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   BAB III 

STRATEGI GERAKAN MST DALAM KONTEKS DOMESTIK 

 

 

Sangat penting dalam suatu gerakan untuk menciptakan hubungan 

domestik. Jaringan antara gerakan MST dengan pihak yang mendukung mereka 

dalam wilayah domestik sangat membantu . Karena demi menjaga kelangsungan 

hidup mereka dalam memperoleh kepentingannya. Dukungan yang diberikan 

tidak hanya berupa uang. Dukungan melalui ide, pendidikan, rancangan strategi 

dan lainnya merupakan bentuk dukungan juga. Aktor yang tergabung dalam 

dukungan atau kerjasama dalam kawasan domestik beragam. Dukungan datang 

dari wilayah Bahia, para seniman Brazil, dan Menteri Lingkungan Brazil. 

3.1. Program Pelatihan dan Pendidikan  

Kesadaran mengenai perlunya pendidikan dalam gerakan sosial ini 

menciptakan berbagai program. Terkait program pembangunan karakter dan 

kepribadian untuk menjadi pemimpin dalam suatu gerakan. Didirikannya program 

Formação dalam bahasa Portugis yang artinya pelatihan. Di sinilah lahirnya para 

pemimpin yang dapat memimpin gerakan MST. Karena kesinambungan terkait 

perjuangan membutuhkan pengetahuan yang baik untuk menangani hal-hal praktis 

maupun untuk memahami konjungtur ekonomi dan sosial politik. Beserta program 

pelatihan lainnya yang menunjang terbentuknya karakter dan kreatifitas para 

anggota MST. 
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Program pendidikan dan pelatihan politik oleh MST ini lahir dari berbagai 

pengalaman. Berbagai pengalaman selama bertahun-tahun perlahan menciptakan 

pemikiran politik  dan refrleksi filosofi tentang bagaimana pentingnya 

kepemimpinan dan kaderisasi dalam proses pembangunan organisasi. Beberapa 

tokoh pemikir telah dipelajari seperti Karl Marx, V. I. Lenin, Rosa Luxemburg, 

Leon Trotsky, Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh, Antonio Gramsci, Jose Marti, Simon 

Bolovar, Che Guevara, Jose Carlos Mariategu, Augusto C. Sandino, Farabundo 

Marti, Julio Antonio Mella, Carlos Marighella dan Frlorestan Fernandes.
1
 Nama-

nama tersebut merupakan nama tokoh yang mengisi dan membuka pola pikir 

gerakan MST. Secara tidak langsung, pola seperti ini merupakan pola 

pembelajaran yang efektif. Karena dengan berbagai ilmu pengetahuan yang 

dipelajari, akan menunjang keaktifan anggota gerakan untuk melakukan inovasi-

inovasi baru. 

Sekolah yang didirikan oleh gereakan MST yang berada di wilayah Sao 

Paulo Brazil contohnya. Sekolah yang bernama Nasional Florestan Fernandes 

sebagai sekolah wadah pelatihan para militan maupun gerakan sosial lain selain 

MST dapat belajar di tempat tersebut.
2
 Gerakan sosial lainnya seperti yang berasal 

dari Norwegia. Pembelajaran yang diterapkan mengenai perjuangan orang-orang 

di wilayah Brazil. Pelajaran mengenai bagaimana memperkuat suatu pondasi 

gerakan dan memperkuat dalam sisi kerohanian. Sekolah ini diresmikan pada 

                                                           
1
 Dawn M. Plummer, 2008,  Leadership Development and Formação in Brazil’s Landless Workers 

Movement (MST), New York: The City University of New York, pp.16 
2
 TV Brazil, 2015, MST Investe na Formação de Ativistas e Lideranças do Campo, diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=3mf2obRkRmI (13/01/2018,19.01 WIB) 

https://www.youtube.com/watch?v=3mf2obRkRmI
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tahun 2005 serta didirikan oleh aktivis MST.
3
 Dana yang digunakan dalam 

pembangunan sekolah ini sebagian besar berasal dari penjualan buku yang 

diciptakan oleh fotografer Sebastiao dan sumbangan yang diberikan oleh para 

relawan. Sekolah ini memiliki empat bangunan yang bisa menampung 200 orang.
4
 

Dibangun juga bangunan perpustakaan yang didalamnya terdapat ruang kesenian. 

Lebih dari 40.000
5
 buku yang tersedia dan disediakan untuk semua pemukim 

maupun militan. Tidak hanya sarana belajar secara teori yang disediakan oleh 

MST, namun disediakannya media pembelajaran secara langsung yang masuk 

kedalam ilmu terapan. Seperti disediakannya lahan kosong yang disediakan untuk 

bercocok tanam. Kebun yang berada di sekitar sekolah mereka manfaatkan untuk 

media penanaman jagung, kubis, selada dan sayuran lainnya. Hasil dari 

perkebunan sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan dikonsumsi 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

3.1.1. Pengembangan dan Pelembagaan Pelatihan 

Pelatihan yang diadakan oleh gerakan ini menggunakan berbagai metode. 

Seperti pelatihan yang diadakan di wilayah Caera pada tahun 2016 bulan Januari.
6
 

Dengan pendidikan mereka mampu mengembangkan beragam kreativitas. Dari 

metode pemberantasan buta huruf untuk pemukim, mereka mampu memperbaiki 

pendidikan yang sebelumnya sangat tidak layak maupun kurang memadai. Dalam 

program pemberantasan buta huruf yang ditujukan untuk kaum muda dan orang 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 MST, 2016, Sem Terra Usam a Criatividade Para DesenvolverEexperiênciasEeducacionais no 

Ceará, diakses dalam http:// www.mst.org.br/2016/01/27/ao-som-das-latas-a-horta-madala-sem-

terra-desenvolvem-experiencias-educacionais-no-ce.html (17/11/2017,01.23 WIB) 

http://www.mst.org.br/2016/01/27/ao-som-das-latas-a-horta-madala-sem-terra-desenvolvem-experiencias-educacionais-no-ce.html
http://www.mst.org.br/2016/01/27/ao-som-das-latas-a-horta-madala-sem-terra-desenvolvem-experiencias-educacionais-no-ce.html
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dewasa ini juga memberikan pendidikan mengenai bidang reforma agraria. 

Pendidikan mengenai reformasi agraria ini tidak lain untuk memberikan 

pandangan yang luas terhadap masyarakat. Menambah ilmu terkait reformasi 

agraria dan mendorong mereka untuk lebih bersemangat dalam mewujudkan 

reformasi agraria. Disisi lain juga untuk menuntut  kesejahteraan dan hak akan 

tidak meratanya pendidikan dan hak lainnya. Selanjutnya para pemukim akan 

merefleksikan semua tuntutan dengan mengadakan demonstrasi. 

 Pada tahun 2007 ribuan pekerja pedesaan telah mengadakan demonstrasi 

di seluruh negara bagian Brazil.
7
 Penuntutan ini atas nama pembangunan sekolah 

menengah yang diinginkan oleh para pemukim yang berada di pedesaan. Setelah 

penuntutan dilakukan, dibangunlah sebuah sekolah yang bernama João Santos 

Oliveira. Ini adalah sebuah prestasi dimana perjuangan yang tidak sia-sia telah 

diraih. Pada tahun 2016 sekolah João Santos Oliveira tercatat sudah memiliki 

kurang lebih 170 siswa. Siswa tersebut berasal dari wilayah permukiman sekitar. 

Dari pencapaian tersebut, dimulailah proses pendidikan dengan 

diaplikasikan kepada para pemukim lainnya. Dengan cara ini mereka dapat 

merealisasikan sistem pembelajaran yang berbeda dari sekolah umum lainnya. 

Karena dalam proses pendidikan ini mereka menyajikan komponen terkait realitas 

sosial, politik dan organisasi dalam  kehidupan pedesaan.
8
  Ada beberapa mata 

pelajaran yang diajarkan seperti disiplin dalam pola kerja suatu organisasi, 

matematika, geografi, teknik produktif dan studi agronomi. Ditambah dengan 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Movimento Sem Terra, 2016, Educação e Formação no MST, diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=ycotsNxotgg&list=PLs_FebLgno7ZoBeQVmjD3G39jEtrHwh

A8&index=2 (07/01/2018,19.23 WIB) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLs_FebLgno7ZoBeQVmjD3G39jEtrHwhA8
https://www.youtube.com/watch?v=ycotsNxotgg&list=PLs_FebLgno7ZoBeQVmjD3G39jEtrHwhA8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ycotsNxotgg&list=PLs_FebLgno7ZoBeQVmjD3G39jEtrHwhA8&index=2


55 
 

fasilitas kerja lapang yang disediakan untuk para kaum terpinggirkan. Kurang 

lebih seluas 10 hektar dengan kebun pembibitan dan tempat pelajar untuk belajar 

berbagai pengalaman tentang agroekologis. 

Gambar 3.1. Lahan Percobaan Pertanian dan Reformasi Agraria 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.mst.org.br/2016/01/27/ao-som-das-latas-a-horta-madala-

sem-terra-desenvolvem-experiencias-educacionais-no-ce.html   

 

 

Pelatihan yang dilakukan fokus kepada lingkungan. Karena dari proyek 

tersebut mereka ingin lebih dekat dan memahami alam dan memahami jauh lebih 

baik bagaimana berhubungan dengan alam sekitar. Alam juga yang memberikan 

mereka makan dan kebutuhan lainnya. Maka dari itu tidak heran bila mereka 

sangat anthusiast dengan program kerja lapang ini. Dengan proyek pembangunan 

kedaulatan pangan yang dimulai sejak dini. Proyek ini dibawakan dengan 

http://www.mst.org.br/2016/01/27/ao-som-das-latas-a-horta-madala-sem-terra-desenvolvem-experiencias-educacionais-no-ce.html
http://www.mst.org.br/2016/01/27/ao-som-das-latas-a-horta-madala-sem-terra-desenvolvem-experiencias-educacionais-no-ce.html
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proposal pengajaran pengolahan kebun sayur.
9
 Dalam praktiknya, kontribusi 

proses ngajar-mengajar diterapkan beberapa disiplin ilmu. Ditambah dengan 

jaminan terkait gizi dan jaminan kesehatan terhadap siswa-siswi.  

Pemahaman akan pentingnya kesehatan bagi keberlangsungan hidup 

menekankan para siswa maupun pemukim untuk pintar memilih makanan mana 

yang tidak mengandung pestisida. Pestisida merupakan racun yang bisa merusak 

kesehatan. Karena dominan masyarakat Brazil adalah para petani, maka sangat 

penting untuk menekankan pemahaman bagaimana baik buruknya cara bertani. 

Pemahaman dan pelajaran akan pentingnya menjaga makanan ini dilaukan karena 

beberapa alasan. Salah satu alasannya yaitu untuk menjaga mereka dari maraknya 

penggunaan pestisida yang dilakukan oleh perusahaan besar dan agrobisnis.
10

 

Penggunaan bahan-bahan kimia dalam agribisnis modern sangat 

mengkhawatirkan. Maka dari itu, gerakan MST melakukan alternatif lain untuk 

mengantisipasi terjadinya gangguan kesehatan terhadap para pemukim. 

Semua hasil produksi dalam penanaman yang berada diperkebunan akan 

diperuntukkan untuk kebutuhan gizi anak-anak yang berada di sekolah. Hasil 

tanaman yang dihasilkan juga dimanfaatkan sebagai apotek sendiri dan sebagai 

bank benih. Keberadaan taman disekolah akhirnya merubah kebiasaan makan 

anak-anak yang berada disekolah. Dengan adanya tanaman atau sayuran yang 

tumbuh dengan hasil penanaman mereka, mereka mau mengkonsumsi sayuran 

hasil dari kebun mereka yang mereka tanam juga. Kebiasaan itu menjadi 

                                                           
9
 Gustavo Marinho, 2016, Sem Terra Usam a Criatividade Para Desenvolver Experiencias 

Educacionais no Caera, diakses dalam http://www.mst.org.br/2016/01/27/ao-som-das-latas-a-

horta-madala-sem-terra-desenvolvem-experiencias-educacionais-no-ce.html (12/02/2018,13.17 

WIB) 
10

 Ibid. 

http://www.mst.org.br/2016/01/27/ao-som-das-latas-a-horta-madala-sem-terra-desenvolvem-experiencias-educacionais-no-ce.html
http://www.mst.org.br/2016/01/27/ao-som-das-latas-a-horta-madala-sem-terra-desenvolvem-experiencias-educacionais-no-ce.html
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kebiasaan yang baik karena dari pendidikan lokakarya makanan dan agroekologi 

semua orang menyetujui program yang nantinya dapat dimanfaatkan hasilnya oleh 

semua orang. 

3.2.  Kerjasama antara MST dengan Bahia, Gerakan, Universitas, 

Seniman, dan Menteri Lingkungan di Brazil.  

Gerakan ini tidak hanya melakukan kegiatan yang didalamnya terdapat 

tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan terkait reformasi tanah, reformasi ekonomi, 

dan peningkatan belanja publik. MST dengan upaya lain melakukan pelatihan dan 

menyelenggarakan guna kemajuan dan kesejahteraan dalam mewujudkan keadaan 

yang diinginkan. Yaitu keadaan dimana terpenuhinya hak kaum terpinggirkan dan 

pemerintah untuk melakukan reforma agraria yang seutuhnya. Melalui berbagai 

kegiatan seperti diselenggarakannya pelatihan untuk kaum militan di Bahia pada 

tahun 2016.
11

 Bahia adalah salah satu negara bagian Brazil. Diselenggarakannya 

kegiatan ini membawa tema yang berbeda karena terdapat tantangan tersendiri 

untuk memajukan pemukim dan peserta perkemahan. 

Kurang lebih terdapat 70 militan berpartisipasi dalam pelatihan ini,
12

 

khususnya pelatihan yang difokuskan pada bidang politik. Pelatihan ini diadakan 

di Sekolah Populer Agroekologi dan Agroforestria Egidio Brunetto di Prado, yaitu 

wilayah Bahia selatan. Dengan berbagai topik telah dibawakan, mulai dari studi 

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan perjuangan. Perjuangan yang 

diangkat dalam pelatihan ini berfokus pada perjuangan untuk mendapatkan tanah 

                                                           
11

 MST, 2016, MST Realiza o 1º Curso Estadual de Formação de Militantes da Bahia, diakses 

dalam http://www.mst.org.br/2016/08/31/mst-realiza-o-1o-curso-estadual-de-formacao-de-

militantes-da-bahia.html (13/12/2017,23:11 WIB) 

12
 Ibid. 

http://www.mst.org.br/2016/08/31/mst-realiza-o-1o-curso-estadual-de-formacao-de-militantes-da-bahia.html
http://www.mst.org.br/2016/08/31/mst-realiza-o-1o-curso-estadual-de-formacao-de-militantes-da-bahia.html
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di wilayah Brazil. Hingga topik mengenai hubungan feminisme, patriarki dan 

gender. 

Gambar 3.2. MST Realiza o 1º Curso Estadual de Formação de Militantes da 

Bahia (MST Gelar Kursus Pelatihan untuk Militan di Bahia yang ke-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.mst.org.br/2016/08/31/mst-realiza-o-1o-curso-estadual-de-

formacao-de-militantes-da-bahia.html  

 

Keuntungan bagi para pemukim dari kerjasama ini berupa peningkatan 

tingkat kesadaran akan militansi terkait gerakan ini. Terutama pada kudeta 

institusional yang dipicu oleh Presiden Dilma Rousseff.
13

 Karena pada masa 

pemerintahan Dilma Rousseff dijanjikannya akan reforma agraria yang lebih 

berpihak pada kaum terpinggirkan. Faktanya masih banyak masyarakat yang 

kecewa akan penanganan Dilma terhadap keberlangsungan hidup dan 

kesejahteraan hak para pemukim. Karena ketimpangan ini para pemukim mencari 

cara lain untuk dapat memperoleh haknya. Dengan cara seperti pelatihan inilah 

mereka mampu menciptakan sumber penghidupan. Selama lima belas hari 

pelatihan ini diberlangsungkan di Bahia. Didalam program pelatihan diadakan 

pembelajaran serta perdebatan terkait beberapa tema menarik. Beberapa tema 

                                                           
13

 Ibid. 

http://www.mst.org.br/2016/08/31/mst-realiza-o-1o-curso-estadual-de-formacao-de-militantes-da-bahia.html
http://www.mst.org.br/2016/08/31/mst-realiza-o-1o-curso-estadual-de-formacao-de-militantes-da-bahia.html
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dimediasi oleh perwakilan kepemimpinan gerakan nasional tersebut. Perwakilan 

seperti Kelyy Mafort yang berasal dari Sao Paulo dan Jose Ricardo dari Caera.
14

 

Semua ini berawal dari tekad dan rasa percaya yang tinggi terhadap perubahan 

yang ingin mereka wujudkan. Ricardo percaya bahwa para pemukim perlahan 

dapat berubah secara konstan. Studi yang telah dilakukan selama pelatihan ini 

telah membantu memperbaiki keadaaan serta menjadi penguat gerakan MST. 

Disiniah strategi advokasi berperan, penguatan di sini diartikan sebagai dasar 

dukungan secara fisik maupun psikologi. Seperti inovasi-inovasi teknologi yang 

sangat membantu proses pengolahan hasil tani maupun untuk kebutuhan lainnya. 

Maka dari itu jaringan sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap 

kesuksesan masing-masing gerakan. Inovasi yang didapatkan oleh masing-masing 

LSM maupun individu yang bermitra memberikan solusi. Melalui proses 

pertemuan dan saling berbagi ilmu oleh MST dengan gerakan akar rumput 

lainnya.  

Pada akhirnya dalam kegiatan pelatihan ini para peserta akan mendapatkan 

sertifikat.
15

 Pemberian sertifikat dimaksudkan sebagai bentuk pernyataan 

penyelesaian dimana para anggota nantinya dianggap siap untuk mengorganisir 

gerakan. Tantangan lain seperti menghadapi agribisnis, ketidaksetaraan sosial 

teruntuk memperkuat perjuangan dalam membela kaum terpinggirkan. Pelatihan 

ini sangat bermanfaat untuk membangun pondasi atau basis gerakan. Karena 

gerakan ini paham akan apa yang harus dipersiapkan guna menghadapi masalah. 

Masalah yang datang dari pihak pemerintah maupun pihak gerakan itu sendiri.  

                                                           
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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Pada tahun 2014, suatu kebanggaan bagi gerakan ini untuk bisa 

berkoordinasi dengan berbagai ilmuan. Dengan ENFF, MST berkoordinasi 

dengan para guru terkenal dan para pemikir dunia. Seperti Istvan Mezaros, 

Eduardo Galeano, Aleida Guevara, Ignacio Ramonet, Jean Ziegler, Walter Salles, 

Ana Esther Cecena, Isabel Mona, Isabel Rauber, Francois Houtart, Fernando 

Martinez, Armando Bartra, Marta Harnecker, Michel Lowy, Claudio Kartz, 

Richard Gott dan Carlos Barrientos.
16

 Kegitan berbagi ilmu diberikan oleh mereka 

kepada para pemukim. Tujuannya untuk membuka wawasan dan mata para 

pemukim akan perluya pendidikan. Dengan pendidikan mereka dapat memahami 

apa yang sedang mereka perjuangkan. Dampak dan hasil apa yang akan mereka 

dapatkan dari perjuangan yang mereka lakukan selama ini. 

Proses perjuangan yang sangat lama dan panjang mampu mengubah 

kondisi para pemukim. Perlahan namun pasti serta berbagai kemenangan dan 

kerugian menurut mereka adalah sebagian dari warisan sejarah yang secara politis 

membangun sebuah gerakan yang didambakan. Tidak banyak gerakan yang 

mampu bertahan seperti gerakan MST ini. Patut untuk diakuinya gerakan ini 

sebagai gerakan yang sukses. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi 

anggota MST, gerakan ini juga memberikan dampak baik lainnya bagi gerakan 

sosial di berbagai wilayah di luar wilayah Brazil. Bagi negara Indonesia 

                                                           
16

 Maria Eleusa Da mota, 2015, Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e Escola 

Nacional Florestan Fernandes – ENFF: a Construcao da Edudacaco do Campo no Brazil, 

Universidade Federal de Uberlandia, diakses dalam 

http://www.mstemdados.org/sites/default/files/2015%20Maria%20Eleusa%20da%20Mota.pdf 

(28/03/2018,20.48 WIB) 

http://www.mstemdados.org/sites/default/files/2015%20Maria%20Eleusa%20da%20Mota.pdf
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contohnya, dimana Indonesia sempat mengadakan pertukaran dengan MST.
17

  

Sangat pantas bila gerakan ini mampu mendorong gerakan lainnya dalam 

pembenahan tingkat basis maupun pusat suatu gerakan. Selama kurang lebih 33 

tahun, gerakan ini masih eksis dan menjadi percontohan. 

Gambar 3.3. Salah Satu Acara Pameran Fotografi dalam Peringatan 25 

Tahun Lahirnya MST pada Tahun 2005, dengan Tema Perjuangan dan 

Pencapaian. 

 

Sumber: https://www.mstbrazil.org/content/culture-collective  

Pada tahun 2001 gerakan MST juga melakukan upaya memperkuat 

identitasnya. Meliputi beberapa karya budaya kolektif seperti lewat puisi, tari, 

karya fotografi, musik dan teater.
18

 Diciptakan lagu-lagu yang bertemakan 

perjuangan dan kisah para pemukim oleh para seniman Brazil. Dibentuk suatu 

kerjasama antara MST dengan Augusto Boal’s Theater of the Oppressed Centre 

                                                           
17

 SPI (serikat Petani Indonesia), 2011, Catatan Perjalanan: Belajar dari MST Brazil, diakses 

dalam http://www.spi.or.id/catatan-perjalanan-belajar-dari-mst-brazil/ (11/11/2017,21.57 WIB) 
18

Friends of the MST ( FMST), Culture Collective, diakses dalam 

http://www.mstbrazil.org/content/culture-collective (01/03/2018,19.40 WIB) 

https://www.mstbrazil.org/content/culture-collective
http://www.spi.or.id/catatan-perjalanan-belajar-dari-mst-brazil/
http://www.mstbrazil.org/content/culture-collective
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(CTO). Theater of the Oppressed adalah bentuk teater representasi peristiwa para 

kaum tertindas. Centro de Teatro do Oprimido dalam bahasa portugis adalah  

asosiasi non-profit yang bergerak dalam bidang sosial budaya.
19

 Asosiasi ini 

berada di Rio de Janeiro, Brazil. CTO membuat karya yang disebarkan ke seluruh 

dunia dan Brazil. Fokus karya yang disajikan dalam aspek pendidikan, hak asasi 

manusia, kesehatan dan budaya.
20

 Kegiatan ini sering dilakukan pada pentas seni 

didalam acara kongres dan ritual mistica. Karena diyakini bahwa ketika teater 

ditampilka maka akan semakin menambah kekuatan dan keyakinan para anggota 

MST terhadap apa yang mereka perjuangkan saat ini. 

Karya budaya kolektif ini diupayakan menyebar secara luas dan dilakukan 

di berbagai wilayah. Pada tahun 2002 MST juga berkesempatan untuk mengisi 

acara dalam Pekan Nasional Kebudayaan Brazil dan Reformasi Agraria. Acara itu 

diadakan di Universitas UERJ (Estadual do Rio de Janeiro).
21

 Berselang dua 

tahun, MST melakukan  hubungan jaringan dengan universitas Pernambuco yang 

terletak di Redife yaitu  UFPE (Universidade Federal de Pernambudo).
22

  Dua 

kegiatan itu bertujuan untuk mempromosikan nilai budaya dan untuk 

merefleksikan perjuangan untuk reformasi agraria yang dilakukan oleh 

masyarakat sipil Brazil.  

                                                           
19

 Augusto Boal’s, Center for the Theater of the Oppressed, diakses dalam 

https://www.ctorio.org.br/ (28/03/2018,18.59 WIB) 
20

 Augusto Boal’s, Augusto Boal, Center for the Theater of the Oppressed (CTO), diakses dalam 

https://www.ctorio.org.br/about/augusto-boal/ (28/03/2018,19.18 WIB) 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 

https://www.ctorio.org.br/
https://www.ctorio.org.br/about/augusto-boal/
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Menteri lingkungan Brazil juga turut ikut andil dalam dukungan terhadap 

MST.
23

 Program pendidikan terhadap lingkungan bagi para guru, para pemimpin, 

para pemukim dan ahli teknis. Program ini dilakukan dibeberapa wilayah di kota 

Aimores, Miras Gerais. Pada tahun 2013 Menteri Lingkungan Brazil membuat 

perjanjian program pendidikan lingkungan dengan MST. Program ini juga 

dilakukan untuk gerakan petani lain seperti Movimento dos Pequenos Agricultores 

(MPA). Pelatihan ditujukan untuk para gerakan akar rumput untuk dapat 

mengembangkan pendidikan agroekologi.
24

 Program ini ditujukan untuk 

memperkuat pertanian keluarga, agroekologi dan mengenai pengaturan 

lingkungan properti pedesaan. Prioritas program ini ditujukan kepada para 

pemuda dan wanita.  Kegiatan pengajaran meliputi  teoritis dan praktis, kunjungan 

teknis, kegiatan lapangan, pertukaran pengalaman, penelitian sosio-lingkungan 

partisipatif, seminar dan lokakarya.
25

  

Ikut andil pemerintah dalam hal ini tidak luput dari perhatian. Upaya 

pengambil perhatian pemerintah selama ini dilakukan. Seperti demonstrasi di 

depan gedung pemerintah, demonstrasi dijalanan, serta menduduki lahan milik 

perusahaan asing juga dilakukan. Adapun keuntungan lain yang didapat oleh 

gerakan MST setelah bebebrapa perjuangan yang mereka lalui. Pada tahun 2004 

pemerintah Brazil tercatat sudah menunjukkan hasil dari reformasi tanah.
26

 Dari 
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kebijakan distribusi lahan mereka telah memukimkan 81.000 keluarga. 

Pendistribusian tanah itu berhasil diraih walau tidak sesuai dengan target 

sebelumnya. Total 115.000 untuk pemukim namun hanya 81.000 keluarga yang 

berhasil diberikan lahan. Pada tahun itulah Presiden Luiz Inacio Lula da Silva 

menjabat. Namun dengan tidak sabarnya gerakan MST merencanakan strategi 

baru untuk menyegerakan reformasi agraria dengan caranya. 

Pada 2009 UFC (Universidade Federal do Caera) yaitu universitas yang 

berada di wilayah Caera mengadakan kerjasama dengan MST. Dengan 

diadakannya kursus jurnalisme yang ditujukan kepada para pemukim dari anggota 

gerakan MST. Program ini menyediakan 60 kursi per tahunnya, yang akan 

diberlangsungkan empat tahun kedepannya. Tujuan diadakannya pelatihan 

jurnalisme ini adalah untuk memperkuat wilayah pedesaan Brazil, sebagai 

wilayah yang kuat dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, politik, budaya maupun 

etika. Pengajar yang disediakan adalah para profesor dari UFC.   

Pada tahun 2015 MST mendapatkan dukungan dari organisasi militan 

muda, yang biasa disebut dengan Levante Popular da Juventude. Organisasi ini 

berfokus pada perjuangan massa dan berorientasi pada transformasi masyarakat 

terhadap ketidakadilan, khususnya yang terjadi di wilayah Brazil.
27

 Pada tahun itu 

dukungan yang diberikan oleh Levante Popular da Juventude  terhadap 

masyarakat tanpa lahan untuk memiliki akses lahan. Dukungan diperuntukkan 

untuk 1.200 keluarga tak bertanah yang sedang menduduki lahan di wilayah 
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Londrina.
28

 Kegiatan okupasi lahan tersebut juga didukung oleh ENEBio 

(National Biology Student Body) dan University of Sao Paulo. Tepatnya pada 

bulan agustus, walaupun pada akhirnya perjuanagan ini berhenti dan diambil alih 

kembali oleh pihak pemilik tanah yaitu Fazenda Figueira.
29

 Pengambilalihan 

lahan tersebut tepat dua bulan setelah okupasi lahan yang dilakukan oleh pihak 

MST, yaitu pada bulan oktober. 

Gambar 3.4. Para Demonstran Memblokir Jalan Raya Utama di Wilayah 

Feira de Santana, Bahia. 

 

Sumber: https://www.mstbrazil.org/content/national-day-struggle-brasil-do-fato  

Pada tahun 2018 MST melakukan kerjasama dengan CONAQ. Gerakan 

CONAQ adalah salah satu organisasi nirlaba yang berada di Brazil. Organisasi ini 

didirikan pada tahun 1996, tepatnya di wilayah Bahia.
30

 Dengan tujuan 

memperjuangkan lahan, sama seperti apa yang sedang diperjuangkan oleh MST. 
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Tepatnya pada tanggal 7 juli, para aktivis MST dan gerakan CONAQ 

berkerjasama untuk melakukan aksi solidaritas.
31

 Aksi ini ditujukan kepada

pemerintah Brazil untuk segera membenahi kebijakannya. Terkait dengan kondisi 

masyarakat Brazil yang sedang mengalami kelaparan, kesengsaraan, dan 

kurangnya perhatian oleh penanganan pemerintah. Berlanjut dengan diadakannya 

agenda terhadap tuntutan yang diberi judul “Letter to the Workers of Brazil”.
32

Dalam tuntutan ini berisikan sepuluh point, yaitu: terkait kedaulatan nasional atas 

tanah, reformasi agraria, kebijakan struktural untuk pemuda dan perempuan, 

produksi ekologis, hak-hak rakyat, pelanggaran pestisida dan GMO, pengendalian 

deforestasi, pembatalan privatisasi sumber daya alam, sekolah di berbabagi 

wilayah pedesaan, dan terkait diberhentikannya keringanan pajak yang diberikan 

kepada eksportir besar. Semua tuntutan itu telah ditandatangani oleh beberapa 

organisasi, termasuk MST dan CONAQ. Kegiatan ini dilakukan untuk 

memperingatai hari perjuangan Nasional. Dengan dilakukan aksi pemogogakan 

dan blokade jalan di berbagai wiayah Brazil. Seperti di Pelabuhan Maceio, jalan 

utama Alagoas, Bahia, Ceara, kantor INCRA, stasiun bus Vitoria, Goias, 

Maranhao, Mato Grosso do Sul, Para, Parana, Pernambuco, Rio de Janeiro,Grande 

do Sul, Sao Paulo dan wilayah lainnya. Tindakan ini tidak main-main, karena 

keseriusan gerakan akar rumput di wilayah Brazil merasa harus mengakhiri 

keterpurukan yang selama ini mereka rasakan. 
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