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Konflik Berkepanjangan 
Masih Hantui Petani 

Laporan Pelanggaran Hak Asasi Petani di Indonesia

Pada tanggal 28 September 2012 yang 
lalu, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) 
Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menutup 
sesi ke-21 di Jenewa, Swiss dengan 
merilis resolusi mengenai promosi hak 
asasi petani. Dewan HAM memutuskan 
resolusi atas dasar 80 persen dari 
orang yang menderita kelaparan ada di 
pedesaan dan 50 persennya adalah kaum 
tani. Petani juga secara historis menderita 
diskriminasi dan pelanggaran hak asasi 
yang khas. Melihat pelanggaran hak atas 
tanah dan teritori, di mana petani dan 
masyarakat adat digusur, terutama pada 
kasus perampasan tanah (land grabbing) 
yang mengemuka dewasa ini. Dewan HAM 
PBB juga memutuskan untuk membentuk 
kelompok kerja antarpemerintah 
untuk menyiapkan rancangan deklarasi 
hak asasi petani. Deklarasi ini akan 
diformulasikan berdasarkan atas 
dokumen studi final Komite Penasihat 
Dewan HAM yang dirilis pada Maret 2012 
lalu. Dokumen ini adalah kelanjutan dari 
Deklarasi Hak Asasi Petani, Laki-Laki 
dan Perempuan—hasil dari Konferensi 
Internasional Hak Asasi Petani di Jakarta 
pada tahun 2008.

Dalam proses voting tentang resolusi 
ini, respon positif datang dari negara-
negara berkembang, seperti Kuba dan 
Thailand. Indonesia dan negara Asia lain 
mendukung resolusi ini. Hasil voting 
untuk resolusi ini adalah 23 ya, 15 abstain 
dan 9 tidak. Suara negatif datang dari 
sejumlah negara mewakili Uni Eropa 
(Austria, Belgia, Republik Ceko, Hungaria, 
Polandia, Rumania, Spanyol, Italia) 
dan Amerika Serikat. Sementara, suara 
abstain datang dari negara-negara Afrika 
dan Arab.

Mayoritas dan kemenangan voting 
menunjukkan pentingnya hak asasi 

petani di dunia internasional. Langkah 
petani semakin dekat dalam pengakuan 
hak-hak fundamental mereka seperti 
hak atas tanah, atas lingkungan, dalam 
menentukan harga, atas pengetahuan 
tradisional pertanian, serta akses 
terhadap keadilan.

Sementara itu di Indonesia, 
pelanggaran hak asasi petani dari 
tahun ke tahun terus meningkat. Dari 
195 kasus yang terjadi pada tahun ini, 
sektor industri ekstraktif masih menjadi 
penyebab terjadinya pelanggaran hak 
asasi petani. Pelanggaran hak asasi 
petani di sektor perkebunan 97 kasus, 
di sektor kehutanan 42 kasus, sektor 
pertambangan 23 kasus, dan 33 kasus 
terjadi di sektor lain.

Dari total 195 kasus pelanggaran hak 
asasi petani yang terdokumentasikan 
di tahun 2012, ternyata 162 kasus di 
antaranya adalah kasus lama yang terus 
terjadi di lapangan dan tak kunjung 
terselesaikan. Pada tahun 2012 ini 
muncul 26 kasus baru yang didominasi 
kasus pelanggaran hak atas tanah dan 
teritori  dan 7 kasus lainnya. Dari data ini, 
berarti 83 persen dari total kasus adalah 
kasus lama yang belum terselesaikan. 
Konflik berlarut-larut ini ada yang mulai 
termanifes dari era sebelum reformasi 
(22 kasus) dan era setelah reformasi (140 
kasus). Ini menunjukkan bahwa walaupun 
di era reformasi penegakan HAM adalah 
salah satu tuntutan utama dan fokus 
kerja pemerintah, namun pelanggaran 
hak asasi petani yang berlarut-larut terus 
menyebabkan petani merasa takut, tidak 
aman, tidak nyaman, hingga berpengaruh 
kepada penghidupan keluarga tani 
mereka sehari-hari.

Tahun ini juga terjadi peningkatan 
luasan lahan konflik yang cukup 

signifikan, dari 342.360 ha pada tahun 
lalu, meningkat menjadi 818.814 ha pada 
tahun ini. Jumlah petani yang menjadi 
korban kriminalisasi pun meningkat dari 
35 orang menjadi 76 orang.

Beberapa kebijakan pemerintah yang 
baru seperti REDD berpotensi menambah 
konflik agraria dan pelanggaran hak 
asasi petani (kasus Bukit Sinyal, Jambi). 
Kebijakan Pemerintah tentang MP3EI 
seperti food estate juga akan menjadi 
salah satu penyebab terjadinya konflik 
agraria dan pelanggaran hak asasi 
petani di masa yang akan datang. Serikat 
Petani Indonesia (SPI) juga berpendapat 
bahwa  Undang-Undang No. 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum yang disahkan pada awal tahun 
ini akan menambah panjang daftar 
konflik agraria dan pelanggaran hak 
asasi petani di negeri ini karena UU ini 
melegalisasi perampasan tanah rakyat 
oleh pemerintah dan pemilik modal.

Oleh karena itu menurut Ketua 
Umum SPI Henry Saragih, melihat 
masih banyaknya pelanggaran hak 
asasi petani SPI menekankan kembali 
pentingnya pelaksanaan Pembaruan 
Agraria Sejati untuk kedaulatan pangan 
dan mengentaskan kemiskinan, sebagai 
upaya perlindungan dan pemenuhan hak 
asasi petani. Langkah-langkahnya adalah 
sebagai berikut:

1. Mempertahankan Undang-Undang 
No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai 
undang-undang yang sangat sentral 
dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria 
dalam rangka mengimplementasikan 
konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945.

2. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan 
tentang pelaksanaan  Pembaruan Agraria 
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Foto: Pembakaran rumah petani SPI oleh oknum di Batang Hari, Jambi terkait konflik hutan 

di Indonesia seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria dan lainnya yang berlandaskan pada UUPA No. 
5 tahun 1960 dan UUD 1945.

3. Segera selesaikan konflik-konflik agraria yang ada dengan membentuk suatu komite penyelesaian konflik agraria yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Memberikan perlindungan dan memenuhi hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, 
tekhnologi, modal dan harga produksi pertanian dengan mengaktifkan kembali pembahasan Undang-Undang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani di DPR RI.

5. Mencabut Undang-Undang yang merugikan dan melanggar hak asasi petani.
6. Menyusun Visi Pembangunan Pertanian Indonesia menempatkan petani dan  pertanian rakyat sebagai soko guru 

dari perekonomian di Indonesia. Mengurangi peran perusahaan besar dalam mengurus soal pertanian dan pangan, dengan 
menghentikan proses korporatisasi pertanian dan pangan (food estate) yang sedang berlangsung saat ini.

7. Membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya 
ini. Sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor.

8. Menempatkan koperasi-koperasi petani, usaha-usaha keluarga petani, dan usaha-usaha kecil dan menengah dalam 
mengurusi usaha produksi pertanian dan industri pertanian. Serta menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 
mengurusi industri dasar yang berasal dari produk-produk pertanian yang memerlukan permodalan dan industri  dalam sekala 
besar.

9. Mencabut pembebasan impor bea masuk ke Indonesia, terutama impor bahan pangan, dan melarang impor pangan hasil 
rekayasa genetika (GMO). Untuk jangka panjang harus membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan  mengganti 
rezim perdagangan dibawah World Trade Organizations (WTO), dan berbagai Free Trade Agrement (FTA). Sistem distribusi 
pangan yang liberal mengakibatkan ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga pangan.

10. Pemerintah Indonesia dengan segera membuat program khusus menyediakan pangan bagi rakyat miskin, dengan 
mengutamakan  makanan bagi para ibu hamil, menyusui, juga bagi perempuan-perempuan yang berstatus janda, dan tidak 
memiliki pekerjaan  dan juga bagi anak-anak balita.

11. Menertibkan database terkait pertanian dan petani yang selalu berpolemik oleh BPS, Kementerian perdagangan dan 
Kementerian Pertanian yang akibatnya mengeluarkan kebijakan merugikan petani dan bangsa secara umum.#
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Inkonsistensi Kebijakan: 
Pertanian, Perdesaan dan Agraria
*Dari Catatan Akhir Tahun 2012 Serikat Petani Indonesia

Kebijakan Pertanahan Menggusur 
Rakyat

Tahun 2012 nampaknya merupakan 
tahun yang cukup sibuk terkait kebijakan 
pertanian dan pangan, sejumlah kebijakan 
strategis dikeluarkan sepanjang tahun 
ini.  Di tengah carut marutnya sistem 
pertanahan di Indonesia, awal Februari 
2012 pemerintah justru mengeluarkan 
UU No.2 tahun 2012 tentang  Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. Sementara konflik 
agraria sebagai ekses dari praktek-
praktek penggusuran tanah rakyat atas 
nama pembangunan untuk kepentingan 
umum seperti pembangunan pertanian, 
perkebunan, pertambangan, perumahan, 
jalan tol, kantor pemerintahan, cagar 
alam, dan pengembangan wisata telah 
menimbulkan korban jiwa petani dan juga 
kriminalisasi petani beserta nelayan dan 
masyarakat adat, ancaman kemiskinan, 
kelaparan dan konflik agraria berpeluang 
semakin meluas dan mendalam dengan 
diberlakukannya Undang-undang ini.

Bahkan sejak masih dalam bentuk 
Perpres No.65 tahun 2006, aturan 
pengadaan tanah bagi kepentingan 
umum ini telah menimbulkan reaksi 
keras dari masyarakat mengingat sangat 
rancunya makna kepentingan umum 
yang ditetapkan disini. Isi UU No.2 tahun 
2012 tentang  Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
hanya memberikan keleluasan lebih 
besar bagi para investor besar dengan 
mengorbankan kepentingan rakyat. Oleh 
sebab itulah sejak dikeluarkannya UU 
No.2 tahun 2012 ini langsung menghadapi 
tuntutan judicial review oleh SPI bersama 
sejumlah organisasi masyarakat lainnya. 
Tuntutan dilakukan mengingat di 
antaranya karena bertentangan dengan 
Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 
yang menyatakan bumi, air dan kekayaan 
alam didalamnya dipergunakan untuk  
sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat,  selain itu juga tidak menjamin 
perlindungan dan penghormatan hak 
asasi manusia yang bertentangan dengan 
Pasal 28A; Pasal 28G (1); Pasal 28H (1) 

dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. 
Dikeluarkannya UU No. 2/2012 ini juga 
akan semakin menghambat rencana 
pendistribusian tanah-tanah terlantar 
bagi para petani.  Karena itulah saat 
ini Serikat Petani Indonesia (SPI) yang 
tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti 
Perampasan Tanah (KARAM TANAH) 
menyerahkan secara resmi berkas judicial 
review Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
di  Mahkamah Konstitusi pada Mei 2012. 
ditengah kebijakan infrastruktur yang 
akan menggusur lahan-lahan tersebut, 
konversi lahan sawah dan pertanian terus 
terjadi per tahun mencapai 100.000 ha.

Kebijakan Pangan Masih Jauh dari 
Semangat Kedaulatan Pangan

Pertengahan Oktober 2012 melalui 
Sidang Paripurna DPR RI akhirnya 
mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) RUU Revisi Undang-
Undang (UU) Pangan no.7/1996 menjadi 
UU Pangan yang baru. UU Pangan 
No.18 tahun 2012 ini diterbitkan pasca 
perundingan panjang selama dua tahun di 
Parlemen. Dimana kalangan masyarakat, 
organisasi petani, buruh dan intelektual 
merumuskan naskah akademik dan 
rancangan undang-undang-nya sejak 
tahun 2008.

Arah perubahan UU Pangan yang 
dicita-citakan untuk segera mengatasi 
problem nasional di bidang  pangan 
dan merubah paradigma dari pilihan 
kebijakan pangan menjadi pendekatan 
berbasis hak yang berpedoman pada 
standar dan indikator HAM. Namun 
disayangkan semangat kedaulatan 
pangan yang dicita-citakan dilemahkan 
sejumlah pasal antara lain tercantum 
dalam ketentuan umum ayat 38 yang 
menyebutkan peran dari pelaku usaha 
pangan disebut sebagai agrobisnis atau 
perusahaan mempunyai peran dan hak 
yang sama dalam proses produski dan 
pemasaran pangan. Hal ini membuka 
ruang yang luas kepada corporate 
(perusahaan besar) dalam urusan 
pangan. Padahal pangan ini adalah hal 

yang sangat vital menyangkut hajat 
hidup orang banyak, hendaknya tidak 
menjadi komoditas dagang semata. 
Disinilah pemerintah dan DPR RI gagal 
memhami makna dan filosofis dari 
kedaulatan pangan yang justru antitesa 
dari ketahanan pangan yang selama ini 
menjadi arus utama liberalisasi pertanian 
dan pangan.

Masalah krusial lainnya dalam UU 
18/2012 tentang Pangan ini adalah 
mengenai impor. Dalam Pasal 36 ayat 1 
disebutkan Impor Pangan hanya dapat 
dilakukan apabila Produksi Pangan 
dalam negeri tidak mencukupi dan/
atau tidak dapat diproduksi di dalam 
negeri. Seharusnya kata “tidak dapat 
diproduksi didalam negeri” diganti 
dengan untuk mengatasi masalah 
pangan atau krisis pangan. Hal ini 
untuk menjamin produk impor pangan 
tidak menyebabkan persaingan dengan 
pangan produk lokal dan juga mencegah 
ketergantungan pangan yang tidak bisa 
diproduksi di dfalam negeri seperti 
gandum misalnya. Dan dalam Pasal 39 
disebutkan Pemerintah menetapkan 
kebijakan dan peraturan Impor Pangan 
yang tidak berdampak negatif terhadap 
keberlanjutan usaha tani, peningkatan 
produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha 
Pangan mikro dan kecil. Namun tidak 
ada kontrol dari masyarakat tentang 
kebijakan dan peraturan Impor 
Pangan ini. Seharusnya Pemerintah 
berkonsultasi (hearing) dengan Petani, 
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku 
Usaha Pangan mikro dan kecil sebelum 
melakukan Impor Pangan agar Impor 
Pangan yang akan dilakukan tidak 
berdampak negatif.

Lebih lanjut UU Pangan No.18/2012 
ini juga memberi ruang yang luas bagi 
pengembangan produk rekayasa genetika 
di sektor pertanian dan pangan melalui 
pasal 77 mengenai produk rekayasa 
genetika. Kebijakan ini nampaknya 
dikeluarkan untuk memperkuat 
pengembangan rekayasa genetika di 
Indonesia setelah sebelumnya pada awal 
Oktober, pemerintah dalam hal ini Komisi 
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Keamanan Hayati Produk Rekayasa 
Genetik meloloskan sejumlah benih 
transgenik produk asing yaitu jagung 
transgenik NK 603 dan MON 89034 
milik Monsanto yang diloloskan hanya 
dengan uji dokumen, padahal kedua jenis 
ini ditujukan untuk kebutuhan pangan 
manusia. Sementara di sisi lain kreativitas 
dan keahlian para petani pemulia benih 
lokal terus menghadapi hambatan dan 
tantangan yang bahkan berujung pada 
kriminalisasi petani.

Walaupun di sisi lain UU 18/2012 
tentang Pangan yang baru ini juga 
menyebutkan mengenai kelembagaan 
pangan. Kelembagaan pangan 
mengindikasikan kontrol yang kuat 
atas sistem pangan mulai dari tingkat 
nasional hingga desa sebagai cara untuk 
memastikan tercapainya kedaulatan 
pangan, kemandirian pangan dan 
ketahanan pangan. SPI memandang 
inisiatif kelembagaan pangan ini cukup 
positif, namun dibutuhkan koordinasi 
antar lembaga yang sangat kuat. Lebih 
dari itu lembaga pangan tersebut harus 
mempunyai satu fungsi pelayanan publik 
saja, bukan dualism antara fungsi public 
service obligation dan komersial atau 
bisnis sebagaimana yang diterapkan oleh 
Bulog selama ini.

Dalam realisasinya, kedaulatan 
pangan akan terwujud jika petani 
sebagai penghasil pangan memiliki, 
menguasai dan mengkontrol alat-alat 
produksi pangan seperti tanah, air, 
benih dan teknologi— terlaksananya 
Reforma agraria. Hal ini sejalan dengan 
pembangunan pedesaan yang disokong 
oleh sektor pertanian untuk memperkuat 
kondisi pangan lokal, baru setelah itu 
dibangun sektor non pertanian yang 
tetap berbasiskan pada sektor pertanian 
dengan pengelolaan  sistem ekonomi 
pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan 
dan berdasarkan perekonomian rakyat.

Pembangunan Perdesaan dan RUU 
Desa Harusnya Mensejahterakan 
Rakyat Desa

Seharusnya RUU Desa ini bertujuan 
untuk mensejahterakan masyarakat 
desa, yang memang menjadi kantong-
kantong kemiskinan di Indonesia, namun 
RUU ini malah lebih bertujuan untuk 
mensejahterakan pemerintah desa dan 
perangkat-perangkat desa. Kita lihat 
saja misalnya saat akhir tahun ini Nilai 
Tukar Petani (NTP) nasional November 
2012 sebesar 105,72 atau turun 0,03 
persen dibanding NTP bulan sebelumnya. 
Penurunan NTP dikarenakan turunnya 

NTP Subsektor Hortikultura sebesar 
0,73 persen, NTP Subsektor Tanaman 
Perkebunan Rakyat sebesar 0,42 persen, 
NTP Subsektor Peternakan sebesar 0,50 
persen, dan NTP Subsektor Perikanan 
sebesar 0,22 persen. Apakah ini menjadi 
perhatian dalam RUU Desa?

Menurut catatan BPS tahun 
2012, selama tiga tahun terkahir, 
jumlah penduduk hampir miskin 
terus bertambah secara konsisten. 
Pada tahun 2009, jumlah penduduk 
hampir miskin berjumlah 20,66 juta 
jiwa atau sekitar 8,99 persen dari total 
penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, 
jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta 
jiwa (9,88%) dan tahun 2011, jumlah 
penduduk hampir miskin telah mencapai 
27,12 juta jiwa (10,28%). Kenaikan 5 juta 
dalam jangka kurun waktu satu tahun 
ini menunjukkan adanya pemiskinan 
penduduk yang sebelumnya berstatus 
hampir miskin.

Bila dikaitkan dengan kehidupan 
pedesaan sebagai sentra-sentra produksi 
pertanian, jumlah penduduk miskin desa 
selalu lebih besar dari jumlah penduduk  
miskin kota dari tahun ke tahun. Pada 
tahun ini saja, terdapat 18.48 juta jiwa 
penduduk miskin pedesaan dan jumlah 
ini lebih besar dari jumlah penduduk 
miskin kota yang sebesar 10.65 juta. 
Penduduk desa tersebut tentunya adalah 
petani gurem dan buruh tani – yang 
menurut data sensus pertanian 2003 
berjumlah 13 juta jiwa. Jumlah ini akan 
bertambah pada tahun ini dan bisa 
disetarakan dengan jumlah penduduk 
miskin di desa, seiring dengan adanya 
konversi alih lahan. Angka konversi lahan 
sebesar 100 ribu hektar per tahun.

Kemudian Dalam RUU Desa ini 
juga tidak detail membahas mengenai 
pembangunan desa dalam upaya untuk 
mensejahterakan masyarakat ataupun 
terkait pelayanan-pelayanan masyarakat 
yang tinggal di pedesaan.

Pasal-pasal di dalam RUU ini sangat 
“bias” kepala desa, dari perpanjangan 
masa jabatan kepala desa dari 5 tahun 
sampai 8 tahun, penghasilan tetap 
kepala Desa minimal dua kali dari upah 
minimum kabupaten/kota ditambah 
dari tunjangan-tunjangan lainnya 
seperti dari Anggaran pendapatan dan 
belanja desa sesuai dengan kemampuan 
keuangan desa, tidak adanya mekanisme 
pengawasan yang jelas oleh BPD terhadap 
kepala desa.

Yang paling aneh adalah tentang 
alokasi anggaran minimal 5% dari APBN 
untuk sumber pendapatan desa atau 
1 milyar per tahun. Namun di RUU ini 
tidak diatur soal mekanisme penggunaan 
anggaran ini, apakah untuk pembangunan 
desa atau malah dipakai oleh kepala desa.

Keengganan Presiden memberi 
amanat presiden (ampres) kepada 
Mendagri jadi bukti soal ketidakcocokan 
antara Pemerintah dan DPR. Pemerintah 
lebih setuju kalo RUU ini dinamakan RUU 
Pembangunan Perdesaan, tapi DPR ngotot 
menamai RUU ini RUU Desa padahal 
isinya sama sekali tidak berhubungan 
dengan peningkatan kesejahteraan 
desa. Selayaknya RUU Pembangunan 
Perdesaan bagian dari desain nasional 
pelaksanaan pembaruan agraria, sebagai 
strategi utama mengikis kemiskinan, 
pengangguran, dan ancaman kelaparan di 
desa.#
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Tak Ada Pembaruan Agraria 
Tanpa Pendidikan Agraria 
dan Penguatan Organisasi

SUKABUMI.  Pengurus dan anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia Kabupaten Sukabumi  kembali 
melakukan pendidikan dan penguatan organisasi di lokasi tanah perjuangan seluas 600 Ha, bekas perkebunan PT. Sugimukti. 
Pendidikan pembaruan agraria, penataan lahan dan penguatan organisasi menjadi agenda utama dalam pertemuan yang dilakukan 
selama dua hari (13-14 Desember 2012).

Menurut Ketua Departemen Pendidikan Pemuda dan Kesenian Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Syahroni, agenda 
utama dalam perjuangan pembaruan agraria tidak hanya memperjuangkan bagaimana mendapatkan sertifikat tanah.

“Yang cukup penting adalah mengelola pertanian yang sudah dikuasai menjadi pertanian yang berkelanjutan dan penataan lahan 
yang berbasis agroekologi,” tegasnya.

Pertemuan yang dilakukan di demplot DPC SPI Sukabumi di Kecamatan Warung Kiara ini, Syahroni juga menjelaskan strategi-
strategi pengelolaan lahan mulai dari proses produksi hingga pada distribusi hasil pertanian.

“Hal ini bertujuan agar DPC SPI Sukabumi mandiri dalam menentukan harga produk pertanian sehingga harga tidak lagi 
dipermainkan oleh tengkulak. Hingga saat ini hasil panen singkong dan jagung harganya masih belum stabil hal ini dikarenakan 
selain permainan harga dari tengkulak juga adanya impor Singkong dari China dan Taiwan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Penguatan Organisasi DPP SPI Ali Fahmi menekankan bahwa penguatan organisasi, rapat-
rapat anggota dan pendidikan lanjutan di tingkat basis yang dilakukan oleh pengurus DPC adalah kunci utama.

“Selain penataan lahan oleh anggota, penguatan organisasi yang kuat ditingkat DPC dan basis adalah kunci dari mewujudkan 
reforma agraria sejati”, tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPC SPI Sukabumi Imadudin. Dia menyampaikan pendidikan-pendidikan semacam 
ini menjadi penting untuk dilakukan karena akan memberikan pemahaman tentang mengelola lahan yang berkelanjutan terutama 
pasca panen.

“Di lahan seluas 600 Ha ini telah dikelola oleh 800 KK dan sebagian besar juga menanam singkong, jika harga terus-terusan tidak 
stabil maka kami petani selalu akan merugi,” ungkapnya.#

Foto: Pendidikan dan penguatan organisasi di SPI Sukabumi
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JAKARTA. Di tahun 2013 ini, La Via Campesina, gerakan petani kecil internasional akan merayakan ulang tahunnya ke-20. Tepat dua 
dasawarsa lalu, pada tahun 1993 sekelompok petani kecil berkumpul di Mons, Belgia yang akhirnya bersepakat untuk membuat 
sebuah gerakan petani yang mampu menyuarakan kepentingan petani (kecil) di setiap penjuru dunia.

Pada saat itu, agribisnis dan kebijakan-kebijakan pertanian semakin mengglobal dan dicengkeram oleh kekuatan kapitalis dan 

Menuju 20 Tahun La Via 
Campesina, 1993-2013

Foto: Petani kecil La Via Campesina asal Afrika sedang bercengkerama sambil mengerjakan lahan pertaniannya.

Bersambung ke hal. 9
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Aksi Petani Argentina
Tolak Perampasan Tanah

Foto: Aksi petani Argentina menolak perampasan tanah di depan gedung kongres nasional di Buenos Aires, Argentina (17/12/2012)

BUENOS AIRES. Ratusan massa yang terdiri atas petani kecil, masyarakat adat, hingga komunitas miskin perkotaan melakukan aksi 
menolak perampasan tanah dan penggusuran keluarga petani kecil di sepanjang Argentina (17/12/2012). 

Aksi yang setidaknya diikuti oleh 27 organisasi dan lembaga masyarakat sipil ini juga dilakukan untuk mengantarkan petisi 
penolakan (yang berisi 10 poin tuntutan) terhadap UU Perbenihan Argentina yang melawan konsep kedaulatan pangan. Petisi dan 
tuntutan ini sendiri ditujukan kepada Deputi Nasional, agar segera disahkan sebelum tahun 2012 berakhir.

Massa yang berasal dari berbagai provinsi di Argentina ini berkumpul tepat pukul 10 pagi, di depan gedung Kongres Nasional 
di Buenos Aires untuk menyuarakan tuntutannya. Hadir juga dalam aksi ini delegasi orang-orang Qom yang berasal dari Provinsi 
Formosa dan Chaco, yang selama ini berjuang di lahannya melawan kekerasan akibat penggusuran dan perampasan tanah.

Adolfo Farias, perwakilan dari MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena-Organisi Petani dan Masyarakat Adat Nasional-
anggota La Via Campesina) menyampaikan, sekitar pukul satu siang perwakilan massa aksi akhirnya ditemui oleh anggota kongres. 
Mereka adalah deputi Diana Conti (FPV), deputi Liliana Parada (FAP), wakil penasihat deputi Remo Carlotto (FPV), dan lainnya. 
Dalam pertemuan ini, mereka juga berjanji akan melakukan usaha-usaha agar proposal yang dibawa oleh massa aksi ini berjalan dan 
berharap agar para eksekutif juga bergabung.

Selain diterima oleh anggota Kongres, perwakilan massa aksi juga menemui Sekretaris Deputi Pertanian Emilio Persico untuk 
membahas anggaran penguatan produksi pangan dalam negeri. Melalui kerja-kerja organisasi yang terus berkelanjutan akhirnya 
pemerintah Argentina setuju untuk menaikkan anggaran 2013 hingga 250 juta Peso.

"Semua ini adalah hasil kerja-kerja bersama kita semua dalam usaha untuk menegakkan kedaulatan pangan di Argentina dan 
menghentikan perampasan tanah dan penggusuran masyarakat tani dari lahannya. Kami juga mengirimkan pesan bagi mereka yang 
masih mengagungkan perusahaan-perusahaan agribisnis transnasional yang bisanya hanya mencederai petani kecil dan menggusur 
kami dari lahannya, bahwa kami akan terus memperjuangankan hak kami," ungkap Adolfo Farias. #
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neoliberalis. Padahal para petani kecil 
juga ingin agar suara dan aspirasi mereka 
didengar, dan ingin berperan langsung 
dalam menentukan kebijakan-kebijakan 
pertanian yang berpengaruh terhadap 
kehidupan mereka.

Selama 20 tahun terakhir ini, 
perjuangan organisasi-organisasi tani 
tingkat nasional telah diperkuat dengan 
menjadi bagian dari gerakan petani 
internasional yang terinspirasi oleh 
perjuangan bersama, solidaritas, dan 
dukungan dari organisasi lain.

Koordinator Umum La Via Campesina 
Henry Saragih mengemukakan, La Via 
Campesina saat ini diakui sebagai aktor 
utama persoalan pangan dan pertanian 
global. 

"Alhamdulillah, La Via Campesina 
saat ini juga menjadi rujukan dari banyak 
institusi global seperti FAO (Food and 
Agriculture Organization - Organisasi 
Pangan dan Pertanian Dunia, IFAD 
(International Fund for Agricultural 
Development - Pendanaan Internasional 
untuk Pengembangan Pertanian), 
UNFCCC (United Nations Framework 
Convention on Climate Change - Organisasi 
PBB tentang Konvensi Kerangka Kerja 

Sambungan dari hal. 7 

Perubahan Iklim), UN-CFS (United Nations Committe on Food Security-Komite PBB tentang Ketahanan Pangan), Dewan HAM PBB, 
CBD (The Convention on Biological Diversity-Konvensi Keanekaragaman Hayati), dan lainnya. Selain itu sudah cukup dikenal oleh 
organisasi sosial dunia lainnya" ungkap Henry di Jakarta (04/01).

Henry juga menyampaikan saat ini La Via Campesina telah menjadi salah satu kunci gerakan global dunia. Organisasi yang saat 
ini kantor pusatnya berada di Jakarta ini beranggotakan sekitar 150 organisasi tani dari 70 negara yang tersebar di Afrika, Amerika, 
Asia, dan Eropa yang bersama-sama mewakili sekitar 200 juta keluarga tani di seluruh dunia dalam bingkai perjuangan yang sama, 
untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan pembaruan agraria.

Perjuangan La Via Campesina sendiri dalam 20 tahun ini antara lain meliputi usaha mempertahankan sistem pangan sehat bagi 
masyarakat lokal yang mampu menghidupi petani kecil; mempromosikan model pertanian keluarga tani kecil yang berbasiskan 
agroekologi yang adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang; pengakuan hak asasi petani - baik perempuan dan laki-
laki - di seluruh dunia, yang saat ini memberi makan 70% masyarakat dunia  untuk memiliki kehidupan yang bermartabat tanpa 
ancaman kriminalisasi; menjamin akses masyarakat ke sumber kekayaan alam seperti tanh, air, bibit, benih, ternak dan hal-hal lain 
yang mendukung produksi pangan secara agroekologis; dan menolak tegas pertanian berbasiskan agribisnis yang dijalankan oleh 
perusahaan transnasional yang mendukung model pertanian neoliberal dan berbasiskan pasar yang hanya menyengsarakan petani 
kecil.

Selanjutnya, La Via Campesina telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mempromosikan kedaulatan pangan dan 
pertanian berbasiskan keluarga tani kecil sebagai solusi terhadap krisis pangan dan iklim global. 

"Kedaulatan pangan adalah jantung dari perubahan yang dibutuhkan untuk membangun masa depan yang kita inginkan, dan 
merupakan jalan yang nyata-satunya yang mungkin bisa memberi makan seluruh umat manusia dan tetap melestarikan bumi 
pertiwi. Agar kedaulatan pangan tercapai, pembaruan agraria sejati jelas dibutuhkan, untuk mengubah sistem dan hubungan 
struktural yang mengatur sumber daya seperti tanah, benih dan air," papar Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia 
(SPI).

Ketika krisis iklim semakin buruk, La Via Campesina telah menegaskan dalam setiap forum-forum global bahwa pertanian 
agroekologis berbasiskan petani kecil yang berhasil mendinginkan planet ini, menjaga ekosistem, menyediakan lapangan pekerjaan 
dan menyediakan pangan bagi mereka yang kurang mampu. La Via Campesina meyakini, untuk menciptakan perubahan sosial yang 
masif harus terbangun aliansi dan kerjasama yang kuat sektor-sektor lain dalam masyarakat.

"Oleh karena itu, La Via Campesina mengajak semua pihak untuk mendukung perjuangan mulia ini, agar upaya-upaya yang 
dilakukan semakin intensif, seperti upaya meningkatkan advokasi untuk kedaulatan pangan dengan lembaga global dan pemerintah 
nasional, untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan mempertahankan kedaulatan benih petani, untuk mendinginkan planet 
dengan memperluas pertanian berbasiskan petani kecil melalui agroekologi, Untuk meningkatkan perjuangan pemulihan sumber 
daya alam seperti tanah, air dan benih, hingga menegakkan pembaruan agraria sejati," tambah Henry.#

Foto: Aksi petani La Via Campesina Amerika Latin. Memasuki dua dasawarsa usianya, La Via Campesina 
semakin dikenal sebagai organisasi petani (kecil) internasional yang komitmen memperjuangkan nasib petani 
kecil di seluruh dunia



PEMBARUAN TANI
EDISI 107
JANUARI 2013 C A M P E S I N O S10

La Via Campesina Berpartisipasi 
dalam Forum Sosial Dunia 
tentang Buruh Migran
MANILA. La Via Campesina (Gerakan 
Petani Internasional) berpartisipasi 
dalam Forum Sosial Dunia tentang 
Buruh MIgran ke-5 yang diadakan di 
Manila, Filipinan pada 26-30 November 
lalu.  Forum Sosial Dunia tentang Buruh 
Migran kali ini terasa cukup spesial 
karena pertama kali diadakan di Asia dan 
dihadiri lebih dari 800 orang yang berasal 
dari seluruh dunia dengan latar belakang 
yang sangat beragam, mulai dari buruh 
migran, petani, masyarakat adat, aktivis 
lingkungan, dan lainnya.

Henry Saragih, Koordinator Umum 
La Via Campesina yang turut hadir 
dalam acara ini menyampaikan, La Via 
Campesina, sebagai gerakan petani 
internasional dengan lebih dari 200 
juta anggota di seluruh dunia, selalu 
mendukung dan memberikan solidaritas 
bagi gerakan-gerakan buruh migran di 
berbagai belahan dunia

"Sejak kongres La Via Campesina ke-4 
di Itaici Brazil, kami telah menyertakan 
buruh migran sebagai bagian dari poin-
poin penting untuk penjabaran strategi 
kami dalam perjuangan para petani 
global. Oleh karena itu kami hadir di 
Manila ini untuk mempererat aliansi demi 

Foto: Beberapa momen yang terjadi dalam perhelatan World Social Forum on MIgrations (Forum Sosial Dunia 
tentang Migrasi) yang diikuti oleh La Via Campesina dan diselenggarakan di Filipina beberapa waktu lalu.

kemajuan gerakan buruh migran," ungkap Henry di Manila (26/11/2013).
Henry juga memaparkan, bagi La Via Campesina sudah cukup jelas bahwa tingginya tingkat migrasi (paksa) demi mencari 

penghidupan yang layak dan menghindari kelaparan dan kemiskinan diakibatkan oleh intensifnya sistem kapitalisme neoliberal. 
Semakin hancurnya pertanian kecil di pedesaan yang diakibatkan oleh perampasan tanah dan kriminalisasi kaum tani memaksa 
masyarakat desa mencari sumber penghidupan dengan menjadi buruh migran di kota-kota, baik di dalam maupun di luar negeri.

Carlos Marentes, petani La Via Campesina asal Brazil yang turut mengikuti acara ini menyampaikan, banyak buruh migran yang 
dulunya memiliki latar belakang sebagai petani.

"Banyak buruh migran yang dulunya petani yang telah kehilangan tempat tinggal dan lahannya akibat jeratan sistem kapitalisme, 
contohnya saja delapan dari sepuluh buruh tani yang bekerja di Amerika Serikat adalah imigran asal Meksiko. Biasanya mereka 
adalah petani kecil yang tanahnya dirampas sehingga terpaksa mencari sumber penghidupan lain sehingga bekerja di negara 
tetangganya sebagai buruh," papar Carlos.

Henry menambahkan, petani dan buruh migran adalah satu kesatuan. Di Hongkong 2005, persatuan petani kecil dan buruh 
migran, bersama sektor masyarakat sipil lainnya telah berhasil "meruntuhkan" kedigdayaan WTO yang merupakan salah satu simbol 
neoliberalisme.

"Oleh karena itu kami La Via Campesina menegaskan kembali komitmen kuat kami untuk terus membangun aliansi bersama 
gerakan buruh migran, dan bersama-sama berusaha untuk menegakkan hak-hak asasi petani dan buruh migran di seluruh dunia," 
tambah Henry.#
a

la via campesina!! viva!!!
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Nelayan dan Petani, Penjaga 
Kedaulatan Pangan Nasional

JAKARTA. Sama seperti petani, nelayan juga berkontribusi terhadap kedaulatan pangan nasional, karena hasil laut mulai dari garam 
hingga ikan-ikanan sangat tinggi dikonsumsi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi 
Laksana pada saat melakukan aksi memperingati Hari Nusantara (Bahari) di Jakarta (13/12). Aksi ini sendiri diikuti oleh sekitar 500 
nelayan dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan beberapa tokoh nelayan Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Bali.

Dalam aksi yang dimulai dari Masjid Istiqlal, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Istana Negara, Budi menyampaikan 
pemerintah belum pernah serius membahas persoalan nasib nelayan tradisional yang selama ini menjadi kelompok yang 
terpinggirkan. Nyatanya justru para nelayan Indonesia dilupakan dalam setiap momentum Hari Nusantara padahal peran penting 
para nelayan adalah cukup strategis guna mempertahankan kedaulatan pangan Indonesia.

“Nelayan tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan bahkan kebijakan yang mendorong kepada industrialisasi 
perikanan lebih kepada investasi yang hanya mengejar pendapatan negara dan mengbaikan hak-hak nelayan tradisional, baik hak 
wilayah tangkap nelayan tradisonal, hak melintas, dan hak perairan bersih dan sehat. Tapi justru malah mempersempit wilayah 
tangkap nelayan tradisonal dengan alasan konservasi dan wisata,” tegasnya.

 Budi juga menyampaikan, sudah 55 tahun Deklarasi Djuanda, namun ekploitasi sumber daya kelautan termasuk pencurian ikan 
oleh kapal asing semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama satu dekade terakhir negara mengalami kerugian sebesar 30 trilyun 
pertahun dari pencurian ikan oleh kapal asing. Jika harga satu kilogram ikan adalah 2 dolar, dan ikan yang dicuri 166 ton pertahun, 
ini adalah jumlah yang sangat fantastis. Jika para nelayan tradisonal terikat oleh tengkulak dengan hitungan 1 perahu adalah 25 juta. 
Maka bisa membebaskan sekitar 1.200.00 nelayan tradisonal yang tidak bisa menjual ikan secara leluasa dan tidak dimonopoli harga 
oleh para tengkulak,” papar Budi.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menuturkan pemerintah harus 
benar-benar memperhatikan penghidupan para nelayan, karena seperti halnya petani, nelayan adalah penyokong dan fondasi 
kedaulatan pangan Indonesia.

“Petani dan nelayan (kecil) memiliki nasib yang tidak jauh berbeda, sama-sama termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan 
para petinggi di negeri ini. Tidak hanya produk-produk pertanian yang diimpor, hasil laut juga diimpor, padahal kita sama-sama 
mengetahui bahwa wilayah laut Indonesia sangat luas dan kaya,” ungkapnya.

Sementara itu, 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara (Hari Bahari) sebab tepat pada hari tersebutlah ditandatangani 
Deklarasi Djuanda yang akhirnya mengakui kedaulatan wilayah perairan Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) yang sebelumnya hanya 3 mil dari bibir pantai berdasarkan hukum Kolonial Hindia Belanda. #

Foto: Beberapa orang dari massa Serikat Nelayan Indonesia (SNI) memegang spanduk pada saat perayaan Peringatan Hari Nusantara ke-55 di Jakarta (13/12/2012)
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Pangan 2012: Tersandung 
Impor Kedelai, Singkong 
dan Gandum

Berbagai target produksi pangan untuk beberapa komoditas direvisi pun tidak sanggup terpenuhi ditahun 2012 ini. Seperti kedelai 
misalnya, target yang buata dalah 1,9 juta ton , kemudian direvisi menjadi 1,1 juta ton dalam realisasinya hanya 780 ribu ton. 
Beberapa produk pangan yang tercapai target produksinya melalui revisi adalah padi target awalnya adalah 71 juta ton, direvisi 
menjadi 67,83 juta ton realisasinya terjadi surplus yakni 67,96 juta ton. Demikian juga dengan jagung optimis ditargetkan mencapai 
24 juta ton, direvisi menjadi 18,86 juta ton, tercapai surplus dari revisi yakni 18,96 juta ton. Untuk beberapa komoditas dapat dilihat 
dari pandangan SPI berikut ini:

Penyakit Menahun Kedelai Impor
Bahan pangan merupakan salah satu penyebab utama inflasi di Indonesia, menurut data BPS November 2012 angka inflasi 

sebesar 0,07 persen dipengaruhi terbesar oleh kelompok  makanan, minuman dan rokok. Tak heran ketika harga kedelai kembali 
melonjak tajam di pertengahan tahun ini memukul bukan saja para pengrajin tahu dan tempe namun konsumen pada umumnya. 
Pemerintah pun segera menurunkan bea masuk kedelai menjadi 0 persen.

Langkah penurunan bea masuk diambil karena 70 persen kebutuhan kedelai di Indonesia saat ini didapat dari impor. 

*Dari Catatan Akhir Tahun 2012 Serikat Petani Indonesia

Foto: Petani perempuan SPI sedang bergotong-royong mengerjakan lahan. Ketersediaan lahan produksi salah satu kunci utama untuk menghentikan impor dan men-
egakkan kedaulatan pangan Indonesia
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Penyelesaian jangka pendek yang tak 
mampu memecahkan persoalan panjang, 
penurunan bea masuk kedelai hingga 
0 persen itulah justru yang menjadi 
penyebab awal tingginya ketergantungan 
pada kedelai impor. Tahun 1999, 
pemerintah dengan kebijakan pasar 
bebasnya mulai membuka keran impor 
kedelai dan menurunkan bea masuk 
hingga nol persen seperti tahun ini. 
Langkah tersebut menyebabkan pasar 

Tabel. Indonesia importir terbesar tepung dan pati singkong di  dunia tahun 2012

nasional dibanjiri kedelai impor, akibatnya harga kedelai di tingkat petani tertekan, petani banyak yang merugi dan memilih untuk 
beralih ke tanaman lain atau terpaksa mencari pekerjaan di sektor lain.

Penghapusan bea masuk kedelai impor mempengaruhi turunnya produksi kedelai dalam negeri, bahkan selama 10 tahun 
terakhir produksi kedelai nasional tak pernah lebih dari satu juta ton. Sejak 2002 hingga 2011, produksi kedelai nasional tertinggi 
hanya sebesar 974.512 ton pada tahun 2010, sementara kebutuhan nasional sudah mencapai tiga juta ton per tahun. Data BPS 

menunjukkan impor kedelai pernah 
‘hanya’ sebesar 541 ton pada tahun 1990. 
Angka ini melonjak menjadi 2,088,616 
ton dengan nilai Rp 5,9 triliun pada 
tahun 2011 dan di triwulan I tahun 
2012 sebesar 374,870 ton dengan nilai 
202,421,000 US dollar atau setara dengan 
Rp 1,8 triliun.

Langkah strategis yang perlu segera 
dilakukan ialah menggenjot peningkatan 
produksi lokal.  Gairah berproduksi 
kedelai harus ditingkatkan kembali 
dengan memastikan insentif bagi petani 
yang menanam kedelai. Meningkatkan 
luas lahan produksi dan memberikan 
pelatihan serta dukungan input bagi para 
petani kedelai. Jika Menteri Pertanian 
belum lama ini mengumumkan terdapat 
2,1 juta hektar lahan produktif dari 7 juta 
lahan terlantar yang ada hari ini mengapa 
lahan-lahan tersebut tidak didistribusikan 

kepada para petani kedelai maupun tanaman pangan lainnya untuk sungguh-sungguh kembali mencapai swasembada pangan di 
Indonesia dan melepaskan ketergantungan dari pangan impor.

Mandeknya Diversifikasi Pangan Lokal: Impor Singkong dan Gandum

Dengan mencuatnya informasi terkait impor tepung dan pati singkong, ini cermin dari inkonsistensi kebijakan dan 
keberpihakannya kepada rakyat tani. Betapa tidak Indonesia sebagai produsen singkong terbesar di Asia yakni mencapai 28 jutan 
ton  melebihi Thailand 26,6 juta ton, namun kita tetap impor dengan berbagai dalih. Sisi lain dengan mandeknya industri perdesaan 
yang terkait singkong atau ubi kayu ini makin jauh perjuangan kita untuk mengurangi importasi gandum dan terigu. Harapannya 
ubi kayu, sagu dan karbohidrat lainnya mampu mengurangi ketergantungan 100% Indonesia dari produk olahan gandum dan terigu 
impor. Artinya juga ini tanda mandeknya diversifikasi pangan produk lokal. Demikian juga jauhnya kesejahteraan petani singkong, 
singkong kami di Sukabumi hanya mampu dijual seharga maksimal Rp. 600/kg.

Gandum/terigu sebagai bahan pangan telah memasuki segala aspek kehidupan setiap lapisan masyarakat di Indonesia dalam 
kurang lebih empat dekade terakhir. Ketika program diversifikasi pangan berbasis produk lokal mandek, pangan berbasis terigu 
terus meningkat. Saat ini Konsumsi gandum Indonesia per tahun 21 kg/kapita, terbesar kedua setelah beras. Seluruh kebutuhan 
gandum di Indonesia masih 100 persen diimpor, sebanyak 1.382.187 ton dan tepung terigu sebanyak 151.514 ton hanya pada 
triwulan I tahun 2012 saja, tahun 2011 total impor gandum Indonesia mencapai 5.648.065 ton dengan nilai 2,2 milyar US Dollar 
membuat Indonesia menjadi  importir gandum terbesar kedua di dunia setelah Mesir. Sementara pangsa pasar tepung terigu 
mencapai sekitar 4,8 juta ton dimana dari total tersebut tepung terigu hasil olahan dalam negari sekitar 86 persen dan 14 persen 
sisanya impor langsung. #

tanah untuk petani (penggarap) !!!
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Muswil DPW SPI Sumut, 
Dari Desa ke Panggung Dunia

MEDAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan Musyawarah 
Wilayah (Muswil) I di gedung BAPELKES, Medan, 10-12 Desember 2012. Henry Saragih, Ketua Umum SPI, yang hadir dan membuka 
muswil ini menyampaikan, Sumut adalah salah satu tempat yang memiliki nilai historis bagi perjuangan SPI. Hal ini  karena SPI yang 
pada awalnya bernama Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dideklarasikan tanggal 8 juli 1998 di Kampung Dolok Maraja, Desa 
Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara oleh sejumlah pejuang petani Indonesia.

“Organisasi tercinta kita ini lahir di kampung kecil di Sumatera Utara, dan alhamdulillah berkat kegigihan kita semua saat ini SPI 
telah dikenal sebagai organisasi massa petani yang komitmen memperjuangkan nasib petani kecil dan tak bertanah,” ungkapnya.

Henry juga menyampaikan, perjuangan yang dimulai dari kampung-kampung ini sekarang telah mendunia. Hal ini ditandai 
dengan deklarasi Hak Asasi Petani yang diajukan SPI bersama gerakan masyarakat sipil lainnya dan telah diterima sebagai resolusi 
Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Walaupun sudah diakui oleh Dewan HAM PBB, perjuangan kita ini masih panjang, oleh karena mari kitaperbanyak pendidikan 
dan kaderisasi di seluruh tingkatan organisasi. Pendidikan adalah ruh organisasi dan gerakan kita, untuk menghasilkan kader dan 
pimpinan gerakan yang militan,” tambah Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional).

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) SPI Sumut, Wagimin menyampaikan semakin hari, jalan yang harus 

Foto bersama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih bersama pengurus demisioner DPW SPI Sumatera Utara periode kepengurusan 2008 -2013 
dalam acara Muswil I DPW SPI Sumatera Utara

Bersambung ke hal.15
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sambungan dari hal.14

MENDATAR
3. Tandan Buah Segar    7. Urusan pertanian    9. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) 
mengenai pemerintahan negara atau thdp negara lain    11. Kata ganti kepunyaan    12. Harta benda 
peninggalan orang yg telah meninggal    14. Makan, minum    17. Insinyur (Singkatan)    18. Rumah Sakit
19. Percaya    21. Berpaut (pada, dengan)    22. Memijit, menggosok    24. Orang atau perusahaan perantara
26. Public Relation    27. Indeks Prestasi    30. Huruf    32. Makanan    35. Warga Negara Indonesia
37. Bulan (matahari) gelap sebagian atau seluruhnya dilihat dari bumi    39. Kesusahan hati    41. Hutan 
Tanaman Industri

MENURUN

1. Tidak kurang, tidak lebih    2. Nada keenam    3. Syarat mutlak kesejahteraan petani    4. Jarak (antara 
huruf cetak atau antara baris tulisan)    5. Diulang, organ tubuh untuk mengunyah    6. Kata ganti orang 
pertama    8. Rancangan Undang-Undang    10. Usia senja, uzur    12. Lengkap; penuh lengkap    13. Suku, 
Agama, Ras    15. Sejenis senjata dalam olaharaga wushu    16. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati 
yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan    20. Tangga nada    21. Huruf keempat dalam 
aksara Arab    23. Alat pencernaan makanan    26. Alat musik pukul    28. Tanah yang digarap dan diairi 
untuk tempat menanam padi    29. Pendapat    31. Kredit Pemilikan Rumah    33. Kata tanya    34. Konsepsi 
individu tentang dirinya sendiri    36. Daerah Aliran Sungai    38. Sel darah merah    40. Taman Kanak Kanak

ditempuh untuk meraih cita-
cita perjuangan SPI semakin 
berat. Namun menurutnya, 
beratnya tantangan yang 
dihadapi tidak boleh 
sedikitpun menyurutkan 
langkah untuk berdiri di 
barisan terdepan perjuangan 
kaum tani.

“Semakin keras 
tantangan tersebut, harus 
membuat kader-kader SPI 
makin militan dan radikal 
dalam menegakkan cita-cita 
organisasi. Tempat paling 
utama bagi para kader SPI 
adalah di tengah-tengah 
perjuangan konflik agraria, 
di tengah-tengah petani dan 
rakyat yang ditindas dan 
dinistakan. Disanalah lahan 
yang paling subur untuk 
menyemai benih-benih 
gerakan rakyat,” ungkap 
Wagimin.

Wagimin juga 
menambahkan seluruh 
pimpinan dan kader SPI 
harus mampu menjadi motor 
penggerak bagi persatuan 
gerakan rakyat.

“Bangun komunikasi 
dengan kaum buruh, nelayan 
dan rakyat lainnya, pimpin 
mereka untuk menggerakkan 
perubahan. Perluas basis 
massa organisasi. Seluruh 
kader SPI harus giat dan 
tanpa pamrih untuk terus 
bergerak dari desa ke desa, 
membentuk basis-basis baru, 
” tambahnya.

Sementara itu, muswil 
ini akhirnya menetapkan 
Zubaidah sebagai Ketua 
Badan Pelaksana Wilayah 
(BPW) SPI untuk periode 
2012-2017. Dalam muswil 
ini juga diberikan sebuah 
plakat tanda jasa kepada alm.  
Wiwik M. Kristina, seorang 
pejuang petani perempuan 
SPI asal Sumatera Utara. 
Muswil ini sendiri dihadiri 
oleh seratusan peserta yang 
berasal dari perwakilan-
perwakilan Dewan Pengurus 
Cabang (DPC), dan Dewan 
Pengurus Ranting (DPR) 
SPI se-Sumatera Utara, dan 
beberapa perwakilan Ormas 
dan LSM lainnya.#
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Serikat Petani Indonesia di 2012

JAKARTA. Tahun 2012, telah kita lewati dengan bersama. Oleh karena itu di Tabloid Pembaruan Tani edisi Januari 2013 ini, redaksi ingin 
menampilkan beberapa foto yang menunjukkan momen-momen penting selama 2012. (Kiri atas) Aksi SPI yang tergabung dalam Sekber 
Pemulihan RI. (Kanan Atas) Partisipasi SPI dalam perhelatan Rio +20 di Rio De Janeiro, Brasil. (Kiri Tengah) Penandatanganan MoU antara 
SPI dengan Utusan Khusus Presiden pada saat perayaan peringatan Hari Ulang Tahun SPI ke-14 di Sibaladuang, Lima Puluh Kota, Sumatera 
Barat. (Kanan Tengah) Seminar Internasional Pembaruan Agraria di Abad 21, diselenggarakan oleh La Via Campesina dan SPI di Bukit Tinggi, 
Sumatera Barat. (Kiri Bawah) Aksi ribuan masaa petani SPI Jambi merayakan Hari Tani Nasional. (Kanan Bawah) Aksi merayakan Hari Tani 
Nasional di Jakarta.


