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INDEKS BERITA

Berdaulat Pangan di Lahan Perjuangan

LEBAK. Puluhan petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Lebak, melakukan panen padi perdana di lahan perjuangan di 
Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten (April 2012). Abay Haetami, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Lebak me- ngung-
kapkan bahwa panen perdana ini dilakukan di atas lahan seluas 1 Ha dari total 150 Ha lahan perjuangan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa lahan hasil perjuangan ini mampu kami olah dan kami produksi menjadi hasil tani yang kami konsumsi sendiri dan 
berkontribusi untuk peningkatan taraf ekonomi kami. Dari lahan perjuangan ini kami mampu berdaulat pangan,” ungkap Abay.

Abay juga menambahkan bahwa lahan perjuangan seluas 150 Ha tersebut saat ini diolah oleh lebih kurang 150 KK keluarga petani tak bertanah.
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JAKARTA. Hubertus Ngabur (60 tahun), 
Elias Bus (51 tahun), Mikel Bambor (65 
tahun), dan Yohanis Rabu (72 tahun) 
adalah para petani anggota   Serikat 
Petani Indonesia (SPI) asal Desa Ruang, 
Kampung Herokoe, Kabupaten Mang-
garai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).  
Mereka rela meninggalkan sanak kelu-
arganya di kampung menuju Jakarta, 
menuntut keadilan kepada pemerintah. 
Mereka menuntut  keadilan atas   kon- 
flik agraria  yang telah mengusir mer-
eka dan masyarakat lainnya dari tanah 
leluhur. Hubertus, Elias dan Mikel adalah 
tiga orang dari sembilan orang korban 
konflik agraria yang terjadi pada, 13 
April 2011. Insiden yang terjadi setahun 
yang lalu ini juga menewaskan Mathias 
Jemila (Tua Gendang-Ketua Adat) dan 
Petrus Jamali.

Hubertus kehilangan dua jari tangan-
nya, dan mendapat dua jahitan di kepala 
serta 35 jahitan di punggung akibat 
serangan tidak terduga dari oknum yang 
tidak bertanggung jawab.

“Saat itu sedang dilaksanakan upa- 
cara adat, mereka tiba-tiba datang dan 

(Foto). Hubertus Januar menunjukkan bekas dua jari tangannya yang putus, akibat serangan tidak terduga 
dari oknum yang tidak bertanggung jawab

Menuntut Keadilan Agraria,
Dari Manggarai Menuju Jakarta

menyerang kami dengan parang dan tombak, akhirnya Bapak Mathias Jemila dan anaknya Petrus Jamali tewas dengan kondisi 
yang sangat mengenaskan,” ungkapnya di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, di Jakarta (15/04).

Martinus Sinani, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI NTT menegaskan bahwa dua dari tujuh pelaku penyerangan telah 
dihukum penjara selama 14 tahun, sedangkan sisanya masih menghirup udara kebebasan.

“Tujuan kami ke Jakarta adalah untuk mendesak Kementerian Kehutanan segera menyelesaikan konflik di daerah kami dan 
juga meminta pihak kepolisian untuk menangkap sisa penyerang yang sampai saat ini belum tersentuh hukum. Kami sendiri su-
dah berulang kali melakukan aksi di Manggarai dan melakukan audiensi ke berbagai daerah, namun hasilnya masih nihil,” ungkap 
Martinus.

Sengketa agraria di lahan seluas 170 Ha ini melibatkan masyarakat adat Gendang Herokoe dengan Dinas Kehutanan Kabu-
paten Manggarai. Dinas Kehutanan melarang warga melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan di wilayah yang diklaim telah 
menjadi Register Tanah Kehutan (RTK 114). Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Adat Gendang Herokoe telah 
memilki dan menguasai lingko tersebut. Hal ini dikuatkan oleh Surat Keputusan Raja Manggarai pada tahun 1940 dan bukti pem-
bayaran pajak dengan surat pajak nomor 7 tahun 1941.

Sementara itu, Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Departemen Politik, Hukum, dan Keamanan DPP SPI menegaskan bahwa peme- 
rintah seharusnya segera menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di setiap pelosok Indonesia, karena masalah agraria, 
masalah tanah adalah masalah hidup dan mati manusia.

“Sudah seharusnya pembaruan agraria diterapkan di Indonesia, agar masyarakat (tani) terhindar dari konflik agraria baik 
yang horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, dengan segala daya upaya, SPI akan tetap memperjuangkan nasib Pak Hubertus, 
Elias, Mikel, Alm. Mathias Jemila, dan nasib petani-petani lainnya yang sering menjadi korban atas kezholiman pemerintahnya 
sendiri,” paparnya.#
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bersambung ke hal. 15

JAKARTA. Rencana kenaikan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) kembali digulirkan 
pemerintah tahun ini, setelah 4 tahun 
lalu pemerintah menaikkan harga BBM. 
Jika kita hitung-hitung akumulasi kenai-
kan BBM selama periode kepemimpinan 
SBY telah mencapai 200 persen. Suatu 
kenaikan yang sangat fantastis.

Pada tahun ini rencana kenaikan 
harga BBM disebabkan karena naiknya 
harga minyak mentah duniai, dari USD 
69.5 menjadi USD 105 per barel, sehing-
ga pemerintah mengasumsikan  beban 
subsidi BBM dalam APBN semakin besar 
hingga mencapai 126,59 triliyun.

Alasan lain dari Pemerintah melalui 
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral 
menyatakan hal ini merupakan langkah 
menuju Indonesia bebas subsidi BBM 
pada tahun 2014, dengan alasan bahwa 
dengan harga mahal, maka orang akan 
“terpaksa” untuk menghemat BBM 
(www.bphmigas.go.id).

Menurut Ketua Departemen Politik 
Hukum dan Keamanan Serikat Petani 
Indonesia (SPI), Agus Rully Ardiansyah, 
rencana pembebasan subsidi BBM ini 
sejalan dengan kepentingan modal 
internasional dalam mendorong agenda 
liberaliasi sektor energi di Indonesia.

Menurut Rully, kebijakan ini dituju-
kan  kepada para pemilik modal dan kor-
porasi internasional untuk mendominasi 
sektor energi nasional dari hulu ke hilir. 
Dalam rangka itu, sudah sejak jauh-jauh 
hari pula, melalui penerbitan UU No. 
22/2001 tentang minyak dan gas bumi, 
pemerintah berupaya agar harga BBM  
secara  legal diserahkan ke mekanisme 
pasar.

“Kebijakan menaikkan harga BBM 
bukan sekedar merespon situasi ekono-
mi global belaka.Namun tidak lepas dari 
penerapan sistem ekonomi neoliberal  
di mana di seluruh sendi kehidupan 
masyarakat akan diliberalisasi dan 
diprivatisasi untuk memenuhi kebutu-
han mekanisme pasar. Walau akhirnya 
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan 
bahwa kebijakan diatas adalah berten-
tangan dengan Konstitusi UUD 1945, 
namun dalam prakteknya pemerintah 
tidak melaksanakan keputusan MK ini,” 
tegas Rully.

Alasan pengguna BBM adalah 

Rencana Kenaikan BBM: Langkah Sempurna 
Pemiskinan Rakyat

orang kaya terbalik dalam 
logika data dari Suse-
nas BPS menunjukkan 
bahwa 65 persen bensin 
ternyata dikonsumsi oleh 
masyarakat kelompok 
miskin dan menegah bawah 
(pengeluaran per kapita< 
4 dollar AS). Termasuk 
di dalamnya (29 persen) 
dikonsumsi oleh kelompok 
miskin (pengeluaran per 
kapita< 2 dolar AS). Se-
mentara kelompok rumah 
tangga menengah atas dan 
kaya, atau rumah tangga 
dengan pengeluaran US$ 
40 ke atas hanya mengkon-
sumsi 8 persen dari seluruh 
bensin.

“Tidak bisa dibayang-
kan betapa makin berat 
beban masyarakat kelom-
pok miskin dan menengah 
kebawah, jika awal April ini 
BBM kembali  dinaikkan. 
Sementara dampak Krisis 
ekonomi 2008-2010 sudah 
membuat rakyat semakin 
terpuruk dalam kemiski-
nan, kelaparan dan juga 
menyebabkan adanya pen-
ingkatan konflik agraria,” 
ujar Rully.

Oleh karena itu menu-
rut Rully sangatlah gegabah 
bila Menko Perekonomian 
Hatta Rajasa bahkan berani mengata-
kan bahwa kenaikan BBM ini tidak akan 
merugikan masyarakat, dan bahkan sub-
sidi yang diberikan untuk BBM ini bisa 
dialihkan untuk kepentingan masyarakat 
tidak mampu.

Lebih lanjut Rully mengatakan, bagi 
petani, kenaikan harga BBM artinya juga 
kenaikan biaya produksi. Bagi petani 
kecil penyewa lahan, setidaknya biaya 
produksi selain benih dan pupuk juga 
meliputi harga sewa tanah, sewa traktor 
dan pompa air.

Pengalaman di tahun 2008, sewa 
tanah di Cirebon Jawa Barat naik 100%, 
yaitu dari Rp. 5 juta/ha/tahun menjadi 
Rp. 10 juta/ha/tahun. Demikian juga 
pengolahan hasil panen seperti usaha 

penggilingan padi dan ongkos angkut 
atau transportasi.

“Misalnya Sebuah traktor tangan 
berkekuatan 8.5 PK membutuhkan 
solar sebanyak ±18 liter/ha sekitar Rp. 
81.000 untuk pengolahan lahan sampai 
siap tanam yang memerlukan waktu ± 
18 jam. Saat ini rata-rata sewa traktor 
antara Rp 400.000 hingga Rp 500.000 
per hektar. Belum lagi bagi petani pe-
nyewa bias dipastikan sewa tanah akan 
naik. Artinya semua kenaikan ini akan 
dibebankan kepada petani, seperti yang 
sudah terjadi sebelumnya ditahun 2008 
lalu,” jelas Rully.

Dampak rencana kenaikan BBM 

(Foto). Aksi Serikat Petani Indonesia Menolak Rencana Kenaikan BBM  
di Jakarta (29/03)
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(Foto). Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat.

Konflik Agraria di Sumbar 
Rugikan 3.477 Petani
PADANG. Sepanjang tahun 2011-2012 
terjadi sengketa lahan seluas 14.400 Ha 
yang melibatkan 3.477 kepala keluarga. 
Sengketa lainnya melibatkan pemerin-
tah, yakni kebijakan tanah ulayat dijadi-
kan hutan lindung secara sepihak yang 
umumnya terjadi di Kabupaten Pasaman 
Barat, Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Ketua Badan 
Pelaksan Wilayah (BPW) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sum-
bar), Sukardi bendang, (17/04). Dia juga 
menyampaikan sebanyak 10.962 Ha 
lahan yang dimiliki perusahaan sawit 
di Sumbar bersengketa dengan 2.231 
Kepala Keluarga (KK). Di antara peru-
sahaan sawit yang bermasalah dengan 
masyarakat ialah perusahaan besar 
seperti PTPN VI, PT Bakrie, dan PT Sago 
Nauli.

“Ada juga 300 ha tanah ulayat 
masyarakat Nagari Ujung Gading, Pasa-
man Barat, yang dijadikan hutan lindung 
secara sepihak oleh pemerintah,” ujar 
Sukardi (17/04).

Jika data konflik agraria yang ter-
jadi di Sumbar diakumulasi sejak 1997 
hingga 2011, sengketa lahan mencapai 
119.200 Ha. 

Hari Perjuangan Petani Internasional, 
Tolak Perampasan Tanah

Sukardi juga menjelaskan bahwa 
secara global, jutaan petani telah dipaksa 
meninggalkan lahan pertanian mereka 
karena perampasan tanh (land grabbing) 
yang difasilitasi baik kebijakan na-
sional maupun internasional. Petani dan 
masyarakat pedesaaan terus dihadapkan 
pada kemiskinan dan kelaparan.

“Lebih dari 700 juta jiwa penduduk 
desa sebagai produsen pangan justru 
menjadi objek penderita, pengidap 
kelaparan dan kemiskinan ekstrem,” 
paparnya.

Sukardi juga menambahkan bahwa 
SPI menjadi salah satu pelopor dalam 
perjuangan lahirnya Deklarasi Hak Asasi 
Petani bersama induk organisasi SPI di 
tingkat Internasional, La Via Campesina.

“Upaya ini resmi dimasukkan secara 
formal ke mekanisme Dewan HAM PP,” 
tambahnya.

Dalam rangka peringatan Hari Per-

juangan Petani Internasional (17 April), 
SPI Sumbar menuntut penghentian        
kekerasan dan kriminalisasi terhadap 
petani dan segera dibuatkan Undang-
Undang Hak Asasi Petani (UU HAP).

Sementara itu, Di Jakarta, Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) SPI merayakan 
peringatan Hari Perjuangan Petani 
Internasional dengan menggelar konfe-
rensi pers mengenai judicial review atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pem-
bangunan untuk Kepen tingan Umum 
(17/04).

Henry Saragih, Ketua Umum SPI me-
nyampaikan bahwa UU No.2 Tahun 2012 
ini melegalkan perampasan tanah dan 
berpotensi memperluas konflik agraria 
di Indonesia.

Oleh karena itu, bertepatan dengan 
Hari Perjuangan Petani Internasional 
ini, SPI bersama Koalisi Rakyat Anti 
Perampasan Tanah (Karam Tanah) yang 
terdiri atas belasan organisasi rakyat 
dan LSM  penggiat agraria melakukan 
judicial review terhadap UU ini. Kami 
menyatakan bahwa Pasal 2 huruf (g), 

Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 
21 ayat (1),Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 
dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
bagi Pembangunan    untuk     Kepenti-  
ngan Umum Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 ber-
tentangan dengan Pasal 1 (3), Pasal 28D 
(1), Pasal 28A, Pasal 33 (3), Pasal 28G 
(1), Pasal 28H (4), Pasal 27 (1) dan Pasal 
28H (1) Undang-Undang Dasar 1945,” 
papar Henry Saragih yang juga Koordina-
tor Umum La Via Campesina (Gerakan 
Petani Internasional).

Perayaan Hari Perjuangan Petani 
Internasional ini untuk memperingati 
tragedi kelam bagi kaum tani di seluruh 
dunia. Pada 17 April 1996, terjadi tragedi 
di El Dorado dos Carajas, Brasil. 19 petani 
tak bertanah yang mempertahankan hak-
hak mereka untuk memproduksi pangan 
dengan menuntut akses terhadap tanah 
dibunuh oleh polisi militer.#
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(Foto). Aksi DPW SPI Jambi memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional dan Hari Hak Asasi Petani 
Indonesia di kota Jambi (19/04)

JAMBI. 400 massa petani anggota Dewan 
Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Jambi menggelar aksi 
memperingati Hari Perjuangan Petani In-
ternasional (17 April) di Jambi (19/04). 
Massa melakukan long march menuju 
kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Sarwadi Sukiman, Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi 
mengatakan momentum Hari Perjua- 
ngan Petani Internasional (17 april) dan 
Hari Hak Asasi Petani (20 April), SPI 
Jambi meminta pemerintah untuk segera 
menghentikan segala bentuk peram-
pasan tanah rakyat dan dan mencabut 
Hak Guna Usaha dan izin-izin perusa-
haan perkebunan dan kehutanan di 
Propinsi Jambi yang jelas-jelas meram-
pas tanh rakyat.

“Segera selesaikan konflik-konflik 
agraria di Jambi dengan membentuk 
suatu komite penyelesaian konflik 
agraria atau Pansus Penyelesaian Konflik 
Agraria di Jambi yang menjunjung tinggi 
nilai-nilai keadilan sosial bagi rakyat 
Indonesia antara lain, sehingga mampu 
menyelesaikan konflik antara petani 
anggota SPI dengan PT. LAJ (Lestari Asri 
Jaya) di Kabupaten Tebo, PT. REKI di 
Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari dan 
Sarolangun, PT. AAS di Kabupaten Saro-
langun, Batanghari, dan Merangin, serta 
PT. Kasuari Unggul di Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur,” papar Sarwadi.

Sarwadi juga mengemukakan bahwa 
pemerintah seharusnya memberikan 
perlindungan dan memenuhi hak petani 
atas akses terhadap sumber-sumber 
agraria, benih, pupuk, tekhnologi, modal 
dan harga produksi pertanian dengan 
segera membuat Undang-Undang Hak 
Asasi Petani.

“Hentikan segala bentuk krimina- 
lisasi, ancaman dan teror yang dialami 
petani SPI dalam kegiatan pertaniannya,” 
tambah Sarwadi.

Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Depar-
temen Politik, Hukum, dan Keamanan 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI 
mengemukakan bahwa pemerintah 
harus melaksanakan Undang-Undang No. 
5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Aksi SPI Jambi Peringati Hari Perjuangan 
Petani Internasional dan Hari Hak Asasi 
Petani Indonesia

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai un-
dang-undang yang sangat sentral dalam 
pelaksanaan pembaruan agraria dalam 
rangka mengimplementasikan konstitusi 
Indonesia pasal 33 UUD 1945.

“Pembaruan agraria sejati berdasar-
kan UUPA no.5 Tahun 1960 yang sesuai 
dengan pasal 33 UUD 1945 harus segera 
dilaksanakan di Indonesia ini agar konf-
lik-konflik agraria dapat selesai dan tidak 
menimbulkan konflik baru,” ungkap Ruli 
yang hadir langsung dalam aksi kali ini.

Setelah melakukan orasi, 10 orang 
Perwakilan petani SPI yang berasal dari 
Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, Sarolan-
gun, Batanghari dan Merangin diterima 
oleh pihak Dinas Kehutanan (Dinhut) 
Provinsi Jambi. Dialog menghasilkan 
kesepakatan bahwa Dishut Jambi akan 
melakukan upaya penyelesaian konflik 
lahan di wilayah propinsi Jambi sebatas 
kewenangan yang dimilik, memfasilitasi 

tuntutan masyarakat terhadap sengketa 
lahan kepada Menteri Kehutanan RI.

“Dishut Jambi bersama-sama dengan 
SPI juga sepakat untuk memberantas 
illegal loging dan menolak penanaman 
kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” 
tambah Ruli.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh 
pihak SPI (Agus Ruli. Ardiansyah dan 
Sarwadi) dan Pihak Dishut diwakili Ir. H 
Agus Priyanto (Kabid Penetapan Ka-
wasan Hutan) dan Kepala UPTD Biphut 
(Ir. Erizal).#

TANAH UNTUK
PENGGARAP

www.spi.or.id



PEMBARUAN TANI
EDISI 99
MEI 2012 P E M B A R U A N  A G R A R I A6

(Foto) Aksi SPI Batahan menuntut penyelesaian konflik lahan transmigrasi di gedung 
DPR Kabupaten Mandailing Natal (09/14)(mandailingonline.com)

Aksi SPI Batahan, Tuntut Penyelesaian 
Konflik Lahan Transmigrasi
MANDAILING NATAL. Ratusan petani 
transmigran anggota Serikat Petani 
Indonesia (SPI) yang berasal dari Keca-
matan Batahan, Kabupaten Mandailing 
Natal (Madina) melakukan aksi menun-
tut penyelesaian sengketa agraria di 
gedung DPRD Madina (09/14). Mahfud, 
Ketua Badan Pelaksana Basis (BPB) SPI 
Batahan III menyatakan aksi ini untuk 
meminta pemerintah kabupaten Madina 
untuk segera menyelesaikan konflik 
lahan dengan PT Palmaris Raya (PR).

Para petani transmigran ini dida-
tangkan pemerintah pusat pada tahun 
1998 sebagai anggota Transmigrasi Pola 
PIR yang berjumlah 200 KK dari wilayah 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Yogyakarta. Namun selama 14 tahun, 
mereka terkungkung dalam cengkraman 
penderitaan dan kepahitan hidup akibat 
ulah PT PR, yang sebelumnya bernama 
Supra Primoris Corporation yang menca-
plok lahan milik mereka.

Padahal menurut Mahfud wilayah 
tersebut adalah sah sesuai dengan Surat 
Menteri Kehutanan RI No.979/Menhut-
VII/1997 tentang Persetujuan Prinsip 
Pelepasan Areal Hutan untuk Lokasi 
pemukiman Transmigrasi penempatan 
tahun Anggaran 1997/1998 dan Peta 
Rancang Kapling Proyek Permukiman 
dan Lingkungan Transmigrasi Provinsi 
Sumatera Utara, Pengukuran dan pem-
bangunan Lahan LP.LU-1 dan Blok Lu 
–II Tahun anggaran 1998/1999. Hal ini 
diperkuat oleh keputusan Bupati Man-
dailing Natal No: 525.25/493/K/2008 
tentang Perubahan Izin Lokasi yang di 
dalamnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa 
PT PR (pemegang izin lokasi) tidak 
mengurangi hak atas tanah yang dimiliki 
orang lain sebelum menyelesaikannya.

“Oleh karena itu kami meminta dan 
memohon dengan sangat kepada Bupati 
Mandailing Natal supaya bersikap arif 
dan bijaksana, dengan tidak mengabai-
kan dan menelantarkan warga trans de- 
ngan membiarkan PT PR berlaku arogan 
sebagai pencuri dan perampas hak dan 
kehidupan petani kecil,” ungkapnya.

Setelah melakukan orasi, tiga orang 
perwakilan massa massa aksi yakni Mah-
fud, Siregar, dan Amru diterima anggota 
DPRD Madina. Berdasarkan pertemuan 
tersebut,  DPRD Madina akan mengelu-

arkan 
surat 
reko-
men-
dasi 
untuk 
mem-
bentuk 
tim 
penye-
lidikan 
lapa- 
ngan 
konflik, 
sebe- 
lumnya 
PT. PR 
distan-
faskan 
hingga 
bera-
khir 
penye-
lidikan.

Bertahan di DPRD

Meskipun demikian, hasil pertemuan 
dengan anggota DPRD tersebut belum 
memuaskan massa petani SPI Batahan, 
karena belum ada kepastian   mengenai 
penyelesaian konflik lahan mereka.

“Kami akan tetap bertahan hingga 
ada kepastian baik dari DPRD maupun 
Pemkab Madina, sehingga kita sebagai 
perwakilan bisa membawa hasil untuk 
disampikan kepada masyarakat lain 
yang menungu di kampung. Dari dulu 
baik pihak eksekutif maupun legislatif 
terus membuat janji-janji, namun hingga 
kini kasus yang kami alami belum juga 
ada penyelesaiannya. Karenanya saat ini 
kami akan terus bertahan hingga hasil 
kesepakatan yang telah dibuat beberapa 
waktu lalu benar-benar direalisasikan. 
Tidak peduli hujan atau panas, kami 
akan bertahan,” papar Mahfud.

Massa pun memutuskan untuk tetap 
bertahan di DPR dan mendirikan tenda 
di sekitaran gedung DPRD Madina.Kee-
sokan harinya (10/04) massa pun kem-
bali melanjutkan aksinya. Namun kali ini 
perwakilan massa aksi tidak dibolehkan 
masuk sebelum paripurna penyampian 
LKPJ Bupati Madina selesai.

Mahfud juga menyampaikan bahwa 
mereka menuntut agar pihak yang 
berwenang seperti polisi dan Kejak-
saan Tinggi Kabupaten Madina segera       
mengusut perkara perampasan tanah 
milik petani transmigran.

“Pihak Polisi sebagai penganyom, 
pelindung, dan pelayan masyarakat su-
paya bertindak sesuai dengan aturan,dan 
perundang- undangan, sehingga tidak 
melindungi PT PR yang jelas inkonsti-
tusional dan melanggar hukum. Kami 
juga sering mendapatkan intimidasi oleh 
mereka,” teriak Mahfud dalam orasinya.

Setelah melalui negosiasi alot aksi 
pun berakhir setelah Bupati Madina, 
Aspan Sofyan Batubara menandatangani 
surat rekomendasi utuk menstanpaskan 
PT. PR.

Sementara itu, ditemui di tempat 
terpisah, Wagimin, Ketua Badan Pelak-
sana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara 
menegaskan bahwa pembaruan agraria 
sejati sudah mutlak dilaksanakan agar 
masyarakat tani terhindar dari konflik-
konflik agraria semacam ini.

“Dan jangan lupa untuk mengimple-
mentasikan Undang-Undang Pokok 
Agraria No. 5 Tahun 1960 karena itu ada-
lah pijakan yang kokoh bagi rakyat tani 
dan pedoman dalam mengatur masalah 
agraria di nusantara ini,” ungkapnya.#
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JAKARTA.17 April 1996, merupakan hari 
yang kelam bagi kaum tani di seluruh 
dunia, dimana tragedi berdarah terjadi 
di El Dorado dos Carajas, Brasil, sem-
bilan belas petani tak bertanah yang 
mempertahankan hak-hak mereka untuk 
memproduksi pangan dengan menuntut 
akses terhadap tanah dibunuh oleh polisi 
militer.  La Via Campesina kemudian 
menetapkan tanggal  17 April diperingati 
sebagai Hari Perjuangan Petani Interna-
tional.

Saat ini, jutaan petani di berbagai be-
lahan dunia telah dipaksa untuk mening-
galkan lahan pertanian mereka karena 
pengambilan lahan yang difasilitasi oleh 
kebijakan nasional dan juga interna-
sional. Lahan diambil dari petani untuk 
pembangunan industri skala besar atau 
proyek-proyek infrastruktur, industri 
ekstraksi seperti pertambangan, ka-
wasan wisata, kawasan ekonomi khusus, 
kawasan konservasi dan perkebunan 
Hasilnya, jumlah lahan hanya terkonsen-
trasi pada beberapa pihak. 

Karena kehilangan lahan, masyarakat 
petani juga kehilangan kedaulatan dan 
identitas kebudayaannya. Hal ini diper-
parah dengan sistem tanam monokultur 
untuk menghasilkan bahan bakar nabati 
dan untuk kegunaan industri lainnya di-
dorong demi keuntungan modal agribis-
nis dan transnasional, hal ini menyebab-
kan kerusakan hutan, air, lingkungan, 
dan kehidupan sosial ekonomi petani.

Henry Saragih, Koordinator Umum 
La Via Campesina menyampaikan untuk 
merayakan Hari Perjuangan Petani In-
ternasional kali ini, lebih dari 250 aksi di 
seluruh penjuru dunia, baik yang dilaku-
kan oleh petani ataupun oleh masyarakat 
yang peduli terhadap perjuangan kaum 
tani. 

Lebih dari 250 Aksi Di Seluruh Dunia,
Peringati Hari Perjuangan Petani Internasional

17 April
www.viacampesina.org

Hari Perjuangan 
Petani Internasional

"Aksi ini dilakukan di berbagai 
tempat, mulai dari Afrika, Asia, Amerika, 
Eropa," ungkapnya.

Berikut ini adalah beberapa aksi di 
berbagai negara.

Mozambik
Kegiatan dipusatkan di dua daerah 

yakni Tete dan Cabo Delgado. Di Tete, 
ratusan petani melakukan aksi meno-
lak perampasan tanah (17/04). Aksi ini 
sekaligus sebagai solidaritas bagi petani 
Mozambik yang tanahnya digusur oleh 

perusahaan pertambangan multina-
sional.

Sementara itu di Cabo Delgado (15-
17 April 2012), petani yang tergabung 
dalam UNAC melakukan aksi dan diskusi 
yang antara lain membahas fenomena 
perampasan tanah, dampak mega proyek 
multinasional untuk petani, hingga cara 
mengakses kredit untuk pertanian kelu-
arga skala kecil. Dalam diskusi tersebut 
diputar juga film-film perjuangan dan 
tarian khas Mozambik.

Afrika Selatan
Perayaan yang dipusatkan di daerah 

Northern Cape ini berupa kampanye 
kedaulatan pangan, menabuh benih ber-
sama,  hingga diskusi publik mengenai 
menghentikan perampasan tanah dan 
pemutaran film-film perjuangan (17/04).

Italia 
Perayaan peringatan 17 April di Italia 

dipusatkan di tiga kota yakni Napoli, 
Perugia, dan Padua. Di Napoli, kegiatan-
nya berupa pemutaran film dokumenter 
Revolusi Putih, hingga penyelenggaran 
forum-forum yang menghadirkan testi-
moni dari para petani.

Di Perugia, sekelompok petani dan 
aktivis lokal mengadakan presentasi 
film "genuino clandestino", karya Nicola 
Angrisan. Pada saat yang sama juga di-
luncurkan kampanye "Tanah, Milik Ber-
sama". Sementra itu di Padua, puluhan 
petani lokal menggelar aksi dan diskusi 
tentang perjuangan atas tanah.

Belgia
Perayaan dipusatkan di Brussels  dan 

bersambung ke hal. 10
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Perwakilan SPI dan La Via Campesina, Zainal Arifin Fuad (paling kanan) bersama Graciano Da Silva (Direktur FAO) dan peserta lainnya 
dalam konferensi FAO kawasan Asia Pasifik ke-31 di Hanoi, 12-16 Maret 2012.

Intervensi SPI dan La Via Campesina
dalam Konferensi FAO Kawasan Asia Pasifik

HANOI. Organisasi Pangan Dunia (FAO-
Food and Agriculture Organization) telah 
selesai menyelenggarakan Konferensi 
FAO kawasan Asia Pasifik ke-31 di Ha-
noi, Vietnam, pada 12-16 Maret 2012. 
Konferensi yang juga dihadiri oleh 22 
Menteri Pertanian (termasuk Indone-
sia) dari 39 negara se-Asia Pasifik ini 
telah menghasilkan beberapa kebijakan 
yang berdampak tentang pangan dan 
pertanian, khususnya di kawasan Asia 
Pasifik. Konferensi ini juga dihadiri oleh 
12 organisasi masyarakat sipil dimana 
Serikat Petani Indonesia (SPI) dan La Via 
Campesina (Gerakan Petani Internasion-
al) termasuk di dalamnya.

Selama lima hari, SPI memberikan 
masukan dan intervensi. Pada sesi yang 
diadakan pada 12 Maret, SPI dan La Via 

Campesina  memberi masukan menge-
nai pertanian rakyat dan koperasi untuk 
mengganti dan melawan korporasi pan-
gan dan pertanian.

Zainal Arifin Fuad – perwakilan 
SPI dalam acara ini – mengemukakan 
bahwa pada sesi tersebut SPI dan La Via 
Campesina (LVC) juga menolak perjan-
jian perdagangan bebas (FTA-Free Trade 
Agreement); dan mengusulkan pengua-
tan cadangan pangan tingkat nasional 
untuk mencegah krisis pangan. SPI dan 
LVC juga menentang cadangan pangan 
tingkat regional ASEAN – salah satu 
keputusan ASEANSummit di Bali – men-
genai cadangan makanan untuk negara-
negara di ASEAN, Jepang, Korea Selatan 
dan China.

Masih pada hari yang sama, SPI 

juga mengusulkan 
pentingnya untuk 
pengadaan lahan 
dan sumber daya 
air untuk mencegah 
krisis pangan mela-
lui agenda pemba-
ruan agraria.

“Usul ini muncul 
karena dua pre-
sentasi FAO pada 
sesi ini berlawanan 
isinya. Satu presen-
tasi ada permasala-
han kompetisi lahan 
untuk pangan dan 
biofuel, tapi pada 
presentasi yang lain, 
tidak menyinggung 
soal lahan, hanya 
tantangan pen-
ingkatan produksi 
lahan dengan imple-
mentasi pertanian 
ramah lingkungan. 
SPI juga menying-
gung mengenai 
penguatan kelem-
bagaan ekonomi 
petani melalui 
koperasi. Apalagi 
PBB menyatakan 
tahun 2012 seba-
gai tahun koperasi. 
Peningkatan posisi 
tawar petani mela-

lui koperasi sangat positif untuk mela-
wan atau menghindari contract farming 
di rantai produksi-distribusi yang tidak 
adil,” papar Zainal.

Pada hari berikutnya SPI dan 
LVC memberikan masukan tentang 
agroekologi sebagai pengganti dari rev-
olusi hijau. Sementara FAO mengusulkan 
program “Save and Grow” , yang intinya 
sama dengan agroekologi.

“Namun konsep ‘Save and Grow‘ 
tidak menitikberatkan tentang kelem-
bagaan ekonomi dan pertanian rakyat 
sehingga ancaman kontrak pertanian 
di sektor produksi pangan dan bahkan 
produksi benih, serta distribusi akan 

bersambung ke hal. 10
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(Foto) Sejumlah petani kecil dan aktivis menggelar pertemuan di Brisbane, Australia untuk merayakan Hari Perjuangan Petani Internasional (17/04). Walaupun secara 
resmi La Via Campesina belum memiliki anggota di Australia, tapi banyak petani kecilnya yang simpatik dan satu ide dengan gagasan perjuangan La Via Campesina.

Peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional, 
Ajang Petani Kecil Australia Mengenal La Via Campesina

BRISBANE. Walaupun secara resmi La 
Via Campesina belum memiliki anggota 
di Australia, namun banyak petani kecil 
asal benua kangguru ini yang simpatik 
terhadap perjuangan La Via Campesina. 
Hal ini mereka wujudkan dengan berpar-
tisipasi dalam peringatan Hari Perjuan-
gan Petani Internasional (yang digagas 
oleh La Via Campesina). Tepat pada 17 
April 2012, sejumlah aktivis dan petani 
yang tergabung dalam Food Connect dan 
Reciprocity menggelar pertemuan untuk 
memperingati perayaan 17 April.

Bertempat di pinggiran Salisbury, 
Brisbane, Australia, puluhan petani 
berkumpul untuk mengetahui lebih jauh 
tentang La Via Campesina dan berkon-

solidasi agar petani-petani di Australia 
dapat bergabung ke dalam La Via Campe-
sina. Mereka berpendapat bahwa La 
Via Campesina adalah organisasi petani 
internasional yang komitmen memper-
juangkan agar kontrol terhadap pangan 
tetap di tangan petani kecil.

Acara ini diawali dengan membagi 
peserta ke dalam beberapa kelompok, 
Masing-masing kelompok diharuskan 
menuliskan puisi ataupun esai singkat 
mengenai cita-cita dan pandangan me- 
reka mengenai pertanian pedesaan oleh 
petani kecil. Acara dilanjutkan dengan 
pengenalan La Via Campesina secara 
umum, mulai dari sejarahnya, pokok-
pokok perjuangannya, hingga penetapan 

17 April sebagai Hari Perjuangan Petani 
Internasional. Para peserta pun diberi-
kan materi-materi tentang La Via Campe-
sina baik berupa video, buku, selebaran, 
hingga poster.

Setelah diselingi dengan makan siang 
dari hasil pertanian organik, acara dilan-
jutkan dengan diskusi mengenai fenom-
ena perampasan tanah yang terjadi di 
Australia. Diskusi ini menjadi kejutan 
menyenangkan bagi para peserta.

"Acara ini ditutup dengan pengenalan 
dan saling berbagi benih asli tanaman 
Australia, secara keseluruhan peserta an-
tusias dengan La Via Campesina," ungkap 
seorang staf dari Food Connect.#
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Sambungan dari hal. 8.  Intervensi..

Sambungan dari hal. 7  Lebih dari..

menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari pertukaran 
benih, pemutaran film perjuangan, hingga diskusi menge-
nai masalah pertanian seperti perubahan iklim, kedaulatan 
benih, hingga kedaualatan pangan. Acara yang diseleng-
garakan oleh organisasi RsAP ini dilaksanakan selama tiga 
hari berturut-turut, mulai dari 13 hingga 15 April 2012.

Uruguay
Berpusat di Montevideo, Perayaan Hari Perjuangan 

Petani Internasional kali ini diperingati selama tiga hari 
berturut, mulai dari 15 hingga 17 April 2012. Kegiatan 
berupa peningkatan kapasitas dan pelatihan petani tak ber-
tanah dari Casavalle, membawa benih di Sekolah Dasar dan 
memberikan ceramah untuk anak-anak tentang pentingnya 
pertanian, hingga audiensi keDepartemen Pertanian dan 
Perikanan, mengklaim akses terhadap tanah bagi petani 
melalui lembaga nasional dan, hingga mendorong tercip-
tanya pasar pangan lokal.

Pakistan
Bertempat di Lahore, ratusan petani melakukan aksi di 

(Foto) Perayaan peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional, di Tete, Mozambik 
(17/04).

depan Lahore Press Club menuntut hak kepemilikan lahan kepada pemerintah. Aksi yang dilaksanakan pada 17 April 2012 diorga-
nisir oleh Anjuman-e-Muzareen Punjab (Organisasi Petani Tak Bertanah Pakistan). 
Selain negara-negara di atas, masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan untuk memperingati Hari Perjuangan Petani Interna-
sional, seperti di Indonesia, Amerika Serikat, Argentina, El Savador, Kaledonia Baru, Jerman, Angola, Haiti, Brazil, Kongo, Inggris 
Raya, Austria, Spanyol, Serbia, Turki, Bulgaria, Honduras, Hungaria, Rusia, Mali, Irlandia, Kolombia, Tanzania, Nepal, Benin, dan 
lainnya.#

terus terjadi,” ungkap Zainal yang juga mewakili La Via Campesina.
Pada 15 Maret, SPI dan La Via Campesina mewakili 12 organ lainnya dan membacakan pernyataan hasil pertemuan organisasi 

masyarakat sipil di sidang pleno acara ini.
Di hari terakhir SPI melakukan intervensi dalam diskusi tentang volatilitas harga pangan. SPI menjelaskan bahwa perusahaan 

retail, pabrik pengolah pangan dan perusahaan supplier-lah yang bertanggung-jawab atas terjadinya pelanggaran hak atas pa- 
ngan dan naik-turunnya harga pangan.

Diskusi dengan Direktur Jenderal FAO

Sementara itu, di tengah perhelatan konferensi, SPI, La Via Campesina bersama 11 organisasi masyarakat sosial lainnya 
melakukan inisiatif diskusi langsung dengan Direktur Jenderal FAO, José Graziano da Silva.

Zainal yang mewakili SPI dan La Via Campesina menyatakan FAO dibawah kepemimpinan Graciano telah membuka pintu 
untuk Civil Society Organizations ( Organisasi Masyarakat dan LSM) berkontribusi menyampaikan pendapat dalam Forum-forum 
resmi FAO.

“Hal ini sangat penting seiring dengan semakin tinggi permasalahan yang dihadapi oleh petani – terkait soal tanah, perubahan 
iklim, produksi dan distribusi yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Salah satu kunci utama untuk penyelesaian berba-
gai masalah tersebut adalah penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial petani, khususnya koperasi yang mampu meningkatkan 
posisi tawar petani di rantai produksi-distribusi.  Bila tidak, petani selalu terperangkap dalam contract farming yang tidak adil di 
jalur rantai produksi- distribusi,” tutur Zainal.

Zainal menambahkan bahwa hasil sidang FAO tanggal 14 maret tentang Value Chain yang menyebutkan retail modern berjalan 
paralel dengan retail tradisional dan dibedakan hanya dari kualitas komoditas saja ( premium) adalah tidak benar. Karena reali-
tasnya yang modern menekan dan menindas retail tradisional petani.

Merespons hal ini, Graziano menyampaikan  FAO bertekad mengembalikan koperasi ke FAO. FAO memandang perlu untuk 
membantu koperasi dalam mengatasi kemiskinan  dan kelaparan.

“Kita perlu mencontoh keberhasilan koperasi petani tidak bertanah di Porto Alegre, Brasil. Pada bulan Mei nanti FAO rencana 
akan membahas soal koperasi,” ungkap pria asal Brasil ini.

Graziano juga menggarisbawahi peran petani perempuan di dunia pertanian, namun kemiskinan dan kelaparan menerpa me- 
reka. Ini tantangan FAO dengan merujuk juga pada MDG. FAO juga lebih mementingkan soal kualitas perempuan ( jadi tidak hanya 
faktor Quota perempuan saja), karena itu peningkatan pengetahuan dan wawasan, dan asistensi teknis menjadi program kerja 
FAO untuk perempuan.#
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Judicial Review UU No. 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

JAKARTA. Adalah tantangan yang tidak 
ringan tentunya bagi pemerintah dalam 
mengelola dan memanfaatkan sumber-
daya agraria melalui program pemba- 
ngunan pertanian untuk mengangkat 
kesejahteraan rakyat tani dari jurang 
kemiskinan, kelaparan dan penderitaan 
akibat konflik agraria. 

Badan Pusat Statistika (BPS) me- 
ngumumkan bahwa per September 2011 
masih ada  29.89 juta penduduk berada 
dalam kondisi miskin dengan komposisi 
penduduk miskin pedesaan sebanyak 
18.94 juta jiwa dan 10.95 juta penduduk 
miskin perkotaan. Jumlah penduduk 
yang rentan miskin sebanyak 27.82 juta 
jiwa.

Laporan FAO (Organisasi Pangan 
Dunia) pada 2011 menyebutkan bahwa 
kelaparan penduduk dunia tahun 2010 
mencapai sekitar 925 juta jiwa dan ke-
laparan penduduk Indonesia mencapai 
29.9 juta jiwa. Sementara konflik agraria 
sebagai ekses dari praktek-praktek 
penggusuran tanah rakyat atas nama 
pembangunan untuk kepentingan umum 
seperti pembangunan pertanian, perke-
bunan, pertambangan, perumahan, jalan 
tol, kantor pemerintahan, cagar alam, 
dan pengembangan wisata telah me- 
nimbulkan korban jiwa petani dan juga 
kriminalisasi petani beserta nelayan dan 
masyarakat adat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN)
pada 2011 mencatat 2.791 kasus per-
tanahan pada tahun 2011 – ditambah 
dengan dua kasus pertanahan yang 
menimbulkan korban jiwa di Mesuji 
dan Bima pada akhir tahun 2011. Anca-
man kemiskinan bahkan proletariasasi, 
kelaparan dan konflik agraria berpe-
luang semakin meluas dan mendalam, 
bila pemerintah melaksanakan UU No. 
2/2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan demi Kepentingan Umum.

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) menyampaikan 
bahwa SPI bersama Koalisi Rakyat Anti 
Perampasan Tanah (KARAM TANAH) 
menghasilkan beberapa tuntutan ke pe-
merintah yang dikatagorikan dalam tiga 

aspek yakni aspek hak asasi petani atas, 
tanah, pangan dan perlindungan petani, 
aspek kebijakan tentang pemasaran hasil 
pertanian, aspek kebijakan tentang pe- 
nguatan organisasi dan petani. 
Henry memaparkan bahwa terkait UU 
No. 2/2012 tentang pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum, ada beberapa poin yang perlu 
digarisbawahi seperti:
1.     Bahwa UU No. 2/2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum, tidak sinkron 
antara judul dengan isi batang tubuh 
undang-undang quo sehingga bertenta- 
ngan dengan pasal 1 (3) Undang-Undang 
Dasar 1945;
2.     Bahwa UU No. 2/2012 Tentang Pen-
gadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, saling bertenta- 
ngan, yang mengakibatkan ketidakpas-
tian hukum dan bertentangan dengan 
pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 
1945;
3.     Bahwa UU No. 2/2012 Tentang   
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum, tidak diper-
gunakan sebesar-besarnya untuk kemak-
muran rakyat bertentangan dengan pasal 
33 (3) Undang-Undang Dasar 1945;
4.     Bahwa UU No. 2/2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum, tidak men-
jamin perlindungan dan penghormatan 
hak asasi manusia bertentangan dengan 
pasal 28A; pasal 28G (1); pasal 28 H (1) 
dan (4) Undang-Undang Dasar 1945;
5.     Bahwa UU No. 2/2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum, tidak men-
jamin persamaan di hadapan hukum 
sehingga bertentangan dengan pasal 27 
(1) Undang-Undang Dasar 1945;
6.     Bahwa UU No. 2/2012 Tentang    
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum, sangat jelas 
berpotensi merugikan hak-hak konstitu-
sional para pemohon judicial review atas 
UU tersebut.
7.     Bahwa karena pasal 2 huruf (g), 
pasal 9 ayat (1), pasal 10, pasal 14, pasal 

21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), pasal 40 
dan pasal 42 Undang-Undang  Nomor 
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Ta-
nah bagi  Pembangunan  untuk Kepen-        
tingan Umum Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 
bertentangan dengan pasal 1 (3), pasal 
28D (1), pasal 28A, pasal 33 ayat (3), 
pasal 28G (1), pasal 28H (4), pasal 27 (1) 
dan pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 
1945, maka dapat dimohonkan untuk 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.

Sementara itu, Agus Rully Ardian-
syah, Ketua Departemen Politik Hukum 
dan Keamanan (Polhukam)   SPI      men-
desak agar Mahkamah Konstitusi Mene- 
rima dan menga- bulkan seluruh permo-
honan pengujian ini.

"Kami menyatakan pasal 2 huruf (g), 
pasal 9 ayat (1), pasal 10, pasal 14, pasal 
21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), pasal 40 
dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2012 Nomor 22 bertentan-
gan dengan pasal 1 (3), pasal 28 D (1), 
pasal 28 A, pasal 33 (3), pasal 28 G (1), 
pasal 28H (4), pasal 27 (1) dan pasal 28 
H (1) Undang-Undang Dasar 1945," ung-
kap Rully di kantor pusat Dewan Pengu-
rus Pusat (DPP) SPI, di Jakarta (18/04).

Gunawan, dari Indonesia Human 
Rights Commission for Social Justice 
(IHCS) menyampaikan bahwa KARAM 
TANAH menyatakan ketentuan pasal 2 
huruf (g), pasal 9 ayat (1), pasal 10, pasal 
14, pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), 
pasal 40 dan pasal 42 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepent-
ingan Umum Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat dengan segala akibat hukum-
nya.

"Berdasarkan  gugatan ini kami juga 
memerintahkan pemuatan putusan ini 
dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya," tambahnya.#

PERTANIAN BERBASISKAN KELUARGA JALAN KELUAR KRISIS PANGAN
www.spi.or.id
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bersambung ke hal. 14

Daulat Perempuan Untuk Pangan yang Sehat

LIMA PULUH KOTA. Kehidupan sosial 
kaum perempuan Minangkabau terlin- 
dungi oleh sistem kekerabatan matri-
lineal. Secara budaya mempunyai posisi 
yang tinggi dan terhormat dalam keluar-
ga, dan secara ekonomi memperoleh hak 
atas rumah, sawah ladang serta sumber-
sumber ekonomi lainnya. Perubahan 
sosial terjadi secara perlahan terhadap 
berbagai aspek kehidupan masyarakat  
pedesaan Minangkabau akibat diterap-
kannya sistem liberal di sektor perta-
nian. Lunturnya nilai adat dan budaya, 
semakin renggangnya hubungan kekera-
batan. Sumber-sumber ekonomi seperti 
sawah ladang yang semakin sempit dan 
kemiskinan tidak mengangkat kedudu-
kan dan peran perempuan pedesaan, 
baik secara sosial budaya, ekonomi dan 
politik.

Eksploitasi petani perempuan  dalam 
berproduksi di sektor pertanian ber-
dampak pada pemenuhan gizi, kesehatan 
dan reproduksi perempuan. Beban kerja 
mulai dari mengurus rumah tangga dan 
bekerja di lahan pertanian terkadang 
petani perempuan sering lupa dengan 

(Foto) Peserta pertemuan petani perempuan dan peringatan hari perempuan internasional yang bertemakan 
"Daulat Perempuan Untuk Pangan yang Sehat" di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (8-9 Maret 
2012).

kesehatannya, tak jarang dari mereka 
juga terpapar pestisida.

Realitas tersebut muncul dalam sara-
sehan dan pertemuan petani perempuan 
SPI se-Sumatera Barat pada 8-9 Maret 
2012.

Menurut Sukardi Bendang, Ketua 
BPW SPI Sumbar menyampaikan bahwa 
acara ini juga sekaligus memperingati 
Hari Perempuan Internasional yang jatuh 
pada tanggal 8 Maret, tiap tahunnya.

“Acara ini bertujuan untuk mening-
katkan  kemampuan kepemimpinan dan 
kemampuan pengorganisasian kader 
petani perempuan SPI, membangun 
pemahaman dan menambah wawasan 
petani perempuan atas posisi dan pe- 
rannya dalam keluarga, organisasi dan 
pertanian, serta munculnya pemaha-
man tentang pemenuhan gizi keluarga, 
jaminan kesehatan bagi petani dan ibu 
melahirkan serta penolakan kekerasan 
terhadap perempuan,” papar Sukardi.

Sementara itu, Wilda Tarigan, Ketua 
Departemen Petani Perempuan Badan 
Pengurus Pusat (BPP) SPI yang juga   
hadir dalam acara ini menyampaikan 

bahwa 65% dari aktfitas pertanian 
disumbang oleh petani perempuan. 
Akan tetapi, arah kebijakan pertanian 
pro modal terus berlangsung sejak 
masa orde baru hingga saat ini semakin 
menghancurkan hak pengelolaan dan 
kearifan pangan lokal petani perem-
puan. Ketergantungan pada penggunaan 
pupuk kimia, pestisida dan bibit impor  
membuat semakin mempersulit petani 
mengembangkan pengetahuan pertanian 
berwawasan alam. Keahlian perempuan 
tentang teknologi pertanian alami pun 
hilang, termasuk keahlian perempuan 
untuk mengolah pangan yang sehat 
untuk keluarga pun terus digerus. Saat 
ini, makanan yang tersajikan di keluarga 
cenderung bukan merupakan pangan 
yang sehat, bahkan sudah tidak dipro- 
duksi oleh petani lagi. Pangan tersebut 
bisa didatangkan jauh dari daerah lain, 
berupa pangan import, akibatnya pola 
konsumsi keluarga pun ikut berubah.

“Kini, para ibu akan sangat mudah 
menyajikan mie instant untuk buah hati 
dan keluarganya ketimbang mengolah 
panganan dari bahan singkong, ubi mau-
pun jagung,” ungkap Wilda.

Wilda juga mengungkapkan bahwa 
di sisi lain, petani terus tergusur oleh 
semakin menguatnya perluasan lahan 
perusahaan perkebunan. Persoalan mi- 
nimnya lahan, impor benih, cekokan pa- 
ngan impor dan tingginya biaya produksi 
memaksa petani perempuan bekerja 
ektra sebagai ibu rumah tangga sekaligus 
bekerja diladang dan buruh di sektor 
pertanian. Eksploitasi petani perempuan  
dalam berproduksi disektor pertanian 
semakin berdampak pada minimnya pe-
menuhan gizi, kesehatan dan reproduksi 
perempuan.

“Kondisi ini mengingatkan kita, kaum 
petani perempuan,  untuk mengem-
balikan hak dasar  petani perempuan 
sebagai produsen pangan dan pe-
mangku pengelola pangan keluarga. 
Petani perempuan harus berjuang untuk 
menghidupkan kembali tata pertanian 
pangan yang diswasembada dari lahan 
pertanian dan lingkungannya sendiri, 
serta merebut kembali tata kelola pa- 
ngan yang sehat untuk keluarga petani,” 
jelas Wilda yang juga menjadi narasum-
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bersambung ke hal. 14

Masyarakat Tani dan Nelayan akan Menggugat Pasal BBM 
ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA. Penyerahan kewenangan 
kepada pemerintah untuk menaikkan 
harga BBM dengan syarat harga min-
yak mentah Indonesia (ICP) mengalami 
kenaikan rata-rata 15 persen dari asumsi 
APBN-P 2012 dalam waktu enam bulan 
ke depan sesuai hasil keputusan DPR 
hari Jumat (31/3) lalu tidak menjawab 
keresahan masyarakat. Hal ini justru 
membuat keresahan sosial ekonomi 
secara umum dan memastikan kenaikan 
BBM yang akan disertai kenaikan harga 
transportasi, pangan dan biaya produksi 
pertanian.

Di sisi lain pemerintah telah melaku-
kan pemotongan terlebih dahulu se-
jumlah subsidi pertanian seperti pupuk 
dan benih dalam APBN 2012. Subsidi 
pupuk jumlahnya turun 17,6 persen atau 
Rp2,98 triliun menjadi Rp13,9 5 triliun. 
Sedangkan subsidi benih dalam APBNP 
2012 turun 53,7 persen atau Rp150,4 
miliar menjadi Rp129,5 triliun.

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) menyampaikan 
bagi petani, kenaikan harga BBM arti-
nya juga kenaikan biaya produksi. Bagi 
petani kecil setidaknya biaya produksi 
selain benih dan pupuk juga meliputi 
harga sewa tanah, sewa traktor dan pom-
pa air demikian juga pengolahan hasil 
panen seperti usaha penggilingan padi 
dan ongkos angkut atau transportasi. 

"Bagi petani kenaikan upah bu-
ruh tani akan menambah beban biaya 
produksi sebaliknya daya beli buruh tani 
juga semakin rendah," ungkapnya.

Misalnya sebuah traktor tangan 
berkekuatan 8.5 PK membutuhkan 
solar sebanyak ±18 liter/ha sekitar Rp. 
81.000 untuk pengolahan lahan sampai 
siap tanam yang memerlukan waktu 
± 18 jam. Plus pembiayaan pembelian 
oli yang diperkirakan akan naik juga 
mengikuti kenaikan BBM. Saat ini rata-
rata sewa traktor Rp 500.000 per hektar 
plus buruh tani mencapai Rp. 650.000, 
diperkirakan akan naik menjadi Rp. 
700.000-an. 

Belum lagi bagi petani penyewa, bisa 
dipastikan sewa tanah akan naik. Pe- 
ngalaman ditahun 2008, sewa tanah di 
Cirebon Jawa Barat naik 100%, yaitu dari 
Rp. 5 juta/ha/tahun menjadi Rp. 10 juta/
ha/tahun. Artinya semua kenaikan ini 
akan dibebankan kepada petani, seperti 

yang sudah terjadi sebelumnya ditahun 
2008 lalu.

Bahkan rencana kenaikan BBM 
sudah memberikan dampak sosial dan 
ekonomi bagi petani di berbagai daerah. 
Seperti di Ponorogo petani yang ingin 
membeli solar dalam jumlah yang cukup 
besar tersebut untuk traktor dan peron-
tok padinya harus mendapatkan surat 
ijin dari kepala desa. 

Hal ini karena dikhawatirkan petani 
akan menimbun bahan bakar menjelang 
kenaikan, mengingat solar dan BBM 
lainnya mulai sulit didapat seperti yang 
diungkapkan Ruslan, Ketua DPW SPI 
Jawa Timur. Di Kabupaten Merangin, 
Jambi bensin dan solar mencapai Rp. 
8.000/liter, Sukabumi dan lainnya harga 
BBM telah melonjak tajam, bahkan jauh 
sebelum paripurna DPR RI di gelar. Jika 
ditambah dengan naiknya harga pupuk 
dan subsidi pasca pengurangan subsidi 
ini bisa dibayangkan beratnya biaya 
produksi yang harus ditanggung petani. 
Skema kompensasi BBM seperti BLT atau 
BLSM hanya menjadi “pemanis” semen-
tara dan tidak akan sanggup member-
dayakan masyarakat miskin dan menen-
gah kebawah.

Inpres No. 3/2012 yang menetap-

kan beras Rp. 6.600/kg dan Harga GKP 
dipetani Rp. 3.300/kg, akan tergerus 
akibat pengeluaran petani yang juga 
meningkat. Jadi terbuka sudah kedok pe-
merintah, bahwa menaikan HPP beras/
gabah bukanlah bertujuan meningkatkan 
penda- patan petani. Namun hanya me-
nyesuaikan inflasi dan dampak langsung 
maupun tidak langsung kepada petani 
akibat kenaikan BBM ini.

Budi Laksana, Sekjen Serikat Nelayan 
Indonesia (SNI) mengemukakan bahwa 
dampak kenaikan BBM bagi nelayan tra-
disional dengan perahu di bawah 5 Gross 
Ton (GT) mengakibatkan biaya produksi 
nelayan semakin tinggi, karena sejak 
kenaikan BBM di tahun 2008 nelayan 
sudah membeli solar seharaga 5000 
sampai 6000 rupiah perliternya.

Seperti nelayan di Kabupaten Cire-
bon, Indramayu, Ciamis, dan daerah 
Lampung. Belum diikuti dengan naiknya 
harga perbekalan sembako, es balok 
setiap nelayan berangkat ke laut, karena 
nelayan harus membutuhkan 120 liter 
solar bagi nelayan yang berangkat 5 hari 
atau 10 liter solar bagi nelayan yang be-

(Foto). Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) saat memberikan keterangan kepada war-
tawan di kantor pusat Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, di Jakarta
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rangkat harian. Apalagi biaya produksi nelayan 70 % tergantung pada bahan bakar minyak, dan tidak diikuti dengan pendapatan 
para nelayan karena secara akses pasar selama ini selalu dimonopoli oleh pemodal (tengkulak).

"Kenaikan BBM pada tahun ini, akan lebih menyulitkan nelayan tradisional karena beban sesungguhnya telah terjadi dita-
hun sebelumnya. Bahkan sekarang harga solar sudah mencapai 7500 seperti terjadi didaerah Sumatera Utara dan Lampung. Dan 
selama ini ketersediaan SPBN bagi nelayan lebih bisa dinikmati oleh kapal-kapal yang bertonase di atas 30 GT, sedangkan nelayan 
tradisional harus berhutang kepada pemodal," papar Budi.

Demikian juga nelayan kompensasi BLT bagi para nelayan sejak 2005 dan 2008, penenang sementara yang sangat tidak mem-
bantu bagi para nelayan tradisonal yang 95 % adalah penyumbang terbesar perikanan di Indonesia. Tetapi kenyataannya jumlah 
desa pesisir yang ditempati nelayan tradisonal adalah 10.600 terkatagori miskin dengan 7.8 juta jiwa orang.

Sementara itu, Henry Saragih menambahkan, SPI memandang menyerahkan harga BBM ke dalam mekanisme pasar  meru-
pakan suatu langkah yang inkonstitusional. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyampaikan hal ini jauh sebelumnya 
dengan membatalkan Pasal 28 Ayat (2) UU Migas No. 22/2001 bersama beberapa pasal lainnya. Pada pasal Pasal 28 Ayat (2) 
yang menyebutkan, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan 
wajar. MK menilai, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam penetapan harga bahan bakar minyak dan gas tidak 
diserahkan mekanisme pasar, tetapi melalui kewenangan pemerintah. Namun dalam prakteknya pemerintah tidak melaksanakan 
keputusan MK ini.

"SPI mencermati keuntungan yang didapat negara dalam proses liberalisasi migas di Indonesia tidak berbanding lurus de- 
ngan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Indonesia. Untuk itu SPI menolak rencana kenaikan harga BBM yang 
merupakan hasil kebijakan liberalisasi, privatisasi, komersialisasi dan korporatisasi sektor energi di Indonesia. SPI juga akan 
menggugat perubahan UU APBN tersebut yang telah dan akan terus memiskinkan rakyat Indonesia," tambahnya.#

Sambungan dari hal. 13 Masyarakat...

Sambungan dari hal. 13 Masyarakat...

ber dalam acara ini.
Dia juga menambahkan bahwa“para petani  

perempuan tangguh”  harus mengorganisir diri 
memperjuangkan hak – hak dasar sebagai pemilik 
dan pengelola pertanian sebenarnya.

“Kita tidak akan rela tanah- tanah perta-
nian kita dilepas dan dikuasai oleh pihak-pihak            
asing, apalagi dengan dalih investasi akan mem-
buka lapangan pekerjaan (investor/pemodal). 
Melalui organisasi tani, petani perempuan harus           
meningkatkan kapasitas dan perjuangannya dalam 
menegakkan hak-hak petani. Petani perempuan 
aktif meningkatkan pengetahuan dan pengalaman-
nya melalui pendidikan dan pelatihan yang secara 
regular dilakukan organisasi,” tambahnya.

Sementara itu, acara yang diselenggarakan 
di Pusdiklat Pertanian SPI Sibaladuang, Nagari 
Sungai,Kamuyang, Kec. Luhak, Kab. Limapuluh 
Kota, Sumatera Barat ini diikuti oleh ratusan 
petani perempuan SPI se-Sumatera Barat. Acara 
ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintahan 
seperti Kepala Dinas Kesehatan Kab. Limapuluh 
Kota, penggiat LSM, tokoh masyarakat, hingga para 
akademisi.

Irma Yani, staf La Via Campesina (Gerakan 
Petani Internasional) regional Asia Tenggara dan 
Asia Timur yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan kebijakan neoliberalisme membuat perusahaan-perusahaan 
yang menjadi pengendali di bidang pertanian yang membuat kehidupan petani semakian buruk. Karena buruknya situasi di pede-
saan memaksa petani-petani lelaki dan wanita keluar dari desa dan bekerja di luar negeri dengan upah murah dan rawan menga-
lami kekerasan.

“Hantaman krisis yang dihadapi sejak 2008, krisis pangan, krisis finasial, krisis iklim membut kondisi petani perempuan 
semakin sulit. Perempuan tetap harus menyediakan pangan kelurga, membantu mempersiapkan lahan, panen dan bahkan pen-
jualan hasil panen. Selain itu juga merawat dan mengasuh anak dan kelurga besar,” sebutnya.

Irma juga menambahkan bahwa sejak tahun 2008, La Via Campesina mengusung kampanye hentikan kekerasan terhadap 
perempuan, yang sampai sekarang kampanye ini masih berjalan.

“Untuk melaksanakan kampanye ini dilibatkan juga laki-laki agar dicapai tujuan untuk menghapuskan kekerasan terhadap 
perempuan,” tambahnya.#

Suasanan pertemuan petani perempuan dan peringatan hari perempuan internasional yang ber-
temakan "Daulat Perempuan Untuk Pangan yang Sehat" di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera 
Barat (8-9 Maret 2012).
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MENDATAR
1. Tempat pesawat terbang diperkenankan mendarat dan berangkat   4. Hewan ternak   8. Huruf ketiga 
dalam aksara Arab   9. Tidak terang   11. Angkatan Darat   13. Sumber kehidupan   14. Remaja tanggung
15. Isi yang paling pokok   17. Alat untuk mengangkat   19. Rupiah    21. Tanda nomor kendaraan Sumatera 
Barat   23. Sejenis jambu   24. Alat untuk menahan gerakan atau mekanisme dengan jalan gesekan
25. Pendingin ruangan   26. Nada keenam   27. ... Kambas, taman nasional perlindungan gajah
28. Tempat meletakkan sesuatu   30. Satuan volume    31. Air didinginkan   32. Jumlah pemain bola voli 
dalam sebuah tim   35. Tidak bergerak   37. Panggilan untuk pimpinan   38. Bilangan kosong   
40. Avtomat Kalashnikova    42. Orang yg bekerja untuk orang lain dan mendapat upah   43. Surat 
Peringatan   44. Balik ke keadaan semula   45. Lapisan udara yg melingkupi bumi 

MENURUN
1. Melihat serta memahami isi dari apa yg tertulis   2. Bilangan asli di antara satu dan tiga   3. Baju luar 
yang tidak berlengan    5. Suku khas Papua   6. Biaya   7. Jalan kecil   8. Tiga   10. Pakaian wanita 
12. Daerah Aliran Sungai   16. Orang yg mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (di laut)
18. Pertanian   20. Pertanian Berkelanjutan   21. Tanda nomor kendaraan Riau   27. Toilet   29. Kata 
depan untuk menunjukkan arah   32. Tunggal   33. Kendaraan bermotor   34. Perkakas untuk menggerek 
kayu (besi, dsb) atau menggali lubang   35. Bagian dari pohon   36. Majelis Nasional Petani   37. Pulau di 
sekitaran Papua   39. Bumbu dapur   41. Konferensi Meja Bundar   43. Sombong, berlagak   

Sambungan dari hal. 3.  
Rencana..

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

saat ini sudah dirasakan 
di beberapa daerah. Di 
Ponorogo bahkan petani 
yang ingin membeli solar 
dalam jumlah yang cukup 
besar tersebut untuk trak-
tor dan perontok padinya 
harus mendapatkan surat 
ijin dari kepala desa. Hal 
ini  karena dikhawatirkan 
bahwa petani akan men-
imbun bahan bakar menje-
lang kenaikan ini, mengin-
gat solar dan BBM lainnya 
mulai sulit didapat seperti 
yang diungkapkan Ruslan, 
Ketua DPW SPI JawaTimur.

Sementara itu, skema 
kompensasi BBM seperti 
BLT hanya menjadi  “pe-
manis” sementara dan 
tidak akan sanggup mem-
bantu masyarakat miskin 
dan menengah kebawah. 
Lagi pula BLT bukanlah 
proses pembangunan yang 
berkelanjutan bagi rakyat.

Seperti pengalaman 
kenaikan bertahap BBM 
tahun 2005 dilanjutkan 
dengan kenaikan tahun 
2008, hal ini hanya menjadi 
“pemanis” sementara di 
awal kenaikan BBM namun 
kedepannya akan menjerat 
rakyat dalam kemiskinan.

Namun demikian 
apapun bentuk bantuan 
atau subsidi kepada rakyat 
adalah hak rakyat dan ke-
wajiban pemerintah yang 
harus dilaksanakan dan 
tanpa penyelewengan.

"Maka dari itu, kami 
(SPI) menolak rencana 
kenaikan harga BBM yang 
merupakan kebijakan liber-
alisasi, privatisasi, komer-
sialisasi dan korporatisasi 
sektor energi di Indonesia, 
dan yang pasti kebijakan 
tersebut tidak berpihak ke-
pada rakyat. Kami juga me-
nyerukan kepada seluruh 
rakyat Indonesia khusus-
nya anggota serta pengu-
rus SPI untuk  melakukan 
aksi penolakan di berbagai 
daerah," tambah Rully.#
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Aksi SPI Tolak Kenaikan BBM 
di Jakarta dan Padang

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi menolak kenaikan 
Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah di Indonesia. Di Jakarta, SPI 
bersama ratusan anggota Aliansi Rakyat Indonesia melakukan aksi meno-
lak kenaikan BBM yang dipusatkan di depan gedung DPR-MPR, di bilangan 
Senaya (29/03).

Sementara itu di Padang, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera 
Barat (Sumbar) (tiga foto pertama) juga melakukan aksi menolak kenaikan 
BBM bersama ratusan anggota aliansi mahasiswa se-kota Padang (29/03). 
Aksi berupa long march dari pusat kota menuju kantor Gubernur Sumatera 
Barat.

Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Departemen Politik, Hukum, dan Keaman-
an, Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI menyamapaikan bahwa bagi petani, 
kenaikan harga BBM artinya juga kenaikan biaya produksi. Bagi petani kecil 
penyewa lahan, setidaknya biaya produksi selain benih dan pupuk juga meli-
puti harga sewa tanah, sewa traktor dan pompa air.

“Oleh karena itu SPI menolak rencana kenaikan harga BBM yang 
merupakan kebijakan liberalisasi, privatisasi, komersialisasi dan korporatisasi 
sektor energi di Indonesia, dan yang pasti kebijakan tersebut tidak berpihak 
kepada rakyat,” ungkapnya.#


