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"Tolak FTA dan Perjanjian Perdagangan 
Bebas Sejenisnya, karena hanya 
memiskinkan petani lokal"5 6 12

INDEKS BERITA

Aksi SPI menolak impor kentang di depan kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta (12/10)

Tolak FTA!!!

JAKARTA. Gagalnya perundingan WTO-World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia) membuat kaum neoliberal 
mencari jalan baru untuk meliberalisasi perdagangan di dunia. FTA-Free Trade Agremeent (Perjanjian Perdagangan Bebas) men-
jadi sosok pengganti WTO yang mati suri. FTA-lah yang selama ini membuat produk-produk pertanian impor "lenggang kang-
kung" masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk pertanian lokal. Akibatnya petani kecil semakin 
sengsara. Edisi Pembaruan Tani kali ini akan membahas lebih jelas mengenai FTA.
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D A P U R  T A N I

-Henry Saragih -
Tulisan ini juga dimuat di Harian Sore Sinar Harapan, Edisi 04 Oktober 2011
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Pembaruan Agraria Sejati 
untuk Kedaulatan Pangan

Pada 24 September tiap tahunnya diperingati dengan sukacita oleh kaum tani Indonesia. Inilah harinya petani Indo-
nesia.

Hari itu ditetapkan Undang-Undang N0 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (dikenal dengan 
UUPA 1960) yang mengatur hak-hak dan kewajiban kaum tani, mengatur hak atas tanah, hak atas sumber-sumber agraria 
untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani dan bangsa.

Kelahiran UUPA inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Penetapannya berdasarkan Keputusan 
Presiden Soekarno No 169/1963. Ini menandakan bagaimana pentingnya peran dan posisi petani sebagai tulang pung-
gung bangsa.

Sekarang 51 tahun sudah Hari Tani Nasional, di tengah situasi pertanian dan kehidupan di perdesaan yang tidak men-
galami kemajuan berarti. Kemiskinan, kelaparan, konflik agraria, serta infrastruktur yang tidak memadai merupakan hal 
lazim dialami sampai kini.

Petani Indonesia tetap mengharapkan hidup yang lebih baik dan sejahtera. Karena ini secara riil telah tersedia dalam 
politik agraria UUPA 1960 yang berakar pada kesadaran atas realitas sosio-politik dan sosio-ekonomi rakyat yang sangat 
tegas ingin menjebol ketidakadilan struktural dalam rangka menyiapkan prakondisi sosial.

Inilah dasar untuk membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Keberanian dan keberpiha-
kan pemerintah adalah kuncinya.

Untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan agraria, dan konflik agraria, pemerintah berjanji mendistribusikan tanah-
tanah kepada para petani melalui Program Pembaruan Agraria nasional (PPAN).

Janji tersebut disampaikan saat peresmian program strategis pertanahan yang digagas Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) di kawasan Berikat Nusantara, Cilincing, Jakarta Utara, Januari 2010.

Untuk kedua kalinya janji tersebut disampaikan pada bulan September 2010 di Istana melalui Staf Khusus Presiden 
(SKP) Bidang Pangan dan Energi dan SKP bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah.

Untuk ketiga kalinya janji diungkapkan pada Oktober dalam peringatan Hari Tani Nasional ke-50 di Istana Bogor. Bah-
kan menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), saat ini sudah dirumuskan Peraturan Pemerintah (PP) tentang 
Pembaruan Agraria.

Aih-alih menjalankan janji-janji tersebut, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan negara melalui berbagai un-
dang-undang berikut turunannya yang menyimpang dari  UUD 1945 Pasal 33 dan UUPA 5 Tahun 1960.

Sebagai contohnya adalah Undang-Undang No 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang mengakibatkan privatisasi 
sumber air, Undang-Undang No 18/2004 tentang Perkebunan yang mengakibatkan ratusan petani dikriminalkan, Perpres 
36/2005 dan revisinya Perpres 65/2006 tentang Pencabutan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum (sekarang se-
dang dibahas RUU Pengadaan tanah untuk pembangunan), dan Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Terakhir adalah kebijakan korporatisasi pertanian dan pangan (food estate), yang intinya adalah memberikan ruang 
dan otoritas besar bagi korporasi besar untuk menguasai lahan pertanian dan produksinya.

Dengan situasi tersebut, demi menata ketimpangan dan ketidakadilan struktur agraria yang terjadi, sangat mendesak 
bagi Indonesia untuk melaksanakan Pembaruan Agraria yang Sejati.

Ini adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang  memungkinkan eksploitasi 
manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendikan pada keadilan agraria.

Keadilan agraria yang dimaksud adalah suatu keadaan yang menjamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan 
dan pemanfaatan agraria pada segelintir orang.

Kemudian hal ini didukung kebijakan harga pembelian hasil produksi pertanian, tata niaga yang berpihak pada 
produsen kecil, dan mekanisme keuangan bagi petani. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang mempercepat 
pembangunan perdesaan dan mendukung pertanian rakyat akan diprioritaskan.
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Stop Impor Kentang; Pertanian Rakyat Bisa Memenuhi 
Kebutuhan Kentang Indonesia

Aksi SPI menolak kentang impor di Kementerian Perdagangan, Jakarta (12/10).

JAKARTA. Langkah salah kaprah Peme- 
rintah Indonesia yang menandatangani 
berbagai perjanjian perdagangan bebas, 
baik dalam kerangka ASEAN maupun 
secara bilateral telah menuai hasil yang 
sangat merugikan pada sektor pertanian 
Indonesia. Salah satunya yang saat ini 
terjadi adalah anjloknya harga kentang 
dalam negeri menyusul maraknya impor 
kentang asal China dan Bangladesh 
yang beredar di pasaran. Harga kentang 
ditingkat petani terus merosot hingga 
kisaran Rp. 4.000 sejak awal September 
2011.

Menurut Achmad Yakub, Ketua 
Departemen Kajian Strategis Nasional 
Serikat Petani Indonesia (SPI) pasca 
diberlakukannya Perjanjian Perda-
gangan Bebas Asean-China (ACFTA) 1 
Januari 2010, lebih dari 6600 komoditi 
dari China akan masuk ke Indonesia 
tanpa dikenai tarif masuk sama sekali (0 
persen).

Komoditi yang termasuk dalam ka- 
tegori nol persen tersebut diatur dalam 
skema Early Harvest Program (EHP) 
meliputi hewan hidup, daging konsumsi, 
ikan, susu, buah-buahan dan sayuran 
yang dikonsumsi kecuali jagung manis. 
Setidaknya terdapat 530 pos tarif lain-
nya yang resmi diberlakukan melalui 
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 
355/KMK.01/2004 21 Juli 2004 tentang 
penetepatan tariff bea masuk dalam 
skema EHP.

Lebih jauh lagi, menurut Yakub 
akibat langsungnya dari skema tersebut 
untuk produksi kentang adalah volume 
impor kentang dari China terus mening-
kat sementara Volume ekpsort Indonesia 
terus menurun. Padahal tahun 2006, vo- 
lume ekspor kentang Indonesia mampu 
melampaui volume impor kentang 
sebesar 54.868 ton, namun kemudian 
volume dan ekspor kentang Indonesia 
terus menurun.

Saat ini hanya produk pangan yang 
strategis seperti beras, kedelai dan ja- 
gung manis yang masih memiliki aturan 
impor yang cukup ketat, itupun selalu 
impor dengan berbagai alasan. Walau 
sempat dibuka hingga nol persen selama 
beberapa bulan di awal 2011, pemerin-
tah kembali mengembalikan tariff beras 
menjadi Rp 450 per kg per 1 April 2011.

Sayangnya tambah Yakub, hal ini 

tidak berlaku bagi komoditas pangan dan 
pertanian lainnya. Lebih lanjut juga tidak 
ada standar harga jual dalam negeri, 
yang menyebabkan produk impor ini 
bisa dijual jauh dibawah biaya produksi 
dalam negeri.

Menurut Yakub petani Indonesia 
disentra-sentra produksi kentang dari 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Su-
matra Utara dan Sulawesi Utara mampu 
memenuhi kebutuhan kentang secara 
nasional. Konsumsi kentang nasional 
saat ini sekitar 2,028 kg per kapita atau 
sekitar 479 ribu ton per tahun.

“Pemerintah harus segera menghen-
tikan impor kentang karena mengancam 
kehidupan puluhan ribu petani. Untuk 
dataran tinggi Dieng saja ada 72.000 KK 
dan 150.000 buruh tani, dengan luasan 
per tahun 15.000 ha yang menggantung-
kan hidupnya dari menanam kentang. 
Belum lagi ditambah petani-petani ken-
tang di seluruh Indonesia,” tegas Yakub

Menurut pedagang kecil di Jawa 
Tengah, satu truk kentang lokal yang 
biasanya habis terjual dalam 2-3 hari, 
kini baru habis hingga tujuh hari. Hal ini 
menyebabkan susut dan busuk mening-
kat. Petani banyak yang menunda panen 
hingga ada perbaikan harga, dengan 
resiko diserang hama sehingga kualitas 
memburuk.

“Kalau pemerintah terus memper-
bolehkan impor kentang, harga kentang 
lokal akan terus merosot, dan petani 
akan mengalami kerugian yang amat 
besar,” kata Mudasir seorang petani 

kentang dari Da- 
taran Tinggi Dieng 
(6/10).

“Belum lagi 
kami harus berhu-
tang untuk mem-
bayar bibit, pupuk 
dan pesitisida. 
Setidaknya untuk 
satu hektar lahan 
kentang, membu-
tuhkan biaya 54 
juta rupiah. Biaya 
tertinggi untuk 
membeli benih G 4 
dimana per hek-
tar diperlukan 1,5 
ton dengan harga 
Rp. 12.500/kg se- 

tara dengan sekitar sembilan belas juta 
rupiah, kemudian sewa lahan lima juta 
rupiah per musim tanam, pestisida dan 
pupuk mencapai sepuluh juta rupiah,” 
jelas Mudasir

“Sementara harga kentang terus 
merosot. Kami petani Dataran Tinggi 
Dieng biasanya bisa menjual Rp. 6.000/
kg. Sekarang harga jual ditingkat petani 
hanya sekitar Rp. 4000/kg, sementara 
kentang impor dipasaran dijual hanya 
Rp. 2.500/kg, tidak bisa menutupi biaya 
produksi” ujar Mudasir.

Anjloknya harga kentang ini juga 
pernah dialami petani Bawang Merah di 
Cirebon Jawa Barat pada bulan Agustus 
2011.Lebih Jauh ditambahkan Gunawan, 
Sekjen Indonesia Human Rights Commit-
tee for Social Justice (IHCS), petaka petani 
Indonesia tidak hanya diserbu impor 
berbagai bahan pangan murah dari luar 
tapi yang juga paling mendasar adalah 
ketiadaan lahan untuk berproduksi.

Saat ini para petani membutuhkan 
lahan untuk meningkatkan produktivi-
tasnya. Kepemilikan lahan petani yang 
hanya sempit, jauh dari mencukupi 
untuk melakukan produksi yang efektif. “ 
Untuk itu pemerintah harus menyegera-
kan memberikan lahan-lahan pertanian 
produktif kepada petani agar mereka 
bisa berproduksi karena kepemilikan 
lahan oleh Petani kecil dan buruh tani 
merupakan salah satu syrarat mutlak 
bagi terpenuhinya kedaulatan pangan 
dalam negeri,” tambah Gunawan.#
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Perjanjian Perdagangan Bebas Antar Negara 
Rugikan Petani Kecil

JAKARTA.  ”FTA-Free Trade Agremeent 
(Perjanjian Perdagangan Bebas) yang 
saat ini menjadi tren baru setelah man-
deknya negosiasi WTO-World Trade Or-
ganization (Organisasi Perdagangan Du-
nia) merugikan petani dan masyarakat 
produsen kecil lainnya,” tutur Achmad 
Ya’kub, Ketua Departemen Kajian Stra- 
tegis Nasional Serikat Petani Indonesia 
(SPI) dalam diskusi media bertemakan 
“CEPA (Comprehensive Economic Partner-
ship Agreement) Uni Eropa-Indonesia 
dan Dampaknya terhadap sektor pertani-
an” di kantor sekretariat Dewan Pengu-
rus Pusat (DPP) SPI di Jakarta (10/10).

Achmad Ya’kub memberi contoh den-
gan perjanjian perdagangan bebas antara 
Indonesia dengan China (ACFTA) yang 
mulai berlaku pada 2010 lalu, berimbas 
terhadap petani bawang dan kentang di 
dalam negeri.

“Misalnya petani bawang merah 
SPI di Cirebon yang biasanya menjual 
hasil produknya sebesar Rp 8.000 – Rp 
10.000, sebelum Agustus lalu terpaksa 

menjual bawangnya dengan harga Rp 
3.000 – 6.000, karena imbas bawang 
impor, ditambah lagi sejak awal Oktober 
ini, kentang impor yang juga dari Cina 
dan Bangladesh  “berhasil” menghantam 
produk kentang dalam  negeri,” tutur 
Ya’kub.

Ya’kub menjelaskan harga kentang 
Cina dan Bangladesh dijual di bawah 
harga kentang lokal, yakni Rp 2.500 per 
kg. Sedangkan kentang produksi lokal di 
pasaran biasanya ditawarkan pada kisa-
ran harga Rp 5.500-6.000 per kg.

“Padahal tahun 2006, volume ekspor 
kentang Indonesia mampu melam-
paui volume impor kentang sebesar 
54.868 ton, namun kemudian volume 
dan ekspor kentang Indonesia terus 
menurun. Saat ini hanya produk pangan 
yang stra- tegis seperti beras, kedelai 
dan jagung manis yang masih memiliki 
aturan impor yang cukup ketat, itupun 
selalu impor dengan berbagai alasan. 
Walau sempat dibuka hingga nol persen 
selama beberapa bulan di awal 2011, 

pemerintah kemba-
li mengembalikan 
tarif impor beras 
menjadi Rp 450 
per kg per 1 April 
2011,” jelas Ya’kub.

Sayangnya 
tambah Ya’kub, hal 
ini tidak berlaku 
bagi komoditas 
pangan dan perta-
nian lainnya. Lebih 
lanjut juga tidak 
ada standar harga 
jual dalam negeri, 
yang menyebab-
kan produk impor 
ini bisa dijual jauh 
dibawah biaya 
produksi dalam 
negeri.

Sementara itu, 
Juno peneliti dari 
Institute of Global 
Justice menyatakan 
hal senada dengan 
Achmad Ya’kub. 
Dia menyebutkan 
bahwa banyak 
isu-isu yang tidak 
disepakati di WTO 

masuk melalui pintu-pintu lain seperti 
perjanjian perdagangan bebas antar 
negara ataupun regional.

“Contohnya pada November 2011 
mendatang akan diadakan pertemuan 
KTT ASEAN di Bali sekaligus launching 
CEPA Uni Eropa-Indonesia, hal ini hanya 
akan menimbulkan permasalahan dalam 
kehidupan manusia baik itu kesehatan, 
pendidikan, layanan publik, perburuhan 
dan pertanian,” kata Juno.

Juno menambahkan bahwa FTA (free 
trade agreement) atau CEPA memiliki 
beberapa implikasi buruk bagi Indonesia 
seperti Indonesia yang terus menjadi 
pemasok bahan mentah dan sumber 
daya alam, kenaikan impor, banjir impor 
produk pertanian yang disubsidi oleh 
perusahaan partner negara maju (seperti 
Uni Eropa) yang meminggirkan petani, 
dan lainnya.#

www.spi.or.id

Seorang petani kentang asal Dataran Tinggi Dieng, sedang membersihkan tanamannya. FTA memukul harga jual kentang petani lokal.
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Impor Kentang, Petani Dieng Rugi 800 M

Aksi massa petani SPI di depan kantor Kementerian Perdagangan, di Jakarta 
(11/10).

JAKARTA. Importasi kentang dari Cina 
dan Bangladesh yang masuk ke Indone-
sia pada akhir Agustus tahun ini berpo-
tensi merugikan petani kentang Dieng 
sebanyak Rp. 800 M lebih, hal ini di- 
sebutkan oleh Ketua Departemen Kajian 
Strategis Nasional Serikat Petani Indone-
sia (SPI), Achmad Ya’kub di depan Komisi 
IV DPR-RI di Jakarta, pada saat aksi tolak 
impor kentang (11/10).

TOLAK FTA FTA (Perjanjian Perdagangan Bebas)
Membuat Petani Lokal Terpuruk

Ya’kub men-
jelaskan bahwa 
jika setiap hek-
tarnya petani 
kentang Dieng 
membutuhkan 
modal sekitar 
Rp 54 Juta dan 
dikalikan den-
gan 15.000 Ha 
lahan kentang 
di Dieng, be-
rarti setidaknya 
terdapat Rp 800 
M yang akan 
hilang akibat 
importasi ken-
tang.

“Sekitar 
72.000 ribu 
Kepala Kelu-
arga di sekitar 
Dieng yang akan 
sengsara karena 
kentang hasil 
produksi mer-
eka tidak laku di 
pasaran, belum 
lagi hilangnya 
mata pencaha- 
rian masyarakat 
sekitar,” ungkap 
Ya’kub.

M. Mu-
dasir, petani 
kentang asal 
Dieng menyam-
paikan bahwa 
jika dilihat 
dari kualitas, 
kentang hasil 

produksi petani Dieng jauh lebih bagus 
daripada kentang impor asal Cina atau 
Bangladesh.

“Kentang impor kualitasnya jelek, 
tapi karena harganya jauh lebih murah 
daripada kentang lokal, konsumen lebih 
banyak yang memilih kentang impor. 
Harga kentang impor bisa sampai Rp 
2.300/kg sedangkan kentang lokal bi-
asanya kami jual dengan harga Rp 6.000 

per/kg, untuk bisa menutupi modal 
setidaknya kentang harus dijual di atas 
Rp 4.000/kg,” tutur Mudasir.

DPR Akan Panggil Mendag

Ketua Komisi IV M. Romahurmuzy me-
nyampaikan bahwa Komisi IV DPR-RI 
akan segera memanggil Menteri Perda-
gangan Mari Elka Pangestu berkenaan 
dengan importasi kentang. Dia menye-
butkan bahwa DPR melalui fungsi pen-
gawasannya bisa melakukan intervensi 
terkait kebijakan Mendag yang menyeng-
sarakan rakyat terutama petani kentang.

“Setelah berkoordinasi dengan 
Komisi VI, kami dari Komisi IV akan 
segera memanggil Menteri Perdagangan, 
bukan saja karena impor kentang kali ini 
tetapi juga kebijakan-kebijakan lainnya 
seperti impor rotan, garam, dan lainnya,” 
ungkap Romahurmuzy kepada perwaki-
lan aksi petani Kentang di kantor DPR RI,  
(11/10).

Dia juga menyampaikan bahwa 
Komisi IV DPR-RI telah selesai menyiap-
kan draft Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Perlindungan Petani dan Pember-
dayaan Petani yang dalam isinya terda-
pat peraturan yang melarang importasi 
produk pertanian yang menyengsarakan 
petani kecil.

“Jadi buat petani dan para penggiat 
tani jangan takut untuk terus memper-
juangkan hak-hak petani kecil karena 
perjuangan tersebut sudah memiliki 
dasar hukum yang kuat, seperti UU 
Hortikultura No.13 Tahun 2010. Mudah-
mudahan RUU Perlindungan Petani dan 
Pemberdayaan Petani ini disetujui pada 
sidang berikutnya,” tutur Romahurmuzy.

Dalam aksi menolak impor kentang, 
SPI menyampaikan empat tuntutan 
pokok yakni penghentian impor kentang 
dan pangan, penyediaan benih kentang 
berkualitas, keluarka segera kebijakan 
pelaksanaan reforma agraria, dan kebi-
jakan perlin- dungan petani.#
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Zubaedah (kiri) Ketua BPC SPI Asahan

Dengar Pendapat DPC SPI Pasaman Barat dengan Bupati Kab. Pasaman Barat

MEDAN. Petani anggota Se- 
rikat Petani Indonesia (SPI) 
Basis Penggantian, Kecamatan 
Rahuning, Kabupaten Asa-
han, menerima Penghargaan 
Adhikarya Pangan Nusantara 
Tingkat Provinsi Sumatera 
Utara untuk kategori “Peng-
guna Kreatif  Teknologi Ke-
tahanan Pangan Kelompok 
Wanita Tani (KWT)/Dasawis-
ma. Penghargaan ini diterima 
dalam rangka peringatan Hari 
Pangan Sedunia ke-31 yang di-
adakan oleh Badan Ketahanan 
Pangan (BKP) Provinsi Suma- 
tera Utara di Medan, (15/10).

Penyerahan penghar-
gaan ini sendiri disampaikan 
langsung oleh Pelaksana Tugas  
Gubernur Sumatera Utara, 
Gatot Pujo Nugroho kepada 
Ketua Badan Pelaksana Ca-
bang (BPC) SPI Kabupaten 
Asahan, Zubaidah. Gatot me-

PASAMAN BARAT. Badan 
Pengurus Wilayah (BPW) 
Serikat Petani Indone-
sia (SPI) Sumatera Barat 
(Sumbar) menggelar rapat 
dengar pendapat bersama 
jajaran pemerintahan 
Pasaman Barat di Gedung 
DPR Pasaman barat, di 
Simpang Empat, (13/10). 
Sukardi Bendang, Ketua 
BPW SPI Sumbar menyam-
paikan bahwa rapat dengar 
pendapat ini bertujuan 
untuk menyelesaikan kon- 
flik agraria yang terjadi di 
Kabupaten Pasaman Barat.

“Kali ini kami mem-
bawa lima basis SPI, dari 
Batang Lambau, Maligi-Air 
Bangis, Ulu Simpang, Sika-
bau, dan Simpang Tenggo. 
Kami harap rapat dengar 
pendapat ini dapat meng-
hasilkan keputusan yang 
terbaik bagi kami,” tutur 
Sukardi Bendang.

“Kami juga benar-benar 
meminta keberpihakan Bu-
pati untuk menyelesaikan 
sengketa anggota SPI dan 
pihak terkait khususnya 
keamanan (polisi dan TNI) 
tidak melakukan tindakan 

SPI Asahan Terima 
Penghargaan Adhikarya 
Pangan Nusantara

SPI Pasaman Barat Gelar 
Rapat Dengar Pendapat 
dengan Bupati

nyampaikan bahwa 
pemerintahan 
Provinsi Sumatera 
Utara mendukung 
penuh kreativi-
tas petani untuk 
mengembangkan 
teknologi yang 
mampu mening-
katkan kedaulatan 
pangan di Sumatera 
Utara.

Di tempat yang 
sama, Zubaidah me-
nyampaikan bahwa 
penghargaan ini 
sangat berarti bagi 
SPI di Asahan dan di 
Sumatera Utara.

“Mewakili 
anggota SPI Basis 
Penggantian, peng-
hargaan ini kami 
persembahkan ke-
pada petani perem-
puan seluruh In-
donesia khususnya 
petani perempuan 

anggota SPI, agar tidak pernah 
berhenti untuk memajukan 
diri karena sesungguhnya 
petani perempuan merupakan 
ujung tombak mewujudkan 
kedaulatan pangan,” ungkap 
Zubaidah.

Zubaidah menjelaskan 
bahwa SPI Basis Penggantian 
merupakan salah satu basis 
petani perempuan yang ada 
di Kabupaten Asahan Su-
matera Utara. Program yang 
dijalankan oleh anggota SPI 
Basis Penggantian ini adalah 
Lembaga Keuangan Petani 
(LKP) serta unit usaha jual 
beli, namun karena semua 
anggota basis juga memanfaat-
kan pekarangan rumah dengan 
tanaman ubi maka basis ini 
juga mengembangkan produk 
olahan berbahan dasar ubi 
seperti keripik.

represif dalam menyelesaikan 
kasus sengketa agraria ang-
gota SPI dan meminta kepada 
POLRI untuk bertindak per-
suasif, serta membedakan 
penanganan persoalan krimi-
nal biasa dengan persoalan hu-
kum yg timbul akibat sengketa 
agraria,” ujar Sukardi.

Sukardi menambahkan 
bahwa secara umum untuk 
keseluruhan kasus anggota 
SPI, Pemda meminta SPI untuk 
mengedepankan dialog den-
gan Pemda dan mediasi untuk 
penyelesaian kasus agraria 
di Pasaman Barat, dan tidak 
melalui aksi massa.

Dengar pendapat ini 
sendiri dihadiri oleh Sekda, 
Asisten II, Dinas Kehutanan, 
Kesbangpol-Linmas dan 
perwakilan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN).#

KEDAULATAN 
PANGAN 

SOLUSI PASTI 
ATASI 

KRISIS PANGAN
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FTA Menyengsarakan Rakyat
TOKYO. Saat ini, dunia masih mengalami 
Krisis mulai krisis pangan, energi, ling-
kungan, hingga krisis keuangan. Pihak 
kapitalis dan korporasi-korporasi yang 
notabene menyebabkan krisis tersebut 
sekali lagi mencoba mengeruk keuntu- 
ngan melalui FTA-Free Trade Agremeent 
(Perjanjian Perdagangan Bebas) dan 
TPP-Trans Pacific Partnership (Ker-
jasama Trans-Pasifik). Padahal hanya 
satu persen dari populasi dunialah yang 
menuai untung dari praktek perdagan-
gan bebas. Upaya ini akan memperburuk 
krisis saat ini dan pastinya akan mengor-
bankan masyarakat, khususnya mereka 
yang miskin.

Oleh sebab itu La Via Campesina 
regional Asia Selatan dan Asia Timur 
bekerjasama dengan dengan FTA Watch 
(Thailand), Shokkenren (Jepang) dan 
Satuan Tugas Anti FTA Korea Selatan-
Amerika Selatan (Korea Selatan) me-
nyelenggarakan pertemuan strategis, 
membicarakan FTA dan TPP. Pertemuan 
yang diselenggarakan di Chiba dan Tokyo 
ini berlangsung pada 12-15 Oktober 
2011 dan diikuti oleh perwakilan petani, 
pekerja, buruh, konsumen, masyarakat 
miskin kota, dan berbagai elemen gera-
kan sosial lainnya.

Yoon Geum Soon, petani dari Korea 
Selatan mengemukakan bahwa FTA lebih 
liberal dari negosiasi WTO-World Trade 
Organization (Organisasi Perdagangan 
Dunia). FTA juga digunakan sebagai cara 
untuk mempercepat perdagangan bebas-
setelah WTO ambruk di tahun 2003. 

"Sementara itu TPP akan melibera- 
lisasi barang, industri, jasa dan investasi 
di kawasan pasifik. TPP diinisiatifi 
sendiri oleh Amerika Serikat dan melalui 
sistem ini dengan cukup ambisius mer-
eka menginginkan liberalisasi pada 54 
persen ekonomi dunia," kata Yoon yang 
juga anggota La Via Campesina ini.

Forum internasional menolak FTA dan TPP di Chiba dan Tokyo, Jepang (12-15 Oktober)

Yoon menambahkan bahwa anggaran 
nasional untuk belanja publik akan sirna 
karena liberalisasi. Dalam FTA dan TPP, 
akses masyarakat terhadap pelayanan 
publik mendasar  seperti kesehatan, 
pendidikan, listrik, dan air akan men-
jadi lebih sulit. Di sisi lain, akses terh-
adap pangan, pekerjaan dan sumber 
daya alam produktif bagi masyarakat di 
wilayah tersebut juga akan berkurang 
karena eksploitasi oleh perusahaan dan 
modal besar.

Muhammad Ikhwan dari Serikat 
Petani Indonesia menyebutkan bahwa 
Liberalisasi lebih lanjut akan melanggar 
dan kedaulatan rakyat dam nasional.

"Kami sangat prihatin karena telah 
menyaksikan FTA yang menghancurkan 
kedaulatan pangan masyarakat, teru-

tama harga dan pasar lokal. Baru-baru 
ini di Indonesia, petani kentang asal Jawa 
Tengah mengalami kerugian yang cukup 
besar karena impor kentang dari Cina 
dan Bangladesh," tutur Ikhwan.

Ikhwan juga menambahkan bahwa 
FTA dan TPP juga akan memperburuk 
krisis keuangan karena mereka juga akan 
meliberalisasi sektor keuangan secara 
lebih lanjut. 

"Kita perlu mengatur sektor keuan-
gan, agar tidak membiarkan perusahaan-
perusahaan transnasional dan para 
pemodal besar berspekulasi dan menuai 
manfaat dari masyarakat kecil," tambah-
nya.

bersambung ke halaman 15..



PEMBARUAN TANI
EDISI 93
NOVEMBER 2011 C A M P E S I N O S8

Javier Sanchez

BANGLADESH.  BKF (Bangladesh 
Krishok Federation) dan BK (Bangla-
desh Kishani Sabha) organisasi perger-
akan petani India untuk kedaulatan 
pangan dan perubahan sosial akan 
menyelenggarakan karavan selama 15 
hari, dari utara ke selatan Bangladesh 
pada November - 4 Desember 2011. 

Ismail Mansion dari BKF me-
nyebutkan bahwa akan ada ratusan 
peserta yang mengikuti karavan ini, 
didominasi wilayah Asia Selatan 
seperti Pakistan, India, Nepal dan Sri 
Lanka.

"Karavan ini sangat penting, ka- 
rena bersama Afrika, Asia Selatan ter-
utama Bangladesh adalah salah satu 
negara di dunia yang paling rentan 
terkena efek negatif perubahan iklim. 
Banjir akibat siklon tropis merupakan 
bahaya yang selalu menghantui. Con-
tohnya, pada tahun 2007, Topan Sidr, 
menyebabkan 3.500 jiwa tewas, dan 
pada tahun 2009 Topan Aila berhasil 
menghancurkan ratusan rumah dan 
menggenangi rumah-rumah pen-
duduk dengan air laut," ungkapnya.

Selain itu, dia menambahkan 
bahwa waktu penyelenggaraan kara-
van ini bertepatan dengan COP 17 di 
Durban, Afrika Selatan, sehingga para 
petani di Bangladesh dan Asia Selatan 
dapat dimobilisasi, menolak solusi 
palsu yang ditawarkan negara-negara 
maju, yang hanya meminggirkan 
kaum miskin serta menciptakan pasar 
karbon yang hanya menguntungkan 
negara-negara maju.

"Sementara itu, karavan ini akan 
mempromosikan solusi nyata dari 
masyarakat dan La Via Campesina 
- seperti kedaulatan pangan dan 
agroekologi, metode pertanian tra-
disional dan penggunaan benih lokal, 
energi terbarukan dan kedaulatan 
energi, hak-hak gender dan perlunya 
reforma agraria," tambahnya.#

ROMA. Paradigma masyarakat perkotaan 
Eropa yang mendapatkan makanan 
dari negara-negara selatan telah men-
jadi salah satu korban utama dari krisis 
keuangan saat yang saat ini menghantam 
kekuatan besar kapitalisme industri.Hal 
inilah yang direfleksikan oleh Javier San-
chez, petani anggota La Via Campesina 
dari Spanyol.

Javier Sanchez merupakan seorang 
delegasi La Via Campesina yang ber-
gabung dengan perwakilan gerakan 
sosial lainnya, menyusun Pedoman 
Kepemilikan Lahan di markas besar FAO, 
di Roma, Itali (19/10).

Petani asal Spanyol ini berbicara 
tentang keberadaan lahan komunal di 
beberapa daerah di Eropa dan signifi-
kansi sosial dan pangannya, lambatnya 
regenerasi penduduk di Eropa terutama 
di daerah pedesaan, serta mendesaknya 
kedaulatan pangan diterapkan di Eropa.

Dia menyebutkan bahwa perluasan 
perbatasan Uni Eropa menyebabkan 
munculnya dominasi dari koalisi negara-
negara kuat eropa yang sering mendomi-
nasi lahan pertanian dan pasarnya. Hal 
ini membuat biaya naik hidup, semen-
tara pendapatan jusru tetap, malah 
berkurang.

"Banyak petani dan masyarakat 
kecil dari negara luar Uni Eropa yang 
ingin menjadi bagian Uni Eropa menjadi 
kecewa. Akhirnya mereka bermigrasi 
ke Spanyol, Italia, Perancis, atau Jerman 
dan hanya dianggap sebagai masyarakat 
kelas dua," ungkap Javier yang juga ang-
gota COAG (Coordination of Cattle Farm-
ers Organizations-Organisasi Peternak 
Sapi) di Spanyol.

Perjanjian Perdagangan Bebas

Sementara itu, ditemui di tempat 
terpisah, Henry Saragih selaku Koor-
dinator Umum La Via Campesina me-
nyampaikan bahwa krisis yang terjadi 
di Eropa menyebabkan negara-negara 
yang tergabung di Uni Eropa berinisiatif 

Tabloid Pembaruan Tani versi elektronik 
bisa dinikmati di: www.spi.or.id

Bangladesh Gelar 
Karavan Iklim Asia 
Selatan

Eropa Bergejolak

melakukan perdagangan bebas, khusus-
nya dengan negara-negara Selatan.

"Di Indonesia saja sudah ada pro-
posal pengajuan kerjasama FTA Uni 
Eropa-Indonesia. Resiko terbesar dari 
pelaksanaan FTA Uni Eropa-Indonesia 
adalah terhadap kedaulatan pangan dan 
pertanian pangan di Indonesia. Di satu 
sisi, ekspor pertanian Uni Eropa akan 
meningkat sebagao konsekuensi dari 
pengurangan bea masuk, yang akan ber-
dampak buruk terhadap petani Indone-
sia," ungkap Henry.

Henry juga menambahkan bahwa 
jika FTA Uni Eropa-Indonesia ditanda-
tangani, sebagian besar bea masuk yang 
diterapkan oleh Indonesia pada produk 
pertanian Uni Eropa akan ditekan. Tidak 
diragukan, lagi produk pertanian Uni 
Eropa akan menjadi lebih kompetitif di 
pasar Indonesia dan akan terjadi pening-
katan ekspor Uni Eropa untuk produk 
susu, sereal, daging, gula dan pangan 
olahan. 

"Semuanya tentu saja akan men-
gancam pembangunan pertanian dan 
kedaulatan pangan Indonesia," tambah 
Henry yang juga Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI).#
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La Via Campesina pada Sesi ke-37 FAO 
Petani Kecil Mampu Memberi Makan Penduduk Dunia

nian Amerika Serikat sangat berorientasi 
ekspor dan karenanya mempertahankan 
model pertanian berbasiskan industri. 
Efek negatif pertanian model ini cukup 
tinggi dan mempengaruhi cukup banyak 
orang,” sebut Xavier Delwarte, perwaki-
lan petani Belgia.

“Petani, nelayan dan produsen skala 
kecil lainnya adalah solusi pasti untuk 
memberi makan warga dunia. Kebijakan 
publik yang didasarkan pada kedaulatan 
pangan adalah satu-satunya cara keluar 
dari krisis sistemik. Kebijakan neoliberal 
mendukung perusahaan-perusahaan 
transnasional. Oleh karena itu seka-    
ranglah saatnya untuk mendukung pet-
ani kecil yang mampu memberi makan 
dunia,” tambah Henry Saragih yang juga 
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.#

Aksi delegasi La Vi Campesina di depan gedung FAO di Roma, Italia

ROMA. Delegasi petani La Via Campesina 
(Gerakan Petani Internasional) meng-
hadiri sesi ke-37 Komite Ketahanan Pan-
gan Dunia (CFS) Organisasi Pangan Du-
nia (FAO) yang diselenggarakan di Roma 
Italia untuk menyampaikan konsep yang 
dikembangkan oleh para petani skala 
kecil sedunia (19/10). Dalam sesi ke kali 
ini, La Via Campesina melihat itikad baik 
dari CFS karena cukup banyaknya parti-
sipasi organisasi masyarakat sipil.

“Ini langkah positif demokrasi, 
setidaknya forum ini tidak hanya diikuti 
oleh kelompok-kelompok yang telah ga-
gal dengan sistem pangannya dan tidak 
berhasil memberi makan masyarakat 
dunia,” tutur Henry Saragih, Koordinator 
Umum La Via Campesina.

Henry menyampaikan bahwa          
deklarasi pemerintah belum mengarah 
ke keputusan kebijakan yang konkrit. 
Pemerintah tampaknya siap untuk men-
ganalisa kerusakan yang diciptakan oleh 
kebijakan neoliberal tapi masih sangat 
sedikit kemauan politik untuk mengatasi 
akar-penyebab krisis saat ini dan men-
gusulkan solusi nyata.

Ibrahim Coulibaly, petani La Via 
Campesina asal Mali menyampaikan 
bahwa pedoman penguasaan lahan yang 
telah dibuat oleh CFS menghasilkan cu-
kup banyak perkembangan yang semakin 
pro terhadap petani, namun pengadop-
sian dari isi pedoman ini harus dilakukan 
sesegera mungkin.

“Negara-negara harus mengakui 
bahwa hal ini bersifat darurat dan harus 
segera dilaksanakan sehingga dapat 
meminimalisir perampasan lahan. Di 
sisi lain, inisiatif untuk melegitimasi pe- 
rampasan lahan seperti prinsip investasi 
pertanian yang bertanggung jawab (RAI) 
yang dipromosikan oleh Bank Dunia 
haruslah dikesampingkan selamanya. 
Harus jelas bahwa akuisisi lahan skala 
besar bukanlah investasi di bidang per-
tanian. Ini hanyalah bentuk keserakahan 
perusahaan-perusahaan besar,” ungkap 
Ibrahim.

Sementara itu, Javier Sanchez, petani 

asal Spanyol menyampaikan bahwa 
ketidakstabilan (volatilitas) harga pa- 
ngan saat ini adalah akibat dari sistem 
pertanian dan keuangan yang berbasis-
kan pasar.

“Untuk mengatasi hal itu, pasar 
umum dan mekanisme regulasi produksi 
harus diletakkan di semua tingkatan 
sekaligus melarang spekulasi atas pa- 
ngan,” kata Javier Sanchez.

La Via Campesina menilai bahwa 
sangatlah penting agar analisis dan posi-
si yang diadopsi pada CFS sejalan dengan 
kebijakan regional dan nasional.

“Kebijakan Pertanian perlu untuk 
menjamin pengaturan pasar dan produk-
si serta harga yang menguntungkan bagi 
produsen. Kebijakan Pertanian Bersama 
(Common Agricultural Policy) yang saat 
ini diusulkan di Eropa dan Dewan Perta-

TANAH UNTUK RAKYAT
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Galeri Foto
Aksi La Via Campesina di Roma, Italia

ROMA. Delegasi La Via Campesina dan masyarakat adat dari ber-
bagai negara menggelar aksi di sekitaran gedung FAO, di Roma-
Italia (15/10). Aksi idilakukan bersamaan dengan pertemuan sesi 
ke-37 Komite Ketahanan Pangan (CFS) FAO di Roma. Dalam aksi 
ini massa La Via Campesina mengadakan long march, menuntut 
agar FAO mendukung kampanye global menggentikan perampa- 
san lahan di berbagai negara.

Aksi ini juga ingin menyampaikan bahwa petani kecil mampu 
memberi makan penduduk dunia, menolak pertanian berbasiskan 
korporasi yang hanya memiskikan petani kecil dan juga berkontri-
busi terhadap efek negatif perubahan iklim.
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Petani Sulit Mengakses 
Bantuan Gagal Panen

Petani Kentang Datang, 
Mendag Menghilang

www.spi.or.id
Situs Resmi Serikat Petani Indonesia (SPI)

JAKARTA. Dana ketahanan 
pangan yang digelontorkan 
oleh pemerintah sulit untuk 
diakses petani. Masalahnya, 
hingga kini dana buat meng-
ganti gagal panen itu banyak 
yang belum sampai ke tangan 
petani. Achmad Yakub, Ketua 
Departemen Kajian Strategis, 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
merespons ketidakpastian atas 
da na bantuan tersebut.

“Kami bingung terhadap 
implementasi In pres No. 5 
Tahun 2011 tentang program 
bantuan pe merintah akibat 
iklim ekstrim. Kami (baca: 
petani) sulit mengaksesnya,” 
ungkap Ya’kub di kantor De-
wan Pengurus Pusat (DPP) SPI 
pagi ini.

Ya’kub mengemukakan 
beberapa contoh seperti 
anggota SPI di wilayah Ogan 
Komering Ilir, Sumatera Se-
latan, juga petani di wilayah 
Manggarai Barat, Nusa Teng-
gara Timur (NTT) yang gagal 
panen. Dia mengatakan, ketika 
para petani itu ingin mencair-
kan dana bantuan gagal panen 
ke dinas pertanian setempat, 
pihak terkait tidak tahu soal 
ketentuan tersebut, dan terke-
san bingung bagai ma na cara 
mengaksesnya.

“Petani-petani (SPI) di ber-
bagai daerah banyak yang be-
lum menerima bantuan dana 
ter sebut. Aparaturnya sendiri 
ti dak mengerti ada aturan, itu 
kan aneh. Berarti hal ini belum 
cukup tersosialisasikan di in-
ternal mereka.  Saya takut ada 
penyelewengan dana terse-
but,” tutur Yakub.

Ya’kub juga menambahkan 
bahwa sosialisasi bantuan 
buat petani tersebut tidak 
mak simal. Itu sebabnya, dia 
meminta Men teri Pertanian 

(Mentan) Sus wono memo-
bilisasi aparatnya di daerah 
untuk melayani petani yang 
gagal panen, supaya dana 
itu lekas tersalurkan ke 
tangan yang berhak.

“Bantuan ini sifatnya 
khan ma teril dan tentu saja 
sudah sangat dinantikan 
oleh pe tani yang mengalami 
bencana ka rena tiap tahun-
nya selalu ada petani yang 
gagal panen,” tambahnya.

Yakub juga mengharap-
kan agar setiap ke bijakan 
yang dikeluarkan Mentan 
harus melibatkan ormas-
ormas petani.  Dia juga 
berharap agar dana terse-
but bisa digunakan untuk 
pengembangan teknologi 
pertanian, pengadaan be nih 
lokal yang bagus dan jami-
nan harga serta jaminan 
bila ter jadi bencana atau 
hama.

Hal serupa juga diutara-
kan oleh Sukardi Bendang, 
Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Suma- 
tera Barat (Sumbar). Dia 
mengemukakan bahwa 
Inpres ini masih belum 
tersosialisasikan di Sumbar. 
Padahal menurutnya den-
gan adanya Inpres ini dapat 
sedikit memberi kelegaan 
bagi para petani.

“Pemerintah seharus-
nya lebih memaksimalkan 
peran penyuluh pertanian 
untuk mensosialisasikan 
kebijakan-kebijakan yang 
menguntungkan petani, 
ormas tani juga harus lebih 
dilibatkan karena organ-
isasi tanilah yang paling 
mengetahui kendala yang 
dihadapi oleh anggotanya 
yang notabene adalah pet-
ani,” tuturnya.#

JAKARTA. Dua ribuan petani 
kentang asal Dieng, Jawa Ten-
gah kecewa. Pasalnya, Menteri 
Perdagangan Mari Elka Pang-
estu tidak bersedia menemui 
perwakilan massa petani yang 
melakukan aksi menolak ken-
tang impor di depan Gedung 
Kementerian Perdagangan di 
Jakarta, (11/10). 

Massa aksi hanya diterima 
perwakilan Sekretaris Direk-
torat Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri, Alberth Yusuf 
Tobogu, dan stafnya.

“Seharusnya Ibu Menteri 
lebih mendahulukan untuk 
menemui kami (baca: para 
petani kentang) karena impor 
kentang yang diinisiatifi oleh 
Kementerian Perdagangan 
ini benar-benar telah mem-
buat petani kentang Dieng 
terpuruk, hal ini benar-benar 
mencakup hajat hidup orang 
banyak. Slogan 100 persen 
Indonesia di Kementerian ini 
juga hanya sebatas pencitraan 
saja,” tutur Achmad Ya’kub. 
Ketua Departemen Kajian 
Strategis Nasional SPI.

Sementara itu, dalam 
dialog di dalam kantor Ke-
menterian Perdagangan yang 
dihadiri oleh perwakilan 
petani kentang Dieng dan staf 
Kementerian Perdagangan 
(Kemendag), pihak Kemendag 
cenderung “buang badan” dan 
berbelit-belit dalam menyata-
kan argumentasinya yang pro 
impor kentang.

“Kemendag tidak meng-
atur importasi kentang atau 
sayuran lainnya. Hal ini karena 
khusus produk hortikultura 
dan sayuran lainnya telah 
diatur dalam Undang-Undang 
Karantina dan Undang-Undang 
Pangan oleh Kementerian Per-
tanian. Jadi, Kemendag tidak 
ada urusan dengan hal terse-
but,” tutur Alberth.

Menanggapi hal ini M. 
Mudasir, petani kentang Dieng 
menyampaikan bahwa dari 

penuturan staf Kemendag ini 
jelas-jelas seperti ingin cuci 
tangan dari kebijakan impor 
kentang.

“Yang lebih mirisnya 
produk kentang impor ini juga 
menghiasi pasar-pasar tradi- 
sional di desa-desa kami, ini 
khan sudah kelewatan. Mereka 
(Kemendag) juga berargu-
men berdasarkan data tahun 
2009 yang sudah tidak valid, 
mereka tidak merasakan apa 
yang kami rasakan di kampung 
kami,” ungkap Mudasir.

Di tempat yang terpisah, 
Menteri Pertanian, Suswono 
menyampaikan bahwa tidak-
lah masuk akal alasan Ke-
menterian Perdagangan yang 
menumpahkan kesalahan 
impor kentang ke Kementerian 
Pertanian.

“Kalau masalah karan-
tina produk pertanian me-
mang di bawah kami, tapi 
yang memberi izin untuk 
masuknya produk impor itu 
ya Kemendag, kalau sudah 
keluar izinnya, kami tidak bisa 
berbuat apa-apa lagi,” tutur 
Suswono dengan gusar pada 
saat menerima perwakilan SPI 
di kediamannya kemarin sore 
(11/10).

Suswono juga menye-
butkan bahwa Kementerian 
Pertanian sama sekali tidak 
pernah diajak berkonsultasi 
oleh Kementerian Perdaga- 
ngan mengenai masalah impor 
kentang kali ini.

Henry Saragih, Ketua 
Umum SPI menambahkan 
bahwa Mari Elka Pangestu 
adalah salah satu sosok yang 
sangat gigih memperjuangkan 
perdagangan bebas di Indone-
sia   pada     perundingan-pe-
rundingan WTO-World Trade 
Organization (Organisasi 
Perdagangan Dunia) dan fo-
rum perjanjian bebas regional 
ataupun antar negara dalam 
beberapa tahun terakhir.#
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(Kiri-Kana) Syamsul Hadi (AEPI), Herjuno (IGJ), Achmad Ya'kub (SPI), Marc Edelman (Profesor Antropologi dari 
Amerika Serikat), Kartini Samon (SPI) dalam Pertemuan Nasional, Menyusun Agenda Bersama Rakyat Mela-
wan FTA, di Gedung YTKI, Jakarta.

Kembali ke UUD 1945 
Solusi Indonesia Melawan FTA dan Krisis Ekonomi Global

JAKARTA. Kekisruhan dunia akibat 
resesi ekonomi yang saat ini terjadi di 
Eropa dan Amerika Serikat (AS) juga 
berdampak terhadap Indonesia. Kekisru-
han ini sendiri disebabkan oleh sistem 
ekonomi neoliberal yang telah gagal 
di sejumlah negara Eropa dan AS, dan 
menyebabkan mereka mengalami utang 
luar negeri yang cukup tinggi dan ting-
kat pengangguran yang memprihatikan; 
contohnya terdapat 45% dari penduduk 
Spanyol yang menganggur, 38,5 % di 
Yunani, 9,1 % di Jerman, dan 9-10 % di 
AS, dan lainnya.

Hal ini tentu saja mengakibatkan 
daya beli masyarakat mereka yang 
menurun, sehingga mengharuskan nega-
ra-negara Uni Eropa dan AS tersebut un-
tuk mengekspansi pasar seluas mungkin, 
demi menjual produk-produk andalan 
mereka, sehingga industri di negaranya 
bisa terus berjalan dan kesejahteraan 
rakyatnya terjamin. Setelah gagalnya 
WTO (World Trade Organization-Organ-
isasi Perdagangan Dunia), hal inilah yang 
mendorong lahirnya gagasan perjanjian 
perdagangan bebas (Free Trade Agree-
ment-FTA) antara Indonesia dengan Uni 
Eropa, setelah sebelumnya Indonesia 
ikut menandatangani ACFTA (perjanjian 
perdagangan bebas ASEAN-China) yang 
telah berhasil menyengsarakan petani, 
buruh, dan pelaku ekonomi kecil lainnya 
di Indonesia.

Solusi menghadapi gempuran asing 
ini adalah dengan kembali berpegang 
teguh dan mengamalkan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 (sebelum 
direvisi) yang menjamin kesejahteraan 
rakyat Indonesia dan penggunaan keka-
yaan alam yang hanya boleh digunakan 
sebesar-besarnya untuk kepentingan 
rakyat Indonesia, bukan untuk kepentin-
gan asing.

Hal inilah yang menjadi pokok pem-
bahasan dalam “Pertemuan Nasional, 
Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Di 
Indonesia: Penjajahan Baru, Menyusun 
Agenda Bersama Rakyat Melawan FTA” 
di Gedung YTKI, Jakarta, (25/10).

Achmad Ya’kub, Ketua Departemen 
Kajian Strategis Nasional Serikat Petani 
Indonesia (SPI), mengherankan tinda-
kan pemerintah Indonesia yang sangat 
senang membuat perjanjian perdaga- 
ngan bebas dengan negara-negara asing. 

Padahal menurutnya masih segar dalam 
ingatan, bahwa perjanjian perdagangan 
bebas dengan China telah berhasil me-
mukul telak petani bawang lokal, karena 
harga bawang impor dari China yang 
sangat murah.

Dalam hal perjanjian perdagangan 
bebas antara Indonesia dengan Uni 
Eropa yang hingga saat ini belum ditan-
datangani, Ya’kub memaparkan bahwa 
sebenarnya Komisi Eropa telah membuat 
sebuah kajian mengenai studi potensi 
dampak FTA Uni Eropa dengan ASEAN.

Analisis ini menyimpulkan bahwa 
“dalam jangka panjang ekspor gandum 
Uni Eropa ke negara-negara ASEAN 
akan meningkat, sebagian besar negara 
ASEAN akan mengalami penurunan 
dalam output (sereal dan biji-bijian) aki-
bat FTA. Namun mengingat pentingnya 
sektor ini bagi negara-negara ASEAN hal 
ini bisa diartikan sebagai dampak yang 
substansial. Harga dan output yang lebih 
rendah berarti pendapatan riil yang lebih 
rendah bagi para produsen. Pertanian 
kecil akan tersingkir, untuk kepentingan 
pertanian perusahaan besar, di negara-
negara ASEAN hal ini akan mempen-

garuhi tenaga kerja tidak terampil dan 
terampil, dan ini berarti bahwa daerah 
pedesaan akan mengalami peningkatan 
level kemiskinan.”

“Jadi sebenarnya mereka (Uni Eropa) 
mengetahui dampak yang akan terjadi di 
Indonesia jika FTA ini dijalankan, namun 
mereka terus berusaha agar perjan-
jian ini disetujui karena krisis ekonomi 
disana yang memaksa mereka untuk 
mengekspansi pasar seluas mungkin, 
dan 240 juta jiwa penduduk Indonesia 
adalah pasar yang sangat menjanjikan,” 
ungkap Ya’kub.

Ya’kub juga menambahkan bahwa 
seharusnya pemerintah Indonesia me-
nyadari akan hal ini dan tidak menanda-
tangani perjanjian perdagangan bebas 
dengan Uni Eropa karena tentu saja akan 
sangat merugikan petani kecil di Indone-
sia.

“Kita harus berdaulat dalam segala 
hal, baik itu berdaulat dalam pangan, 
ekonomi, dan lainnya,” tambah Ya’kub

Syamsul Hadi, ekonom Asosiasi 

Bersambung ke halaman 13
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Para peserta "Pertemuan Nasional, Menyusun Agenda Bersama Rakyat Melawan FTA"

Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) me-
maparkan bahwa para pendiri Indonesia 
(Founding Fathers) telah mempredikasi 
apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, 
dimana sistem kapitalisme global dan 
neoliberal telah gagal dan berdampak 
luas bagi kehidupan rakyat di Indone-
sia. Untuk itulah mereka membuat UUD 
1945 yang mengharuskan negara menja-
min kesejahteraan rakyatnya.

“Fakir miskin dan anak-anak terlan-
tar dipelihara oleh negara; bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di da-
lamnya dikuasai oleh negara dan diguna-
kan sebesar-besarnya untuk kepentingan 
rakyat. Hal ini khan menunjukkan bahwa 
UUD 1945 sebelum direvisi mengatur 
bahwa negaralah yang menjamin kese-
jahteraan rakyatnya, bukan malah justru 
menyengsarakannya,” ungkapnya.

“Yang menggelikannya, pemerintah 
kita saat ini justru sangat mengadopsi 
sistem neoliberal dan kapitalisme global 
yang terbukti telah gagal. Uni Eropa dan 
AS sendiri sudah mengingkari konsep 
ekonomi seperti ini yang menyerahkan 
semuanya ke mekanisme pasar. Pada 
saat daya saing produk mereka tinggi, 
mereka memang digdaya, tapi di saat 
daya beli menurun dan daya saing kalah, 
mereka juga melakukan subsidi kepada 
sektor-sektor swasta. Obama misalnya, 
juga melakukan negosiasi ulang 7 dari 11 
FTA yang merugikan AS. Jadi jelas bahwa 
negara masih memegang peran penting 
dalam mengatur ekonomi suatu bangsa,” 
tutur pria yang juga Dosen Hubungan 
Internasional Universitas Indonesia ini.

Syamsul mencontohkan bahwa 
perjanjian perdagangan bebas dengan 

China yang lalu telah berhasil menaikkan 
volume ekspor mainan asal Cina ke In-
donesia sebesar 952% dan 215% persen 
untuk tekstil.

“Kita tentu tak ingin rakyat semakin 
sengsara,” tambahnya.

Tolak FTA

Budi Laksana, Sekjen Serikat Nelayan 
Indonesia (SNI) menyampaikan bahwa 
perjanjian perdagangan bebas juga 
sangat berdampak negatif pada para 
nelayan.

“Kami di Cirebon diserang impor 
ikan kembung dari Cina dan Pakistan, 
akhirnya harga ikan lokal menjadi sangat 
jatuh, ” kata Budi.

Dilihat dari sisi invenstasi, Salamud-
din Daeng, peneliti dari Institute of Global 
Justice (IGJ) mengemukakan bahwa 
investasi di Indonesia memang selalu 
meningkat dalam 15 tahun terakhir baik 
itu penanaman modal dalam negeri mau-
pun penanaman modal asing. 75 persen 
dari total investasi (di luar sektor migas, 
mineral dan batubara) adalah investasi 
yang berasal dari luar negeri, sedang-
kan di sektor migas, mineral, batubara, 
perkebunan, keuangan dan perbankan 
mayoritas dikuasai oleh modal asing. 
Ekploitasi sumber daya alam tersebut 
berorientasi ekspor. Sebanyak 85 persen 
hasil ekploitasi gas dialokasikan untuk 
kepentingan ekspor, 75 persen batubara 
diekspor ke negara-negara maju, 75 
persen sawit diekspor ke India, China, 
Eropa dan AS, demikian halnya dengan 
hasil ekploitasi perkebunan dan hasil 
hutan lainnya.

“Perekonomian Indonesia memang 
terus mengalami pertumbuhan yang ber-

Sambungan dari Halaman 12, Kembali...

sumber dari 
investasi dan 
ekspor sum-
ber daya alam 
secara besar-
besaran yang 
dilakukan 
oleh investor-
investor asing 
dan bukan 
dari rakyat-
nya sendiri. 
Hal ini sangat 
miris,” ung-
kapnya.

Salamud-
din Daeng 
mencontoh-
kan perusa-
haan tam-

bang Newmont asal AS yang melakukan 
eksploitasi sumber daya alam besar-be-
saran di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Contohnya Kabupaten Sumbawa 
Barat yang memiliki Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 
10,9 Triliun, dan sebanyak Rp 10,2 tril-
iliun dikontribusikan sektor pertamban-
gan atau sekitar 94,07 %. Tapi ternyata 
pendapatan tersebut adalah pendapatan 
perusahaan tambang PT. Newmont, 
bukan pendapatan rakyat NTB ataupun 
Kabupaten Sumbawa Barat,” jelasnya.

Sutrisno Sastromiharjo, Sekjen 
Serikat Buruh Indonesia (SBI) mengemu-
kakan bahwa perdagangan bebas yang 
merupakan produk dari sistem kapita- 
lisme global telah menjadikan manusia 
sebagai komoditas perdagangan. Hal ini 
diwujudkan dengan dilegalkannya sistem 
kerja berbasiskan kontrak (outsourcing), 
dan pengimplementasian politik upah 
murah yang menghilangkan hak buruh 
untuk mendapatkan penghidupan yang 
layak.

Mark Edelman, seorang profesor dari 
City University-Newyork, AS, yang juga 
hadir dalam acara ini menyampaikan 
bahwa FTA bisa dikalahkan , dilawan, 
dan diubah oleh gerakan sosial yang kuat 
di sebuah negara. Dia mencontohkan 
Kostarika, sebuah negara di kawasan 
Amerika Tengah yang pemerintahnya 
melaksanakan referendum untuk men-
etapkan jadi atau tidaknya FTA antara 
Kostarika dan AS. Hasilnya adalah keme-
nangan untuk rakyat Kostarika dan para 
petaninya mendapatkan proteksi dari 
pemerintah.

“Walaupun yang dilaksanakan di 
Kostarika agak mustahil dilakukan 
disini karena luasnya wilayah Indone-
sia, setidaknya kita bisa mengambil hal 
positif dari demokrasi yang terjadi di Ko-
starika. Saya sangat senang hadir disini, 
di tengah-tengah para penggagas gera-
kan sosial di Indonesia,” ungkap Mark.

Mark juga menambahkan bahwa 
saat ini sistem kapitalisme global dan 
neoliberalisme tidak lagi kredibel, dan 
tidak pernah ada penelitian yang men-
gungkapkan bahwa sebuah negara akan 
sukses apabila menganut sistem ekono-
mi ini.

Acara yang diselenggarakan selama 
ini dua hari ini (25-26 Oktober 2011) 
adalah kerjasama antara SPI, IGJ, Koalisi 
Anti Utang (KAU), dan Wahana Lingkun-
gan Hidup (WALHI), dan dihadiri oleh 
puluhan anggota gerakan sosial se-Indo-
nesia.#
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JAKARTA. Sistem ekonomi 
yang saat ini dianut oleh ma- 
yoritas negara dunia telah ga-
gal. Setidaknya hal inilah yang 
menjadi pokok bahasan dalam 
Serial Pendidikan Publik 
tentang Spekulasi Pangan dan 
G 20, yang diselenggarakan 
oleh Serikat Petani Indonesia 
(SPI) dan Koalisi Anti Utang 
(KAU) di Gedung YTKI, Jakarta, 
(24/10).

Henry Saragih, Ketua SPI 
menyampaikan bahwa krisis 
pangan saat ini adalah akibat 
dari sistem ekonomi global 
yang semakin neoliberal.

“Sistem ekonomi kapi-
talisme global-lah yang me-
nyebabkan krisis saat ini. 
Sistem ekonomi ini menyebab-
kan ketidakadilan sosial, keru-
sakan alam, dan peperangan,” 
ungkap Henry yang menjadi 
salah seorang narasumber 
dalam acara ini.

Dilihat dari sisi pangan, 
Henry menjelaskan bahwa 
sistem ekonomi neoliberal 
inilah yang memperkenalkan 
model ketahanan pangan pada 
World Food Summit (Per-
temuan Pangan Dunia) tahun 
1996 yang lalu.   Model    ke-
tahanan pangan ini terbukti 
telah gagal mengatasi krisis 
pangan dan mensejahterakan 
petani lokal. Ketahanan pa- 
ngan cenderung menghilang-
kan peran negara karena ber-
orientasikan sistem ekonomi 
berbasiskan pasar.

“Ketahanan pangan mem-
bolehkan perdagangan bebas 
dan spekulasi  pangan. Sistem 
ini juga tidak peduli tentang 
kerusakan alam, yang penting 
produksi pangan meningkat 
dan ketersediaan pangan terja-
min, tidak peduli juga apakah 
petani kecil menderita,” tutur 
Henry.

Henry menambahkan 
bahwa SPI bersama La Via 
Campesina (Gerakan Petani 
Internasional) telah memiliki 

JAKARTA. 
“Sistem Green 
Economy 
yang saat 
ini banyak 
dianut oleh 
perusahaan-
perusahaan 
swasta besar 
bermuka 
dua”. Hal ini 
diutarakan 
oleh Henry 
Saragih, 

alternatif dari ketahanan pangan, 
yang dikenal dengan kedaulatan 
pangan. Kedaulatan pangan mem-
berikan hak kepada rakyat dan 
negara untuk mengatur persoalan 
pangannya dan menghilangkan 
peran-peran perusahaan besar 
multinasional.

‘Kedaulatan pangan adalah 
harga mati untuk mengatasi krisis 
pangan saat ini. Inilah saat yang 
tepat buat kekuatan rakyat untuk 
bergerak,” tegas Henry yang juga 
Koordinator Umum La Via Campe-
sina.

Dani Setiawan dari KAU yang 
juga menjadi narasumber di acara 
ini mengemukakan, G 20 adalah 
omong kosong yang berusaha men-
gajak negara-negara berkembang 
ikut menanggulangi krisis di nega-
ra-negara maju yang saat ini terjadi 
di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

“Untuk mengatasi krisis di Ero-
pa dan AS, mereka (Eropa dan AS) 
harus mengekspansi pasarnya ke 
negara-negara berkembang. Mereka 
mendorong kebijakan-kebijakan di 
negara berkembang untuk men-
dukung kebijakan liberalisasi, dan 
Indonesia adalah sasaran empuk. 
Penunjukan Gita Wiryawan sebagai 
Menteri Perdagangan yang pernah 
bekerja di JP Morgan (perusahan 
spekulan dan investasi AS) semakin 
menjelaskan arah perdagangan 
yang ingin dicapai pemerintahan 
Indonesia saat ini. G 20 juga tidak 
berani mengubah regulasi yang 
mendukung terjadinya spekulasi 
pangan, malah merekalah yang 
mendorong liberalisasi pasar pan-
gan,” ungkap Dani.

Mary Lou Malig, Staf La Via 
Campesina Regional Asia menam-
bahkan bahwa G 20 sama sekali 
melakukan apa-apa yang berkontri-
busi untuk rakyat.

“Krisis yang terjadi di Eropa dan 
AS telah menunjukkan bahwa kapi-
talisme neoliberal telah gagal dan 
saat ini adalah waktu yang tepat un-
tuk merumuskan alternatif sistem 
baru yang berkelanjutan secara 
sosial dan ekologis serta demokra-
tis,” tutur perempuan ini.#

Telah Gagal, Sistem Ekonomi 
Mayoritas Negara Dunia

Henry Saragih: Green 
Economy Bermuka Dua

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam Serial 
Pendidikan Publik tentang Spekulasi Pangan dan G 20, di 
Gedung YTKI, Jakarta, pagi tadi (24/10).

Henry menjelaskan bahwa sistem green economy 
ini mulai berusaha dipromosikan oleh perusahaan-pe-
rusahaan besar semenjak krisis pangan dan krisis iklim 
dunia semakin parah. Dengan sistem ini, perusahaan-
perusahaan besar seolah-olah ikut berkontribusi dalam 
mengatasi krisis pangan ataupun krisis iklim seperti 
melakukan program CSR (Corporate Social Responsibil-
ity) ke daerah-daerah. Namun pada prakteknya, peru-
sahaan-perusahaan ini pulalah yang merusak alam dan 
menyebabkan krisis pangan semakin akut.

“Krisis pangan yang saat ini terjadi sebenarnya ada-
lah ulah spekulan dan perusahaan pangan raksasa yang 
memonopoli perdagangan pangan. Hal ini dibuktikan 
dengan masuknya pangan dalam perdagangan di bursa 
efek. Sedangkan dengan perubahan iklim dunia saat ini, 
mengakibatkan timbulnya skema perdagangan baru 
yakni perdagangan karbon, yang mengakibatkan ban-
yak hutan yang tadinya milik negara, diprivatisasi oleh 
perusahaan-perusahaan besar, sehingga terjadilah “per-
dagangan” atas dalih penyelamatan alam,” tutur Henry.

Henry juga mengingatkan bahwa sistem green 
economy ini juga telah banyak menghasilkan solusi-solu-
si palsu. Saat ini cukup banyak perusahaan-perusahaan 
besar multinasional (Trans National Companies-TNC’s) 
yang membentuk dan mendanai LSM-LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat) yang seolah-olah pro terhadap 
kebijakan rakyat kecil seperti petani dan nelayan, tapi 
justru malah melemahkan perjuangan dan melegitimasi 
kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Saat ini juga sudah ada organisasi-organisasi tani 
tandingan ataupun LSM yang sering diorganisir oleh 
para preman demi kepentingan TNC’s yang seolah-olah 
seperjuangan dengan kita (baca: SPI), tapi nyatanya 
malah berjuang demi keuntungan para pemodal,” ung-
kap Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campe-
sina (Gerakan Petani Internasional).

Acara ini sendiri diselenggarakan bersama oleh Ser-
ikat Petani Indonesia dan Koalisi Anti Utang (KAU) dan 
dihadiri oleh puluhan peserta.#

Henry Saragih, Ketua Umum SPI
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MENDATAR
1. Bulan penuh   4. Khusus, istimewa   9. Perundingan Indonesia dan Belanda pada 1946 dan 1947, 
menghasilkan status kemerdekaan Indonesia   10. Negara arab (singkatan)   11. Lanjut usia
12. Berjalan (Inggris)   14. Pemimpin kerajaan   16. Tanda nomor kendaraan Sulawesi Tengah
17. Indeks Prestasi   19. Bank Indonesia   20. Perseroan Terbatas   21. Air dibekukan   22. Tanda nomor 
kendaraan Yogyakarta   23. Angkatan Laut   25. Satuan panjang   28. Ingin muntah   31. Alat musik
32. Provinsi di Indonesia   33. Ahli Madya   34. Negara teluk   35. Air terjun besar di Amerika Serikat
36. Satuan bilangan dengan dua belas nol
 

MENURUN
1. Generasi penerus bangsa   2. Pekerja sukarela kemanusiaan   3. Tidak dapat bekerja sebagaimana biasa
5. Percikan cahaya   6. Palsu, tiruan   7. Anak laki-laki (Jawa)   8. Sejenis logam   13. Lampu kecil, biasanya 
bertutup kaca   15. Sejenis tanaman hias   16. Kata ganti orang ketiga tunggal   18. Perusahaan air minum
24. Badan organisasi   25. Lalapan yang daunnya berbau wangi   26. Makanan   27. Kota di Jawa Timur yang 
terkenal dengan pecalnya   29. Lumpur muntahan gunung berapi   30. Merendahkan diri orang lain
31. Bagian terbawah

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 011 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 011. Jawaban diterima 
redaksi selambat-lambatnya akhir Maret 2012. 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 98, 
April 2012. KUPON 011

 TTS Pembaruan Tani 

Sambungan dari hal. 7 FTA...

Sementara itu, Shok-
kenren (Koalisi... ...Nasional 
Buruh, Petani, dan Kon-
sumen Pangan yang Sehat) 
dari Jepang mengemukakan 
bahwa hak-hak pekerja juga 
terancam. FTA dan TPP akan 
menciptakan pasar tenaga 
kerja yang fleksibel dan men-
gurangi perlindungan ter-
hadap pekerja, upah sangat 
rendah, kontrak sementara 
(atau bahkan sama sekali 
tanpa kontrak), praktek out-
sourcing, dan tidak adanya 
perlindungan kesehatan dan 
jaminan hari tua.

"Sementara itu, ada ban-
yak alternatif model perda-
gangan di level lokal, nasio- 
nal dan bahkan regional. Kita 
tidak menentang perdaga- 
ngan, tapi kita ingin perda-
gangan yang berdasarkan 
keadilan dan aturan-aturan 
yang setara, yang memasti-
kan tidak adanya eksploitasi 
manusia. Oleh karena itu, 
kita membutuhkan perda-
gangan yang menghormati 
hak asasi manusia, men-
junjung tinggi kedaulatan 
pangan dan menjamin 
akses masyarakat terhadap 
pelayanan publik," ungkap 
wakil dari Shokkenren.

"Oleh karena itu kita 
harus meminta pemerin-
tahan negara kita untuk 
sepenuhnya menolak upaya 
perjanjian perdagangan 
bebas. Harus ada analisis 
menyeluruh mengenai isi 
perjanjian sebelum dis-
etujui pemerintah. Kami 
membutuhkan partisipasi, 
keterlibatan dan bersatunya 
kaum tani, buruh, nelayan, 
hingga konsumen-konsumen 
kecil untuk memutuskan 
hal ini. Oleh karena itu kita 
akan terus bekerja kami 
dan menggalang solidaritas 
untuk menggagalkan setiap 
perjanjian perdagangan be-
bas yang notabene merugi-
kan masyarakat kecil.#
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JAKARTA. Serikat Petani Indonesia 
(SPI) bersama puluhan pemuda 
dari gerakan sosial dan beberapa 
Universitas di Jakarta mengge-
lar aksi pemuda peduli pangan 
di Bundaran Hotel Indonesia, 
Jakarta, (16/10). Aksi ini dilaku-
kan sebagai bentuk pe- rayaan 
Hari Pangan Sedunia ke-31 yang 
diperingati setiap tahunnya pada 
16 Oktober.

Wahyu Agung Perdana, 
mewakili SPI menyampaikan 
bahwa pada perayaan Hari Pangan 
Sedunia kali ini, Indonesia sebagai 
negara agraria justru semakin jauh 
dari kedaulatan pangan. Hal ini 
disebabkan karena kebijakan im-
por produk pangan yang dilakukan 
oleh rezim pemerintahan yang 
neoliberal dan pro terhadap pasar.

“Yang terakhir adalah impor 
kentang yang telah menyengsara-
kan petani dari Dataran Tinggi Di-
eng, yang telah menyengsarakan 
sekitar 72.000 Kepala Keluarga 
disana,” tutur Wahyu.

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2011
Aksi Pemuda Peduli Kedaulatan Pangan

Sementara itu, Yuyun Harmono dari Koalisi Anti Utang (KAU) menyampaikan 
bahwa WTO (World Trade Organization-Organisasi Perdagangan Dunia) dan kelompok 
negara anggota G-20 adalah dua faktor yang bertanggungjawab terhadap kebijakan 
pangan di Indonesia. Dia menilai dua kelompok tersebut hanya mewadahi kepentingan 
negara besar dalam menjajah petani nasional.

 “G20 tidak bisa melarang 
penjajahan ini bahkan menjadi 
kepanjangan tangan dari korpo-
rasi multinasional dan perbankan 
global,” tuturnya.

Saiful Munir, seorang maha-
siswa yang hadir dalam aksi kali 
ini menyampaikan bahwa kaum 
muda haruslah peduli terhadap 
permasalahan yang dihadapi oleh 
bangsa ini. 

“Hasil pangan dari petani 
lokal kita tidak kalah dengan yang 
diimpor, justru lebih enak dan ber-
gizi. Marilah kita mengkonsumsi 
pangan lokal dari petani lokal kita 
sehingga akan tercapai kedaulatan 
pangan di Indonesia,” tuturnya.

Aksi kali ini juga menampil-
kan poster yang terdiri atas ratu-
san foto mendukung kedaulatan 
pangan. Selain SPI dan KAU, aksi 
ini juga dihadiri oleh WALHI, FPPI, 
API, JATAM, dan para mahasiswa/i 
dari beberapa universitas di 
Jakarta dan sekitarnya.#


