percaya bahwa krisis terse-
but juga juga mencederai dan 
menyerang seluruh negara di 
Amerika Latin yang telah mem-
perjuangkan demokrasi. 

"Dalam hal ini kami juga 
mengutuk tindakan pengecut 
Rene Antonio Herpburn Bueso 
beserta pasukannya yang me-
nyerang kediaman Presiden 
Manuel Zelaya untuk kemudian 
menahannya pada pagi hari, 28 
Juni 2009. Presiden lalu dibawa 
ke pangkalan udara di selatan 
Tegucigalpa untuk kemudian 
diterbangkan ke Republik Do-
minika dan diasingkan selama 
16 bulan," ungkap koordinator 
CLOC-La Via Campesina.

Di sisi lain, yang patut dia-
cungi jempol adalah keberanian 
rakyat Honduras melawan ten-
tara pemberontak yang telah 
menjadi mercu suar, pemberi 
keberanian kepada masyarakat 
Amerika Latin lainnya.

Krisis sosial di Honduras 
juga telah membangkitkan 
perlawanan kaum tertindas. 

Solidaritas La Via Campesina bagi Rakyat Honduras
Dua Tahun Setelah Kudeta

Hal ini terwujud dalam sebuah 
organisasi yang direpresenta-
sikan oleh Front Perlawanan 
Populer Nasional, sebuah or-
ganisasi yang menaungi laki-
laki, perempuan, hingga kaum 
muda dari seluruh lapisan 
masyarakat untuk bersatu dan  
mengangkat suara mereka, 
berjuang dan mempertahan- 
kan hak-haknya.

Dalam kongres CLOC yang 
kelima yang diadakan bersa-
maan dengan peringatan dua 
tahun tragedi Honduras ini, 
CLOC meminta agar partisipasi 

organisasi-organisasi petani 
dan gerakan sosial yang dire- 
presentasikan melalui Front 
Perlawanan Populer Nasional 
sepatutnya terintegrasi dalam 
desain baru kerangka konsti-
tusional yang menjamin semua 
hak-hak masyarakat.

CLOC-La Via Campesina 
juga berharap bahwa dalam 
peringatan dua tahun tragedi 
kudeta di Honduras ini, pe-
langgaran HAM - yang hingga 
saat ini masih mengancam se-
tiap orang di Honduras - segera 
berakhir. CLOC juga berharap 

semangat kebersamaan yang 
diusung oleh negara-negara 
yang menjadi teman Honduras 
mampu mengawal Honduras 
dalam membangun kembali 
demokrasi di negaranya.

Selanjutnya CLOC juga 
menggarisbawahi peran media 
massa yang telah menyoroti 
krisis sosial yang terjadi di 
Honduras akibat kudeta militer 
dan perlawanan rakyat Hondu-
ras. Kampanye oleh media ini 
tentu saja memiliki efek positif  
untuk secara tidak langsung 
mencegah kudeta yang sama 
terjadi di negara lain.

"Akhirnya kami mengajak 
setiap anggota organisasi kami, 
setiap teman dan rekan un-
tuk bergabung bersama kami 
dalam hari solidaritas untuk 
Honduras ini. Untuk melawan 
militerisasi, berjuang menun-
tut keadilan, kedamaian dan 
kebijakan yang berpihak pada 
rakyat demi berakhirnya (neo)
kolonialisme, (neo)imperial-
isme, dan kediktatoran. Untuk 
kedaulatan masyarakat kita 
semua, mari berjuang," tambah 
koordinator CLOC tersebut.#

LA VIA CAMPESINA

www.viacampesina.org

Globalkan 
Harapan

Globalkan
Perjuangan
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Hak Asasi Petani (Kembali) Diperjuangkan 
di Sesi ke-7 Dewan HAM PBB

Suasana sidang dalam sesi ke-7 Dewan Hak Asasi Manusia PBB

JENEWA. Komite Dewan Pe-
nasihat HAM (Hak Asasi Ma-
nusia) PBB (Perkumpulan 
Bangsa-Bangsa) telah me-
masuki sesi ketujuhnya pada 
8-12 Agustus yang lalu. La Via 
Campesina bersama beberapa 
jaringan lainnya seperti FIAN 
(Foodfirst Internasional Action 
Network) dan CETIM (Centre 
Europe – Tiers Monde) kem-
bali berinisiatif memperjuang-
kan Hak Asasi Petani menjadi 
sebuah konvensi internasional.

Dalam sesi tersebut, Mu-
hammad Ikhwan yang me-
wakili La Via Campesina, me-
nyampaikan La Via Campesina 
mendukung rekomendasi dari 
studi awal dari Dewan HAM 
PBB yang memberikan per-
hatian lebih untuk reformasi 
agraria sejati dan mengakui 
hak atas tanah dalam hukum 
HAM internasional, bahwa ta-
nah tidak dapat diserahkan 
kepada mekanisme pasar dan 
para spekulan.

“Saat ini, kami juga mengi-
kuti dengan cermat negosiasi 
antar negara dalam “Pedoman 
FAO tentang Pemerintahan 
yang Bertanggungjawab Terh-
adap Penguasaan Tanah, Peri-
kanan dan Kehutanan (FAO 
Voluntary Guidelines on the 
Responsible Governance of 
Tenure of Land, Fisheries and 
Forests)” dan percaya bahwa 
pedoman ini dapat menjadi in-
strumen berguna jika berakar 
kuat dalam hukum HAM inter-
nasional. Meskipun demikian, 
selama negosiasi pada bulan 
Juli lalu, ada pertentangan dari 
beberapa negara untuk meng-
kaji ulang kewajiban mereka 
yang  berhubungan dengan ta-
nah, perikanan dan hutan. Mer-
eka khawatir bahwa pedoman 
tersebut menciptakan kewa-

jiban baru atau menjadi terlalu 
preskriptif, sehingga banyak 
pemerintahan yang berusaha 
untuk melemahkannya melalui 
permainan bahasa dan reko-
mendasi. Hal ini menunjukkan 
bahwa ada kebutuhan men-
desak bagu sistem HAM PBB 
untuk memperjelas hak-hak 
manusia dan aspek isi normatif 
dari hak atas tanah dan sum-
ber daya alam lainnya,” papar 
Ikhwan di depan para peserta 
sesi ke-7 Dewan HAM PBB.

Dalam sesi tersebut, Mu-
hammad Ikhwan, yang juga 
Ketua Departemen Luar Neg-
eri, Serikat Petani Indonesia 
(SPI) juga menyampaikan 
agar Komite Penasehat tetap 
meneruskan studi ini seba-
gaimana yang diamanatkan da-

lam resolusi Dewan HAM PBB 
pada hak atas pangan.

“Petani dan mereka  yang 
bekerja di daerah pedesaan 
terus menjadi korban pertama 
dari kelaparan dan pelangga-
ran hak asasi manusia. Instru-
men HAM internasional yang 
ada saat ini jelas tidak cukup 
untuk menjamin perlindungan 
hak asasi mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Sofia Mon-
salve dari FIAN menyoroti 
pentingnya hak atas tanah bagi 
petani. Dia menyampaikan 
bahwa hak atas tanah adalah 
hak dasar petani.

“Hak atas tanah juga ter-
cantum dalam hukum Hak Asa-
si Manusia. Oleh karena itu, kita 
harus membangun sejarah dan 
kemajuan bagi hak atas tanah 

terhadap petani,” sebutnya.
Jose Bengoa, anggota 

Komite Penasihat menambah-
kan bahwa petani di seluruh 
dunia harus melakukan mo-
bilisasi, mendukung langkah 
penting untuk kemajuan hak 
dasar mereka.

“Oleh karena itu kita harus 
meyakinkan pemerintah di 
masing-masing negara bahwa 
saat inilah waktu yang tepat un-
tuk mendukung kaum petani, 
dan membuat intstrumen baru 
untuk melindungi hak asasi 
petani dan mengakui hak atas 
tanah sebagai bagian dari hu-
kum HAM internasional,” ung-
kap Jose.#

La Via Campesina
International Peasant Movement - Gerakan Petani Internasional

www.viacampesina.org
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Kampanye La Via Campesina Melawan Perampasan Tanah
di Komite Ketahanan Pangan PBB.

Ilustrasi: La Via Campesina dalam World Social Forum 2011

ROMA. Selama 11-15 Juli 2011, 
La Via Campesina berpartisi-
pasi aktif dalam forum yang 
diselenggarakan Komite Ke-
tahanan Pangan PBB. Forum 
yang dilaksanakn di markas 
FAO ini membahas tentang Pe-
doman Sukarela Pemerintahan 
(yang bertanggung jawab) atas     
Penguasaan Tanah, Perikanan 
dan Kehutanan. 

La Via Campesina seba-
gai bagian dari mekanisme 
masyarakat sipil yang lebih luas 
baru-baru ini dimasukkan se-
bagai peserta dalam Komite Ke-
tahanan Pangan Dunia bersama 
dengan negara-negara anggota 
FAO, lembaga-lembaga inter-
nasional serta sektor swasta. 
Ini adalah negosiasi akhir dari 
pedoman  yang diharapkan da-
pat diadopsi oleh CFS (Komite 
Ketahanan Pangan) pada bu-
lan Oktober nanti. Pedoman ini 
mencakup masalah-masalah 
penguasaan tanah, perom-
bakan dan redistribusi, serta 
pasar dan investasi yang se-
mua memiliki dampak serius 
bagi petani, petani kecil, dan 
masyarakat adat pedesaan di 
seluruh dunia. 

La Via Campesina tentu 
saja menyambut baik kesem-
patan ini untuk berpartisipasi 
dalam Pedoman Sukarela Pe-
merintahan (yang bertanggung 
jawab) atas Penguasaan Tanah, 
Perikanan dan Kehutanan ini.

"Kami, La Via Campesina 
menegaskan kembali komit-
men kami untuk memperkuat 
proses ini sehingga Pedoman ini 
mampu memberikan kerangka 
yang jelas untuk melindungi 
petani, keluarga petani kecil 
dan masyarakat yang bekerja 
dan hidupnya dari mengolah 
lahan, begitu juga memberikan 
kepastian hak atas tanah dan 
melindungi dari perampasan 
tanah," ungkap Henry Sara-
gih, Koordinator Umum La Via 
Campesina.

Oleh karena itu La Via 
Campesina membuat beberapa 

Tabloid Pembaruan 
Tani versi elektronik 

bisa dinikmati di: 
www.spi.or.id

poin-poin penting mengenai 
pedoman ini. Pertama, pedo-
man ini harus menekankan 
kuat kebutuhan mendesak 
untuk melaksanakan reforma 
agraria sejati melalui program 
redistribusi tanah, terutama 
di daerah yang memiliki ting-
kat tinggi kerawanan pangan 
yang tinggi. Pedoman ini juga 
harus memberikan bimbingan 
yang memadai untuk meng-
hapuskan seluruh dunia tanah 
menyambar. Pedoman ini juga 
harus mendukung implemen-
tasi penuh dari komitmen yang 
dibuat pada Konferensi Inter-
nasional FAO Reformasi Agra- 
ria dan Pembangunan Pede-
saan (ICARRD). 

Kedaulatan Pangan ha- 
ruslah memberdayakan pro-
dusen makanan lokal, laki-laki 
perempuan dan pemuda, de- 
ngan akses penuh dan kontrol 
atas sumber-sumber produksi 
pangan. Pedoman tersebut 
juga harus mempromosikan 
reformasi kebijakan di semua 
tingkatan, lokal, regional, na-
sional dan internasional, un-
tuk mengakhiri difasilitasinya 
alih fungsi lahan skala besar 
dan sepenuhnya mempromo-
sikan otonomi ekonomi jangka 
panjang dan penentuan nasib 
petani di seluruh dunia. La Via 

Campesian menegaskan kem-
bali bahwa alih fungsi lahan 
oleh perusahaan-perusahaan 
swasta tidak segera memecah-
kan masalah kemiskinan, ke-
laparan, dan kebutuhan akan 
distribusi tanah, tetapi lebih 
lanjut malah membahayakan 
mata pencaharian masyarakat 
pedesaan, yang memang sudah 
rapuh.

Kedua, pedoman tersebut 
harus mengakui dan mendu-
kung sepenuhnya terhadap 
pentingnya pertanian keluarga 
berbasis agroekologi sebagai 
solusi utama untuk membe- 
rantas kelaparan. Perusahaan 
tidak bisa memberi makan 
masyarakat dan pemegang 
saham yang rakus sekaligus. 
Petani yang memiliki komit-
men jangka panjang dan stabil 
penguasaan lahanya akan me-
nyebabkan tingginya tingkat 
kedaulatan pangan, terciptanya 
lingkungan yang lebih ramah, 
struktur sosial masyarakat 
lokal yang lebih mapan, yang 
kesemuanya penting untuk 
kesejahteraan jangka panjang 
umat manusia. 

Ketiga, Pedoman terse-
but harus berisikan referensi 
dokumen internasional hak 
asasi manusia dan karena itu 
harus mengikuti bahasa inter-

nasio- nal yang disetujui ke-
tika konsep-konsep hak asasi 
manusia diperkenalkan untuk 
menghindari salah tafsir dan 
penurunan standard. Mengakui 
dan        menegaskan  kembali 
bahwa petani tidak didiskrimi-
nasikan dari hak asasi manusia 
yang diakui dalam hukum in-
ternasional.  La Via Campesina 
mengingatkan semua pemerin-
tahan untuk menyesuaikan do-
kumen tersebut dengan kebi-
jakan domestik masing-masing 
negara.

Kelima, Pedoman tersebut 
harus menekankan bahwa ke-
laparan harus diberantas kare-
na merupakan akibat langsung 
dari kebijakan yang salah, yang 
kurang menjadi komitmen 
bagian dari negara-negara ter-
kaya dunia.

Kelima, perubahan iklim 
dan solusi palsu yang mem-
perburuk krisis pangan harus 
diatasi. Pedoman tersebut ha- 
rus secara lantang menentang 
solusi palsu penanganan krisis 
iklim yang memberi jalan ke-
pada terjadinya perampasan 
tanah. Perusahaan-perusahaan 
besar menggunakan lahan 
produksi pangan untuk mem-
budidayakan tanaman sebagai 
bahan bakar alternatif (agro-
fuel), dan ini tentu saja meru-
pakan solusi yang salah untuk 
mengatasi krisis iklim.# 
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JENEWA. Berikut ini adalah 
intervensi lisan lengkap Mu-
hammad Ikhwan dari La Via 
Campesina dalam sesi ke 7 
Komite Penasehat Dewan HAM 
PBB  pada 8-12 Agutus 2011:

Yang terhormat, Bapak-Ibu 
Presiden

FIAN International dan La 
Via Campesina ingin memuji 
Komite Penasehat akan studi 
pendahuluannya tentang kema-
juan hak-hak petani dan orang-
orang yang bekerja di daerah 
pedesaan. Berkenaan dengan 
semakin banyaknya konflik la-
han, air, harga pangan dan krisi 
iklim, ada kebutuhan mendesak 
untuk meningkat usaha me-
lindungi hak asasi petani dan 
mereka yang bekerja di daerah 
pedesaan.

Saat ini, kita sedang sama-
sama menyaksikan gelombang 
baru dari perampasan lahan. 
Setidaknya 50 juta hektar lahan 
pertanian telah beralih kepemi-
likan menjadi milik perusahaan 
hanya dalam jangka waktu be-
berapa tahun saja, dan semakin 
hari, semakin banyak investor 
yang tertarik untuk mengalih-
fungsikan lahan milik rakyat.

Baru-baru ini, Panel Ting-
kat Tinggi Ahli Komite Ketaha- 
nan Pangan Dunia menyatakan 
dalam laporan keduanya bah-
wa investasi lahan skala besar   
merusak ketahanan pangan, 
pendapatan, mata pencahar-
ian dan lingkungan masyarakat 
lokal.

Panel Ahli Tingkat Tinggi  
meminta pemerintah 1) untuk 
mengakui hak atas kebebasan, 
lebih memprioritaskan dan 
menginformasikan segala hal 
yang ada kaitannya dengan 
tanah dan sumber daya alam 
bagi mereka yang menyambung 
hidup dengan bergantung pa-
danya; 2) untuk mengamankan 

Muhammad Ikhwan, salah seorang perwakilan La Via Campesina pada sesi ke-7 
Dewan HAM PBB

Globalize Hope-Globalize Struggle
www.viacampesina.org

Intervensi Lisan La Via Campesina pada Sesi ke-7 
Komite Penasehat Dewan HAM PBB 

akses penggunaan tanah bagi 
petani , penggembala, penghuni 
hutan, nelayan dan masyarakat 
adat; 3) untuk melakukan kebi-
jakan redistributi lahan, dalam 
hal ketimpangan penguasaan 
tanah dan kepemilikan, dan 4) 
untuk memprioritaskan investa-
si di sektor pertanian skala kecil 
dan dalam sistem pangan alter-
natif yang inklusif secara sosial, 
ramah lingkungan, dan meng-
gunakan prinsip agroekologis.

Laporan ini jelas mendu-
kung temuan dan rekomendasi 
dari studi pendahuluan. Sebuah 
akses yang adil terhadap sum-
ber  produksi pangan sangat 
penting bagi masyarakat pede-
saan-yang akan menjamin re-
alisasi hak atas pangan. Kami 
sangat mendukung rekomenda-
si dari studi pendahuluan untuk 
memberikan perhatian lebih 
bagi reforma agraria sejati dan  
mengakui hak atas tanah dalam 
hukum HAM internasional. Ta-
nah tidak dapat diberikan pada 
mekanisme pasar dan spekulan.

Kami juga mengikuti de- 
ngan cermat setiap negosiasi 

antar pemerintah mengenai 
Pedoman FAO tentang Peme- 
rintahan yang bertanggung 
jawab atas Penguasaan Tanah, 
Perikanan dan Kehutanan dan 
percaya bahwa pedoman ini da-
pat menjadi instrumen berguna 
jika berakar kuat dalam hukum 
HAM internasional.

Meskipun demikian, selama 
negosiasi pada bulan Juli ada 
sedikit pertentangan oleh Amer-
ika Serikat mengenai kewajiban 
hak asasi manusia mereka yang 
berhubungan dengan tanah, 
perikanan dan hutan. Banyak 
pemerintahan yang berusaha 
untuk melemahkan dokumen 
ini dari segi bahasa dan reko-
mendasinya karena khawatir 
pedoman tersebut akan men-
ciptakan kewajiban baru atau 
menjadi terlalu preskriptif 
(harus menurut ketentuan res-
mi). Hal ini menunjukkan ada 
sebuah kebutuhan mendesak 
bagi sistem hak asasi manusia 
PBB untuk memperjelas hak-
hak manusia dan aspek isi nor-
matif dari hak atas tanah dan 
sumber daya alam lainnya.

Sejak 2009 La Via Campe-
sina telah bekerja pada kam-
panye menolak kekerasan 
terhadap perempuan. Petani 
perempuan sering menjadi sub-
jek yang mengalami pengucilan 
sosial dan ekonomi dan akut 
dan penindasan. Kami telah me-
mutuskan untuk memobilisasi 
melawan ketidakadilan ini. Ini 
adalah salah satu aspek penting 
dari perjuangan kita yang juga 
telah disertakan dalam peneli-
tian Komite Penasehat.

Komite Penasehat harus 
meneruskan studi ini seba-
gaimana diamanatkan dalam 
resolusi Dewan Hak Asasi Ma-
nusia tentang hak atas pangan. 
Petani dan Masyarakat yang 
bekerja di daerah pedesaan ter-
us menjadi salah satu korban 
pertama dari kelaparan dan pe-
langgaran hak asasi manusia. 
Instrumen HAM internasional 
yang ada saat ini jelas tidak cu-
kup untuk menjamin perlindun-
gan HAM mereka.

Kami menyambut dukungan 
dari negara-negara anggota un-
tuk studi awal dan pengemban-
gan lebih lanjut dari topik pen- 
ting ini. Selain itu, kami ingin 
mendorong Komite Penasehat 
untuk mengembangkan ran-
cangan deklarasi tentang hak 
asasi petani dan masyarakat 
yang bekerja di daerah pede-
saan yang bisa dicantumkan 
dalam studi akhir. 

Masyarakat internasional 
harus berani dan bertindak 
dengan tekun untuk menga-
tasi penyebab di balik membu-
ruknya krisis pangan, dan nasib 
para produsen pangan skala ke-
cil dan menengah yang bekerja 
di daerah pedesaan. Ini harus 
dilakukan demi planet kita. 

Saya berterima kasih, Ba-
pak / Ibu Presiden.#
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SPI Batang Menggelar Perayaan Ultah SPI ke-13 dan 
Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia

BATANG. Lebih dari seratusan 
orang memenuhi Gedung Pra-
muka di Kabupaten Batang, 
Jawa Tengah untuk merayakan 
peringatan ulang tahun Serikat 
Petani Indonesia (SPI) yang 
ke-13 (13/07). Acara yang 
diselenggarakan oleh Dewan 
Pengurus Cabang (DPC)  SPI 
Batang ini sekaligus penan-
datanganan Petisi Kedaulatan 
Pangan Rakyat Indonesia yang 
sebelumnya telah sukses di-
lakukan di berbagai wilayah di 
Indonesia.

Dalam sambutannya, 
Rokhim Sutarjo, Ketua Badan 
Pelaksana Cabang (BPC) SPI 
Batang menyebutkan bahwa 
saat ini yang menguasai pan-
gan bukanlah petani kecil me-
lainkan perusahaan besar mul-
tinasional dan para tengkulak 
sehingga hal ini berkontribusi 
sebagai penyebab kemiskinan 
masyarakat desa.

“Para petani padi mengala-
mi kesusahan walaupun sudah 
ada patokan harga gabah. Bu-
log seharusnya membeli gabah 
langsung kepada petani sesuai 
harga patokan. Belum lagi har-
ga cabe yang beberapa waktu 
meroket dan saat ini justru 
sangat jatuh, semua ini karena 
ulah spekulasi para tengkulak 
dan perusahaan-perusahaan 
besar” ungkapnya.

Rokhim juga menuturkan 
bahwa di perayaan ulang ta-
hunnya yang ke-13, SPI harus 
semakin terdepan memper-
juangkan kepentingan petani 
kecil.

“Dengan adanya Petisi 
Kedaulatan Pangan Rakyat In-
donesia ini merupakan bukti 
komitmen SPI dalam usaha un-
tuk merebut kembali kedaula-
tan pangan yang saat ini sudah 
semakin jauh dari rakyat Indo-

nesia sendiri,” tambah Rokhim.
Sementara itu, Mugi Ra-

manu yang mewakili Dewan 
Pengurus Wilayah (DPW) SPI 
Jawa Tengah menggarisbawa-
hi mengenai kebijakan impor 
hasil pertanian oleh pemerin-
tahan Indonesia yang sangat 
merugikan petani kecil.

“Pemerintah daerah akhir-
akhir ini juga kurang memper-
hatikan perbaikan irigasi seh-
ingga banyak lahan pertanian 
petani yang kebanjiran apabila 
hujan datang,” ungkap Mugi 
yang juga Ketua Majelis Na-
sional Petani (MNP) SPI.

Henry Saragih, Ketua 
Umum SPI yang juga meng-
hadiri acara ini menyebutkan 
bahwa para petani Batang 

merupakan salah satu kelom-
pok petani yang hadir ke Ge-
dung MPR pada saat reformasi 
1998 dan ikut menggulingkan 
pemerintahan Soeharto.

“Saya bangga bisa kembali 
berkumpul dengan bapak-ba-
pak dan ibu-ibu sekalian,” tutur 
Henry.

Henry juga menyebutkan 
bahwa untuk menegakkan kem-
bali kedaulatan pangan rakyat 
Indonesia, salah satu caranya 
bisa dengan semakin meng-
galakkan koperasi-koperasi di 
setiap desa hingga wilayah.

“Pembangunan ekonomi 
kerakyatan yang berbasiskan 
koperasi akan menjadi salah 
satu landasan kedaulatan 
pangan di Indonesia,” tambah 

Henry yang juga Koordinator 
Umum La Via Campesina (Ger-
akan Petani Internasional).

Acara ini juga dihadiri 
oleh perwakilan Bupati Ba-
tang, Dinas Pertanian dan Pe-
ternakan Kabupaten Batang, 
Dinas Ketahanan Pangan Ka-
bupaten Batang, hingga gera-
kan masyarakat sipil lainnya 
seperti FPBB (Forum Perjuan-
gan Petani Batang), PAWARTA 
(Persaudaraan Warga Tani), 
SNI (Serikat Nelayan Indone-
sia), APPSI (Asosiasi Pedagang 
Pasar Seluruh Indonesia), per-
wakilan petani Kenconorejo 
dan beberapa perwakilan ma-
hasiswa.#

Pelaksanaan Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia di Batang-Jawa Tengah sekaligus perayaan Ulang Tahun SPI ke-13

Saatnya Kedaulatan Pangan!!!
www.spi.or.id
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Aksi SPI Sumatera Barat

Dalam Surat Gubernur 
Sumbar No, 525.26/1889/
Prod.1990 tanggal 28 Juli 1990, 
perihal pencadangan lahan un-
tuk perkebunan kelapa sawit 
yang ditujukan kepada PT 
Bakri Nusantara Corporation 
seluas 16.000 ha di Kecamatan 
Lembahmelintang, Kecamatan 
Sungaiaur dan Kecamatan Su- 
ngaibaremas, Kabupaten Pasa-
man Barat. Sementara itu da-
lam surat pernyataan bersama 
ninik mamak pemangku adat/
pemilik tanah ulayat dalam Na-
gari Parit dan Airbangis, Keca-
matan Sungaibaremas tanggal 
24 Agustus 1990, tentang pe-
nyerahan tanah ulayat untuk 
PT Bakri Nusantara Corpora-
tion seluas 11.000 hektare. Se-
dangkan Surat Bupati Pasaman 
No. 522.11/1441/Asd/1990 
tanggal 25 Agustus 1990 kepa-
da Gubernur Sumbar, tentang 
pencadangan lahan sawit un-
tuk PT Bakri Nusantara Corpo-
ration seluas 22.000 hektare.

“Ironisnya sampai seka-
rang, status tanah itu tidak 
jelas. Hingga saat ini perke-
bunan plasmanya tidak ada,” 
kata Emagusni, Ketua SPI Basis 
Jorong Sikabau.

Selain itu, juga terjadi 
permasalahan yang dialami 
SPI Ulusimpang, Nagari Parit, 
Kecamatan Kotobalingka, 
Pasaman Barat. Pada Janu-
ari 2011, masyarakat Jorong 
Tombangpadang, Nagari Parit 
menye- rahkan tanah seluas 
640 hektare kepada perusa-
haan perkebunan sawit PT 
Sago Nauli dengan sistem bagi 
hasil. Dan, ternyata 300 hek-
tare dari luas tanah tersebut 
merupakan tanah Kampung 
Ulusimpang/kampung lama 
yang sudah dihibahkan Rajo 
Nan Bosa Kutub yang sedang 
dikelola masyarakat Jorong 
Ulusimpang.

Saat PT Sago Naula sudah 
memulai pengolahan lahan 
tersebut untuk perkebunan 
kelapa sawit, oknum mantan 
TNI berinisial Nj, warga Jorong 
Aek na Birong, Nagari Parit 
yang mendapat izin pengola-
han kayu dari Bosa nan Kutub 

Sambungan dari hal. 4,  SPI Sumbar... Lubuk Gadang tahun 2002 
seluas 100 hektare, mengaku 
sebagai pemilik tanah seluas 
100 ha dari 300 hektare tanah 
Ulusimpang melalui surat hi-
bah dari Rajo Nan Bosa Kutub/
Adam. Saat ini, mantan tentara 
itu melakukan intimidasi kepa-
da masyarakat yang mengelola 
tanah di Kampung Ulusim-

pang.
“Oleh karena itu kami me-

minta pemerintah dan pihak 
terkait untuk mendudukan 
persoalan kepemilikan ta-
nah Kampung Ulu Simpang                       
dengan pihak PT Sago Nauli 
dan oknum mantan TNI terse-
but,” ungkap Andri, Ketua SPI 
Basis Ulu Simpang.

Sugiono, Ketua SPI Ba-
sis Simpangtenggo, Nagari 
Airbangis, Kecamatan Sun-
gai      Beremas, Pasaman Barat, 
menyatakan bahwa berawal 
dari surat hibah per tanggal 
20 Januari 2008 dari Yulisman    
St. Parlindungan ( Tuo Waris/
Daulat Koto Rajo Pasaman) 
kepada dirinya sendiri – atas 
nama Dewan Pengurus Basis 
(DPB) SPI Simpang Tenggo – 
yang menyerahkan hibah lahan 
seluas seluas 2000 hektare. 
Masyarakat kemudian mem-
buka perkampungan di hutan 
bekas pengambilan kayu PT 
Sumber Surya Semesta terse-
but. Menurut Tuo Waris, ta-
nah ini hak ulayatnya di bawah 
kekuasaan Daulat Koto Rajo 
Pasaman, dan dihibahkan un-
tuk lahan pertanian dan pemu-
kiman masyarakat.

Namun hal yang terjadi 
di lapangan, aparat sering 
mengintimidasi petani dan 
mengancam akan memenjara-
kan mereka jika masih meng-
garap lahan yang oleh Dinas 
Kehutanan disebut sebagai ka-
wasan hutan lindung tersebut.

“Kami sudah beberapa kali 
melayangkan surat langsung 

ke BPN, Bu-
pati Pasa-
man Barat, 
DPRD, hing-
ga Dinas Ke-
hutanan na-
mun belum 
ada penyele-
saian hingga 
s e k a r a n g . 
T u n t u t a n 
kami ada-
lah, berikan 
tanah, hak 
pengelolaan 
dan pengua-
saan hutan 

kepada masyarakat Simpang 
Tenggo,” ungkap Sugiono. 

Sementara itu, Ahmad Ja’is, 
Ketua Basis SPI Air Maligi, Na-
gari Air Bangis, Kec. Sungai 
Baremas menyatakan bahwa 
pihaknya meminta BPN untuk 
menyelesaikan penyelesaian 
sengketa plasma dengan PT. 
Permata Hijau Pasaman dan 
PT. Gersindo (GMP).

Audiensi ini diterima oleh 
Kepala Kanwil BPN Sumbar, Tri 
Suprijanto, Kepala Kantor BPN 
Limapuluh Kota, Kepala Kantor 
BPN Pasaman Barat beserta 
staf.

Tri Suprijanto menegas-
kan bahwa permasalahan 
yang disampaikan dalam audi-
ensi tersebut, rata-rata terkait 
perkebunan plasma. Menu-
rutnya, permasalahan terjadi 
karena banyak pelepasan ta-
nah ulayat tidak dilalui secara 
musyawarah dan hanya dis-
epakati sebagian pihak. Aki-
batnya, selalu muncul konflik 
di tengah jalan.

“Ke depan kita berharap 
penerbitan HGU dilakukan 
setelah pembagian plasma           
diselesaikan,” ujar Tri.

Kebijakan ini juga telah di-

instruksikan pada BPN di ber-
bagai daerah, terutama daerah 
yang rawan terjadi konflik de- 
ngan perusahaan perkebunan.

Berdasarkan data dari Kan-
wil BPN Sumbar, hingga tri-
wulan 2011, total kasus yang 
masuk terkait sengketa lahan 
mencapai 564 kasus. Jumlah ini 
termasuk kasus sisa yang be-
lum terselesaikan hingga akhir 
2010 yang mencapai 494 ka-
sus. Sedangkan dalam triwulan 
pertama, Januari—April 2011, 
tercatat  135 kasus dan baru 65 
kasus selesai ditangani.

“Kami juga akan memang-
gil kembali perusahaan-pe-
rusahaan mengenai perihal 
penerbitan HGU ini, sehingga 
sengketa-sengketa ini dapat 
segera terselesaikan,” tambah-
nya.

Audiensi Dengan Dinas Ke-
hutanan

Sementara itu keesokan 
harinya (01/07), bertempat di 
ruangan Kepala Dinas Kehutan 
Sumbar, di Padang, DPW SPI 
Sumbar melakukan audiensi 
untuk menyelesaikan kasus 
yang terkait. Audiensi ini juga 
mengajak empat orang per-
wakilan dari SPI Basis Simpang 
Tenggo.

Berdasarkan hasil diskusi 
pada audiensi ini, Dinas Kehu-
tanan Sumbar menyarankan 
kepada SPI untuk segera me- 
ngurus penurunan status ka-
wasan dan atau mengajukan 
kawasan hutan produksi men-
jadi kawasan hutan yang dike- 
lola masyarakat, kepada Men-
teri Kehutanan melalui Bupati 
Pasaman Barat. Jika penguru-
sannya sudah selesai Dinas Ke-
hutanan menawarkan program 
Hutan Kemasyarakatan, Hutan 
Desa dan atau Hutan Tanaman 
Rakyat yang dibiayai oleh pe-
merintah.

“DPW SPI Sumbar juga me-
minta Dinas Kehutanan ikut ak-
tif mendukung perjuangan  SPI 
Basis Simpang Tenggo dalam 
mendapat hak atas penguasaan 
tanah dan hutan tersebut,” tam-
bah Sukardi Bendang.#
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Rangkaian foto deklarasi Koperasi 
Serikat Petani Indonesia (KSPI) Ca-
bang Lebak, Banten yang dihadiri 
oleh Dinas Koperasi dan Dinas Sosial 
Provinsi Banten (18/07).

(Kiri-kanan) Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Elisha Kartini 
(SPI-Moderator) dan Honing Sanni, anggota Komisi IV-DPR RI

LEBAK. Fungsi koperasi seba-
gai lembaga yang menjamin 
kesejahteraan anggotanya 
dipegang teguh oleh para ka- 
der Dewan Pengurus Cabang 
(DPC) Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Kabupaten Lebak, Ban-
ten. Hal ini diwujudkan mela-
lui deklarasi Koperasi Serikat 
Petani Indonesia (KSPI) Lebak 
di lahan perjuangan SPI Lebak, 
Desa Gunung Anten, Kecama-
tan Leuwi Damar, Kabupaten 
Lebak, senin (18/07).

Abay Haetami, Ketua Badan 
Pelaksana Cabang (BPC) SPI 
menyampaikan bahwa pem-
bentukan KSPI ini bertujuan 
untuk memajukan perekono-
mian petani SPI Lebak. Abay 
menjelaskan bahwa anggota 
KSPI Lebak ini berasal dari dua 
Kecamatan yaitu Kecamatan 
Leuwi Damar dan Cimarga dan 
akan segera menyusul dua ke-
camatan lagi.

“Setelah mereklaiming la-
han perjuangan ini, dibutuh-
kan usaha penataan lahan dan 
penataan ekonomi petani ang-
gota, oleh karena itu kami me-
nyegerakan pembentukan KSPI 
ini,” ungkap Abay di depan le- 
bih dari 300 orang peserta de-
klarasi.

Abay menambahkan bah-
wa sebagai tahap awalnya KSPI 
Lebak akan berbentuk koperasi 
simpan pinjam sekaligus pen-
jualan alat-alat hasil pertanian 
dengan iuran pokok sebesar 
Rp 10.000 dan simpanan wajib 
sebesar Rp 5.000,-

Muhammad Basri, Kepala 
Dinas Koperasi Provinsi Ban-
ten yang ikut hadir dalam de-
klarasi KSPI ini menyebutkan 
bahwa pihaknya mendukung 
sepenuhnya usaha SPI mendi-
rikan koperasi-koperasi di se- 
tiap daerahnya.

“Saya berharap KSPI Lebak 
ini semakin mendukung ke-
mandirian petani untuk mewu-
judkan kesejahteraan petani,” 

JAKARTA. Krisis pangan yang 
melanda dunia menjadi per-
hatian penting khususnya oleh 
negara-negara anggota G 20.  
Apalagi krisis pangan juga me-
landa setidaknya 25 negara di 
Asia, hampir 60% dari total 
kelaparan di seluruh dunia 
berada di Asia dan Pasifik. Se-
bagai salah satu anggota G 20, 
Indonesia telah menyuarakan 
penghentian spekulasi perda-
gangan komoditi berjangka 
pangan, yang dianggap sebagai 
penyebab krisis pangan. Tentu 
perlu dikaji lebih dalam kaitan 
antara krisis pangan, spekulasi, 
dan berbagai sebab struktural 
pertanian yang lebih mendasar, 
sehingga memungkinkan dunia 
masih terpuruk dalam bencana 
kelaparan. Setelah itu perlu 
dicari solusi-solusi permanen 
untuk mencegah krisis pangan 
dan berbagai krisis global lain-
nya berulang.

Setidaknya hal di atas terse-
but yang menjadi bahan pem-
bicaraan utama dari Diskusi 
Menyikapi Pertemuan Tingkat 
Menteri Pertanian G 20, den-
gan tema “Menghentikan Kela-
paran, Melawan Spekulasi dan 
Korporatisasi Pangan”. Acara 

Usaha Pengembangan 
Ekonomi Petani SPI Lebak

Diskusi Menghentikan 
Kelaparan, Melawan Spekula-
si dan Korporatisasi Pangan

ungkap Muhammad Basri 
saat memberikan kata sam- 
butannya.

Cecep Risnandar, Ketua 
Departemen Koperasi SPI 
menyampaikan bahwa SPI 
akan terus memajukan ko- 
perasi-koperasi seperti ini.

“Koperasi-koperasi yang 
telah berhasil harus bisa 
menjadi bahan pembelajaran 
bagi anggota SPI yang akan 
memulai koperasi. Kita ya-
kin hanya dengan ekonomi 
kerakyatanlah Indonesia bisa 
bangkit dari keterpurukan 
ekonomi dan petani bisa ber-
daulat di negerinya sendiri,” 
tutur Cecep.

Selain Dinas Koperasi 
Pemprov. Banten acara ini 
juga dihadiri oleh Dinas So-
sial Pemprov. Banten. ini diselenggarakan bersama 

oleh Serikat Petani Indonesia 
(SPI), Koalisi Anti Utang (KAU) 
dan WALHI (Wahana Lingku- 
ngan Hidup) di Hotel Cemara, 
Jakarta, (21/06).

Diskusi ini menghadirkan 
Henry Saragih (Ketua Umum 
SPI), Yuyun Harmono (KAU), 
Berry Nahdian Furqan (WAL-
HI), Tofery P. Soetikno dari 
Kementerian Luar Negeri, dan 
Honing Sanni, anggota Komisi 
IV-DPR RI.

Melalui materinya Yuyun 
Harmono menyampaikan bah-
wa krisis harga pangan saat ini 
adalah peranan para bankir, 
hedge fund (pengelola dana in-
vestasi) dan perusahaan agro-
bisnis transnasional (TNCs). 

Tofery P. Soetikno dari 
Direktorat Pembangunan 
Ekonomi dan Lingkungan 
Hidup Kementerian Luar Neg-
eri menyampaikan bahwa G-20 
juga telah melakukan langkah 
kongkrit untuk mengatasi fluk-
tuasi harga pangan. 

Honning Sani menyam-
paikan bahwa G 20 hanyalah 
menjadikan Indonesia sebagai 

Bersambung ke halaman 15
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Forum Ekonomi Dunia Asia Timur: Daulat Korporasi 
dan Alat Penjajahan Baru

JAKARTA. Perhelatan World 
Economic Forum East Asia 
(WEF-EA) yang berlangsung di 
Jakarta (12-13 Juni) telah me-
lenceng dari cita-cita prokla-
masi dan amanat Undang 
Undang Dasar 1945. Dengan 
mantra baru “neo-globalisasi”, 
forum WEF sesungguhnya ha- 
nya menjadi topeng mempro-
mosikan dan menyelamatkan 
agenda-agenda kapitalisme 
dengan dukungan korporasi-
korporasi internasional. WEF 
bersama lembaga keuangan in-
ternasional adalah penyokong 
utama globalisasi ekonomi 
yang telah melahirkan kerusa-
kan sosial, ekonomi, dan ling-
kungan yang sangat parah bagi 
rakyat di berbagai negara ter-
masuk di Indonesia.

"Kami menyayangkan 
sikap pemerintah Indonesia 
yang justeru menggelar karpet 
merah bagi investasi asing di 
berbagai bidang, " tutur Henry 
Saragih, Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) pada 
saat konferensi bersama den-
gan Koalisi Anti Utang (KAU) 
dan Wahana Lingkungan Hidup 
(WALHI) di Jakarta (14/06).

Pertumbuhan masih men-
jadi mantra ampuh yang dia-
gungkan dalam kebijakan 
pembangunan. Semua kegia-
tan produksi berdampingan 
dengan sistem kapitalisme 
dilakukan dengan mengan-
dalkan ekstraksi sumber daya 
alam nasional untuk akumulasi 
kapital dan mengedepankan 
keuntungan pribadi bukan ke- 
sejahteraan banyak orang.

Oleh karenanya, selama 
tidak ada perubahan sistem, 
pertumbuhan ekonomi di atas 
landasan kapitalisme hanya 
akan mengakibatkan perusa-
kan lingkungan dan ketidaka-
dilan sosial. Karenanya, jargon 
neo-globalisasi tidak lebih dan 
tidak bukan adalah praktek 
neo imperialisme.

Kerusakan oleh bisnis in-
dustri ekstraktif (pertamban-
gan dan perkebunan) di Indo-

(Kiri-kanan) Dani Setiawan (Koalisi Anti Utang), Henry Saragih (Ketua Umum SPI) dan Berry Nahdian Forqan (Walhi) dalam 
konferensi pers bersama menolak World Economic Forum East Asia di Jakarta

nesia tidak bisa dibantah. Hal 
tersebut telah menyebabkan 
deforestasi, pelanggaran HAM 
dan kerusakan lingkungan.

"Pada tahun 2010 saja, 
telah terjadi 79 konflik di 23 
propinsi yang turut menim-
bulkan korban nyawa. Ben-
cana ekologis sebanyak 936 
kali juga di 23 Propinsi dan 
pencemaran sebanyak 79 kali 
di 21 propinsi di Indonesia. Hal 
tersebut terjadi diakibatkan 
semakin menurunnya kualitas 
lingkungan hidup dan terjadi- 
nya penyempitan lahan-lahan 
produktif milik rakyat," papar 
Berry Nahdian Forqan selaku 
Direktur Eksekutif Nasional 
WALHI.

WEF-EA juga tidak mung-
kin menjawab persoalan krisis 
pangan di kawasan Asia. Ke-
naikan harga pangan di negara 
Asia telah mendorong pening-
katan jumlah kelaparan dan 
peningkatan perlawanan ter- 
hadap kuasa modal di berbagai 

negara. Saat ini 60% dari total 
penderita kelaparan di seluruh 
dunia berada di kawasan Asia 
dan Pasifik.

"Sayangnya, hal ini di-
jawab pemerintah Indonesia di 
sela-sela pertemuan WEF-EA 
dengan meningkatkan peran 
korporasi dalam penyelesa-
ian krisis pangan ini antara 
lain melalui peningkatan basis 
produksi dan perbaikan rantai 
distribusi. Melibatkan 14 Kor-
porasi transnasional maupun 
nasional antara lain; Nestle 
Indonesia, Metro, Sinar Mas, 
Unilever, Dupont, Cargill, Mon-
santo, Bunge, McKinsey, ADM, 
SwissRA, Kraft, Sygenta, dan 
Indofood," ungkap Dani Se- 
tiawan dari KAU.

Henry Saragih menambah-
kan bahwa pihaknya yang me-
wakili gerakan rakyat Indonesia 
Menolak manipulasi penye-
lesaian krisis yang dilakukan 
oleh korporasi-korporasi inter-
nasional, perbankan, lembaga 

keuangan internasional (Bank 
Dunia, IMF, ADB) dengan men-
dorong perdagangan bebas, 
penambahan utang baru, dan 
pelibatan korporasi yang lebih 
besar dan menganggap bahwa 
World Economic Forum adalah 
pihak yang paling bertanggung 
jawab dalam melahirkan krisis 
pangan, keuangan, dan energi 
yang dialami oleh rakyat di 
Asia, khususnya di Indonesia.

"Pemerintah harus segera 
mendistribusikan lahan 
produktif pada petani kecil, 
buruh tani dan petani tak 
bertanah untuk dikelola dan 
pengembangan komoditas pa- 
ngan lokal untuk mewujudkan 
kedaulatan pangan, mendo- 
rong peningkatan peran BUMN 
dan Koperasi rakyat dalam pe-
nyelenggaraan perekonomian 
nasional menggantikan domi-
nasi korporasi swasta," tambah 
Henry.#
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MENDATAR

1. Mata uang kita   3. Keluar masuk uang   5. Ukuran berat   6. Sekolah Dasar   8. Sel darah merah   
10. Lembaga Pemasyarakatan   12. Ukuran panjang   14. Patih Majapahit   17. Dokter   18. Plat kendaraan 
daerah Magelang   20. Diulang, bagian tubuh untuk mengunyah   21. Sejenis ternak   22. Jarak, perhentian
23. Kata ganti orang ketiga tunggal   24. Teknik menyambung besi   25. Satuan untuk mengukur jumlah zat
26.Biaya   27. Alat perekat   28. Sungai terpanjang di Dunia   29. Air Susu Ibu   30. Provinsi di Indonesia 
(singkatan)   31. Larutan setengah padat   32. Sumber kehidupan   33. Manusia   36. Pikiran, ingatan
38. Taman Kanak-kanak   39. Ukuran berat   41. Diulang, gaya dalam renang   42. Binatang malam
44. Toilet   46. Pertanian Berkelanjutan   47. Air didinginkan   49. Kata depan   50. Penjara   
51. Bola masuk gawang   52. Indeks Prestasi 
 
MENURUN

1. Kadar keasaman   4. Siap sedia   5. Panganan khas nusantara   6. Surat Peringatan   7. Pendingin ruangan
9. Plat kendaraan Sumatera Selatan   10. Nada keenam   11. Junior   13. Mahkamah Agung   15. Anjungan 
tunai mandiri   16. Bermohon kepada Tuhan   17. Kata depan   19. Pernah menjadi Wakil Presiden kita
20. Posisi dalam sepakbola   34. Dia (Inggris)   35. Sakit mendenyut   36. Lubang besar pada kaki gunung
37. Huruf ketiga dalam aksara Arab   39. Rukun Warga   41. Nada pertama   42. Keluarga berencana
43. Nada kedua   45. Kepingan tipis penyimpan data   46. Awalan   48. Kata depan penunjuk seseorang         

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 008 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 008. Jawaban diterima 
redaksi selambat-lambatnya akhir November 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 94, 
Desember 2011. KUPON 008
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pasar untuk industri global. 
Menurutnya konsep ketahanan 
pangan kuranglah tepat, yang 
tepat adalah konsep kedaula-
tan pangan.

Sementara itu, Henry Sara-
gih, Ketua Umum SPI menjelas-
kan bahwa krisis harga pangan 
dunia ini disebabkan karena 
pangan telah menjadi komodi-
tas dan masuk ke bursa saham 
dunia. Hal ini menyebabkan 
spekulasi dan liberalisasi pa- 
ngan—terutama dalam prak-
tek perdagangan komoditas 
pertanian yang menghancur-
kan pasar dan harga domes-
tik, mengancam kedaulatan 
pangan rakyat, serta mem-
buat perdagangan pertanian 
semakin tidak adil. Dampak 
terbesar dari krisis ini dialami 
oleh petani, hingga konsekue-
nsinya adalah peningkatan 
pelanggaran hak atas pangan 
rakyat —satu dari enam orang 
di dunia saat ini menderita ke-
laparan.

“Oleh karena itu di level 
internasional, La Via Campe-
sina telah menginisiasi konsep  
pemenuhan pangan melalui 
produksi lokal yang dikenal 
dengan Kedaulatan Pangan. 
Kedaulatan pangan merupa- 
kan konsep pemenuhan hak 
atas pangan yang berkualitas 
gizi baik dan sesuai secara bu-
daya, diproduksi dengan sistem 
pertanian yang berkelanjutan 
dan ramah lingkungan. Arti-
nya, kedaulatan pangan benar-
benar menjunjung tinggi prin-
sip diversifikasi pangan sesuai 
dengan budaya lokal yang ada. 
Kedaulatan pangan juga meru-
pakan pemenuhan hak manu-
sia untuk menentukan sistem 
pertanian dan pangannya 
sendiri yang lebih menekankan 
kepada pertanian berbasiskan 
keluarga—yang berdasarkan 
pada prinsip solidaritas–bukan 
pertanian berbasiskan agribis-
nis—yang berdasarkan pada 
profit semata, ” jelas Henry.#
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Belajar Merawat Alam dengan Pertanian Berkelanjutan

LEBAK. Pertanian berkelanjutan adalah cara bertani yang 
mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan hing-
ga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Suatu mekanisme ber-
tani yang dapat memenuhi kriteria keuntungan ekonomi; keun-
tungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat; dan konservasi 
lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya per-
tanian berkelanjutan identik dengan pertanian organik. Sistem 
pertanian seperti inilah yang dipelajari oleh para petani Lebak 
dalam pendidikan pertanian berkelanjutan di lahan perjuangan 
Serikat Petani Indonesia (SPI), di Desa Gunung Anten, Kecama-
tan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten.

Pendidikan pertanian berkelanjutan yang diadakan selama 
dua hari ini (19-20 Juli 2011) ini dihadiri oleh puluhan petani 
yang berasal dari empat Kecamatan di Kabupaten Lebak.

Syahroni, Ketua Departemen Pendidikan SPI menyampaikan 
bahwa pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang 
wajib dianut oleh seluruh kader petani SPI.

“Pertanian berkelanjutan bertujuan 
untuk memutus ketergantungan petani 
terhadap input eksternal dan penguasa 
pasar yang mendominasi sumber daya 
agraria. Pertanian berkelanjutan meru-
pakan tahapan penting dalam menata 
ulang struktur agraria dan membangun 
sistem ekonomi pertanian yang sinergis 
antara produksi dan distribusi dalam 
kerangka pembaruan agraria,” ungkap 
Syahroni.

Pendidikan pertanian berkelanjutan 
ini sendiri diisi oleh dua orang kader SPI 
yakni Wisnu dan Pedro, yang notabene 
merupakan alumni Sekolah Lapang Per-
tanian Berkelanjutan SPI Angkatan II.

“Pertanian berkelanjutan merupa-
kan sistem pertanian yang adil karena 
dalam prakteknya sistem pertanian ini 
menggunakan semua yang berasal dari 
alam seperti jerami, kotoran hewan, 
dedaunan, dan sebagainya, sehingga 

sama sekali tidak ada yang terbuang dan disia-siakan sehingga 
kelestarian alam terjaga. Petani yang menjalankan sistem per-
tanian berkelanjutan adalah pejuang pelindung bumi,”  ung-
kap Wisnu pada saat menjelaskan mengenai teori pertanian 
berkelanjutan.

Praktek Pertanian Berkelanjutan

Selain dibekali dengan teori-teori, para petani juga langsung 
diajarkan praktek pertanian berkelanjutan. Kali ini petani dia-
jarkan cara membuat kompos, bokashi, serta EM (Efektif Mikro-
organisme).

“Saya bertani dengan menggunakan sistem pertanian 
berkelanjutan dan alhamdulillah saya merasakan hasil produksi 
yang lebih memuaskan dibanding bertani secara konvensional 
dengan menggunakan bahan-bahan kimia,” tutur Pedro sembari 
mempraktekkan pembuatan kompos.

Dedi, seorang peserta, mengatakan bahwa dirinya sangat an-
tusias dengan pendidikan pertanian berkelanjutan ini.

“Setelah mendapatkan teori dan melihat praktek pembuatan 
kompos tadi saya akan beralih ke pertanian organik yang ramah 
terhadap lingkungan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pak Min, peserta lainnya mengungkapkan 
bahwa pelatihan ini telah membuka pikirannya untuk beralih ke 
pertanian berkelanjutan. Dia menyebutkan bahwa biasanya un-
tuk memulai proses tanam, dia harus berhutang dahulu ke teng-
kulak demi membeli pestisida dan pupuk-pupuk kimia. Setelah 
panen, beras hasil panennya dijual tengkulak dengan harga mu-
rah, dan dia pun harus kembali membeli beras dengan kualitas 
yang jauh lebih rendah dari hasil panennya sendiri.

“Kalau dengan pertanian berkelanjutan, saya tidak perlu lagi 
membeli pupuk dan pestisida kimia, karena telah digantikan 
dengan kompos dan bokashi yang bahan-bahan pembuatannya 
berasal dari lingkungan sekitar,” kata Pak Min dengan antusias.

SPI di Kabupaten Lebak sendiri baru dideklarasikan secara 
resmi tiga bulan yang lalu.

Pemberian materi tentang pertanian berkelanjutan oleh kader SPI. 
(Foto bawah) Praktek pembuatan kompos


