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INDEKS BERITA

Tolak Rio +20 dan Green Economy, 
Henry Saragih Wakili Petani Sedunia 
di Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO.  Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mewakili 
petani sedunia membuka Konferensi PBB tentang Pembangunan yang Berkelanjutan (United Nation Conference on Sustainable 
Development-UNCSD) di Rio De Janeiro, Brasil, (20/06/2012). Konferensi yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Rio +20 ini 
sejatinya harus menghasilkan keputusan yang merumuskan kembali model pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat men-
jamin keberlanjutan sumber daya alam.
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Lagi, Petani Dikriminalisasi di Merangin Jambi

Foto bersama pengurus DPC SPI Merangin bersama kedua orang petani anggotanya yang baru saja dilepaskan dari tahanan.

MERANGIN. Petani kecil kembali dikriminalisasi. Alpiyan (31 tahun) dan Dadi ( 25 tahun) ditangkap aparat gabungan dari Polisi Hutan (Polhut) 
Merangin, Polres Merangin dan TNI dari Kodim Sarko pada 26 mei 2012, pukul 13.00 WIB. Mereka ditangkap ketika sedang bertani untuk menghidupi 
anak dan istrinya.

Azhari, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Merangin menyampaikan, kedua petani yang ditangkap tersebut 
melakukan kegiatan bertani di atas lahan terlantar milik pemerintah dan bukan membuka lahan yang diperuntukkan untuk hutan lindung.

“Mereka berdua hanyalah petani kecil yang ingin menyambung hidupnya dan anggota keluarganya. Mereka juga bertani di atas lahan tidak 
produktif dan bukan membuka ataupun merusak hutan lindung. Jadi penangkapan ini sangat tidak masuk akal. Ini adalah bentuk ketidakberpihakan 
pemerintah kepada petani kecil,” tegasnya.

Sarwadi, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi menegaskan bahwa konflik ini terjadi akibat tidak terselesaikannya konflik-konflik 
agraria di Jambi.

“Oleh karena itu kami mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan konflik-konflik agraria di kabupaten Merangin dengan membentuk 
komite penyelesaian konflik/pansus penyelesaian konflik agararia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi rakyat indonesia. Reforma 
agraria adalah solusinya,” paparnya.

Sementara itu, pada 30 Mei 2012 pukul 19.00 WIB, kedua petani yang ditangkap akhirnya dilepaskan dari tahanan dan kembali ke keluarganya 
masing-masing.



PEMBARUAN TANI
EDISI 101
JULI 2012P E M B A R U A N   A G R A R I A 3

SPI Sumatera Utara Tolak Impor Jagung

(Foto) Aksi petani jagung dari Dataran Tinggi Karo, bersama DPW SPI Sumatera Utara menolak impor jagung. (Irsan Mulyadi-
Antara)

MEDAN. Kebijakan 
pemerintah yang menyetujui 
impor jagung sebanyak 
200.000 Ton untuk 
memenuhi kebutuhan dalam 
negeri sangat disesalkan 
oleh petani terutama petani 
jagung Sumatera Utara. Hal 
ini merupakan pengulangan 
kembali kebijakan beberapa 
waktu lalu di saat panen 
raya jagung terjadi di 
Sumut terutama di wilayah 
Kabupaten Karo.

Alasan kekurangan 
produksi jagung yang 
disampaikan pemerintah 
maupun kelompok yang 
menginginkan impor jagung 
terjadi sangat tidak masuk 
akal. Karena justru panen 
jagung di Sumatera Utara 
sangat melimpah pada 
bulan Juni tahun 2012 ini, 
terutama panen jagung 
dari Kabupaten Karo dan 
Dairi. Hal ini diindikasikan 
dari terjadinya trend harga 
yang terus menurun dan 
keterbatasan pabrik jagung 
dalam menampung hasil 
panen masyarakat.

PERTANIAN BERBASISKAN KELUARGA 
JALAN KELUAR KRISIS PANGAN

www.spi.or.id

Abraham Tarigan, petani Serikat Petani 
Indonesia (SPI) asal Karo, Sumatera Utara 
(Sumut) menyampaikan dengan disetujuinya 
pembukaan keran impor jagung harga jagung 
petani akan terpukul lebih dalam. Harga 
jagung saat ini anjlok ke kisaran Rp. 1.700/Kg 
dari sebelumnya Rp. 2.500/Kg.

“Kami menuntut pembentukan Harga 
Referensi Daerah (HRD) untuk jagung pada 
tahun 2012 sebesar Rp 2.500,-” ungkap 
Abraham.

Wagimin, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Sumut menyampaikan 
kekurangan produksi jagung yang diklaim 
pihak pengusaha, salah satunya Gabungan 
Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) 
bukannya mendongkrak harga jual panen 
jagung petani yang sudah memasuki bulan 
panen pada bulan awal bulan Juni ini.

Kebijakan impor seperti ini justru 
semakin menunjukkan ketidakmampuan 
pemerintah dalam melakukan proteksi 
terhadap sektor pertanian rakyat dari 

liberalisasi perdagangan pangan yang 
semakin menyudutkan kondisi ekonomi 
petani, yang berakhir pada semakin 
meningkatnya konversi lahan dari pertanian 
pangan menjadi pertanian non pangan. Yang 
kemudian akan menjadi kontraproduktif 
bagi kedaulatan pangan regional mapun 
kedaulatan pangan nasional.

“Kami melihat bahwa impor jagung ini 
hanya menguntungkan pengusaha pakan 
ternak saja, untuk mendapatkan jagung 
murah mereka dengan gampang saja meminta 
rekomendasi pemerintah agar mengizinkan 
impor jagung dari luar negeri, dan pihak 
pemerintah dengan mudah memberikan 
izin tersebut tanpa memperhatikan dampak 
sosial-ekonomisnya terhadap masyarakat 
petani,” papar Wagimin di sekretariat BPW 
SPI Sumut, di Medan, (19/06).

Wagimin juga menyampaikan, dengan 
dukungan kekuatan modalnya, impor jagung 
dari luar negeri juga dijadikan sebagai 
alat bagi pengusaha untuk menekan harga 

jagung petani lokal agar tetap berada pada 
kisaran yang menguntungkan mereka, 
namun pasti sangat merugikan petani. Jelas 
terlihat disini ada hubungan yang tidak adil 
dalam penetapan harga jagung di pasaran. 
Petani Indonesia tidak memiliki kuasa untuk 
menetapkan harga jagungnya sendiri.

“Harga jagung di pasaran seperti dapat 
kita lihat langsung merupakan monopoli dari 
beberapa perusahaan pakan ternak seperti 
salah satunya PT. Charoen Phokphand di 
Sumatera Utara yang dapat menetapkan harga 
jagung petani sesukanya,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, Wagimin menambahkan 
SPI bersama para petani dari Kabupaten Karo 
menolak pemerintah melakukan impor jagung 
dengan alasan apapun.

“Pemerintah harus ikut campur tangan 
dalam mencegah monopoli pasar oleh 
pabrik pakan ternak. Pemerintah juga harus 
membentuk mekanisme pengawasan pasar 
yang terdiri dari elemen petani dan elemen 
pengusaha,” tambahnya.#
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RUU Desa Dikhawatirkan Kaburkan 
UU Agraria dan Hak Hukum Adat

Tanah dan Hubungan Agraris 
Masyarakat Pedesaan Indonesia

PADANG. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang ditargetkan 
DPR rampung tahun ini tidak akan mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan terutama persoalan tanah 
petani.

Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumbar menyampaikan persoalannya selain kepentingan pihak-pihak yang 
menginginkan tanah atau pemodal, juga disebabkan karena akarnya berada di desa atau nagari. “RUU Desa tidak menjadikan UU Pokok-Pokok 
Agraria (PA) No 5 tahun 1960 sebagai konsiderannya,” ungkap Sukardi pada sebuah diskusi di Padang (29/05).

Sukardi juga menyampaikan bahwa RUU ini cukup liberal dan tidak mempunyai roh bangsa dan pedesaan karena tidak mengatur sistem 
ekonomi seperti apa yang akan dilaksanakan, tata ruang desa, sistem pertanahan dan cara mempertahankan budaya desa sebagai budaya bangsa.

“Selain harus memasukkan UUPA 1960 sebagai konsiderannya RUU Desa ini juga harus mempertegas hak desa atau nagari dalam dalam 
penguasaan dan penataan sumber-sumber agraria sebagai sumber ekonomi rakyat,” ujarnya.

Sukardi menambahkan, RUU ini juga tidak mempertimbangkan asas sosial budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama misalnya 
hak hukum adat. Sementara di desa atau nagari memiliki norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat.

“RUU ini justru berpotensi menghilangkan kepastian hukum yang ada di desa atau nagari untuk mempermudah kepentingan modal asing,” 
pungkas Sukardi.

Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (2011) mencatat ada 2.791 kasus pertanahan pada 2011. Sementara data anggota SPI Sumbar 
merinci ada terjadi sengketa tanah di 12 basis yang melibatkan 3.477 keluarga (KK). Luas lahan yang disengketakan mencapai 14.400 hektare. Jika 
data konflik pertanahan yang terjadi di Sumatera Barat disatukan sejak 1997 hingga 2011 mencapai 119.200 hektare lahan lebih.

JAKARTA .Berbicara masalah tanah dan 
teritori di Indonesia bukanlah sesuatu yang 
mudah. Sistem pertanahan di Indonesia 
sendiri cukup rumit dengan dua sistem 
administrasi pertanahan di bawah Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dan Kehutanan. 
Lebih lanjut Indonesia juga mengakui hukum 
adat di samping kebijakan nasional atas 
tanah seperti yang tertuang di dalam Undang-
undang Pokok Agraria No. 5/1960.

Tumpang tindih administrasi pertanahan 
di Indonesia ini yang seringkali memicu 
terjadinya konflik agraria di Indonesia, bukan 
semata konflik pertanahan. Jika beberapa 
dekade lalu, masalah agraria seakan menjadi 
masalah yang seakan tidak terlihat secara 
nyata dan tidak dibicarakan secara terbuka 
saat ini sudah menjadi sebuah isu nasional. 
Hal ini dipicu dengan meningkatnya konflik 
agraria dengan kekerasan di berbagai 
wilayah di Indonesia, dengan puncaknya di 
penghujung tahun 2011 lalu.

Umumnya konflik ini diartikan sebagai 
pertentangan hak dan kepentingan antara 
penduduk lokal dengan kekuatan dari 
luar, baik domestik maupun internasional. 
Kebingungan administrasi pertanahan ini 
seringkali merugikan masyarakat khususnya 
yang tinggal di pedesaan dan di sekitar 

Oleh: Achmad Ya'kub dan Kartini T. Samon*

kawasan hutan. Minimnya pengakuan hak 
rakyat atas tanah, dan kerancuan konsep 
penggunaan lahan untuk kepentingan umum 
demi pembangunan semakin memojokkan 
masyarakat. Disebut kerancuan karena 
“pembangunan”  yang kerap didengungkan 
dalam berbagai proyek yang dikembangkan 
justru tidak dirasakan oleh masyarakat 
sekitar.

Hal ini kerap membuat masyarakat 
kehilangan sumber penghidupannya, 
terpinggirkan dan dipaksa menjadi buruh 
yang bahkan tidak bisa terserap seluruhnya. 
Pengaturan kepemilikan tanah secara formal 
di Indonesia pertama kali diperkenalkan 
sekitar tahun 1810,  dengan sistem sewa 
tanah di Pulau Jawa bagi para petani. Pada 
awalnya hal ini digunakan untuk menciptakan 
sistem perpajakan baru bagi pemerintah 
Belanda. Aturan-aturan yang ditetapkan pada 
masa ini tidak mengakui hak milik individual 
maupun komunal, hanya sistem sewa.

Pasca kemerdekaan, Undang-undang 
Pokok Agraria N0.5/1960 disusun untuk 
menata kembali struktur kepemilikan tanah 
di bumi pertiwi. Penguasaan tanah atau 
land tenure adalah konsep penting dalam 
mengkonstruksikan hak atas tanah. Meskipun 
acap disetarakan dengan hak atas tanah, 

penguasaan tanah mempunyai dimensi yang 
lebih luas. Penguasaan tanah merujuk pada 
hubungan antara individu dan/atau kelompok 
terkait dengan tanah dan kekayaan alam yang 
terikat dengan tanah itu.

Namun sangat disayangkan bahwa selama 
beberapa dekade, UUPA No.5/1960 tidak 
diimplementasikan, dalam perkembangannya 
justru bermunculan sejumlah UU secara 
umum maupun sektoral yang bertentangan 
dengan semangat awal UUPA, seperti UU 
No. 7/2004 tentang sumber daya air dan UU 
18/2004 tentang perkebunan telah menjadi 
alat legal bagi investor untuk menguasai 
tanah dan sumber alam di dalam maupun di 
permukaannya.

Menyusul kesepakatan pemerintah 
dan parlemen (29 Januari 2007) untuk 
mempertahankan UU No 5/1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), 
bulan Mei 2007 pemerintah mengeluarkan 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
tentang PPAN.  Seiring berjalannya waktu, 
RPP PPAN tersebut pun  tidak kunjung 
disahkan.  Dengan plin-plannya pelaksanaan 
PPAN, konversi lahan pertanian menjadi 
lahan non pertanian terus semakin menggila. 

bersambung ke hal. 14
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PALEMBANG.  ”Pemuda tani memiliki 
andil yang cukup besar dalam memajukan 
masyarakat tani di Indonesia”. Hal ini 
disampaikan oleh Syahroni, Ketua 
Departemen Pendidikan Pemuda dan 
Kesenian Nasional, Badan Pengurus Pusat 
(BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) pada 
saat membuka acara Kemah Pemuda Tani, di 
Palembang, Sumatera Selatan (15/06).

Syahroni mengemukakan bahwa acara 
kemah tani yang bertemakan tema “Peran 
Pemuda Tani untuk Kemajuan Organisasi 
Tani dan Perjuangan Agraria Sejati menuju 
Kesejahteraan dan Keadilan Sosial” ini 
diselenggarakan dalam rangka memperingati 
hari lahir SPI yang ke-14 pada tanggal 8 Juli 
nanti. Acara ini diikuti oleh peserta dari tiga 
kabupaten di Sumatera Selatan yang meliputi 
kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, 
Banyu asin dan beberapa peserta peninjau 
dari kota Palembang.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, acara 
ini dibuat dengan memadukan kegiatan 
rileksasi, ketangkasan namun tetap bersifat 
ideologis agar peserta merasa nyaman dalam 
menjalankan kegiatan kemah selama 4 hari. 
Sehingga target acara ini tercapai, yaitu kader-
kader pemuda tani bisa memahami realitas 
sosial yang terjadi, untuk kemudian mau 
terjun untuk melakukan pengorganisasian 
petani.

“Acara ini juga untuk mengenalkan SPI 
secara luas. Dalam kegiatan kemah pemuda 
tani ini juga ada sesi diskusi dengan kawan-
kawan jaringan di kota Palembang tentang 
sinergi gerakan sosial dalam perjuangan 
agraria,” ungkapnya.

Syahroni menambahkan, rangkaian 
kegiatan dalam kegiatan kemah ini adalah 
pemberian materi  keorganisasian tentang 
sejarah perjuangan SPI, peran pemuda 
dalam gerakan petani dan politik agraria, 
serta perkembangan gerakan pemuda tani 
internasional.

“Ada juga sesi dimana pemuda tani  diajak 
melakukan kunjungan lapangan di kampung-
kampung miskin di Kota Palembang dan 
sekitarnya, serta mengunjungi supermarket 
dan mall yang disinyalir merupakan tempat 
simbol kapitalisme. Peserta diharapkan 
dapat melihat bagaimana di dunia ini 
telah terjadi kontradiksi yang cukup tajam 
antara kondisi kemiskinan dan budaya 
kapitalisme. Kontradiksi ini akan dianalisis 
dan diekspresikan oleh peserta dalam bentuk 
tulisan, baik berupa artikel maupun karya seni 
seperti puisi, cerpen dan essai,” paparnya.

Sementara itu, Rohman Alqolami, 
Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI 

Pemuda Tani Berperan Besar dalam 
Kemajuan Masyarakat Tani Indonesia

Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan, 
dengan kegiatan kemah seperti ini diharapkan 
bisa membangkitkan kesadaran kepada para 
pemuda-pemudi tani sebagai generasi SPI 
yang mau terlibat aktif dalam organisasi dan 
aktif menjalankan pertanian di kampungnya.

“Regenerasi kader sangat penting untuk 
menjaga kelangsungan organisasi SPI. Saya 
bangga, dengan adanya 25 kader pemuda-
pemudi tani SPI yang ikut serta dalam kemah 
ini, akhirnya akan bertambah umur organisasi 
kita ini,” sambungnya.

Sebagai tradisi kemah pemuda SPI, dalam 
kesempatan ini juga dilaksanakan makan 
bersama di atas daun pisang antara pengurus, 
panitia dan peserta kemah pemuda tani, 
sebagai tanda kesatuan dan kesamaan dalam 
organisasi.

Zulfikar, peserta kemah pemuda dari 
Limbang Jaya menyampaikan bahwa dirinya 
sangat senang mengikuti kegiatan ini.

“Di samping mendapatkan materi 
keorganisasian, yang terpenting bagi saya 
adalah kesadaran saya tergugah setelah 
melakukan observasi lapangan lalu  bertemu 
dengan Pak Mardi seorang buruh tani di 

pinggir kota Palembang. Pilihan saya untuk 
mengabdi kepada SPI, petani dan pertanian 
menjadi semakin kuat, tuturnya.

Kegiatan kemah ini ditutup oleh Ketua 
Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, 
Henry Saragih, pada Minggu Malam, 17 
Juni, pukul 23.00 wib. Prosesi penutupan 
dilakukan dengan acara menyayikan lagu 
Indonesia Raya, mars SPI, pembacaan teks 
Pancasila, pembacaan Ikrar Pemuda Tani oleh 
perwakilan pemuda dan pemudi tani SPI, 
serta penyematan dan pemberian bendera 
SPI.

“Sudah saatnya generasi muda SPI 
ini diberi mandat untuk memajukan dan 
menjalankan roda organisasi,  mandat 
perjuangan petani serta mandat untuk 
melestarikan alam dengan cara bertani. 
Kibarkanlah bendera SPI ini di sekitar 
masyarakat tani, tegakkanlah bendera SPI 
ini di setiap jengkal tanah perjuangan SPI,” 
ungkap Henry pada saat penyematan dan 
pemberian bendera kepada peserta kemah 
pemuda tani yang kemudian dilanjutkan 
dengan berlari mengelilingi api unggun 
sebagai simbol gelora perjuangan SPI.#

(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) pada saat menyematkan dan memberikan bendera kepada 
peserta kemah pemuda tani SPI di, di Palembang, Sumatera Selatan
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Dimensi Lain Kekuatan Petani Kecil
YOGYAKARTA. Benarkah petani memiliki 
kekuatan yang luar biasa, kalau ya, dimana 
sesungguhnya energi yang disimpan para 
petani? Mengidentfikasi sejauh mana petani 
memiliki daya dan energi yang maha dahsyat, 
sebenarnya secara alamiah dapat kita ketahui, 
tapi oleh karena “kebutaan”  manusia modern, 
maka lagi-lagi pengetahuan tentang itu tidak 
disadari oleh orang-orang yang mengatakan 
dirinya maju.

Pak Hardi, petani anggota SPI di dusun 
Sidorejo, Umbulhajo, Cangringan, Sleman 
Yogyakarta, menuturkan pada petani 
sebenarnya ada kekuatan-kekuatan yang 
luar biasa, yang paling utama adalah secara 
naluriah petani punya rasa menyatu dengan 
alam. Oleh karena alam dan petani menjadi 
hal yang tidak bisa dipisahkan akhirnya 
seburuk apapun alam atau separah apapun 
musim yang sedang terjadi bagi petani 
tidak pernah menjadi masalah. Seumpama 
ada banjir bagi pak Hardi sebenarnya lebih 
disebabkan oleh ulah manusia seperti 
pembabatan pohon yang tidak semestinya.

Kekuatan lain yang ada pada petani 
adalah adanya aset pengetahuan seputar 
pengelolahan pertanian, di samping 
menguasai alam petani memiliki ilmu yang 
mapan. Sebenarnya tanpa penyuluh pun 
petani sudah mampu secara maksimal 
mengembangkan potensi-potensi alam,  hanya 
jika sejak asal tidak dicampuri oleh penyuluh 
itu, baik dalam pengelolaan maupun dalam 
pengembangan seperti saran yang berkenaan 
dengan pupuk. Memang jika memakai pupuk 
dengan seketika hasil akan menjadi banyak, 
namun dalam jangka panjang secara perlahan 
ternyata amat merusak, hal ini yang belum 
disadari. Bukan hanya harus diketahui sebab 
banyak petani yang mengetahui akibat-akibat 
buruk dari penggunaan berlebihan pupuk 
kimia, tetapi karena tidak adanya kesadaran 
akhirnya para petani hanya memikirkan hasil 
seketika yang terkesan melimpah.

Masih kaitan dengan kekuatan antara 
petani dan alam, menurut Pak Suharyanto 
anggota basis SPI di dusun Semawung, Desa 
Banjaroyo Kecamatan Kalibawang, Kabupagen 
Kulonprogo, dirinya dengan alam sekitarnya 
sudah merupakan satu kesatuan. Bila dirinya 
merasa tidak enak, maka cuaca pun akan 
tidak baik, demikian dalam hal-hal lain selalu 
dialaminya. Ini menurutnya pranata manusia 
dan alam ada satu kesamaan pada titik-

Oleh: Tri Hariyono *

titik  tertentu. Lalu bagaimana rasa menyatu 
dengan alam ini bisa menjadi sumber energi, 
Suharyanto yang sehari-harinya mengurusi 
ladang dan nyadap kelapa, acapkali lebih 
berpedoman pada perputaran alam, dan 
selalu saja pedoman yang digunakan benar-
benar tepat.

Belum lagi menurutnya dengan bekal 
ilmu yang turun-temurun ia mampu 
mengelola ladangnya tanpa harus belajar 
pada penyuluh, pengembangan pertanian 
didataran tinggi ia dapatkan secara alami. 
Dari kakek dan ayahnya ia menggali berbagai 
ilmu pengetahuan tentang seputar pertanian 
berkelanjutan seperti bagaimana membuat 
pupuk kompos, tata cara bertanam dilahan 
kering, mengenal berbagai macam hama dan 
cara-cara pembasmiannya dan sebagainya. 
Bagi Suharyanto apapun yang sedang terjadi 
di negeri ini, ia terus menjalankan aktivitasnya 
bertani.

“Kalaupun ada kenaikan harga pangan, 
kita kan bisa juga menaikkan harga jual hasil 
panen ladangnya, tetapi acapkali kita tidak 
untung dan tidak rugi”, keluhnya.

Pak Hardi mapun Pak Suharyanto 
merupakan para petani yang secara naluri 
telah mengetahui bahwa alam adalah sumber 
energinya dalam pengelolaan pertanian. 
Namun demikian adalah juga kesadaran 
kekuatan lain yang ada di petani, yakni 
para petani memiliki daya tawar dalam 
menentukan harga pasar, petani pun punya 
kemampuan untuk memboikot harga jual 
pupuk yang di atas kemampuan petani. Satu 
hal yang harus terus ditumbuhkan bahwa 
petani benar-benar memiliki kekuatan, alam, 
ilmu pengetahuan serta sumberdaya diri 
petani sendiri merupakan sumber energy, 
yang seharusnya dikelola dalam dibentuk 
gerak dan mewujudkan dalam model gerakan 
petani,  untuk menuntut harga pupuk yang 
murah, harga jual hasil panen yang tinggi dan 
yang penting bagaimana petani memiliki daya 
tawar dengan kekuatan apapun di negeri ini.

*Penulis adalah Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Yogyakarta

(Foto) Seorang kader petani SPI Yogyakarta. Secara naluriah petani punya rasa menyatu dengan alam

PEMBARUAN AGRARIA - KEDAULATAN PANGAN - HAK ASASI PETANI
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SERIKAT PETANI INDONESIA
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Tolak Rio +20 dan Green Economy, 
Henry Saragih Wakili Petani Sedunia 
di Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO. Konferensi PBB tentang 
Pembangunan yang Berkelanjutan 
(United Nation Conference on Sustainable 
Development-UNCSD) di Rio De Janeiro, Brasil, 
telah dimulai kemarin. Konferensi yang lebih 
akrab dikenal dengan sebutan Rio +20 ini 
sejatinya harus menghasilkan keputusan yang 
merumuskan kembali model pembangunan 
ekonomi yang diharapkan dapat menjamin 
keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam Rio +20 ini diperkenalkanlah 
sebuah model ekonomi yang disebut green 
economy (baca: grin ikonomi, yang berarti 
ekonomi hijau). Serikat Petani Indonesia 
(SPI) yang tergabung dalam La Via Campesina 
(gerakan petani internasional), bersama 
ratusan gerakan masyarakat sosial menolak 
keras konsep green economy ini.

Salah satu bentuk penerapan green 
economy yang paling nyata adalah REDD 
(Reducing Emissions through Deforestation and 
Forest Degradation - Pengurangan Emisi dari 

Deforestasi dan Degradasi 
Hutan). Pelaksanaan 
REDD dilakukan 
dengan mengukur 
kapasitas alami dari 
hutan dalam menyerap 
dan menyimpan 
karbondioksida, 
yang kemudian 
diperdagangkan di 
sejumlah pasar karbon 
seperti Kyoto Carbon 
Market dan Chicago 
Climate Exchange. REDD 
memungkinkan negara-
negara industri untuk 
mengalihkan tanggung 
jawab pengurangan emisi 
karbon di dalam negeri 
ke negara-negara dengan 
areal hutan yang luas 
seperti Indonesia.

Pada kenyataannya 
proyek ini telah 

(Foto) Mewakili petani sedunia, Henry Saragih, Koordinator Umum La Via 
Campesina (Gerakan Petani Internasional) dan Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI) membuka pertemuan UNCSD, dan menolak Rio +20, green 
economy.

menggusur masyarakat sekitar hutan dari 
sumber penghidupan mereka sehari-hari. 
Ketika perusahaan mengambil alih lahan 
tersebut, petani dan masyarakat adat diusir 
keluar dari tanah mereka. Mereka mengalami 
intimidasi, penangkapan dan diinterogasi 
secara paksa. Petani dan masyarakat adat 
dipaksa untuk menanda tangani perjanjian 
yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk 
meninggalkan tempat itu dan tidak pernah 
kembali lagi.

Henry Saragih, Koordinator Umum 
La Via Campesina, yang mewakili jutaan 
petani sedunia mengungkapkan bahwa 
green economy yang dibangun dalam sistem 
ekonomi kapitalis tidak akan menjawab 
permasalahan lingkungan dan ekonomi 
yang dihadapi dunia saat ini. Hal ini justru 
akan membuat barang publik seperti air, 
tanah, dan udara menjadi barang privat 
yang bernilai ekonomi, dan berpotensi 
menyingkirkan jutaan manusia yang selama 

ini menggantungkan hidupnya dari alam.
“Jasa layanan alam dan sumberdaya 

hayati yang selama ini tersedia secara bebas 
menjadi barang ekonomi bernilai tinggi 
yang bisa dipastikan hanya menguntungkan 
sekelompok kecil manusia,” ungkap Henry 
yang juga Ketua Umum SPI pada saat 
pembukaan konferensi UNCSD, di Rio De 
Janeiro (20/06).

Dalam konferensi yang dibuka oleh 
Sekjen PBB, Ban Ki Moon, dan dihadiri oleh 
120 kepala negara (termasuk Indonesia) ini, 
Henry menegaskan bahwa green economy 
mendorong apa yang disebut efisiensi 
sektor pertanian melalui perluasan ke arah 
industrialisasi pertanian skala luas, privatisasi 
air dan pengembangan benih atau tanaman 
transgenik yang tahan perubahan iklim, banjir 
dan kekeringan. Model ini melanggengkan 
praktek pertanian ala revolusi hijau yang telah 
terbukti gagal untuk menjamin pemenuhan 
kebutuhan pangan sekaligus merusak 
lingkungan.

“Oleh karena itu dari sisi pertanian, kami 
petani kecil dari seluruh dunia yang tergabung 
dalam La Via Campesina mempunyai 
alternatifnya, dengan berpegang teguh 
pada pertanian agroekologi, pertanian kecil 
berbasiskan keluarga. Memperluas praktek 
pertanian agroekologi dan membangun pasar 
lokal adalah salah satu langkah strategis jika 
sungguh-sungguh ingin membangun sistem 
ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan 
dan kesetaraan manusia, sekaligus secara 
signifikan mengurangi kerusakan lingkungan 
dan kelangkaan sumberdaya alam,” paparnya.

Sementara itu sekitar 60 ribu massa 
yang terdiri atas petani kecil, buruh, nelayan, 
masyarakat perkotaan korban penggusuran, 
perempuan hingga kini tetap melakukan 
aksi menolak green economy dan Rio + 20. 
Aksi yang berhasil menutupi jalan di Rio De 
Janeiro, Brazil ini akan tetap digelar bersama 
kegiatan-kegiatan alternatif lain seperti 
diskusi, workshop yang tetap bertujuan 
menolak green economy.#
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Galeri Foto

La Via Campesina Tolak Rio +20 
dan Green Economy

RIO DE JANEIRO. Ratusan puluhan ribu massa petani La Via 
Campesina dari seluruh dunia melakukan aksi menolak Rio +20 
dan green economy di Rio De Janeiro, Brasil (20-22 Juni 2012). 
Berikut ini adalah keterangan foto-fotonya.
(Atas) Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina 
(Gerakan Petani Internasional) dan Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI) membuka konferensi PBB tentang pembangunan 
yang berkelanjutan (UNCSD) atau yang lebih dikenal dengan nama 
Rio +20. Henry menolak green economy yang dinilai sebagai solusi 
palsu.
(Kiri tengah) Sarwadi Sukiman, mewakili SPI-Ketua BPW SPI 
Jambi, yang turut ke Rio De Janeiro menyampaikan pengalaman 
petani kecil di Jambi dalam melawan program REDD dan REDD + 
sebagai perwujudan dari green economy
(Kanan tengah - kiri bawah) Aksi puluhan ribu massa petani La 
Via Campesina dari seluruh dunia di jalanan Rio De Janeiro, Brasil



PEMBARUAN TANI
EDISI 101
JULI 2012C A M P E S I N O S 9

Berita Foto

Aktivitas Petani La Via Campesina

NEPAL. Merayakan hari beras, Federasi Petani Seluruh Nepal 
(ANPFa-The All Nepal Peasant Federation) melakukan program 
menanam padi secara besar-besaran di 35 daerah di Nepal pada 29 
Juni 2012. Panen raya ini dilakukan tepat pada hari Ashar 15, yang 
menurut budaya Hindhu dikenal sebagai hari baik untuk memulai 
menanam padi. 

Deputi Sekjen ANPFa, Balram Banskota, menyampaikan 
dalam petani kecil seluruh Nepal menghimbau pemerintah untuk 
melindungi lahan pertanian dari perampasan lahan dan konversi 
lahan.

"Pemerintah juga harus mendukung metode pertanian 
agroekologi, dan pertanian harus dilindungi dari input kimia," 
ungkapnya.

Selain dihadiri petani anggota ANPFa dari seluruh Nepal, acara 
ini juga dihadiri oleh mantan Deputi Perdana Menteri Nepal, Bam 
Dev Gautam, dan Presiden Federasi Koperasi Nasional Keshab 
Badal.

TAIWAN. Foto bersama delegasi La Vi Campesina, pemuda tani 
Taiwan, dengan sepasang petani (duduk di tengah) Taiwan yang 
masih bertahan di sebuah kompleks science park, di daerah 
Zhanghua, Taiwan (27/05). 

Program science park adalah salah satu bentuk perampasan 
tanah di Taiwan. Dengan berdalih membangun komplek yang 
diperuntukkan untuk sains dan pabrik-pabrik, pemerintah 
Taiwan rela menggusur pemukiman dan lahan milik petani 
dengan kompensasi yang tidak sebanding. Pasangan petani 
ini adalah contoh petani yang melakukan perlawanan dengan 
tetap mempertahankan rumah dan lahan miliknya. Walaupun 
pemerintah, melalui perusahaan swasta, tidak melakukan 
intimidasi dengan kekerasan, namun mereka melakukan intimidasi 
dengan mengucilkan keluarga petani ini dan mengganggu mereka 
dengan suara-suara berisik mesin  dan lalu lalang kendaraan 
proyek.

La Via Campesina mendukung penuh perjuangan petani kecil 
di Taiwan.

PARAGUAY. La Via Campesina telah membentuk misi solidaritas 
internasional yang dimobilisasi ke Paraguay (3-7 Juli 2012). Misi 
ini bertujuan membantu penguatan perjuangan petani Paraguay 
melawan agribisnis.

Misi solidaritas ini juga berusaha mendukung posisi petani 
kecil di Paraguay, menyusul iklim politik di negara ini yang 
memanas.  Sengketa lahan di Paraguay berujung pada bentrokan 
antara polisi dan sejumlah buruh tani setempat. Sedikitnya 16 
orang tewas dalam bentrokan berdarah yang terjadi di wilayah 
Curuguaty, sekitar 250 km dari ibukota Asuncion.

Insiden bentrok antara kepolisian dan petani,  terkait 
penggusuran lahan di provinsi Canindeyu berbuntut panjang. 
Presiden Lugo dinilai tidak piawai, menyelesaikan konflik 
pertanahan itu secara beradab, dan dituntut segera turun dari 
kursinya. Insiden bentrok antara polisi dan petani di provinsi 
Canindeyu, berawal ketika 300 polisi mencoba untuk menggusur 
150 petani tak berlahan dari sebuah properti yang dimiliki seorang 
pebisnis kaya yang juga merupakan lawan politik Lugo.
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SPI-La Via Campesina Dukung Petani Taiwan 
Melawan Perampasan Tanah

TAIPEI. Perjuangan petani kecil yang 
mempertahankan lahan pertaniannya dari 
perampasan dan penggusuran terjadi di 
seluruh penjuru dunia, oleh karena itu petani 
harus bersatu dan membangun organisasi 
tani yang kuat. Hal ini dipaparkan Achmad 
Ya’kub, Ketua Departemen Kajian Strategis 
Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI), pada 
saat konferensi pers di Taipei, Taiwan 30/05).

Ya’kub memaparkan bahwa selama 
beberapa hari perjalanan dan bertemu dengan 
para petani di Taiwan, dia menyaksikan 
langsung bagaimana gigihnya perjuangan 
mereka dalam mempertahankan tanahnya 
dari perampasan.

“Saya melihat bagaimana petani 
semangka yang bekerja keras di daerah 
Wanbao, petani yang gigih mempertahankan 
lahannya dari alih fungsi untuk komplek sains 
(science park) dan menolak perampasan air di 
daerah Zhanghua, Hsinchu, hingga Meynong. 
Hal yang sama juga kami alami di Indonesia. 
Banyak petani di Indonesia yang berjuang 
mempertahankan tanah pertaniannya, baik 
dari perusahaan-perusahaan besar hingga 
oknum pemerintah. Jadi intinya perjuangan 

petani kecil di seluruh dunia itu sama,” 
paparnya.

Ya’kub yang juga Koordinator Pemuda 
La Va Campesina regional Asia Tenggara 
dan Asia Timur juga mengungkapkan, SPI 
yang tergabung dalam La Via Campesina 
(organisasi petani kecil internasional) 
mendukung penuh perjuangan petani Taiwan.

“Jika diperlukan, kita (SPI dan La Via 
Campesina) akan menggalang solidaritas 
berupa surat dari 150 organisasi petani 
anggota La Via Campesina dari 70 negara 
di seantero dunia dan mengirimkannya 
ke pemerintah Taiwan untuk mendukung 
perjuangan petani disini. Perampasan tanah 
melanggar HAM, menghancurkan tanah, 
masyarakat, lingkungan dan kedaulatan 
pangan, dan tentunya melanggar Hak Asasi 
Petani,” tambahnya.

Sementara itu, Liu Ching-Chang, Ketua 
Umum Taiwan Farmers Union (TFU-Organisasi 
Petani Taiwan) menyampaikan bahwa sebagai 
petani Taiwan dia sangat senang dan terharu 
mendapatkan dukungan penuh dari La Via 
Campesina yang merepresentasikan petani-
petani kecil di seluruh dunia.

“Mewakili petani Taiwan, kami sangat 
menghargai solidaritas dari SPI dan La Via 
Campesina. Kami juga sadar bahwa untuk 
berjuang melawan perampasan tanah 
ini, petani di Taiwan harus bersatu dan 
membentuk organisasi tani yang kuat. Oleh 
karena itu kami akan melanjutkan perjuangan 
kami dan mempertahankan tanah dan air 
yang menjadi sumber penghidupan kami,” 
ungkap Liu.#

Globalkan Harapan
Globalikan Perjuangan

Foto bersama delegasi SPI dan La Via Campesina bersama petani lokal di daerah Hsinchu, Taiwan. SPI dan La Via Campesina mendukung petani usaha petani kecil 
Taiwan untuk melawan perampasan tanah
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Asas Kerakyatan bagi Petani

YOGYAKARTA. Bahwa masyarakat Indonesia 
ini harus menjadi tempat bagi rakyat tani 
hidup makmur, selamat bahagia, aman dan 
damai di dalamnya memberikan ketentuan 
pula. Bahwa rakyat yang mengusahakannya, 
menyusun, dan mengisinya. Kaum petani 
Indonesia harus yakin, hanya dengan usaha 
para petani sendirilah akan tercapai dan 
terwujud suatu masyarakat yang dicita-
citakan para petani itu sendiri.

Rakyat tani adalah subyek dalam 
pembangunan masyarakatnya dan subyek 
dalam penyusunan serta pembentukan 
masyarakat Indonesia. Mereka bukanlah alat 
atau obyek pembangunan, tetapi mereka 
sendiri pembangun masyarakatnya. Karena 
itu maka rakyat tani Indonesia memandang 
bahwa dasar dan asas kerakyatan adalah satu-
satunya dasar yang dapat dijadikan pegangan 
dalam segala usaha, serta menjadi pedoman 
dalam perjuangan menuju penyadaran para 
petani sendiiri, dan petani pula yang harus 
menjadi jiwa gerakan untuk mencapai cita-
cita bersama yakni kesejahteraan rakyat tani 
Indonesia.

Asas kerakyatan mengandung arti 
bahwa rakyatlah yang harus menentukan 
nasib dan mengatur dirinya sendiri. Rakyat 
yang berdaulat di atas dirinya sendiri. Asas 
kerakyatan juga mengandung arti demokrasi 
politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi 
sosial. Asas kerakyatan oleh karena itu 
menolak tiap-tiap segala bentuk penindasan 
dan perbudakan, dengan nama dan atau 
bentuk apapun, serta oleh siapapun juga, 
baik itu berupa feodalisme, kapitalisme 
maupun imperalisme serta menolak dari 
setiap bentuk-bentuk kekuasaan diktator dan 
totaliter yang bersifat perkosaan terhadap 
hak-hak pribadi manusia.

Tujuan Perjuangan  Pembelaan Kaum Tani

Oleh: Tri Hariyono *

Perjuangan Kaun Tani Indonesia 
bertujuan mempertinggi derajat kehidupan 
dan penghidupan rakyat tani Indonesia 
untuk bersama-sama dengan golongan lain 
menyusun suatu masyarakat yang tiada 
pemerasan dan penindasan. Masyarakat 
Petani sebagai layaknya manusia harus 
mendapatkan kehidupan dan penghidupan 
yang baik, sesuai dengan peranan dan 
tugasnya di dalam masyarakat dan untuk 
masyarakat, dan sesuai dengan pula kekayaan 
bumi dan alam Indonesia yang seharusnya 
sanggup memberi penghidupan yang tinggi 
kepada rakyat yang mengusahakan. rakyat 
tani Indonesia  juga harus mendapatkan 
makanan dan pakaian yang cukup serta 
perumahan yang sehat, rakyat tani Indonesia 
juga harus mendapatkan hiburan, serta hidup 
dengan rasa aman dan damai bebas dari 
ketakutan dan tekanan jiwa.

Semua itu bisa terdapat dalam sebuah 
masyarakat yang tiada lagi penindasan dan 
pemerasan, tiada lagi seorang berkuasa atas 
orang lain. Yaitu masyarakat yang menjamin 
kebebasan tiap-tiap orang, dengan tidak 
seorangpun berhak membelenggu oranglain 
dengan kekuasaannya yang dipaksanakan, 
masyarakat yang menjamin kebebasan 
pribadi manusia untuk berkembang sesuai 
dengan bakat dan kecakapannya.

Masyarakat yang dicita-citakan adalah 
Masyarakat yang menjamin keadilan rezeki 
yang merata pada tiap-tiap orang yang 
bekerja, serta menjamin hak-hak asasi 
manusia serta kebebasan pribadi, masyarakat 
yang menjadi tempat segenap rakyat hidup 
makmur, aman dan damai.

 Jalan dan Usaha Mencari Keadilan        

Untuk mencapai tujuan sebagaimana 
dikemukakan di atas, dengan pengertian dan 

keyakinan, bahwa segalanya hanya dapat 
tercapai dengan kekuatan dan kesanggupan 
masyarakat petani akan pentingnya 
penyadaran dan pentingnya mengerti akan 
hak-hak politiknya (hak kewarganegaraan) 
dengan membentuk organisasi untuk 
menyusun kekuatan sebagai perjuangannya.

Pengalaman sejarah, memberikan 
pelajaran, bahwa karena tidak adanya 
organisasi  yang disusun oleh dan untuk 
masyaraakt petani, melemahkan perjuangan 
dan tidak membawa hasil tujuannya. Di 
Jaman sekarang, dimana perjuangan sudah 
merupakan organisasi yang kokoh, dengan 
alat kelengkapannya yang serba modern.

Organisasi adalah alat perjuangan 
yang paling modern untuk membantu dan 
menyalurkan aspirasi dan memperjuangankan 
hak-haknya. Maka dari itu perjuangan Serikat 
Petani Indonesia (SPI), didirikan untuk 
menjadi tempat bagi masyarakat petani 
yang sadar akan nasibnya, dengan penuh 
kemauan yang akan melepaskan dirinya dari 
kemiskinan dan kesengsaraan dari warisan 
yang tertekan dari politik penjajahan dan 
feodal berabad-abad. Serikat Petani Indonesia 
adalah sebuah tempat dimana gerakan petani 
menyusun kekuatan untuk berjuang mencapai 
tujuan hidupnya.

Perjuangan para petani Indonesia yang 
tergabung dalam Serikat Petani Indonesia 
ini, akan menyusun satu masyarakat yang 
tidak lagi ada penindasan dan pemerasan, 
masyarakat dimana rakyat petani dengan 
golongan lainnya hidup selamat dan bahagia, 
makmur serta aman dan damai.

Penulis adalah Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Yogyakarta.
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Green Economy, Komodifikasi 
Sumber Daya Alam
JAKARTA. Dua dekade sejak berlangsungnya 
KTT Bumi di Rio tahun 1992, dunia dibawa ke 
arah perkembangan pembangunan ekonomi 
baru. Pada awal periode 90an tersebut, 
sejumlah ilmuwan, pengambil kebijakan dan 
masyarakat sipil secara luas telah menyadari 
perlunya sebuah model pembangunan yang 
berjalan serasi dan selaras dengan alam, 
model pembangunan yang berkelanjutan bagi 
anak cucu.

Namun model pembangunan 
berkelajutan yang diperkenalkan 20 tahun 
lalu ini gagal mencapai tujuannya menjamin 
keberlanjutan sumberdaya alam sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang 
terjadi justru sebaliknya, bumi semakin rusak, 
perubahan iklim mengalami percepatan yang 
luar biasa akibat meningkatnya suhu bumi 
sementara di sisi lain pertumbuhan ekonomi 
yang diagung-agungkan itu kolaps, terjadi 
peningkatan kelaparan, pengangguran serta 
kesenjangan sosial. Bahkan beberapa tahun 
terakhir dunia mengalami krisis multidimensi, 
pangan, iklim, energi dan finansial belum 
lagi krisis sumberdaya alam lainnya seperti 
air bersih. Hal ini disebabkan karena model 
pembangunan “berkelanjutan” masih 
bersandar kuat pada sistem kapitalisme 
pasar, ekstraksi sumberdaya besar-besaran, 
industrialisasi dan liberalisasi pasar.

Bulan Juni 2012, pemimpin-pemimpin 
dunia, para pembuat kebijakan dan 
akademisi akan kembali berkumpul untuk 
merumuskan kembali model pembangunan 
ekonomi yang diharapkan dapat menjamin 
keberlanjutan sumberdaya alam namun tetap 
menguntungkan bagi pertumbuhan kapital. 
Tawaran model ekonomi yang diajukan saat 
ini bernama Green Economy (Ekonomi Hijau).

Green economy menurut UNEP ialah 
aktifitas ekonomi yang meningkatkan 
kesejahteraan dan kesetaraan manusia, 
sekaligus secara signifikan mengurangi 
kerusakan lingkungan dan kelangkaan 
sumberdaya alam. Namun argumen yang 
dibangun dalam green economy ini untuk 
memberikan nilai ekonomi pada sumberdaya 
alam yang selama ini merupakan barang 
publik akan memberikan kesadaran kepada 
masyarakat untuk lebih menghargai nilai 
kegunaannya dan tidak menyia-nyiakan 
penggunaannya. Model green economy 
dibangun dengan visi “modernisasi ekologi” 
dimana pertumbuhan ekonomi dan 
konservasi lingkungan bekerja beriringan.

REDD dan MP3EI: Wajah Green Economy 
di Indonesia

Alam mengalami pergeseran makna saat 
ini, dan memiliki nilai ekonomi yang sangat 
tinggi. Journal of Peasant Study edisi April 
2012 memaparkan dengan jelas peningkatan 
komodifikasi sumberdaya alam yang terjadi di 
seluruh dunia saat ini atas nama ‘konservasi’, 
dan ‘ekonomi hijau’. Proses penguasaan lahan 
dan sumberdaya alam lainnya yang dilakukan 
seakan dilegalkan dengan menggunakan label 
hijau. Proses yang disebut oleh John Vidal 
(2008) sebagai “green grabbing”, sebuah 
istilah baru yang menggambarkan salah satu 
bentuk perampasan lahan (land grabbing) 
yang meluas di seluruh dunia saat ini.

Proses perampasan lahan yang 
diberi label hijau saat ini tidak terbatas 
untuk industrialisasi pertanian pangan 
dan energi saja, namun juga melihat nilai 
serapan karbonnya dan nilai ekonomi 
keanekaragaman hayati yang bisa 
mendatangkan keuntungan dari berbagai 
pendanaan untuk konservasi maupun 
ekoturisme. Di lapangan proses tersebut 
telah membuat alam dan sumberdaya yang 
terkandung di dalamnya menjadi milik privat, 
menjadi milik terbatas para investor dan 
pengusaha raksasa dan masyarakat lainnya 
harus membayar kepada mereka untuk bisa 
menikmati jasa layanan alam ini.

Indonesia yang memiliki salah satu 
hutan tropis terbesar di dunia dengan 
keaneka ragaman hayati yang sangat kaya 
merupakan tambang emas dalam sistem 
ekonomi hijau ini dan menjadi sasaran utama 

bagi para investor dan 
pengusaha dari seluruh 
dunia. Situs ‘Ecosystem 
Marketplace’ yang 
menyediakan informasi 
tren harga pasar global 
untuk karbon, air dan 
sumberdaya hayati 
menyebutkan Indonesia 
memiliki banyak transaksi 
dari proyek REDD dan 
penjualan panas bumi 
(geothermal).

Masterplan 
Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI) 
2011-2025, yang 
dikeluarkan pemerintah 
untuk melengkapi 
Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang dan 
Menengah juga disusun 
atas perubahan ke arah 

Oleh: Kartini T. Samon *

ekonomi hijau. Secara eksplisit disebutkan 
bahwa MP3EI dirumuskan berdasarkan 
Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-
GRK) sebagai bagian dari komitmen nasional 
terhadap perubahan iklim global. Dalam 
kerangka MP3EI Indonesia memposisikan diri 
sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat 
pengolahan produk pertanian, perkebunan, 
perikanan dan sumberdaya mineral 
disamping sebagai pusat mobilitas logistik 
global. Semua sektor usaha yang berbasiskan 
pada sumberdaya alam.

Walaupun dalam MP3EI berulang kali 
disebutkan bahwa pembangunan ekonomi 
yang dimaksud bukan dibangun atas bisnis 
seperti biasa (Not Bussiness as Usual) namun 
yang terjadi justru sebaliknya. Sektor andalan 
pun masih berkisar pada perkebunan dan 
pertambangan, pada eksploitas sumberdaya 
alam besar-besaran, sejumlah unggulannya 
ialah kelapa sawit, kakao, timah, nikel, bauksit 
serta cadangan energi yaitu batu bara, panas 
bumi, gas alam dan air.

Lebih lanjut MP3EI dibangun atas 
semangat Indonesia Incorporated- 
perusahaan Indonesia, dengan keterlibatan 
pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan 
swasta dalam pengelolaan sumber-sumber 
alam tersebut. Konsep ini menggambarkan 
dengan jelas prioritas pemerintah Indonesia 
demi pertumbuhan ekonomi semata dan 
bukan demi keberlajutan alam dan manusia 
yang hidup di dalamnya. Kontradiksi 
juga nampak dalam pilihan kebijakan 

(Foto) Aksi bersama SPI dan La Via Campesina bersama gerakan masyarakat 
sipil di Indonesia menolak solusi palsu UNFCCC di Jakarta, 2009 lalu
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maupun pilihan sektor perekonomian yang 
dikembangkan, di satu sisi pemerintah 
Indonesia mengatakan bahwa MP3EI disusun 
sebagian bagian dari komitmen nasional 
terhadap perubahan iklim global namun 
pemberian konsensus atau HGU terhadap 
perkebunan-perkebunan kelapa sawit 
dan pertambangan justru menunjukkan 
sebaliknya.

Selain MP3EI, salah satu bentuk 
penerapan green economy yang paling 
nyata di Indonesia ialah pelaksanaan REDD 
(Reducing Emissions through Deforestation 
and Forest Degradation/Pengurangan Emisi 
dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). 
Pelaksanaan REDD dilakukan dengan 
mengukur kapasitas alami dari hutan dalam 
menyerap dan menyimpan karbondioksida, 
yang kemudian diperdagangkan di sejumlah 
pasar karbon seperti Kyoto Carbon Market 
dan Chicago Climate Exchange. REDD 
memungkinkan negara-negara industri untuk 
mengalihkan tanggung jawab pengurangan 
emisi karbon di dalam negeri ke negara-
negara dengan areal hutan yang luas seperti 
Indonesia.

Di Indonesia sendiri praktek REDD 
telah dilakukan sejak tahun 2008 dengan 
dikeluarkannya Permenhut No. 68 tahun 2008 
tentang penyelenggaraan demonstration 
activity pengurangan emisi karbon dan dari 
deforestasi dan degradasi hutan. Mekanisme 
REDD sesungguhnya adalah bentuk 
perampasan akses dan kontrol rakyat atas 
sumberdaya hutan dengan dalih perlindungan 
bumi dari penyelamatan  iklim (green 
grabbing). Ada lebih dari 30 proyek REDD 
dengan luas lahan mencapai 26,6 juta hektar 
yang diperdagangkan di Indonesia. Skema ini 
menjual murah 26,6 juta hektar hutan alam 
Indonesia mulai dari tegakan pohon, hewan, 
tumbuhan, tanah, sumber mata air, dan ruang 
interaksi sosial, dan entitas masyarakat 
hukum adat di wilayah tersebut, hanya 
seharga Rp. 12,- per meter perseginya.

Pada kenyataannya proyek ini telah 
menggusur masyarakat sekitar hutan dari 
sumber penghidupan mereka sehari-hari. 
Salah satu kasus yang meluas ialah konflik 
yang terjadi antara petani dan masyarakat 
sekitar hutan lainnya dengan PT. REKI 
(Restorasi Ekosistem Indonesia) yang 
merupakan konsorsium dari Yayasan Burung 
Indonesia, Royal Society for the Protection 
of Bird (RSPB), dan Bird-Life International. 
Mereka mendapatkan ijin untuk mengelola 
areal seluas 101.000 hektar selama 100 tahun 
dengan SK Kementrian Kehutanan tahun 
2007.

Ketika perusahaan mengambil alih lahan 
tersebut, petani dan masyarakat adat diusir 
keluar dari tanah mereka. Mereka mengalami 
intimidasi, penangkapan dan diinterogasi 
secara paksa. Petani dan masyarakat adat 
dipaksa untuk menanda tangani perjanjian 
yang menyatakan bahwa mereka setuju 
untuk meninggalkan tempat itu dan tidak 
pernah kembali lagi. Kekerasan yang dialami 
petani dan masyarakat sekitar hutan terjadi 

beberapa kali di tahun 2010 dan 2012 karena 
menolak untuk meninggalkan tempat tinggal 
dan ladang mereka.

Green Economy yang dibangun dalam 
sistem ekonomi kapitalis tidak akan 
menjawab permasalahan lingkungan dan 
ekonomi yang dihadapi Indonesia dan dunia 
saat ini. Hal ini justru akan membuat barang 
publik seperti air, tanah, dan udara menjadi 
barang privat yang bernilai ekonomi, dan 
berpotensi menyingkirkan jutaan manusia 
yang selama ini menggantungkan hidupnya 
dari alam. Jasa layanan alam dan sumberdaya 
hayati yang selama ini tersedia secara bebas 
menjadi barang ekonomi bernilai tinggi 
yang bisa dipastikan hanya menguntungkan 
sekelompok kecil manusia.

Pertanian Berkelanjutan: Alternatif Green 
Economy di Sektor Pertanian

Di sektor pertanian, beberapa dekade 
terakhir menunjukkan kegagalan Revolusi 
Hijau dengan intensifikasi pertaniannya. 
Model pertanian ala revolusi hijau dibangun 
dengan asumsi sumberdaya air dan energi 
berlimpah yang menjadi motornya akan 
terus tersedia dan bahwa iklim akan selalu 
stabil. Asumsi di atas kertas ini sungguh 
bertolak belakang dengan realita di lapangan, 
yang terjadi justru revolusi hijau telah 
mendorong industrialisasi pertanian yang 
menyebabkan monopoli sumberdaya agraria 
dan terpinggirkannya petani dan pertanian 
rakyat yang selama berabad-abad telah 
menjadi sumber penghidupan jutaan manusia 
di seluruh dunia.

Green economy mendorong apa yang 
disebut efisiensi sektor pertanian melalui 
perluasan ke arah industrialisasi pertanian 
skala luas, privatisasi air dan pengembangan 
benih atau tanaman transgenik yang tahan 

perubahan iklim, banjir dan kekeringan. 
Model ini melanggengkan praktek pertanian 
ala revolusi hijau yang telah terbukti gagal 
untuk menjamin pemenuhan kebutuhan 
pangan sekaligus merusak lingkungan.

Praktek pertanian keluarga berdasarkan 
pada sumberdaya alam lokal yang 
dipraktekkan selama berabad-abad di 
Indonesia sesungguhnya merupakan anti 
tesis dari industrialisasi pertanian yang telah 
merusak alam selama ini. Di Indonesia saat ini 
masih terdapat 25,4 juta rumah tangga petani 
berdasarkan Sensus Pertanian terakhir yang 
bertanggung jawab terhadap pemenuhan 
pangan lebih dari 239 juta penduduk 
Indonesia.

Sejumlah praktek pertanian berkelajutan 
seperti SRI (system rice intesification), terbukti 
mampu meningkatkan produksi dengan 
pemanfaatan air yang lebih rendah serta lebih 
tahan terhadap hama. Hal ini terbukti dari 
pengalaman yang dilakukan oleh Pusdiklat SPI 
di Bogor dan anggota SPI di Ponorogo, Jawa 
Timur. Praktek-praktek lapangan seperti ini 
harus juga didukung dalam kebijakan negara, 
termasuk memberikan akses kepada petani 
kecil atas tanah, air, benih dan sumberdaya 
agraria lainnya. Saat ini masih terdapat 
13,7 juta rumah tangga petani di Indonesia 
dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 
hektar. Memperluas praktek pertanian 
berkelanjutan dan membangun pasar lokal 
adalah salah satu langkah strategis jika 
sungguh-sungguh ingin membangun sistem 
ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan 
dan kesetaraan manusia, sekaligus secara 
signifikan mengurangi kerusakan lingkungan 
dan kelangkaan sumberdaya alam.

 *Penulis adalah staf Departemen Kajian 
Strategis Nasional, Dewan Pengurus Pusat 
(DPP) Serikat Petani Indonesia

(Foto) Sayuran hasil pertanian organik di salah satu pusdiklat pertanian SPI
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Data BPS menunjukkan luas lahan 
pertanian padi di Indonesia pada tahun 
2010 tinggal 12,870 juta hektar, menyusut 
0,1% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 
12,883 juta hektar. Luas lahan pertanian 
secara keseluruhan termasuk non-padi pada 
2010 diperkirakan berjumlah 19,814 juta 
hektar, menyusut 13 persen dibanding tahun 
2009 yang mencapai 19,853 juta Ha.

Dalam keadaan seperti itu PPAN 
malah menjelma menjadi sekadar program 
sertifikasi lahan-lahan pertanian. Lagi-
lagi pembaruan agraria direduksi menjadi 
persoalan administrasi pertanahan belaka. 
Seperti melalui Program Layanan Rakyat 
untuk Sertifikasi Lahan (Larasita). Sertifikat 
tanah yang hanya akan memudahkan pemodal 
dalam menguasai tanah rakyat kecil—
petani–melalui pasar tanah. Ini terjadi karena 
kebijakan sektoral lainnya belum dibenahi.

Di tengah situasi ini, kami menyambut 
baik rencana undang-undang hak atas tanah 
yang diusung Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) RI, namun demikian kami ingin 
memberikan sejumlah masukan terhadap 
RUU Hak-hak atas Tanah yang telah disusun 
ini.

Salah satu poin yang penting mendapat 
perhatian secara khusus ialah bagian 
mengenai tanah negara (Bab IV, pasal 5). 
Mohammad Hatta merumuskan pengertian 
tentang dikuasai oleh negara, bukan berarti 
negara sendiri yang menjadi pengusaha, 
usahawan atau ordernemer. Lebih tepat 
dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat 
pada pembuat peraturan guna kelancaran 
jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula 
penghisapan orang yang lemah oleh orang 
yang bermodal. Pemerintah harus menjadi 
pengawas dan pengatur dengan berpedoman 
keselamatan rakyat. Semakin besarnya 
perusahaan dan semakin banyaknya jumlah 
orang yang menggantungkan dasar hidupnya 
karena semakin besar mestinya penyertaan 
pemerintah.

Penguasaan negara dalam Pasal 33 
UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi 
dalam pertimbangan pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 terhadap 
Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa 
penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 
1945 mengandung pengertian yang lebih 
tinggi daripada pemilikan dalam konsepsi 
hukum perdata. Konsepsi penguasaan negara 
merupakan konsepsi hukum publik yang 
berkaitan dengan kedaulatan publik. Konsep 
Penguasaan Negara menjadi pertimbangan

(Foto) Lahan pertanian di salah satu sudut pedesaan di Indonesia. Data BPS menunjukkan luas lahan perta-
nian padi di Indonesia pada tahun 2010 tinggal 12,870 juta hektar, menyusut 0,1% dari tahun sebelumnya yang 
berjumlah 12,883 juta hektar.

Sambungan  dari hal. 4

TANAH UNTUK PENGGARAP!
www.spi.or.id

hukum dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi perkara Undang-Undang Minyak 
dan Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, 
dan Undang-Undang Sumber Daya Alam.

Adapun konsep Hak Menguasai Negara 
(HMN) menurut Mahkamah Konstitusi 
bukanlah dalam makna negara memiliki, 
tetapi dalam pengertian bahwa negara 
merumuskan kebijakan (beleid), melakukan 
pengaturan (regelendaad), melakukan 
pengurusan (bestuurdaad), melakukan 
pengelolaan (behersdaad), dan melakukan 
pengawasan (toezichtthoundendaad). 
Selanjutnya, konsep HMN juga harus 
disambungkan dengan tujuan penguasaan 
negara, yaitu sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat.

Dalam tatanan peraturan dan 
perundangan yang berlaku di Indonesia 
pihak-pihak yang dapat bertindak untuk dan 
atas nama negara adalah instansi-instansi 
pemerintahan dalam hal kegiatan yang 
berhubungan dengan pemerintahan dan 
politik. Sedangkan dalam hal kegiatan usaha, 
instansi pemerintah yang bukan merupakan 
badan usaha tidak dapat melakukan tindakan 
yang bersifat bisnis untuk dan atas nama 
negara sesuai peraturan dan perundangan 
yang berlaku.

Pasal lain seperti hapusnya hak milik (bab 
VI, paragraph 6, ps. 28) perlu memperjelas 

mengenai batas waktu penelantaran yang 
menyebabkan tanah kembali jatuh kepada 
negara. Hal ini mengingat banyaknya kasus 
konflik agraria akibat ketidak jelasan konsep 
penelantaran, seperti yang dialami petani atau 
masyarakat di sekitar kawasan hutan yang 
memanfaatkan tanah-tanah perkebunan yang 
ditelantarkan.

Pada bab VI, bagian kedua, paragraph 5 
ps. 35 tentang jangka waktu hak guna usaha 
yang didalam RUU Hak-hak atas Tanah ini 
disebutkan jangka waktu paling lama 25 
(dua puluh lima) tahun, dan untuk tanaman 
berumur panjang diberikan jangka waktu 
paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan 
perpanjangan setelahnya paling lama 25 
(dua puluh lima) tahun. Bagian ini penting 
dipertahankan dengan mengingat UUPA 
No.5/1960 untuk menghindari penguasaan 
tanah oleh perusahaan  atau investor terlalu 
lama dan tidak memberikan peluang hak dan 
akses atas tanah kepada masyarakat sekitar 
kawasan. Namun perlu sinkronisasi dengan 
UU lainnya yang mengatur HGU juga, seperti 
UU Penanaman Modal No.25/2007 yang 
memberikan HGU selama 60 tahun dengan 
perpanjangan 35 tahun.

*Penulis adalah Ketua dan Staf Departemen 
Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat Serikat 
Petani Indonesia
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MENDATAR
1. Pemenang, ahli di bidangnya    3. Lanjut usia    5. Sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba 
yg telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah    7. Bangunan kecil di (biasanya) di persawahan    8. Gema, 
kumandang    10. Cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau 11. Berbelas kasihan    12. Satuan berat    
13. Kantor Urusan Agama    14. Tanda nomor kendaraan daerah Yogyakarta    16. Bahan pemanis    17. Kerbau kecil 
yang hidup di pedalaman Sulawesi    19. Mahkamah Agung    20. Pengadilan Negeri    21. Usaha Dagang    22. Lambang 
unsur kimia natrium    23. Kepercayaan 24. Gerakan mengombak di permukaan air    25. Penjaga gawang (Singkatan-
Inggris)    27. Hak Asasi Petani 29. Tanda nomor kendaraan daerah Sumatera Barat    30. Hak Guna Usaha    32. Majelis 
Nasional Petani    34. Membiarkan lepas    35. Tanah (daratan) yang dikelilingi air    36. Ritme    37. Panggilan hormat 
kepada lelaki yang lebih tua    38. Tumbuhan pengganggu

MENURUN
1. Pulau terpadat di Indonesia    2. Besar, mulia    3. Lurus ke atas    4. Sejenis unggas    5. Keseluruhan kehidupan 
hewan pada suatu habitat    6. Ibukota negara Peru    7. Sekolah Rakyat    9. Diulang, organ tubuh yang berfungsi untuk 
menghancurkan makanan    12. Desa, dusun    15. Tempat pesawat terbang diperkenankan mendarat dan berangkat
16. Meminjam uang dl batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan    18. Kuno    26. Sejenis 
ular berbisa dan mematikan    27. Isap, biasanya melalui hidung    28. Penyubur tanaman    29. Badan Urusan Logistik
30. Menempati, mendiami suatu tempat    31. Undang-Undang    32. Kata ganti kepunyaan    33. Alat penunjuk arah

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

KAMUS PETANI

FTA (Free Trade Agree-
ment): Perjanjian perdaga- 
ngan bebas atau kebijakan 
suatu negara dimana dihi- 
langkannya bea masuk atas 
impor suatu negara.

G 20:  Adalah kelompok ter-
diri dari 20 negara dengan 
perekonomian yang maju. 
G20 juga lazim disebut 
Kelompok Dua Puluh Men-
teri Keuangan dan Gubernur 
Bank Sentral. Kelompok 
G20 menghimpun kekuatan-
kekuatan ekonomi maju dan 
berkembang untuk memba-
has isu-isu penting pereko-
nomian dunia.

Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) ASEAN adalah per-
temuan tertinggi antara 
pemimpin-pemimpin ne- 
gara anggota ASEAN untuk 
membahas pengembangan 
ekonomi dan budaya antar 
negara-negara di Asia Teng-
gara. Saat ini anggota ASEAN 
berjumlah 10 Negara.

Land Grabbing : Peram-
pasan lahan.

PBB : Perserikatan bangsa-
bangsa adalah sebuah or-
ganisasi internasional yang 
anggotanya hampir seluruh 
negara. Tujuannya adalah 
memfasilitasi dalam hukum 
internasional, pengamanan 
dan perlindungan sosial

WTO (World Trade Orga-
nization): Adalah badan 
internasional yang secara 
khusus mengatur perdaga- 
ngan antar negara termasuk 
mengatur bea masuk, tarif 
dan subsidi.
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Belajar dan Berbagi Teknik Pertanian Padi Organik 
di Filipina

BULACAN. Sebagian 
besar masyarakat Asia 
mengkonsumsi beras 
sebagai bahan pangan 
utama, namun di sisi 
lain praktek pertanian 
konvensional yang sudah 
dilaksanakan selama tujuh 
dekade ke belakang justru 
semakin menurunkan 
daya dukung lingkungan 
dan ini berimbas pada 
kesejahteraan petani 
dan juga menyebabkan 
terancamnya kedaulatan 
pangan. Hal inilah yang 
mendasari keikutsertaan 
dua orang petani 
Serikat Petani Indonesia 
(SPI) untuk mengikuti 
pertemuan dan pertukaran 
petani Asia Tenggara dan 
Asia timur yang diadakan 
oleh La Via Campesina 
(organisasi petani 
internasional) di Filipina, 
1-6 Juni 2012.

Susan Lusiana, Direktur Pusdiklat Nasional SPI yang juga turut ikut dalam pertukaran ini menuturkan bahwa selama lebih kurang tujuh hari 
terjadi transformasi ilmu teknis pertanian yang sangat berguna bagi petani.

“Untuk perwakilan SPI sendiri, sebagian besar materi sebenarnya hampir sama dan telah dipraktekkan baik pada sekolah lapang ataupun 
dalam pengelolaan demplot. Beberapa materi tambahan yang signifikan dan cukup berbeda adalah tentang pembuatan pupuk organik, 
pernyemaian padi dengan sistem SRI, rekayasa ekologis, palayamanan dan informasi bioteknologi pada kerbau,” ungkap Susan.

Susan juga menyampaikan bahwa acara ini juga menjadi ajang pertukaran benih.
“Perwakilan SPI membawa 7 jenis benih dinataranya padi hitam, padi merah bali,jagung putih, jagung hitam, kedelai, kacang hijau, kacang 

tolo,” tambahnya.
Tukiyem, petani SPI yang hadir dalam acara ini mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan begitu banyak pengalaman dan pelajaran 

penting dari peserta-peserta lainnya.
“Saya sangat senang bisa mewakili SPI dan berinteraksi dengan 

teman-teman petani kecil dari wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur 
lainnya. Selain mendapatkan ilmu teknis pertanian agroekologi, saya 
juga semakin mengetahui perjuangan petani kecil di negara lain, yang 
sama-sama memperjuangkan pembaruan agraria, pendistribusian 
lahan untuk petani, hingga melawan perjanjian perdagangan bebas,” 
ungkapnya.

Sementara itu, Henry Saragih, Koordinator Umum La Via 
Campesina, menyampaikan bahwa sejak tahun 2009, La Via 
Campesina telah mendorong praktik pertanian agroekologi di setiap 
anggotanya. Salah satu rencana aksi utama adalah bahwa setiap 
regional menyelenggarakan sesi pelatihan untuk menghasilkan para 
pelatih yang menyebarluaskan pengalaman dan praktek agroekologi 
di tingkat nasional. Di tingkat internasional, La Via Campesina telah 
mengorganisir  pertukaran dan pertemuan agroekologi di Sri Lanka, 
2010 dan Kuba pada 2011. Pada tahun 2011, regional Asia Selatan juga 
telah melakukan pertemuan dan pertukaran agroekologi di India.

“Pertemuan dan pertukaran yang dilakukan kali ini adalah kegiatan 
yang pertama kali dilakukan di regional Asia Timur dan Asia Tenggara.  

Dengan pertemuan dan pertukaran agroekologi ini diharapkan petani di tingkat basis di masing-masing organisasi akan semakin banyak 
melakukan konversi dari sistem pertanian konvensional menjadi pertanian agroekologi,” ungkapnya.

Henry, yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menambahkan dalam level nasional SPI akan menggencarkan kampanye 
mengenai pentingnya pertanian agroekologi, dan mendorong pemerintah untuk menerapakan pertanian agroekologi.

Selain Indonesia dan Filipina sebagai tuan rumah, acara ini juga diikuti oleh petani dari Timor Leste, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, 
Kamboja, dan Taiwan.

(Foto) Praktek lapangan menanam padi dengan sistem SRI, sebagai bagian dari pertukaran petani La Via Campesina se-Asia Tenggara 
dan Asia Timur

Foto bersama peserta pertukaran petani La Via Campesina se-Asia Tenggara dan 
Asia Timur yang dilaksanakan di Filipina, 1-6 Juni 2012


