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Rumah Kompos SPI Cirebon Dukung Pertanian 
Berkelanjutan dan Kedaulatan Pangan

CIREBON. Bertempat di Desa Nanggela, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdirilah rumah kompos milik Dewan Pengurus Cabang (DPC) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Cirebon. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Cirebon, Mae Azhar, rumah yang telah berdiri 
selama lebih dari enam bulan ini berpotensi untuk menghasilkan pupuk kompos seberat tujuh kwintal setiap harinya.

“Dengan adanya rumah kompos ini, maka petani-petani di Cirebon akan semakin dimudahkan untuk menerapkan pertanian berkelanjutan yang berkon-
tribusi terhadap kedaulatan pangan lokal,” ungkap Mae Azhar di rumah kompos (18/05).

Mae juga mengungkapkan harga jual pupuk kompos ini jauh lebih murah dari pupuk kimia, pupuk urea berkisar Rp 2.000 per kilogramnya, sedangkan 
pupuk kompos hanya Rp 800 per kilogram.

“Pupuk kompos ini bisa diaplikasikan ke semua jenis tanaman. Dalam tanaman padi misalnya, pupuk kompos dapat mengurangi kadar residu dalam be-
ras. Bahan dasar pembuatan kompos yang berupa kotoran sapi, kambing, dan lainnya juga didapatkan dari peternak lokal,” paparnya.

Sementara itu, Cecep Risnandar, Ketua Departemen Koperasi, Badan Pengurus Pusat (BPP) SPI mengungkapkan bahwa rumah kompos merupakan cikal 
bakal industri kerakyatan yang bisa dikelola oleh Koperasi SPI.



Penanggung Jawab: Henry Saragih  Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad  Pemimpin Redaksi: Tita Riana Zen  Redaktur Pelaksana & Sekre-
taris Redaksi: Hadiedi Prasaja  Redaksi: Achmad Ya’kub, Ali Fahmi, Agus Rully, Cecep Risnandar, Muhammad Ikhwan, Wilda Tarigan, Syahroni  
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana, Yudha Fathoni, Wahyu Agung Perdana, Rahmat Hidayat, Megawati, Andriana   Keuangan: Sri 
Wahyuni  Sirkulasi: Supriyanto, Gunawan  Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI)  Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta 
Selatan 12790  Telp: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id  Website: www.spi.or.id

P E M B A R U A N  A G R A R I APEMBARUAN TANI
EDISI 100 
JUNI 20122

Petani Bawang Tak Nikmati Kenaikan Harga

CIREBON. Harga bawang merah di Ka-
bupaten Cirebon mengalami kenaikan, 
setelah dua tahun terpuruk. Harga di 
tingkat petani kini mencapai Rp 8.000 
– Rp 10.000 per kilogram. Walaupun 
demikian, kenaikan harga tidak memberi 
dampak bagi petani bawang merah di 
Cirebon. Hal ini karena petani di Cirebon 
tidak menanam apalagi panen bawang. 
Sebaliknya, petani baru mulai menanam 
bawang merah pada awal Juni dan baru 
bisa dipanen Agustus nanti.

Ketua Badan Pelaksana Cabang 
(BPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Cirebon, Mae Azhar mengatakan, petani 
sedang tidak punya bawang untuk tidak 
dijual.

“Malah sekarang petani sedang 
butuh bawang untuk bibitan, dan itu 
mereka harus beli karena petani bawang 
di Cirebon kebanyakan tidak membuat 
bibit sendiri,” ungkapnya di Cirebon 
(17/05).

Dia mengatakan, bibit bawang merah 
biasanya dibeli petani dari luar negeri 
seperti Filipina, sedangkan dalam negeri 

didapatkan dari daerah Brebes, Jawa 
Tengah. Harga bibit bawang saat ini pun 
mencapai Rp 15.000 – Rp 16.000 per kg. 
Harga-harga tersebut naik hampir tiga 
kali lipat dari harga semula yang hanya 
Rp 5.500 per kg.

“Jadi kalau dihitung-hitung, ya tetap 
petani tidak untung. Petani harus beli 
bibit Rp 16.000 per kilogramnya semen-
tara harga jual hasil panen di bawah itu, 
walau saat ini dibilang tengah tinggi,” 
kata Mae.

Karena tidak pernah untung, kata 
dia, banyak petani bawang merah di 
Kabupaten Cirebon yang meninggalkan 
bertanam bawang merah. Petani lebih 
memilih beralih menanam tanaman lain. 
Akibatnya, 240 hektare atau 80 persen 
dari total area tanaman bawang merah 
di Kabupaten Cirebon beralih fungsi. Jika 
pun masih ada menanam bawang merah, 
itu lebih karena menjaga tradisi saja.

“Sehingga potensi kita terperangkap 
bawang impor ke depannya makin tinggi 
dan mendalam,” tambahnya.

Mae menyampaikan bahwa mereka 

tidak tahu apakah awal Juni nanti 
banyak petani yang menananm 
bawang merah atau tidak. Sebab 
dikhawatirkan harga tinggi saat 
ini tidak bertahan sampai masa 
panen bawang sekitar Agustus 
nanti. Apalagi biasanya jika 
panen tiba, harga bawang justru 
anjlok.

Harga bawang selama dua 
kurun tahun belakangan ini 
mengalami keterpurukan. Harga 
bawang di tingkat petani hanya 
Rp 2.500 per kilogram. Harga itu 
jauh di bawah modal yang dike-
luarkan petani.

Ketua Departemen Kajian 
Strategis Nasional, Badan Pen-
gurus Pusat (BPP) SPI, Achmad 
Ya’kub menjelaskan bahwa pe-
merintah masih memiliki banyak 
“PR” terutama menyediakan bibit 
bawang merah yang berkualitas 
produksi nasional.

“Importasi bawang ini su-
dah banyak merugikan petani. Kadang 
bawang impor untuk benih justru di 
jual dipasaran sehingga ketika panen 
di petani mengakibatkan harga anjlok,”  
ungkapnya.

Ya’kub juga menjelaskan bahwa 
pemerintah harus memperbaiki sistem 
harmonisasi (harmonized system-HS) 
terkait importasi produk hortikultura 
sepeeti bawang merah ini, karena HS-nya 
tidak jelas mengakibatkan kerugian di 
level petani, apakah yang diizinkan itu 
untuk benih petani, industri, atau kon-
sumsi. Hal ini juga pernah terjadi pada 
produk kentang yg mengakibatkan harga 
kentang di level petani anjlok hingga 50 
persen.

“Baru-baru ini Kemendag dan 
Kementan mengeluarkan kebijakan 
pengetatan importasi produk hortikul-
tura. Pengetatan ini bisa saja berupa 
tax barrier atau non tax barrier. Tentu 
kepentingan nasional haruslah men-
jadi rujukan pertama, demi tercapainya 
kedaulatan pangan di Indonesia,” tam-
bahnya.#

(Foto). Petani sedang memilih bawang yang akan dijual ke pasaran (sumber: blogspot)
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SPI-KARAM TANAH Serahkan Judicial Review 
UU No. 2 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) 
yang tergabung dalam Koalisi Rakyat 
Anti Perampasan Tanah (KARAM TA-
NAH) menyerahkan secara resmi berkas 
judicial review Undang-Undang (UU) 
No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Ke-
pentingan Umum di gedung Mahkamah 
Konstitusi, Jakarta, (23/05).

Henry Saragih, Ketua Umum SPI 
menjelaskan bahwa saat ini situasi 
penguasaan agraria sangat timpang, 
terkonsentrasi pada segelintir orang dan 
perusahaan saja, sementara di sisi lain 
rakyat (baca: petani) banyak yang tak 
bertanah. Hal ini semakin dilegalisasi 
dengan berbagai peraturan dan atau 
UU yang mengakibatkan ketidakadilan 
agraria.

“Dengan disahkannya UU No. 2 tahun 
2012 ini bisa dipastikan semakin me- 
luas dan mendalam pencabutan hak atas 
tanah masyarakat dan petani atas nama 
kepentingan umum.  Seharusnya langkah 
pemerintah bukannya mengeluarkan 
UU ini, namun mengeluarkan kebijakan 

(Foto). Henry Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia) nampak serius mencermati bahan judicial review UU No.2 Tahun 
2012 di gedung MK, (23/05).

operasionalisasi dari Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 
yang isinya menguatkan rakyat untuk 
menguasai, mengolah dan menggunakan 
tanah, serta membatasi kepemilikan 
tanah yg berlebihan, sehingga mengu-
rangi ketimpangan agraria. Hal ini sesuai 
dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 naskah 
asli sehingga mendekati keadilan sosial 
dan kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Sementara itu, Gunawan dari  In-
donesian Human Rights Committee For 
Social Justice (IHCS) menjelaskan bahwa 
UU No. 2/2012 Tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepent-
ingan Umum, tidak sinkron antara judul 
dengan isi batang tubuh sehingga ber-
tentangan dengan Pasal 1 (3) Undang-
Undang Dasar 1945, saling bertentangan, 
yang mengakibatkan ketidakpastian 
hukum dan bertentangan dengan Pasal 
28D (1) Undang-Undang Dasar 1945, 
tidak dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat Bertentangan 
Dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang 
Dasar 1945, dan tidak menjamin perlin- 

dungan dan penghormatan 
hak asasi manusia Ber-
tentangan Dengan Pasal 
28A; Pasal 28G (1); Pasal 
28H (1) dan (4) Undang-
Undang Dasar 1945.

“UU No. 2/2012 Ten-
tang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, tidak 
menjamin persamaan di 
hadapan hukum sehingga 
bertentangan dengan 
Pasal 27 (1) Undang-
Undang Dasar 1945;  UU 
No. 2/2012 Tentang             
Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Ke-
pentingan Umum, sangat 
jelas berpotensi merugi-
kan hak-hak konstitusional 
para pemohon judicial 
review atas UU tersebut,” 
ungkapnya.

Berdasarkan hal 
tersebut, SPI dan KARAM 
TANAH memohon kepada 
Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia untuk 

memeriksa dan memutus permohonan 
hak uji yang 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 Kepentin-
gan 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; 
dan 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 Kepentingan 
Umum Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2012 Nomor 22 tidak mem-
punyai kekuatan hukum yang mengikat 
dengan segala akibat hukumnya.#
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Foto bersama beberapa pimpinan organisasi petani bersama pihak Kementerian Pertanian dalam acara 
Forum Petani Untuk Kebijakan, 27-28 Maret 2012

Workshop Kebijakan: Forum Petani Nasional

JAKARTA. Kesejahteraan kaum tani dan 
organisasi massa tani tidak lepas dari 
perkembangan di lingkungan sekitarnya, 
mulai dari kampung, dusun, desa, kota/
kabupaten, hingga nasional dan inter-
nasional; baik dari segi sosial ekonomi, 
budaya maupun politik. Karenanya sei- 
ring dengan perkembangan informasi, 
teknologi dan penerapan demokrasi, 
petani tidak hanya memantau lintang 
waluku untuk musim tanam padinya, na-
mun mau tidak mau juga harus meman-
tau apa yang terjadi di balai desa, pendo-
po bupati, kantor kementrian pertanian, 
istana negara dan bahkan kantor pusat 
FAO dan IFAD, sebagai lembaga Inter-
nasional di bawah PBB yang mengurusi 
pangan, pertanian dan pembiayaan pem-
bangunan pertanian di negara-negara 
berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Adalah tantangan yang tidak ringan 
tentunya bagi Pemerintah dalam men-
gelola dan memanfaatkan sumberdaya 
agraria melalui program pembangunan 
pertanian untuk mengangkat kesejahter-
aan rakyat tani dari jurang kemiskinan, 
kelaparan dan penderitaan akibat konflik 
agraria.  BPS (2012) mengumumkan 
bahwa per September 2011 masih 
ada  29.89 juta penduduk berada da-
lam 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 (2011) menyebutkan 
bahwa kelaparan penduduk dunia tahun 
2010 mencapai sekitar 925 juta jiwa dan 
kelaparan penduduk Indonesia mencapai 
29.9 juta jiwa. Sementara konflik agraria 
sebagai ekses dari praktek-praktek 
penggusuran tanah rakyat atas nama 
pembangunan pertanian, perkebunan, 
pertambangan, perumahan dan pengem-
bangan wisata telah menimbulkan 
korban jiwa petani dan juga kriminal-
isasi petani. Badan Pertanahan Nasional 
(2011) mencatat 2.791 kasus pertana-
han pada tahun 2011 – ditambah dengan 
dua kasus pertanahan yang menimbul-
kan korban jiwa di Mesuji dan Bima pada 
akhir tahun 2011. Ancaman kemiskinan, 
kelaparan dan konflik agrarian berpelu-
ang semakin bertambah, bila pemerintah 
akhirnya menaikkan harga BBM pada 
bulan April ini.

Terhadap semua permasalahan per-
tanian di atas berikut upaya pemecahan 
solusinya melalui visi pertanian indus-
trial unggul berkelanjutan yang berbasis 
sumberdaya local untuk meningkatkan 
kemandirian pangan, nilai tambah, daya 

saing, ekspor kesejahteraan petani, 
Pemerintah telah mengeluarkan dan 
merencanakan berbagai kebijakan, 
diantaranya adalah UU Pengadaan Tanah 
untuk Pembangunan demi Kepentingan 
Umum No.2/2012, RUU revisi UU Pangan 
no.7/1996 dan RUU Pemberdayaan dan 
Perlindungan Petani.

Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Depar-
temen Politik, Hukum, dan Keamanan 
Serikat Petani Indonesia (SPI) menegas-
kan bahwa 13 organisasi petani yang 
menyelenggarakan Forum Petani ini 
meneguhkan kedaulatan pangan untuk 
mengentaskan kemiskinan

"Forum ini juga  menghasilkan 
beberapa tuntutan ke Pemerintah yang 
dikatagorikan dalam tiga aspek, yakni as-
pek hak asasi  petani atas  tanah, pangan 
dan perlindungan petani, aspek kebi-
jakan tentang pemasaran hasil pertanian, 
dan aspek kebijakan tentang penguatan 
organisasi dan petani," ungkapnya.

Ruli juga memaparkan beberapa hal 
yang cukup mendasar dari tiga aspek 
tuntutan ke pemerintah tersebut se- 
perti melaksanakan amanat konstitusi 
dan pembaruan agraria sesuai dengan 
amanat UUPA  no.5/1960, dengan segera 
mendistribusikan 9,2 juta hektar seperti 
yang direncanakan dalam PPAN; men-
injau kembali kebijakan kelembagaan 
petani  yang memilih Gabungan Kelom-
pok Tani sebagai saluran untuk men-
erima dan mendistribusikan   bantuan 
saja, sementara sudah ada organisasi-
organisasi tani di tingkat desa dan keca-
matan; melaksanakan kebijakan proteksi 
pangan, terkait dengan adanya pangan 
impor akibat liberalisasi pertanian yang 
diterapkan oleh WTO (World Trade Orga-
nization-Organisasi Perdagangan Dunia) 
dan FTA (Free Trade Agreement-Perjanji-
an Perdagangan Bebas), dan lainnya.

Adapun 13 organisasi tani dalam 
forum petani nasional ini adalah Serikat 
Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani 
Indonesia (API, Wahana Masyarakat 
Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), 
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( 
HKTI), Badan Perjuangan Rakyat Pe-
nunggu Indonesia (BPRPI), Sekretariat 
Paguyuban Tani Peringatan, Hari Pangan 
Sedunia, Serikat Petani Pasundan (SPP), 
Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayy-
ibah, Petani Mandiri, dan Serikat Nelayan 
Indonesia (SNI).#
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(Foto). Seorang petani perempuan asal Yogyakarta memperlihatkan jagung hasil 
panennya

Membaca Desa, Membaca Kampung Untuk 
Pengorganisasian Rakyat

SLEMAN. Metode membaca desa, atau 
kampung perlu dilakukan kembali sebab 
selama ini selalu ada paralelitas, selama 
yang dibaca adalah manusia dengan 
berbagai persoalan kemanusiaannya. Hal 
ini diungkapkan oleh Tri Hariyono, Ketua 
Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta dalam 
sarasehan yang bertemakan  “Membaca 
Desa, Membaca Kampung untuk Pengor-
ganisasian Rakyat” di Sekretariat Dewan 
Pengurus Wilayah (DPW) SPI Yogyakar-
ta, di Maguwoharjo, Sleman,  (04/05).

Menurut Tri, dalam membaca desa 
dan kampung ini ada alternatif pendeka-
tan yang bisa dipakai yaitu pendeka-
tan hulu, tengah dan hilir masyarakat, 
pendekatan aspek-aspek kehidupan 
masyarakat, pendekatan berbagai ke-
mungkinan  relasi dalam masyarakat, 
pendekatan proyeksi atas gejala yang cu-
kup fenomenal, dan pendekatan pemak-
naan atas fakta-fakta sosial yang ada.

“Manusia desa, manusia kampung 
dan manusia Indonesia, juga pesoalan 
yang dipikulnya adalah sama. Tentu 
dengan perbedaan disana sini dalam hal 
kepadatan dan kecairan nilai-nilainya, 
dalam hal konfigurasi masalah dan solu-
si, dalam hal intensitas, dalam hal ke-
cerdasan, dalam hal potensi kemuliaan, 
hal keikhlasan dan keserakahannya, juga 
dalam hal kesungguh-sungguhan ketika 
berikhtiar untuk mengatasi masalah, 
serta dalam hal main-main terhadap 
persolannya,” paparnya.

Tri juga menyampaikan bahwa 
kegiatan ini juga untuk memberikan 
pemahaman dan bekal  bagi para kader 
SPI dan tokoh-tokoh pemuka lainnya 
terhadap pemasalahan yang selama ini di 
desa. Kegiatan membaca desa, membaca 
kampung ini merupakan upaya untuk 
membaca peta sosial, peta psikologi, peta 
budaya, peta ekonomi, peta agama, peta 
spiritual, peta politik, dan peta apa pun 
yang termasuk dalam wilayah  kemanu-
siaan diri kita sendiri.

“Hasil dari sarasehan ini adalah 

supaya para 
kader SPI 
nantinya bisa 
lebih gencar 
melakukan 
kerja-kerja 
pengorgani-
siran rakyat di 
tingkat grass 
root teru-
tama dalam 
mengenal diri 
sendiri, tet-
angga, desa, 
dan kampung 
kita dengan 
relatif, lebih 
jujur dan apa 
adanya, dan 
mencari al-
ternatif solusi 
jika memang 
ada masalah 
yang memer-
lukan solusi,” 
tambahnya.

Tri me-
nambahkan 
bahwa Cak 
Nun pernah 
menulis buku 
yang berjudul 
“Indonesia 
Bagian dari 
Desa Saya”. 
Buku ini 
membalik 
cara pan-
dang dalam 
membaca 
persoalan 
yang terjadi 
di Indonesia. Dari pendekatan makro-
mikro, menjadi mikro makro, dari yang 
semula lebih mementingkan Indonesia 
menjadi lebih mementingkan desa. Desa 
dan Indonesia direposisi tidak lagi seba-
gai bawah atas, tetapi sebagai relasi yang 
setara dan saling fungsional.

Sementara itu, sarasehan yang diikuti 
oleh puluhan orang, mulai dari petani 
anggota SPI hingga tokoh agama lokal ini, 
terselenggara berkat kerjasama DPW SPI 
Yogyakarta bersama dengan Nahdlatul 
Muhammadiyyin, dan keluarga besar 
Maiyah Nusantara.#

PERTANIAN BERBASISKAN KELUARGA JALAN KELUAR KRISIS PANGAN
www.spi.or.id
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Konsolidasi Menghempang FTA 
Uni Eropa- Indonesia

JAKARTA. Resiko terbesar dari pelak-
sanaan perjanjian perdagangan be-
bas (Free Trade Agreement-FTA) Uni 
Eropa(UE)-Indonesia adalah terhadap 
kedaulatan pangan dan pertanian pa- 
ngan di Indonesia. Di satu sisi, ekspor 
pertanian Uni Eropa akan meningkat 
sebagai konsekuensi dari penguran-
gan bea masuk, yang akan berdampak 
buruk terhadap petani Indonesia. Di sisi 
lain, pengurangan bea masuk ke pasar 
Eropa akan mendorong perekonomian 
Indonesia menjadi lebih terspesialisasi 
pada produksi dan ekspor bahan baku, 
komoditas yang belum diproses (bahan 
baku), yang tidak berkontribusi banyak 
untuk pembangunan.

Berdasarkan hal ini Serikat Petani In-
donesia (SPI) bersama Institute of Global 
Justice (IGJ), Aliansi Petani Indonesia 
(API), Wahana Lingkungan Hidup (WAL-
HI), Institut Kajian Krisis dan Strategi 
Pembangunan Alternatif (INKRISPENA), 
Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), 
Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan 
(KIARA), dan Konfederasi Pergerakan 
Rakyat Indonesia (KPRI) menyelengga-
rakan seminar bertemakan “Konsolidasi 
Nasional Gerakan Sosial Menghadapi 
Tantangan Hubungan Indonesia-Uni 
Eropa” di Jakarta, 25 April 2012.

Dari sisi pertanian, Achmad Ya’kub, 
Ketua Departemen Kajian Strategis, De-
wan Pengurus Pusat (DPP) SPI menyam-
paikan bahwa jika FTA ditandatangni Uni 
Eropa dan Indonesia, sebagian besar bea 
masuk yang diterapkan oleh Indonesia 
pada produk pertanian Uni Eropa akan 
ditekan.

“Tidak diragukan lagi produk per-
tanian Uni Eropa akan menjadi lebih 
kompetitif di pasar Indonesia dan akan 
terjadi peningkatan ekspor Uni Eropa 
untuk produk susu, sereal, daging, gula, 
dan pangan olahan. Semuanya tentu saja 
akan mengancam pembangunan perta-
nian dan kedaulatan pangan Indonesia,” 
ungkap Ya’kub.

Ya’kub juga menegaskan bahwa per-
dagangan bebas UE-Indonesia dampak-
nya hanya akan merugikan masyarakat/
produsen kecil di Indonesia. Hal ini pun 
secara jelas dinyatakan dalam studi 
potensi dampak FTA ASEAN yang di-

lakukan oleh Komisi Eropa. 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 & biji-bijian] akibat FTA”; “Na-
mun, mengingat pentingnya sektor ini 
bagi negara-negara ASEAN hal ini bisa di-
artikan 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 peru-
sahaan pertanian besar “;” di negara-neg-
ara ASEAN hal ini akan mempengaruhi 
tenaga kerja tidak terampil dan terampil 
“, dan” ini berarti bahwa daerah pede-
saan akan mengalami peningkatan level 
kemiskinan (Penilaian Keberlanjutan 
Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas 
(FTA) Uni Eropa dan ASEAN, Lampiran, 
2009.)

Indra Sakti Lubis dari La Via Campe-
sina (Gerakan Petani Internasional) me-
nekankan bahwa bagi petani Indonesia 
langkah negosiasi FTA-Uni Eropa sangat 
mengkhawatirkan. Dalam mekanisme 
WTO (World Trade Organization-Organ-
isasi Perdagangan Dunia) saja, banyak 
negara yang bertekuk lutut untuk melib-

eralkan kebijakan pertanian dan pangan-
nya yang berakibat buruk bagi petani 
kecil. Apalagi ambisi FTA Uni Eropa  ini 
akan lebih liberal dari perjanjian di WTO. 
Bisa dipastikan ancaman kemiskinan di 
pedesaan, pelanggaraan hak asasi petani 
dengan rezim paten, perampasan lahan, 
dan rusaknya tata niaga produksi perta-
nian akan semakin buruk.

“Bicara tentang kedalatan rakyat 
bahwasannya gerakan rakyat harus bera-
da dalam garda terdepan dalam perjuan-
gan, dalam hal ini perjuangan SPI tidak 
hanya melawan WTO tapi juga melawan 
segala bentuk perjanjian yang merugikan 
petani termasuk rencana perjanjian per-
dagangan Uni Eropa Indonesia,” ungkap 
Indra.

Suchjar Effendi, Direktur Eksektif IGJ 
mengemukakan bahwa berdasarkan Eu-
rope 2020 dan Global Trade dari Lisbon 
Treaty menunjukkan strategi Eropa un-
tuk kembali mengekspansi negara-nega-
ra lain untuk mengambil bahan baku dan 
sumber daya alam negara lain.

“Di tengah situasi Eropa yang sedang 
kolaps, mereka berusaha mencari pasar 
danarea ekspansi baru untuk mengem-
balikan perekonomian mereka,” ungkap-
nya.#

(Foto). Konsolidasi Nasional Gerakan Sosial Menghadapi Tantangan Hubungan Indonesia-Uni Eropa” 
di Jakarta, 25 April 2012.
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(Foto). Henry Saragih, Koordinator Umum La Via 
Campesina dan Ketua Umum Serikat Petani Indone-
sia (SPI)

Perampasan Tanah: 
Saatnya Negara Turun Tangan
JAKARTA. Minggu kedua Mei 2012 ini 
di Roma-Italia, komite PBB untuk Ket-
ahanan Pangan Dunia mengadakan sesi 
khusus untuk secara resmi mengadopsi 
Pedoman Pemerintahan yang Bertang-
gung jawab atas lahan, perikanan dan 
kehutanan (Guidelines on Responsible 
Governance of Land, Fisheries and For-
ests) dalam konteks ketahanan pangan 
nasional. Pedoman yang baru saja diram-
pungkan ini bisa menjadi langkah pent-
ing menuju reformasi kebijakan yang 
selama ini menyebabkan krisis pangan.

Untuk itulah La Via Campesina seba-
gai gerakan petani internasional meng-
ingatkan pemerintahan-pemerintahan di 
dunia agar mengadopsi pedoman terse-
but. Dalam prosesnya pedoman ini juga 
mengadopsi prinsip-prinsip Hak Asasi 
Manusia (HAM).

“Oleh karena itu tanggung jawab 
negara adalah mendukung pelaksanaan 
pedoman tersebut, dan untuk menghor-
mati, melindungi dan memenuhi hak-
hak warganya,” ungkap Henry Saragih, 
Koordinator Umum La Via Campesina, di 
Jakarta (11/04)

Henry Saragih menyampaikan bahwa 
La Via Campesina mendesak semua 
pemerintahan untuk mengecam praktik 
perampasan tanah yang saat ini menggu-
sur jutaan petani kecil di seluruh dunia.

“Perampasan tanah melanggar HAM, 
menghancurkan tanah, masyarakat, 
lingkungan dan kedaulatan pangan, dan 
tentunya melanggar Hak Asasi Petani” 
tuturnya.

Dalam beberapa minggu terakhir 
saja, banyak petani kecil yang diusir dari 
lahannya sendiri, seperti di Mali, Hondu-
ras dan Spanyol. Mereka menjadi saksi 

bisu terhadap kekerasan dan peram-
pasan tanah yang umumnya menimpa 
masyarakat pedesaan.

“Jadi ini saat yang tepat bagi pemer-
intah untuk menggunakan pedoman dari 
PBB tersebut dan mengadopsinya men-
jadi Undang-Undang lokal yang mampu 
melindungi petani kecil dari pelanggaran 
terang-terangan atas hak-hak mereka,” 
tegasnya.

Petani dan Produsen skala kecil lain-

nya memainkan peran penting dalam 
memberi makan populasi dunia. Oleh 
karena itu sangat penting agar kebijakan 
nasional memprioritaskan akses atas 
petani dan produsen yang jelas-jelas 
merupakan sumber daya produktif.

“Oleh karena itu, Indonesia seba-
gai negara agraris dan mayoritas pen-
duduknya adalah petani sudah sepan-
tasnya memiliki Undang-Undang Hak 
Asasi Petani. Saat ini DPR memang sudah 
membuat Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani (RUUP3). Sayangnya RUUP3 ini 
menempatkan petani sebagai objek yang 
lemah yang harus dilindungi dan diber-
dayakan oleh pihak lain, seharusnya RUU 
ini menempatkan petani sebagai subyek 
pembangunan pertanian dan pedesaan. 
Belum lagi disahkan UU No. 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
yang akan melegalkan perampasan tanah 
dan makin meluaskan konflik agraria di 
Indonesia,” paparnya.

Henry Saragih yang juga Ketua 
Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) ini 
menambahkan bahwa RUUP3 ini juga 
tanpa pembaruan agraria sebagai hak 
petani.

“Persoalan tanah hanya dicukupkan 
pada kawasan utama tani tanpa redistri-
busi lahan untuk petani kecil dan buruh 
tani dan tanpa batas maksimum serta 
minimum kepemilikan tanah, peng-
aturan penggunaan tanah lewat konsoli-
dasi tanah bukanlah landreform,sehingga 
tidak ada jelas peruntukan tanah (obyek 
landreform) sebagai hak petani,” tambah-
nya.#

La Via Campesina! Viva!!!
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Honduras: Ribuan Petani Tak Bertanah
Duduki 12.000 Ha Lahan

HONDURAS. Ribuan petani kecil dan bu-
ruh tani Honduras melakukan pendudu-
kan lahan secara besar-besaran di lahan 
seluas 12.000 Ha di berbagai provinsi. 
Lebih dari 3.500 keluarga melaku-
kan aksi ini di atas tanah pertanian di 
provinsi Yoro, Cortes, Santa Barbara, 
Intibuca, Comayagua, Francisco Morazan, 
El Paraiso dan Choluteca. Aksi ini dilaku-
kan juga sekaligus untuk memperingati 
Hari Perjuangan Petani Internasional, 17 
April 2012.

17 April 1996, merupakan salah 
satu hari yang kelam bagi kaum tani di 
seluruh dunia, dimana tragedi terjadi di 
El Dorado dos Carajas, Brasil, sembilan 
belas petani tak bertanah yang mem-
pertahankan hak-hak mereka untuk 
memproduksi pangan dengan menuntut 
akses terhadap tanah dibunuh oleh polisi 
militer.  Sejak tragedi tersebut, La Via 
Campesina menetapkan tanggal  17 April 
diperingati sebagai Hari Perjuangan 
Petani International.

Mabel Marquez, salah seorang petani 
dan aktivis yang turut serta dalam aksi 

(Foto). Aksi petani Honduras yang tergabung dalam La Via Campesina

ini mengatakan, lahan yang diduduki 
oleh petani ini adalah milik pemerintah 
dan petani kecil berhak menanam dan 
berproduksi di atas lahan-lahan tersebut. 
Walaupun tetap ada klaim dari para tuan 
tanah besar yang mengatakan mereka 
telah membelinya secara resmi dari 
pemerintah.

Keesokan harinya (18/04) polisi dan 
tentara mengusir para petani kecil  yang 
menduduki lahan di perkebunan gula 
Manuel San, sekitar 22km utara ibukota 
Tegucigalpa. Alhasil, para petani pun 
menurut dan mengosongkan area seluas 
2.500 Ha. Sementara para petani lain 
tetap menduduki dan melakukan kegia-
tan bertani di atas lahan-lahan perjuan-
gan lainnya.

"Kami ingin menghindari semua 
jenis konfrontasi, semua petani yang 
menduduki lahan tidak bersenjata dan 
tidak menggunakan kekerasan" ungkap 
Marquez.

Marquez juga menyebutkan bahwa 
pendudukan lahan terbesar terjadi 
di daerah tepi pantai Karibia, dimana 

sekitar 1.500 petani tak berlahan mere-
klaiming tanah yang dimiliki oleh sebuah 
perkebunan tebu di dekat kota San Pedro 
Sula.

Sementara itu, konflik agraria yang 
melibatkan petani kecil dan tuan tanah 
di utara Lembah Aguan, Honduras telah 
menyebabkan puluhan kematian petani 
dalam beberapa tahun terakhir. Oleh 
karena itu banyak pemimpin petani 
yang juga cemas kalau pihak berwenang 
akan menggunakan kekerasan dalam 
menghempang aksi pendudukan lahan 
kali ini.

Para aktivis dan pemimpin petani 
Honduras mengungkapkan mereka akan 
berusaha menggelar pertemuan dengan 
pejabat pemerintah untuk membuka 
dialog nasional tentang konflik agraria, 
dan menekankan bahwa tanah adalah 
milik negara dan dapat dipergunakan 
semaksimal mungkin untuk kepentingan 
rakyatnya.

"Kami telah mencari lahan untuk 
penghidupan selama lebih dari 15 tahun, 
dan hingga saat belum mendapat kepas-
tian. Saat ini Empat puluh persen petani 
hidup dalam kemiskinan ekstrim," papar 
Marquez.

 Menurut data PBB, 53 persen dari 
masyarakat Honduras tinggal di pede-
saan dan, menurut Komisi Ekonomi 
untuk Amerika Latin, 72 persen  
masyarakat pedesaan hidup di bawah 
garis kemiskinan.

Marquez juga menyiratkan bahwa 
perampasan tanah yang terjadi di 
Honduras sarat akan muatan politik 
dari pemerintahan partai yang sedang 
berkuasa.#

Globalkan Harapan
Globalikan Perjuangan
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Rosalina Tuyuc, Pemimpin Petani Guatemala 
Diganjar Penghargaan Perdamaian Niwano 2012

COMALAPA. Niwano Peace Founda-
tion (Yayasan Perdamaian Niwano) 
menganugerahkan Niwano Peace Prize 
(penghargaan perdamaian Niwano) yang 
ke 29 kepada Rosalina Tuyuc Velasquez, 
seorang perempuan luar biasa asal 
Guatemala yang telah mengabdikan di-
rinya sebagai aktivis dan juga pemimpin 
petani, di Tokyo, Jepang, pada 10 Mei 
2012.

Selain mendapatkan sertifikat peng-
hargaan dan medali, Rosalina Tuyuc juga 
berhak mendapatkan uang tunai sebesar 
20 juta Yen Jepang. Ini adalah kali per-
tama, seorang praktisi, pemimpin petani 
yang langsung mewakili kaum pribumi 
(suku maya) mendapatkan penghargaan 
ini.

Pada 1988, bersama kaum perem-
puan Guatemala lainnya, Rosalina Tuyuc 
mendirikan CONAVIGUA (Organisasi 
Nasional Janda Guatemala), yang hingga 
sekarang merupakan organisasi terde-
pan yang membela Hak Asasi Manusia 
(HAM) dan menjadi salah satu pionir 
yang memperjuangkan perdamaian di 
Guatemala. Guatemala sendiri merupa- 
kan negara yang selama beberapa deka-
de ini sering mengalami konflik HAM dan 
perselisihan lainnya.

Komite Penghargaan Niwano ini 
menyampaikan, Rosalina adalah se-
orang wanita yang sukses menginspirasi 
banyak orang. Dia berhasil memperkuat 
semangat para korban diskrimninasi 
HAM yang notabene sudah banyak yang 
patah semangat dan mengajak mereka 
bangkit dan berjuang berjuang bersama 
melawan penindasan HAM.

Sementara itu, pada saat menerima 
penghargaan ini Rosalina menyampaikan 
bahwa dia akan memikul tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya untuk tetap 
berkontribusi terhadap perdamaian dan 
menjunjung tinggi kebudayaan lokal.

"Saya akan berjuang bersama me- 
reka yang menjunjung tinggi HAM, dan 
melawan setiap bentuk penindasan ter- 
hadap HAM itu sendiri," ungkapnya.

Sementara itu Rosalina disambut 
dengan cukup meriah begitu kembali 
ke daerahnya. Pada hari minggu setelah 
Rosalina kembali diadakanlah perayaan 
di jalanan kota San Juan Comalapa Chi-

(Foto). Rosalina Tuyuc Velasquez, pemimpin petani Guatemala yang mendapatkan penghargaan interna-
sional atas dedikasinya terhadap kemanusiaan dan memajukan gerakan sosial

maltenango, Guatemala.
Masyarakat yang terdiri dari anak-

anak, kaum muda, kaum tua, laki-laki 
dan perempuan merayakannya dengan 
penuh suka cita.

Beragam acara dilakukan untuk me- 
ngenang momen berbahagia ini. Rosalina 
Tuyuc bersama masyarakat Kaqchikel 
(suku khas Guatemala) menghadiri 
perayaan yang diselenggarakan di depan 
rumahnya. Perayaan tersebut diresmi-
kan oleh pemimpin perusahaan lokal 
kota San Juan Comalapa, sekaligus untuk 
memperingati pemimpin masyarakat 
Kaqchikel, Fransisco Javier dan ayahnya 
Tuyuc B'Alam yang gugur pada saat kon- 
flik bersenjata merebak di Guatemala.

"Mereka menginspirasi kami untuk 
bermimpi menghormati kehidupan dan 
pemikiran," ungkap Rosalina Tuyuc.

Rosalina juga menambahkan bahwa 
penghargaan yang diterimanya ini terlalu 
besar jika dibandingkan apa yang telah 
dilakukannya bagi masyarakatnya.

Penghargaan Perdamaian Niwano 

sendiri didirikan pada 1983 untuk 
menghormati dan memberi semangat 
kepada individu ataupun organisasi yang 
berkontribusi besar terhadap aspek 
kerjasama relijius dan budaya yang ber-
banding lurus dengan perdamaian dunia. 
Untuk menghindari penekanan terhadap 
agama atau daerah tertentu, para nomi-
nator penghargaan ini dikumpulkan dan 
kemudian disaring dari 700 individu dan 
organisasi yang mewakili 125 negara. Se-
mentara itu Yayasan Perdamaian Niwano 
sendiri diresmikan pada 1978 dengan 
niatan untuk berkontribusi dan merea- 
lisasikan perdamaian dunia dan budaya.

Seorang pemimpin CLOC (gabu- 
ngan organisasi tani Amerika Latin)-La 
Via Campesina menyampaikan bahwa 
selain aktif memperjuangkan HAM, 
Rosalina Tuyuc juga seorang pemimpin 
petani perempuan Guatemala yang gigih 
memperjuangkan hak-hak petani dan 
masyarakat adat.# 
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Tolak Rio +20: Masyarakat Dunia Menolak
Komodifikasi Sumber Daya Alam

JAKARTA. Kemajuan dari sistem kapitalis 
telah mencapai dimensi yang belum per-
nah terjadi dalam dua dekade terakhir 
ini. Hal ini mengakibatkan dimensi krisis 
yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
Krisis keuangan, pangan, energi dan 
lingkungan adalah fase krisis struktural 
kapitalisme, struktur yang tidak pernah 
mengenal batas dalam mencari keun-
tungan lebih. Dan, seperti dalam krisis 
struktural lainnya, hal ini berdampak 
langsung terhadap masyarakat di dunia.

Di setiap benua kita telah melihat 
bahwa bahkan dalam sebuah krisis, 
kapitalisme tidak menurunkan momen-
tum, seperti peningkatan pembelian 
ataupun perampasan oleh perusahaan 
asing, kemajuan industri pertambangan, 
teknologi modifikasi genetik yang se-
makin gencar hadir di pedesaan daerah, 
pemasaran agrofuel dan pestisida pada 
skala besar. 

Opini yang menyampaikan bahwa 
kapitalisme sedang dalam krisis tidak 
sepnuhnya benar, sistem dari kapita- 
lisme tersebut tidak menyerah sama 
sekali. Sebaliknya, saat inilah momentum 
tepat bagi kapitalisme untuk semakin in-
tens mencengkeramkan kukunya, banyak 
perusahaan transnasional yang mengam-
bil keuntungan dari krisis saat ini untuk 
memperluas dominasi di daerah-daerah 
ataupun negara-negara. Konferensi Rio 
+20 adalah contoh yang jelas. 

Henry Saragih, Koordinator Umum 
La Via Campesina menyampaikan, alih-
alih menyatukan semua pemerintah 
dunia untuk mencari solusi nyata bagi 
krisis lingkungan, acara ini justru ber-
fungsi sebagai ajang untuk mengkonsoli-
dasikan solusi palsu dan perampasan 
wilayah petani dan masyarakat adat.

"Untuk melawan dan menghempang 
kepentingan-kepentingan ini, sangat 
penting agar masyarakat dunia terus 
memperkuat organisasi dan perjuangan-
nya, Kita harus melantangkan suara dan 
menunjukkan bahwa hanya kedaulatan 
rakyatlah yang bisa memastikan solusi 
yang benar," ungkap Henry.

Henry menyerukan bahwa kepada 
setiap organisasi anggota La Via Campe-
sina dan organisasi aliansi lainnya di 
seluruh dunia untuk mengatur dan 
melaksanakan perjuangan menentang 

solusi palsu Rio 
+20 selama bu-
lan Juni 2012.

"Mulai dari 
18 Juni Juni 
akan menjadi 
menjadi periode 
mobilisasi global, 
karena tugas 
kita tidak hanya 
di Rio de Ja-
neiro. Kita harus 
melaksanakan 
kampanye per-
juangan di setiap 
negara, terutama 
pada 20 Juni saat 
konferensi resmi 
dibuka. Selama 
periode ini per-
juangan di se-
mua benua harus 
bergema di Rio 
de Janeiro dan di 
seluruh dunia," 
papar Henry di 
sekretariat op-
erasional inter-
nasional La Via 
Campesina, di 
Jakarta (08/05).

La Via 
Campesina 
mengajak dan 
mengundang se-
mua petani dan 
organisasi petani 
dan aliansi untuk 
mengatur mo-
bilisasi massa dan rangkaian kegiatan di 
seluruh dunia, yang bisa berupa: pawai, 
konferensi pers, aksi mendukungpemba-
ruan agraria, kampanye media, program 
radio, mobilisasi terhadap perusahaan 
yang mendegradasi lingkungan, diskusi 
di sekolah dan universitas, pertunjukan 
film dan tindakan lainnya yang dapat 
dibangun secara kolektif di setiap nega-
ra.

Henry yang juga Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia menambahkan, disaat 
kapitalisme ingin mengglobalisasi sistem 
bahkan lebih, mendominasi tenaga kerja, 
mengeksploitasi sumber daya alam, 
seluruh masyarakat sipil dunia juga 

harus semakin menginternasionalisasi 
perjuangannya. 

"Jadi, mari kita mengorganisir, 
memobilisasi basis kita, dan menga-
jak aliansi kita dalam kampanye besar, 
perjuangan melawan kapitalisme. Mari 
kita globalkan perjuangan dan globalkan 
harapan," tambahnya.#

Globalkan Harapan
Globalikan Perjuangan

www.viacampesina.org
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(Foto) Pengorganisasian petani di masa awal dibentuk organisasi diskusi mahasiswa yang membantu petani di 
daerah Sumatera Utara, sekitar tahun 80-an

Menelusuri Perkembangan 
Studi Gerakan Petani

“Soal Agraria adalah soal hidup dan 
penghidupan manusia, karena tanah ada-
lah asal dan sumber makanan bagi ma-
nusia. Perebutan tanah berarti perebutan 
makanan, perebutan tiang hidup manu-
sia. Untuk ini, orang rela     menumpahkan 
darah, mengorbankan segala yang ada 
demi mempertahankan hidup selanjut-
nya” (Mochamad Tauchid, 1952).

Dalam catatan sejarah nusantara, 
pedesaan telah menjadi  arena  per-
tarungan kekuasaan politik maupun 
perebutan sumber daya ekonomi. Ber-
bagai gejolak sosial muncul dan teng-
gelam silih berganti, akibat perebutan 
kekuasaan politik dan sumber-sumber 
daya ekonomi. Fenomena tersebut nyaris 
tidak mendapatkan ruang dalam penu-
lisan sejarah Indonesia maupun dalam 
kajian-kajian ilmiah. Sebagian besar 
perhatian kalangan praktisi maupun aka-
demisi tertuju pada tingginya dinamika 
sosial, ekonomi dan politik di perko-
taan sebagai pusat-pusat pertumbuhan 
baru yang mencerminkan kemajuan 
dan modernisasi. Gejolak sosial yang 
berlangsung di berbagai pedesaan tidak 
dapat dilepaskan   kaitannya      dengan 
keresahan yang dialami oleh kaum tani 
di desa. Bentuk-bentuk perlawanan mau-
pun protes kaum tani di pedesaan telah 
mengambil bentuk yang berbeda-beda, 
tetapi memiliki beberapa corak kesa-
maan yang umum.

Perhatian terhadap dinamika dan ge-
jolak sosial di pedesaan selama ini tidak 
menelusuri lebih jauh terhadap peran 
kaum tani sebagai pelaku utama gerakan 
perlawanan tersebut. Pemberontakan-
pemberontakan pada masa kolonial 
dipandang sebagai perjuangan pembe-
basan dibawah kepemimpinan tokoh-
tokoh pahlawan nasional. Meskipun 
beberapa pemberontakan kaum tani ter-
hadap kekuasaan kolonial secara nyata 
menunjukkan pengaruh yang signifikan 
terhadap tonggak perubahan sosial 
politik yang lebih luas dalam panggung 
sejarah nasional. Sangat sedikit perha-
tian kalangan sejarawan maupun peneliti 
yang memberikan perhatian pada peran 
dan keterlibatan kaum tani yang menjadi 
gerbong massa pemberontakan-pem-
berontakan tersebut.

Demikian halnya ketika gejolak sosial 

*Oleh: Heri Purwanto

di pedesaan kembali marak setelah NKRI 
diproklamirkan. Justru di masa setelah 
kemerdekaan ini peran petani di pede-
saan lebih massif dan berpengaruh besar 
terhadap corak perubahan yang berlang-
sung secara nasional, khususnya pada 
periode 1950-an hingga akhir 1960-an. 
Dan sayangnya, fenomena ini juga luput 
dari pandangan para sejarawan dan 
peneliti sosial untuk mencatat dan meng-
kaji lebih banyak peran gerakan petani 
terhadap peruba- han sosial. Hingga kini 
dapat saya katakan bahwa peran pent-
ing masyarakat desa khususnya kaum 
tani telah sekian lama terpinggirkan dan 
terlupakan.

Seorang akademisi dan tokoh seja-
rawan nasional, Sartono Kartodirdjo, 
telah merintis studi terhadap peran 
kaum petani dalam perubahan sosial dan 
konstalasi politik nasional. Dalam buku-
nya ia mengungkapkan keprihatinannya 
terhadap rendahnya minat sejarawan 
maupun peneliti sosial yang tertarik 
untuk mengangkat kembali peran gera-
kan petani pedesaan dalam dinamika 

perubahan sosial. Rintisan kajian gera-
kan petani yang dilakukan oleh Sartono 
dimulai pada tahun 1966, melalui riset 
desertasi doktoralnya di Amsterdam.
Desertasinya tersebut kini menjadi karya 
monumental sekaligus referensi wajib 
bagi peneliti dan peminat kajian gerakan 
sosial  petani. Disertasinya “The peasant 
revolt of  Banten in 1888”, diterbitkan 
dalam bentuk buku dengan judul “Pem-
berontakan petani Banten 1888: Sebuah 
studi kasus mengenai gerakan sosial di 
Indonesia”. Secara konsisten ia menekuni 
kajian gerakan sosial pedesaan ditandai 
dengan penulisan buku-buku berikutnya 
yang berjudul “Protest Movement in Rural 
Java : A Study of Agrarian Unrest in The 
Nineteenth early Twentieth Centuries”, 
serta buku “Ratu Adil” yang lebih dikenal 
dikalangan luas dibanding karya-karya- 
nya yang lain.

Sartono Kartodirdjo telah merintis 
kajian ini sejak akhir 1960-an. Namun 

bersambung ke hal. 12
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rintisan tersebut tidak berpengaruh 
besar terhadap perkembangan studi 
gerakan petani pada masa tersebut. 
Studi gerakan tani yang saya maksud 
merupakan pengembangan yang lebih 
luas terhadap teori-teori gerakan petani. 
Memang terdapat beberapa karya-karya 
dari sejarawan, sosiolog serta antropolog 
lainnya yang mengupas tema-tema 
mengenai dinamika sosial petani dan 
masyarakat pedesaan, namun tidak 
mengkhususkan kajian terhadap teori-
teori gerakan sosial petani. Sebagian dari 
mereka melakukan kajian sebatas men-
jelaskan struktur-struktur sosial dalam 
masyarakat pedesaan, tradisi dan kebu-
dayaan masyarakat desa serta tema lain 
yang tidak menyentuh perihal konflik-
konflik yang memicu perlawanan petani 
dan berlangsungnya gerakan sosial.

Sepanjang masa kekosongan kajian-
kajian gerakan sosial petani dari pang-
gung akademik, justru kajian-kajian 
terhadap gerakan sosial petani di Asia 
menjadi pusat perhataian kalangan 
akademisi Barat. Minat akademisi dari 
Amerika dan Eropa terhadap fenomena 
bangkitnya gejolak sosial petani pede-
saan di Asia pada tahun 1960 hingga 
1970-an semakin berkembang, terutama 
didorong oleh fenomena munculnya 
perlawanan radikal yang massif dari 
petani-petani pedesaan di Vietnam terh-
adap invasi militer Amerika Serikat. Eric 
R. Wolf, James C. Scott, serta Samuel L. 
Popkin merupakan akademisi Barat yang 
me- rintis minat studi gerakan sosial 
petani di Asia. Studi yang paling menon-
jol dan sering menjadi acuan untuk men-
ganalisis dan memahami gejolak sosial 
di pedesaan hingga saat ini adalah studi 
yang dilakukan oleh Scott dan Popkin. 
Di tengah kekosongan kajian gerakan 
sosial petani oleh akademisi tanah air, 
teori-teori yang dilahirkan Wolf, Scott 
dan Popkin menjadi mainstream teori 
gerakan sosial petani di tanah air. Meski 
berbagai kritik muncul atas teori-teori 
yang mereka rumuskan karena dalam 
beberapa hal dianggap tidak relevan 
dengan dinamika sosial, politik dan bu-
daya dari karakter masyarakat pedesaan 
Indonesia, namun studi gerakan sosial 
petani yang asli dengan nuansa lokalitas 
tidak berkembang dan hanya dilakukan 
oleh Sartono Kartodirdjo.

Kekhawatiran Sartono Kartodirdjo 
atas minimnya akademisi dan peneliti 
yang berminat terhadap kajian-kajian 
gerakan sosial petani ternyata tidak 

hanya pada era 1960-an saja, namun 
berlanjut hingga masa Orde Baru dan 
sesudahnya. Tema-tema kajian gerakan 
sosial petani yang telah dirintis oleh 
Sartono hanya berkembang sejenak dida-
lam kajian akademis pada masa tersebut, 
kemudian menghilang sama sekali dari 
ranah kajian akademis di universitas-
universitas sepanjang masa Orde Baru. 
Upaya kembali menghidupkan tema-
tema kajian gerakan sosial petani pada 
masa Orde Baru, justru muncul dari 
luar universitas yang dipelopori oleh 
kalangan aktifis LSM. Meski kajian yang 
dilakukan oleh kalangan aktifis di luar 
kampus ditujukan untuk membangkit-
kan kembali apa yang telah dirintis oleh 
Sartono, pada kenyataannya memiliki 
banyak keterbatasan dan kelemahan.[4]

Menjelang akhir 1990-an, minat 
akademisi terhadap studi gerakan sosial 
petani dimunculkan kembali oleh sosi-
olog Hotman Siahaan. DIsertasi dokto-
ralnya yang berjudul “Pembangkangan 
Terselubung Petani dalam Program Tebu 
Rakyat Intensifikasi (TRI) sebagai Upaya 
Mempertahankan Subsistensi”, diselesai-
kannya pada tahun 1996. Dalam pen-
gukuhannya sebagai Guru Besar Teori 
Sosial Modern di tahun 2005, ia memilih 
tema pidato “Gerakan Sosial Rakyat : 
Ontran-ontran Demokrasi”, membahas 
tentang konflik sosial dan konflik politik 
ditengah arus desentralisasi yang men-
dorong munculnya gerakan sosial. 

Selanjutnya studi-studi mengenai 
gerakan sosial petani mulai menarik mi-

nat sebagian kalangan peneliti dan aka-
demisi. Diantaranya studi yang dilakukan 
oleh Endang Suhendar dan Yohanda Budi 
[6] dari Yayasan Akatiga di tahun 1998, 
meneliti Kondisi dan Kebijakan Agraria, 
Pola dan Level Konflik Petani, Aktor-
aktor yang Terlibat dan Upaya Penyelesa-
ian Konflik Petani. Hasil studi tersebut 
menunjukkan bahwa seluruh kasus kon- 
flik petani sangat berhubungan dengan 
sistem politik yang berkembang pada 
saat itu, dan konflik ini selalu terjadi di 
sepanjang sejarah dimana petani berada 
pada posisi paling lemah baik secara 
ekonomi maupun politik.

Studi tentang gerakan sosial petani 
di Kabupaten Batang dan Pekalongan di-
lakukan oleh Muhammad Romdloni pada 
tahun 2005. Melalui tesisnya berjudul 
“Teologi Petani : Analisis Peran Islam 
dalam Radikalisme Gerakan Petani pada 
Forum Perjuangan Petani Nelayan Ba-
tang Pekalongan (FP2NB) di Kabupaten 
Batang dan Pekalongan”, menemukan 
bahwa latar belakang petani melaku-
kan gerakan lebih di dasari atas aspek 
ekonomi, sejarah kepemilikan tanah, 
budaya dan agama.[7] Studi Romdloni ini 
diperkaya oleh penelitian yang dilaku-
kan Hilma Safitri pada tahun 2010, yang 
juga melakukan studi terhadap gerakan 
petani di Batang dengan judul “Gerakan 
Politik Forum Paguyuban Petani Kabu-
paten Batang (FPPB)”. Jika Romdloni 

Sambungan dari hal. 11  Menelusuri...

(Foto) Para petani SPI di Sumatera Utara

bersambung ke hal. 13



PEMBARUAN TANI
EDISI 100

JUNI 2012P E M B A R U A N  A G R A R I A 13

(Foto) Pendidikan pertanian berkelanjutan di lahan perjuangan, Lebak, Banten

Sambungan  dari hal. 12

meneliti sebab-sebab yang mendorong 
lahirnya gerakan petani di Batang, Safitri 
melanjutkannya dengan meneliti pola 
dan strategi gerakan yang dilakukan oleh 
FP2NB.[8]

Di Malang Selatan, Wahyudi dan 
Mustain melakukan studi terhadap 
gerakan petani di Kalibakar Malang 
Selatan menghadapi PTPN XII. Studi 
yang dilakukan oleh Wahyudi pada 
tahun 2005 memfokuskan perhatian 
pada formasi dan struktur gerakan, serta 
jaringan-jaringan pendukung gerakan 
petani.[9] Studi terhadap kasus yang 
sama dilakukan oleh Mustain pada tahun 
2007, dengan meneliti sisi yang ber-
beda. Melalui penelitian untuk disertasi 
doktoralnya berjudul “Petani vs Negara 
: Gerakan Sosial Petani Melawan Hege-
moni Negara”,[10] ia menemukan bahwa 
gejolak dan resistensi yang dilakukan 
oleh petani dipicu oleh faktor ekonomi 
ketimpangan kepemilikan tanah. Namun 
dibalik faktor ekonomi tersebut, secara 
politik resistensi petani muncul untuk 
menolak kebijakan negara mengenai 
masalah penguasaan pertanahan yang 
cenderung eksploitatif dan mengutama-
kan pemodal.

Berbagai studi terhadap gerakan 
sosial petani di atas merupakan sebagian 
saja dari sekian banyak studi lainnya. 
Namun berbagai studi yang diuraikan 
tersebut mewakili corak keragaman 
studi-studi gerakan sosial di tanah 
air yang sangat terbatas. Penelusuran 
terhadap berbagai studi-studi gerakan 
sosial petani, harus diakui masih memi-
liki banyak kekurangan. Setidaknya ada 
tiga hal yang dapat ditemukan dari upaya 
penelusuran kembali terhadap keterting-
galan studi-studi gerakan sosial petani di 
tanah air.

Pertama, studi mengenai peran 
gerakan petani dalam konteks peruba-
han sosial yang lebih luas masih sangat 
minim. Jika terdapat  studi-studi tentang 
perlawanan petani, studi tersebut hanya 
meletakkan posisi petani sebagai objek 
pemba ngunan yang pasif. Bukan sebagai 
aktor gerakan sosial petani yang aktif. 
Kondisi tersebut kemungkinan besar 
tidak terlepas dari peran rezim Orde 

Baru yang berupaya memutus mata ran-
tai sejarah peranan gerakan sosial petani 
dari panggung politik maupun ranah 
akademik.

Kedua, terdapat periode kekosongan 
studi gerakan sosial petani setelah studi 
rintisan yang diletakkan oleh Sartono 
Kartodirdjo. Sehingga tidak terdapat 
perkembangan yang berarti atas studi-
studi gerakan sosial petani. Periode 
kekosongan tersebut justru banyak diisi 
oleh para akademisi dan peneliti orienta-
lis dari luar Indonesia. Ketika studi-studi 
terhadap gerakan sosial petani di Barat 
tumbuh pesat dan menghasilkan berba-
gai perdebatan-perdebatan yang kaya, di 
tanah air justru tidak berkembang.

Ketiga, perubahan sistem politik, 
ekonomi, dan perkembangan teknologi 
yang demikian pesat, turut memberikan 
pengaruh besar terhadap perubahan 
dinamika kehidupan petani di pedesaan. 
Sehingga bentuk-bentuk resistensi dan 
gerakan sosial petani pedesaan telah 
berkembang sedemikian rupa. Teori-
teori mengenai gerakan sosial petani 
yang dikembangkan sebelumnya, kini 
kembali harus dipertanyakan dan diuji 
relevansinya.

Dalam dua dekade terakhir, dinamika 

gerakan petani dan perubahan sosial 
pedesaan berubah dengan pesat seiring 
dengan perubahan pola relasi kekuasaan 
ekonomi politik secara global. Persoalan 
yang dihadapi petani tidak lagi sama 
dengan sebelumnya. Pola relasi kekua-
saan di pedesaan turut diramaikan de- 
ngan kehadiran perusahaan-perusahaan 
trans nasional yang berupaya merebut 
sumber-sumber ekonomi masyarakat 
pedesaan. Bank Dunia dan lembaga 
keuangan internasional lainnya turut 
berperan dalam menentukan arah kebi-
jakan nasional yang berpengaruh terh-
adap kehidupan petani dan masyarakat 
pedesaan. Perubahan relasi kekuasaan 
tersebut menjadi tantangan baru bagi 
penggiat gerakan petani. Dengan demiki-
an studi-studi tentang gerakan petani 
dihadapkan pada tantangan untuk meng-
kritisi relevansi berbagai argumentasi 
teoritis yang selama ini digunakan dalam 
memahami gerakan petani dan peruba-
han sosial di pedesaan.

(* Penulis adalah mahasiswa pasca sarja-
na Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan 
saat ini aktif di Dewan Pengurus Pusat 
(DPP) Serikat Petani Indonesia)

TANAH UNTUK PENGGARAP!
www.spi.or.id



PEMBARUAN TANI
EDISI 100
JUNI 2012 T E K N I S  P E R T A N I A N14

Ramuan Pengendali Ulat  
Ala Pusdiklat Nasional SPI

BOGOR. Pertanian berkelanjutan ialah 
suatu cara bertani yang mengintegrasi-
kan secara komprehensif aspek lingkun-
gan hingga sosial ekonomi masyarakat 
pertanian. Suatu mekanisme bertani 
yang dapat memenuhi kriteria keun-
tungan ekonomi, keuntungan sosial 
bagi keluarga tani dan masyarakat, dan 
konservasi lingkungan secara berkelan-
jutan. Dalam pelaksanaannya pertanian 
berkelanjutan identik dengan pertanian 
organik. Namun dalam melaksanakan 
pertanian organik cukup banyak kendala 
yang dihadapi oleh petani, contohnya  
adalah hama seperti ulat pemakan daun.

Berdasarkan hal ini, Pusdiklat 
Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) 
mencoba menciptakan ramuan yang 
mampu mengendalikan dan mengatasi 
ulat pemakan daun ini.

Susan Lusiana, Direktur Pusdiklat 
Nasional SPI mengungkapkan bahwa 

ramuan ini mampu mengatasi ulat yang 
sering menggerogoti dedaunan tumbu-
han sawi, kangkung, kacang panjang, 
ataupun buncis.

“Berdasarkan hasil aplikasi di 
Pusdiklat, jika dibandingkan dengan 
larutan pestisida organik daun sirsak, 
sereh wangi dan babadotan, larutan 
nabati pengendali ulat pemakan daun 
ini membuat ulat mati dan  juga mengu-
sir ulat dari tanaman,” ungkap Susan di 
Pusdiklat Nasional SPI, di Cijujung Bogor 
(09/04).

Dia kemudian menjelaskan pembua-
tan ramuan ini setidaknya membutuh-
kan alat-alat seperti timbangan, sarung 
tangan, gelas ukur, pisau, kertas label, 
baki, baskom, saringan, ember, lesung, 
alu, hingga botol atau jerigen sebagai 
media penyimpanan. Sementara itu 
bahan-bahannya adalah air kelapa dua 
liter, ragi tape sebutir, bawang putih em-

pat ons, deterjen 
atau sabun colek 
setengah ons, dan 
kapur bangunan 
empat ons.

Cara pembua-
tannya pertama 
dengan melarut-
kan deterjen atau 
sabun colek ke da-
lam air kelapa, se-
mentara bawang 
putih ditumbuk 
sampai halus. Se-
lanjutnya bawang 
putih, ragi tape 
dan kapur bangu-
nan dimasukkan 
ke dalam larutan 
air kelapa dan    
disaring. Hasil 
saringan difer-
mentasikan se-
lama 20 hari yang 
kemudian disim-
pan dalam botol 
atau jerigen dan 
diberi label yang 
berisi keterangan 
tentang ramuan 
dan tanggal pem-
buatan.

“Cara Penggunaannya dengan      
mengencerkan 500 cc cairan ramuan 
dengan air sebanyak 10 liter, diaduk 
dan kemudian dimasukkan kedalam 
tangki penyemprot. Penyemprotan pada 
tanaman dilakukan pada seluruh bagian 
tanaman. Aplikasi pada  tanaman dilaku-
kan sebanyak dua kali dalam seminggu 
dengan populasi larva atau ulat tidak 
membahayakan lagi,” papar Susan.

Susan menambahkan bahwa cara 
kerja larutan ini sebagai racun kontak. 
Oleh karenanya dituntut kehati-hatian 
pada saat pembuatan larutan karena 
jika terkena kulit tangan maka kulit akan  
terkelupas dan kering.

“Namun larutan ini biasanya mu-
dah larut dan hilang jika terkena hujan, 
hindari penyemprotan larutan ini menje-
lang panen, minimal tujuh hari sebelum 
dipanen,” tambahnya.#

(Foto) Seorang petani SPI sedang memetik tanaman organik hasil pertaniannya. Penggunaan ramuan pengendali ulat khas Pusdiklat Na-
sional SPI mampu membantu petani dalam melakukan pertanian organik.
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MENDATAR
2. Republik Rakyat Cina    4. Rupiah    6. Perkakas untuk menggali lubang    9. Lanjut usia
10. Rusa tak bertanduk    11. Bahan pemanis    12. Paduan suara, nyanyian bersama   13. Diulang, alat
penumbuk padi    14. Halangan, rintangan    15. Agama samawi    17. Kegiatan memasukkan barang dari 
luar ke dalam negeri    19. Pangan khas Indonesia dari kedelai    20. Orang yang bekerja untuk orang lain 
dengan mendapat upah    21. Pidato    23. Burung laut berwarna putih keabu-abuan    26. Hewan yang biasa 
digunakan sebagai moda transportasi    27. Surga berada di telapak kakinya    28. Pembaruan Agraria Sejati
30. Sejenis unggas    31. Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi 
bahaya, kesulitan    32. Ilmu Pengetahuan Alam    33. Cahaya (Bahasa Arab)    34. Salah satu ormas Islam 
terbesar di Indonesia    35. Bola masuk gawang          

MENURUN
1. Penyedia pangan dunia    2. Gerakan mengombak di permukaan air    3. Besi bundar, pipih, dan tajam
5. Perkakas tani    6. Satelit bumi    7. Zat yang berguna untuk proses fermentasi    8. Spanduk besar
16. Bagian dari perut    18. Menyimpan buah-buahan (membungkusnya) supaya lekas matang
22.  Beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di daerah/pemerintahan yang sama dan 
mempunyai hak dan kewajiban    23. Topi khas petani    24. Alat musik pukul    27. Keyakinan, kepercayaan
29. Tiruan bunyi suling yang dilakukan dengan mulut

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA www.spi.or.id

KAMUS PETANI

Agroekologi: Penerapan 
konsep dan prinsip ekologi 
dalam merancang dan 
mengelola keberlanjutan, 
keanekaragaman hayati, dan 
ekosistem pertanian yang 
berkeadilan

GMO's (Genetically Modi-
fied Organisms): Merupa-
kan organisme hasil reka-
yasa genetis, baik itu berupa 
tumbuhan ataupun hewan. 
SPI dan La Via Campesina 
menolak keras penerapan 
GMO's karena lebih banyak 
memberikan kerugian bagi 
petani.

Kapitalisme : Paham yang 
meyakini bahwa pemilik 
modal bisa melakukan usa-
hanya untuk meraih keun-
tungan sebesar-besarnya. 
Demi prinsip tersebut, maka 
pemerintah tidak dapat 
melakukan intervensi pasar 
guna keuntungan bersama, 
tapi intervensi pemerintah 
dilakukan secara besar-be-
saran untung kepentingan-
kepentingan pribadi. Paham 
ini menyerahkan semuanya 
ke dalam mekanisme pasar, 
pemerintah tidak punya 
kuasa.

Transgenik: Teknologi per-
silangan antar gen makhluk 
hidup.

TNC's (Trans National 
Companies): Perusahaan 
Transnasional, biasanya 
merujuk kepada perusa-
haan-perusahaan besar 
lintas negara.

WTO (World Trade Orga-
nization): Organisasi Perda-
gangan Dunia. WTO ber-
pihak kepada kepentingan 
pasar dan perusahaan besar 
transnasional.
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Berita Foto: Peringatan Hari Buruh 2012, 
Momentum Perbaikan Arah Ekonomi Indonesia

JAKARTA. Belasan ribu buruh yang berasal dari berbagai organisasi turun 
ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia di Jakarta (01/05). Massa 
melakukan long march dari bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Presiden 
Republik Indonesia. Tuntutan dalam aksi buruh kali antara lain dihapuskan 
sistem kerja kontrak (outsourcing), menolak upah murah bagi buruh, dan lain-
nya.

Sementara itu, Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) 
menyampaikan bahwa peringatan hari buruh kali ini dapat dijadikan pemerin-
tah untuk memperbaiki arah perekonomian Indonesia.

Menurutnya pemerintah harus membangun industrialisasi nasional 
sehingga dapat mengolah sumber daya alam Indonesia yang melimpah yang se-
lanjutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,  tidak seperti 
sekarang dimana hasil alam berupa bahan mentah diekspor keluar dan dikuasai 
perusahaan asing.

“Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dijadikan menjadi kekuatan 
utama untuk membangun industri nasional, sehingga perekonomian kita tidak 
dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang cenderung tidak memberi 
manfaat besar bagi kita,” tutur Henry.

Henry juga mengungkapkan bahwa seharusnya dalam peringatan 1 Mei 
ini pemerintah menetapkan satu standar kehidupan yang layak bagi buruh 
yang bekerja, terutama yang diinisiatifi oleh perusahaan negara. Selanjutnya 
memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia melalui BUMN bersama 
usaha-usaha keluarga tani dan koperasi.

“Peringatan hari buruh kali ini juga dapat dijadikan sebagai konsolidasi dan 
menyatukan gerakan-gerakan buruh di Indonesia. Karena tanpa ada satunya 

persatuan gerakan buruh tidak akan mungkin tercapai cita-cita politik kaum 
buruh. Karena itu kita mengajak agar persatuan kaum buruh dan kaum tani 
dapat dilanjutkan ke depan demi tercapainya gerakan politik yang lebih baik,” 
tambahnya.


