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Henry Saragih (ketiga dari kiri) bersama petani lokal dan pengurus DPP SPI melakukan panen pertama di Bakal Pusdiklat Pertanian Berkelanjutan di Cijujung, Bogor

Henry Saragih, 
Pembela Rakyat Miskin Desa

LONDON. Indonesia patut berbangga hati. Di tengah ancaman krisis pangan dunia yang semakin nyata, di tengah krisis iklim yang 
semakin menjadi, seorang putra Indonesia hadir mewakili petani kecil. Henry Saragih dinobatkan menjadi salah seorang dari 20 
Green Giants (raksasa hijau) oleh The Observer Inggris. The Observer yang merupakan versi mingguan dari harian The Guardian 
Inggris  ini menasbihkan Henry sebagai salah seorang tokoh dunia yang akan paling berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan 
dunia selama 2011. Henry disandingkan dengan tokoh dunia lainnya seperti Evo Morales (Presiden Bolivia). Dalam artikelnya The 
Observer menyatakan bahwa Henry Saragih adalah Defender of The Rural Poor (Pembela Rakyat Miskin Pedesaan).
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Harapan Kaum Tani di 2011

Ketika saya hendak menulis rubrik ini, kata yang muncul adalah harapan yang ada di tahun 2011. Lantas saya terfikir 
mengapa kata harapan itu yang muncul. Kata harapan muncul karena ketakutan saya akan hilangnya harapan di tengah-ten-
gah rakyat.  Hilangnya harapan itu sangat berbahaya. Karena kalau sudah hilang harapan yang akan terjadi  cenderung pada 
dua pilihan yang buntu, dan menakutkan. 

Pilihan pertama apa yang  diberitakan oleh media dewasa ini, rakyat cenderung berhutang untuk mengatasi kesulitannya 
sehari-hari, kemudian kalau tidak bisa menghutang lantas mengurangi porsi yang dimakan setiap hari, atau yang terparah 
adalah akhirnya mengambil jalan bunuh diri.  Keadaan ini mengingatkan saya akan peristiwa bunuh diri saudara kita petani 
Korea Selatan pada 2003 di Cancun, Meksiko. Dia merasa telah kehilangan harapan dan harga diri karena tidak bisa mengh-
entikan perdagangan bebas dibawah rezim world trade organization (WTO). Jalan bunuh diri karena hilangnya harapan dan 
hilangnya harga diri banyak menjadi pilihan saudara-saudara petani di korea selatan,  Thailand, dan India dalam menghadapi 
kesulitan hidup yang demikian berat di pedesaan. Hal ini akibat dari kebijakan liberalisasi pertanian, petani terlilit hutang, 
dan tak sanggup lagi meneruskan usaha pertaniannya, padahal pertanian adalah kehidupan dan segalanya. Pilihan kedua 
dalam mengatasi kesulitan hidup saat ini adalah petani dan masyarakat di pedesaan tidak memilih untuk bunuh diri tetapi 
mengambil jalan menghadapi saja keadaan ini dengan pasrah. Segala sesuatunya ini dipandang sebagai takdir, yang harus 
diterima dengan sabar dan tabah. Hadapi saja keadaan ini, sambil menunggu kelak akan datangnya perubahan jaman, datang-
nya kelak satu pemimpin yang adil. 

Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi budaya sangat menentang tindakan bunuh diri. Jadi kelihatannya rakyat 
kita tidak memilih pilihan yang pertama, tetapi cenderung kepada pilihan yang kedua.  Di hadapan ribuan kaum tani di In-
dia, Korea, dan Thailand, saya katakan hentikan pilihan membunuh diri kita dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Cara ini 
tidaklah mengakhiri  ketidakadilan yang ada di dunia hari ini, namun hanya akan mengekalkan ketidakadilan.  Di hadapan 
saudara-saudara kita petani Indonesia, saya menekankan untuk menghentikan berpangku tangan menerima begitu saja ke-
nyataan ini. Janganlah sekedar menunggu datangnya suatu jaman yang adil tenteram, yang dipimpin orang yang adil. Keadaan 
itu tidak mungkin. 

Saudara-saudaraku, yang harus kita camkan di tahun 2011 ini adalah bahwa suatu kaum tidak akan berubah nasibnya 
dari yang miskin menjadi berkecukupan,  dari yang kacau balau menjadi tentram dan harmoni kalau kaum itu tidak berusaha 
dan berjuang.  Karenanya jadilah tahun 2011 menjadi tahun perjuangan dan harapan bagi kaum tani, kaum pedesaan seh-
ingga mampu membangun dunia Indonesia ini lebih baik lagi. Selamat berjuang, mari kita teruskan janji perjuangan kita di 
2011. Semoga Allah yang maha adil senantiasa memberi petunjuk-Nya. 

Kebijakan Salah Arah

Tak peduli siapa penumpangnya, Nakhoda kapal harus selalu memposisikan diri sebagai pengambil keputusan tertinggi atas 
nama keselamatan awak, tidak bisa diintervensi, sehingga sebesar apapun gelombang, kapal tetap melaju ke arah yang pasti. Itu 
prinsipnya. Sampai ketika belum lama ini Henry Saragih, Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia melontarkan ungkapan penuh 
kekecewaan dan keprihatinan, “Kebijakan-kebijakan pertanian dan pangan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh pemerintah se-
lama ini sudah salah arah,” ujarnya.

Seketika pikiran terarah ke cerita kapal di atas. Dimana jika dilihat dari prinsip 'kenakhodaan' di atas, ungkapan itu secara 
tidak langsung mengartikan bahwa tujuan dan keselamatan para awak kapal, yang berarti seluruh rakyat, dan sebuah kapal yang 
bernama Indonesia ini, sedang terancam. Bagaimana tidak, perjalanannya sudah salah arah.Dalam bahasa sehari-hari, 'kapal sudah 
nyasar'.

Cukup banyak alasan yang kuat, baik dari tinjauan akademis, yuridis dan politis, mengapa Henry, yang juga Koordinator Umum 
Gerakan Petani Internasional 'La Via Campesina' itu menyatakan demikian, dan sudah dilansir oleh berbagai media massa nasional. 
Satu hal yang paling berbeda dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya adalah, kali ini Henry dengan tegas mengatakan 'sudah 
salah arah' bukan 'perlu dikoreksi' atau 'perlu pembenahan'. 

Pemerintah sendiri pastinya sudah mengetahui sikap tersebut berikut alasan-alasannya karena memang SPI, baik di pusat 
maupun di daerah, sudah berulang kali menyuarakan masukan-masukan dalam upaya membangun dunia pertanian dan kedaula-
tan pangan di Indonesia. Tapi apa mau dikata, sepertinya pemerintahpun tetap tampak 'nyaman' meskipun kapalnya kian nyasar. 
Apalagi kalau bukan demi mengamankan kepentingan para pemilik modal.

Yang lebih ironis lagi, demokrasi yang berlangsung di Indonesia hingga saat ini adalah demokrasi yang masih tetap meneruskan 
kepentingan modal. Tak perlu dibantah lagi dengan kebohongan, jika dikatakan bahwa kebijakan pertanian dan pangan Indonesia 
memang sudah salah arah.(yp)
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Henry Saragih, Sang Penyelamat Lingkungan Dunia

JAKARTA. Mungkin tak 
pernah dia bayangkan sebel-
umnya, saat mendeklarasikan 
berdirinya Federasi Serikat 
Petani Indonesia (saat ini ber-
nama Serikat Petani Indone-
sia/SPI) di Kampung Dolok 
Maraja, Sumatera Utara, pada 
1998 silam, 13 tahun kemudi-
an Henry Saragih (46) menjadi 
orang yang paling berpengaruh 
dalam perjuangan petani kecil 
di dunia.

Sampai akhirnya, Henry 
Saragih, Ketua Umum Dewan 
Pengurus Pusat Serikat Petani 
Indonesia (DPP SPI), sekaligus 
Koordinator Umum Gerakan 
Petani Internasional (La Via 
Campesina) dinobatkan men-
jadi salah satu dari 20 orang 
tokoh yang akan paling mem-
pengaruhi kondisi lingkungan 
hidup di dunia (Green Giants) 
pada tahun ini.

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Inter-
nasional)

Dari rilis Observer Ethi-
cal Awards yang dilansir oleh 
The Guardian pada 16 Januari 
2011,  bahkan Presiden Bolivia 
Evo Morales yang dinobatkan 
menjadi “The Green President” 
dan Arnold Schwarzenegger 
(The Ex Governator) disejajar-
kan dengan Henry Saragih.

Penghargaan ini merupa-
kan penghargaan yang kedua 
didapatkan oleh Henry Sara-
gih, setelah pada 2008 lalu, 
Guardian, Harian terkemuka di 
Inggris itu juga melansir Hen-
ry Saragih sebagai salah satu 
dari 50 tokoh yang bisa me-
nyelamatkan planet dari ben-
cana akibat pemanasan global. 
Henry Saragih juga bersanding 
dengan para tokoh dunia lain 
yang berasal dari berbagai latar 
belakang aktivitas, mulai dari 
pembuat film, penulis, politisi 
dan selebritis.

Henry Saragih dipercayai 
menjadi salah satu tokoh dunia 
yang akan menggunakan pen-
garuhnya untuk memperjuang-
kan orang-orang miskin di 
pedesaan (defender of the rural 
poor) pada 2011 melalui kedua 
organisasi yang kini dipimpin-
nya, yaitu gerakan petani inter-
nasional (La Via Campesina/
LVC) dan Serikat Petani Indo-
nesia (SPI), dimana pada mas-
ing-masing organisasi petani 
tersebut Henry Saragih saat ini 
menjabat sebagai Koordinator 
Umum dan Ketua Umum.

Berdasarkan hasil obser-
vasi tersebut, Guardian me-
nyebutkan bahwa Henry Sara-
gih sejauh ini telah mampu 
memimpin La Via Campesina, 
sebuah aliansi petani kecil dan 
pekerja di pedesaan dari ber-
bagai belahan dunia yg memi-
liki jutaan anggota, menjadi 

organisasi terdepan dalam me-
nentang penggusuran lahan 
secara paksa yang dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan 
trans-nasional. Bukan hanya 
itu, dengan kapasitasnya se-
bagai pimpinan Serikat Petani 
Indonesia, Guardian juga me-
nilai Henry Saragih akan terus 
melawan terhadap apa yang 
diistilahkan dengan “cukong 
kelapa sawit”.

Selain itu, hasil observasi 
tersebut juga memempercayai 
bahwa dunia saat ini berada 
persimpangan jalan yang kru-
sial tanpa perjuangan petani 
atau produsen berskala kecil 
yang akan hilang. “Dalam 20 
tahun ke depan perjuangan 
itu akan menentukan apakah 
masih ada hutan yang akan 
utuh di Asia Tenggara dalam 
waktu 50 tahun dan (menentu-
kan) masa depan politik di ban-
yak negara berkembang,” kata 
John Vidal, Kolumnis Guardian.

Henry Saragih menyatakan 
penghargaanya atas keper-
cayaan yang telah diberikan 
oleh Observer dan berharap 
hal ini dapat menambah ke-
percayaan diri masyarakat In-
donesia, khususnya kaum tani. 
“Terima kasih kami sampaikan 
kepada Observer atas keper-
cayaannya. Ini merupakan se-
bagai pesan kepada kami untuk 
terus melanjutkan perjuangan 
petani dan masyarakat miskin 
pedesaan,” ujarnya.

“Kami tetap konsisten 
melakukan perjuangan kami di 
Indonesia dan di dunia interna-
sional bersama La Via Campe-
sina. Baik itu melalui gerakan 
massa maupun kegiatan-keg-
iatan yang nyata kepada para 
petani di dunia,” katanya.#

Situsnya petani SPI:
www.spi.or.id
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SPI Desakkan 13 Langkah untuk 
Pembangunan Pertanian dan Pangan di Indonesia

JAKARTA. Dewan Pengurus 
Pusat (DPP) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) merekomen-
dasikan 13 langkah kebijakan 
yang dapat dilaksanakan oleh 
pemerintah dalam upaya mem-
bangun sektor pertanian dan 
menjamin kedaulatan pangan 
nasional mulai tahun ini.

Henry Saragih, Ketua 
Umum DPP SPI, mengatakan 
Serikat Petani Indonesia telah 
menghasilkan konsep pemban-
gunan pertanian dan jaminan 
kedaulatan pangan yang akan 
direkomendasikan kepada pe-
merintah.

”Kami merekomendasikan 
13 langkah kebijakan dalam 
upaya membangun pertanian 
dan menjamin kedaulatan 
pangan nasional yang dapat 
dilakukan pemerintah dalam 
empat tahun kedepan,” ujarnya 
di Jakarta.

Menurutnya, rekomen-
dasi ini diberikan karena SPI 
menilai Pemerintah tidak lagi 
mendukung keluarga-keluarga 
petani yang telah menyediakan 
kebutuhan pangan bagi jutaan 
penduduk negeri ini selama ra-
tusan tahun

Saat ini, katanya, pemer-
intah justru menyerahkan ke-
pada perusahaan-perusahaan 
pertanian untuk mengelola 
sumberdaya agraria dan mem-
produksi pangan bagi negeri 
ini dan cara pikir seperti ini-
lah yang menurutnya justru 
akan semakin memperlemah 
kedaulatan pangan bangsa.

“Untuk itu, masih ada wak-
tu empat tahun lagi bagi pe-
merintah sekarang ini untuk 
mengambil langkah-langkah 
yang berpihak kepada kaum 
tani. Tentu dengan kembali 
kepada Undang-Undang Per-
aturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria 1960 (UUPA 1960) 
sebagai penjabaran dari UUD 
1945 pasal 33,” ujar Henry.

Ketiga belas langkah terse-

Pertanian berkelanjutan berbasiskan petani kecil adalah solusi pasti untuk perta-
nian di Indonesia.

but terbagi dalam empat as-
pek yang berkaitan langsung 
dengan pertanian dan pangan, 
antara lain aspek pertanahan, 
proses produksi pertanian, dis-
tribusi hasil pertanian serta or-
ganisasi pemerintah terhadap 
petani dan organisasi petani.

ASPEK PERTANAHAN,
SPI mendesak pemerin-

tah agar bersungguh-sung-
guh menjalankan Pembaruan 
Agraria yang berpihak kepada 
petani. Saat ini, menurutnya, 
di Indonesia masih terdapat 
12.418.056 hektar tanah ter-
lantar yang akan sangat ber-
manfaat jika didistribusikan 
untuk dimanfaatkan oleh kel-
uarga-keluarga petani dengan 
mengutamakan keluargaburuh 
tani dan keluarga yang tak ber-
tanah. 

Dengan demikian pemerin-
tah didesak agar segera melak-
sanakan redistribusi lahan-
lahan yang menjadi objek land 
reform, sebagaimana tercan-
tum dalam PP 11/2010 ten-
tang penertiban dan pendaya-
gunaan tanah terlantar dan 
mekanisme yang direncanakan 
dalam PPAN. Dalam prosesnya 

diharapkan agar petani gurem 
dan tunawisma dimudahkan 
untuk mengaksesnya. Kemudi-
an harus didukung dengan ber-
bagai akses terhadap kredit, 
teknologi, distribusi dan pro-
gram lainnya yang menunjang 
pembangunan pertanian.

SPI mendesak pemerintah 
menghentikan program food 
estate, perkebunan pangan 
skala luas yang diperuntukan 
bagi korporasi. Dengan adanya 
pembukaan food estate, maka 
karakter pertanian dan pangan 
Indonesia makin bergeser dari 
pertanian berbasis keluarga 
petani ataupun koperasi men-
jadi korporasi/perusahaan 
produksi pertanian dan pan-
gan. Kondisi ini akan melemah-
kan kedaulatan pangan Indo-
nesia dengan menyerahkan 
pengelolaan kebutuhan dasar 
rakyat ke tangan perusahaan.

SPI juga mendesak kepada 
pemerintah agar tidak melaku-
kan alihfungsi lahan-lahan sub-
ur yang digunakan untuk per-
tanian menjadi peruntukkan 
lain di luar sektor pertanian 
serta pembatasan modal asing 
dengan mendahulukan kepent-
ingan nasional dalam pengelo-

laan sumber daya agraria.
SPI mendesak pada pemer-

intah agar melakukan peng-
aturan kembali atau mencabut 
undang-undang sektoral yang 
saling bertabrakan dan tidak 
menguntungkan rakyat dan 
negara Indonesia. Seperti UU 
Perkebunan No.18/2004, UU 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
No.7/2004, UU Kehutanan No. 
19/2004, UU No. 25/2007 dan 
UU Pertambangan Mineral dan 
Batu Bara.

ASPEK PROSES PRODUKSI 
PERTANIAN,

SPI mendesak pemerintah 
agar memandirikan produksi 
benih secara nasional. Sebagai 
contoh sebagian besar benih 
untuk tanaman pangan dikon-
trol oleh perusahaan multina-
sional, seperti jagung hibrida 
yang mencapai 43 persen dipa-
sok oleh Syngenta dan Bayern 
Corp. Dukungan bagi pengem-
bangan benih pangan berbasis 
komunitas harus dijadikan se-
bagai salah satu cara memandi-
rikan petani. Karena setidaknya 
Indonesia hampir di setiap 
propinsi memilki universitas-
universitas yang mumpuni 
untuk mendorong penelitian-
penelitian yang dilakukan oleh 
petani. Ke depan harapannya, 
secara perbenihan Indonesia 
bisa maju dan mandiri.

SPI mendesak pemerintah 
untuk mengubah arah kebi-
jakan subsidi pertanian agar 
ditujukan langsung kepada 
keluarga-keluarga tani dan 
bukannya kepada perusahaan 
penghasil sarana produksi 
ataupun distributor besar. Saat 
ini sistem subsidi masih bias 
yang menguntungkan distribu-
tor tanpa disertai pengawasan 
hingga ke tingkat petani. Situ-
asi ini menyebabkan hampir 

Bersambung ke halaman 12
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Kedaulatan Pangan Bukan Hanya 
Dengan Menanam Cabe di Pekarangan

BOGOR. Kedaulatan pangan 
bukanlah sekedar menanam 
cabe di pekarangan rumah. 
Hal tersebut diutarakan Henry 
Saragih, Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia pada saat 
melantik para kader Sekolah 
Lapang Pertanian Berkelanju-
tan angkatan IV, di Bogor, Ke-
marin (10/01).

Dalam acara ini, Henry 
mengungkapkan bahwa saat ini 
pemerintah sudah cukup panik 
untuk mengatasi krisis pangan 
yang melanda negeri ini.

“Pemerintahan SBY lupa 
membuat kebijakan reforma 
agraria untuk petani, kalau 
hanya menanam cabe di peka-
rangan semua orang juga bisa. 

Seharusnya tanahlah yang 
dibagikan ke petani. Padahal 
21 Oktober tahun lalu, sambil 
menangis dia sudah berjanji 
membagikan tanah, nyatanya 
hanya berupa sertifikasi” ung-
kap Henry.

Henry kemudian menjelas-
kan bahwa ada yang tidak be-
nar dalam kebijakan pangan di 
negeri ini. Pangan diproduksi 
hanya sebagai komoditas ek-
spor. Lahan-lahan produktif 
justru ditanami tanaman yang 
berorientasi ekspor seperti ke-
lapa sawit dan karet, kemudian 
hasil penjualannyalah yang di-
gunakan untuk membeli kebu-
tuhan pangan pokok.

“Saat ini memang harga 

sawit sedang tinggi, tapi siapa 
yang tahu kalau harganya jatuh. 
Apa bisa kita makan sawit?” 
ucap Henry.

Kemudian, untuk me-
masok bahan pangan nasional 
(baca: beras) pemerintah jus-
tru menggadang-gadangkan 
proyek food estate yang pilot 
project-nya di Merauke.

“Lihat saja, biaya distribusi 
beras dari Merauke ke Sumat-
era atau Jawa nanti pasti jauh 
lebih tinggi daripada menda-
tangkan beras dari Vietnam 
atau Thailand,” ungkapnya.

Selanjutnya, krisis pangan 
yang saat ini sudah menyebab-
kan lebih dari 1 milyar pen-
duduk dunia kelaparan lebih 

disebabkan karena alih fungsi 
pangan.

“Bahan makanan di dunia 
ini sebenarnya tetap banyak, 
namun mengalami alih fungsi 
seperti untuk bahan bakar in-
dustri, kendaraan, hingga pa-
kan ternak,” tutur Henry.

Gerakan Kedaulatan Pangan

Henry yang juga Koordina-
tor Umum La Via Campesina 
(Gerakan Petani Internasion-
al) menyebutkan bahwa SPI 
berusaha membangun gerakan 
kedaulatan pangan agar petani 
punya kemampuan untuk 
memproduksi pangan.

“Tapi bagaimana bisa ber-
produksi kalau tidak punya 
tanah? Jadi syarat pertama 
kedaulatan pangan kepemili-
kan tanah,” tegasnya.

Menyikapi harga pangan 
seperti cabe yang saat ini se-
dang meroket, Henry ber-
pendapat bahwa selain diaki-
batkan oleh perubahan iklim, 
hal ini juga ulah para spekulan 
yang tidak bertanggung jawab.

“Negara tidak berdaya kar-
ena dikuasai oleh jerat gurita 
perusahaan besar dan ini se-
muanya terintegrasi dengan se-
makin sedikit bahkan musnah-
nya pasar rakyat. Oleh karena 
itu SPI mengembangkan kop-
erasi sebagai wadah ekonomi 
bagi petani anggotanya”" jelas-
nya.

“Kader SPI harus mampu 
mencukupi kebutuhan pangan 
untuk dirinya, keluarganya, dan 
kemudian masyarakatnya den-
gan berorientasikan Pertanian 
Berkelanjutan,” tambah Henry 
kepada para kader pertanian 
berkelanjutan SPI angkatan IV.

TOLAK FOOD ESTATE ! ! !

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Inter-
nasional) saat sedang menyampaikan sambutannya pada pelantikan wisudawan/ti Sekolah Lapang SPI angkatan IV
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Kebijakan penghapusan Bea Masuk Produk Pangan; 
Babak Kedua Kehancuran Pertanian di Indonesia

JAKARTA. Dewan Pengurus 
Pusat (DPP) Serikat Petani In-
donesia (SPI) mendesak pe-
merintah untuk segera men-
cabut keputusan pembebasan 
bea masuk bahan pangan im-
por. Keputusan yang dikeluar-
kan kemarin tersebut (20/1) 
dinilai sebagai keputusan yang 
tergesa-gesa dan panik dan 
segera menyusul akan dikeluar-
kan Peraturan Menteri Keuan-
gan (PMK) hari ini (21/1).

Henry Saragih, Ketua 
Umum DPP SPI, menyatakan 
SPI menolak penghapusan bea 
masuk 59 produk impor bahan 
baku pangan dan meminta pe-
merintah segera mencabut ke-
bijakan tersebut. 

“Kebijakan penghapusan 
bea masuk ini akan menjadi 
babak kedua bagi kehancuran 
pertanian di Indonesia setelah 
kesepakatan Letter of Intens 
(LoI)Pemerintah RI dengan 
IMF pada 1998 lalu,” ujarnya.

Contohnya, Indonesia harus 
mengimpor 70% kedelai untuk 
kebutuhan nasional dari sebe-
lumnya yang hanya 30% serta 
harus melakukan impor beras 
dan berbagai produk pangan 
lainnya, padahal pada masa-
masa sebelumnya Indonesia 
selalu mampu mencukupi ke-
butuhan pangan pokoknya itu.

Dan seperti diketahui, da-
lam perkembangan terakhir ini 
pemerintah telah menyetujui 
pembebasan bea masuk 0% 
untuk 59 pos tarif bahan baku 
(komoditas pangan), termasuk 
di dalamnya pakan ternak, 
terigu (gandum) dan beras im-
por, dengan dalih untuk men-
stabilkan harga pangan.

Henry, yang juga Koordina-
tor Umum gerakan petani in-
ternasional ‘La Via Campesina’, 
mengatakan pembebasan bea 
masuk itu hanya akan men-
guntungkan perusahaan, kar-
tel dan spekulan pangan dunia 
saja, sedangkan petani akan 

menjadi lebih sengsara.
Henry mencontohkan, kri-

sis pangan yang terjadi di dun-
ia saat ini telah meningkatkan 
keuntungan perusahaan agri-
bisnis atau perusahaan per-
dagangan produksi pertanian, 
rata-rata hampir 100% dari ta-
hun sebelumnya. Adapun Peru-
sahaan-perusahaan yang san-
gat mendominasi penguasaan 
bahan pangan dan pendukung 
produksi pertanian di dunia itu 
diantaranya Bunge (USA), Car-
gill (USA), Nable Group (Sin-
gapura), Potas Corp. (Canada), 

tuannya. Selain itu juga begitu 
besarnya bahan-bahan pangan 
yang dipasok untuk kebutuhan 
agro fuel dan pakan ternak (in-
dustrialisasi ternak) serta aki-
bat dari terjadinya perubahan 
iklim.

“Tapi yang selama ini han-
ya didengungkan pemerintah, 
krisis pangan adalah akibat 
dari terjadinya perubahan 
iklim dan tidak seimbangnya 
produksi pangan dengan per-
tumbuhan jumlah penduduk,” 
katanya. Padahal, lanjut, Henry, 
perubahan iklim dapat disia-

gi inovasi pertanian bagi para 
petani kecil. Serta membatasi 
atau bahkan melarang impor 
komoditas-komoditas pertani-
an karena telah terbukti pada 
1998 lalu hal itu telah merusak 
sektor pertanian di Indonesia, 
terutama komoditas pangan, 
khususnya beras.

Pemerintah juga telah dim-
inta berkali-kali oleh SPI untuk 
bersungguh-sunguh mengem-
bangkan pertanian rakyat yang 
dikembangkan sendiri oleh 
para petani sehingga hasilnya, 
paling tidak, dapat mencukupi 
kebutuhan petani yang saat 
ini berjumlah sekitar 15,6 juta 
jiwa (proyeksi SPI). Lalu mem-
prioritaskan pengembangan 
lahan tanaman pangan melalui 
program pembaruan agraria, 
bukan melalui food estate.

Tidak mengalihfungsi la-
han-lahan subur yang diguna-
kan untuk pertanian menjadi 
peruntukkan lain di luar sektor 
pertanian serta pembatasan 
modal asing dalam pengelo-
laan sumber daya agraria. 
Serta mencabut UU sektoral 
yang tidak menguntungkan 
rakyat dan petani, seperti UU 
Perkebunan No.18/2004, UU 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
No.7/2004, UU Kehutanan 
No.19/2004, UU No.25/2007 
dan UU Pertambangan Mineral 
dan Batu Bara dan UU Penana-
man Modal No. 25/2007.

Selanjutnya, mengusulkan 
agar peran Bulog harus dite-
gakkan kembali sebagai lemba-
ga yang berperan menjaga sta-
bilitas harga dan stok pangan, 
terutama bahan pokok seperti 
beras, jagung, kedelai, minyak 
goreng dan gula. Serta mem-
inta pemerintah agar mengam-
bil langkah tegas mencegah 
terjadinya manipulasi hasil dan 
produksi pertanian oleh peru-
sahaan dan para spekulan kar-
ena sangat merugikan petani 
dan masyarakat luas.#

Mosaic (USA), 
Yara (Norwe-
gia), Monsan-
to, Syngeta, 
Bayer dan 
DOW.

“ K r i s i s 
pangan ini 
sebenarnya 
lebih dipen-
garuhi oleh 
ulah para 
spekulan dan 
kartel-kartel 
pangan dan 
d i p e r p a ra h 
lagi besarnya 
pasokan ba-
han pangan 
untuk agro-
fuel dan pakan untuk industri 
ternak,” lanjut Henry. 

Dan dengan adanya pem-
bebasan bea masuk tersebut, 
Indonesia saat ini sudah terje-
bak dalam jeratan perdagan-
gan bebas pangan sehingga 
negara ini akan sulit memiliki 
harapan untuk membangun 
kemandirian apalagi kedaula-
tan pangan.

Henry menjelaskan, an-
caman krisis pangan adalah 
akibat dari implementasi per-
dagangan bebas pangan yang 
utamanya diciptakan oleh 
WTO, yang ironisnya, Indone-
sia adalah salah satu negara 
yang utama meratifikasi keten-

sati dengan 
melakukan 
inovasi per-
tanian dan 
hasil produk-
si pangan 
menurutnya 
masih jauh 
lebih besar 
dari kebutu-
han jika saja 
tidak dima-
nipulasi oleh 
p e r u s a h a n 
dan speku-
lan tersebut.

S P I 
sendiri, kata 
Henry, sebe-
narnya su-

dah berulang kali mengusul-
kan solusi yang komprehensif 
kepada pemerintah dalam up-
aya membantu membangun 
kemandirian dan kedaulatan 
pangan nasional. Diantaranya 
mendesak pemerintah segera 
meredistribusi lahan terlantar 
dan tanah-tanah yang dikuasai 
perusahaan perkebunan dan 
kehutanan sebagai tanah obyek 
landreform agar dimanfaatkan 
oleh keluarga-keluarga petani 
dengan mengutamakan kelu-
arga tani yang tak bertanah.

Merealisasikan model per-
tanian berkelanjutan melalui 
program ‘go organic’ untuk 
menjawab kebutuhan teknolo-

Petani Kecil Korban Tarif Bebas Impor
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INGGRIS
LONDON. Gerakan masyarakat 
sosial di Brixton-London, Ing-
gris ikut melakukan mobilisasi 
gerakan rakyat menuntut kea-
dilan iklim menyusul kampa-
nye 1000 Cancuns oleh La Via 
Campesina (13/12/2010). 

Solidaritas di London ini 
dipusatkan di Brixton Oval 
dengan menghadirkan diskusi, 
teatrikal dan pameran poster 
dari Heathrow Climate Camp 

www.viacampesina.org

Globalize Hope !!!
Globalize Struggle !!!

Solidaritas Aksi Keadilan Iklim, "1000 Cancuns" 
di Berbagai Belahan Dunia

dan kelompok keadilan iklim 
lokal yang membuat poster 
yang mengilustrasikan hubun-
gan global antara perang Irak, 
air hujan yang terkontaminasi 
oleh Texaco/Chevron di hutan 
hujan Amazon di Ekuador, dan 
lainnya. Acara di Brixton ini 
adalah salah satu dari sekitar 
70 acara di seluruh dunia, na-
mun satu-satunya di Inggris.

Diskusi yang terjadi pada 
acara ini menghadirkan tukar 

pendapat khususnya dengan 
mereka yang menghadiri Kon-
ferensi Ibu Pertiwi di Cocha-
bamba-Bolivia tentang Peruba-
han Iklim dan solusinya.

BANGLADESH
BANGLADEH SELATAN. BKF 
dan BKS (organisasi petani dan 
nelayan lokal) melakukan aksi 
turun ke jalan sebagai solidari-
tas kampanye 1000 Cancuns 
oleh La Via Campesina. Ratu-

Aksi masyarakat sipil untuk solidaritas 1000 Cancuns di Brixton, London, Inggris Aksi masyarakat sipil untuk solidaritas 1000 Cancuns di Bangladesh Selatan

san petani kecil dan tak ber-
lahan bersama para nelayan 
kecil mendatangi pusat kota 
Barisal di Bangladesh Selatan 
(8/12/2010).
Slogan utama dalam aksi ini 
adalah System Change – Not 
Climate Change (Ubah sistem, 
bukan iklimnya).

Badrul Alam, Presiden BKF 
yang memimpin aksi ini men-

Bersambung ke halaman 10
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Clean Development Mechanisms (CDM), 
Solusi Krisis Iklim Palsu Lainnya ala UNFCCC

Klik  www.spi.or.id 
Untuk Mendapatkan 
Tabloid Pembaruan Tani 
Versi Elektronik

CANCUN. Anggota La Via 
Campesina, yang berasal dari 
29 negara bagian Meksiko dan 
36 negara dari seluruh dunia 
bersama ratusan organisasi 
nasional dan internasional, 
bergabung dengan perjuangan 
La Via Campesina di Cancun 
untuk  mendesak (UNFCCC-
COP 16), keadilan lingkungan 
dan penghormatan terhadap 
Ibu Pertiwi. 

Hal ini dilakukan untuk 
mencela upaya ambisius pe-
merintah - terutama dari 
Utara - yang selalu berusaha 
menguntungkan perusahaan-
perusahaan transnasional, dan 
untuk mendapatkan solusi seh-
ingga setiap warga bumi untuk 
berusaha untuk mendinginkan 
planetnya dan menghentikan 
kerusakan lingkungan yang 
saat ini serius mengancam ke-
hidupan manusia. 

Henry Saragih, Koordina-
tor Umum La Via Campesina 
menyampaikan bahwa La Via 
Campesina mengkritik pemer-
intahan dunia yang terus men-
jadi acuh tak acuh dalam meng-
hadapi pemanasan bumi.  

"Bukannya memperdebat-
kan perubahan politik yang 
diperlukan untuk mendin-
ginkan bumi, mereka malah 
cenderung memperdebatkan 
alih bisnis keuangan spekulatif, 
ekonomi hijau dan privatisasi 
sumber daya alam," ungkap 
Henry. 

Hasil pertemuan resmi, 
yang berlangsung pada 29 No-
vember - 11 Desember adalah 
berita mengerikan bagi dan 

petani keluarga yang bekerja, 
untuk seluruh umat manusia 
dan alam. Resolusi di Cancun 
hanya akan memperparah hal 
itu, bukannya membuat sebuah 
kesepakatan yang mampu 
membuat keadaan menjadi 
lebih baik. Ini semua karena 
kegagalan membangun kese-
pakatan mengikat untuk men-
gurangi gas rumah kaca dan tu-
juan wajib untuk mengurangi 
emisi,  melainkan hanya mem-
perkuat pasar karbon. 

Untuk mempromosikan 
pasar-pasar ini, mereka men-
dorong mekanisme yang ber-
beda seperti Mekanisme Pem-
bangunan Bersih (CDM-Clean 
Development Mechanisms) dan 
Pengurangan Emisi dari De-
forestasi dan Degradasi Hutan 
(REDD) yang hanya merupa-
kan solusi palsu. 

Melalui Mekanisme Pem-
bangunan Bersih, negara-neg-
ara industri dan perusahaan 
multinasional-transnasional 
(MNCs-TNCs) dapat terus 

mencemari di tempat asal mer-
eka dan masih memenuhi tu-
juan pengurangan emisi mer-
eka melalui proyek-proyek 
pembiayaan sertifikat karbon  
dengan "mekanisme pemban-
gunan bersih" di tempat (neg-
ara) lain. 

Henry Saragih menambah-
kan bahwa proyek CDM juga 
sangat tinggi kadar polusinya 
dan menyebabkan kerusakan 
lingkungan dan sosial yang 
besar. Hal Ini dikarenakan 

proyek-proyek seperti bendun-
gan besar, pemulihan metana 
dari pertanian industri, pem-
buangan besar dan perkebu-
nan, termasuk dalam kategori 
tersebut. 

"Selain itu mekanisme 
REDD memasukkan hutan 
dan lahan pertanian (jika kita 
mempertimbangkan REDD+) 
ke dalam pasar karbon. Hal ini 
jelas-jelas menguntungkan pe-
rusahaan transnasional, dan 
itu menimbulkan ancaman 
perampasan lahan terbesar 

sepanjang sejarah. REDD be-
rarti privatisasi hutan, pengu-
siran masyarakat dari tanah 
kelahiran mereka dan speku-
lasi keuangan," tegas Henry. 

Sebuah pendanaan iklim 
juga telah diciptakan, dan 
akan dikelola oleh Bank Dunia, 
meskipun tidak ada dana yang 
dijanjikan ("mobilisasi sumber 
daya alam" adalah satu-satunya 
yang telah dibahas). Dana ini 
tidak hanya akan terdiri dari 
dana publik, tetapi juga akan 
mencakup dana swasta dari 
perusahaan-perusahaan trans-
nasional dan transaksi dalam 
pasar karbon. 

Selain itu, sebuah komite 
teknologi akan dibentuk untuk 
memfasilitasi partisipasi luas 
dari perusahaan transnasional 
dan industri yang akan dapat 
menerapkan teknologi mer-
eka tanpa adanya evaluasi ling-
kungan atau sosial, dan tanpa 
mempertanyakan kekayaan in-
telektual atau hak paten. 

Henry yang juga Ketua 
Umum Serikat Petani Indonesia 
(SPI) ini menambahkan bahwa 
petani La Via Campesina dari 
seluruh dunia menolak dan 
mengingkari hasil Cancun,

 "Kami mencela dan me-
nyesalkan bahwa Konvensi 
Kerangka Kerja PBB tentang 
Perubahan Iklim (UNFCCC) 
dengan cepat menjadi sebuah 
platform yang melegitimasi, 
memperluas dan mencipta-
kan dasar untuk suatu tatanan 
ekonomi global baru yang di- 
sebut Kapitalisme Hijau," tam-
bahnya.# 
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Deklarasi La Via Campesina di Cancun
tentang Krisis Iklim

CANCUN. COP 16 di Can-
cun akhir 2010 lalu lebih 
mengedepankan agenda bisnis 
dan spekulasi pemodal, semen-
tara mereka secara sistematis 
mengusir tuntutan yang mun-
cul dari Konferensi Dunia ten-
tang Perubahan Iklim dan Hak 
Ibu Bumi di Cochabamba, di 
mana sekitar 35.000 peserta 
dari seluruh dunia hadir. 

Agenda yang harus di-
tanamkan di Cancun adalah 
bahwa bank-bank investasi; 
perusahaan bahan bakar, min-
yak bumi, karbon, listrik dan 
perusahaan otomotif, perusa-
haan agribisnis dan lainnyalah 
yang memimpin seluruh dunia 

ke jurang dari sebuah bencana 
besar dengan efek yang tidak 
dapat dihentikan. 

Henry Saragih, Koordina-
tor Umum La Via Campesina 
dengan tegas menyatakan bah-
wa petani dari seluruh dunia 
menolak hasil Cancun UNFCCC 
yang berusaha membuat pola 
kapitalisme hijau. 

La Via Campesina bersa-
ma gerakan masyarakat sosial 
lainnya berinisiatif membuat 
gerakan 1000 Cancuns untuk 
menolak solusi palsu UNFCCC. 

Mobilisasi ini dimulai pada 
28 November 2010 bersama 
National Assembly of People 
Affected by the Environment 

(Majelis Rakyat Nasional yang 
Terkena Dampak Lingkungan), 
The National Liberation Move-
ment and the Mexican Electri-
cians Union (Gerakan Pembe-
basan Nasional dan Persatuan 
Masyarakat Listrik Meksiko), 
yang mengorganisir tiga kara-
van di San Luis Potosi, Gua-
dalajara dan Acapulco dan 
melewati beberapa wilayah 
yang menjadi simbol dari 
kerusakan lingkungan serta 
perjuangan dan alternatif da-
lam masyarakat yang terkena 
dampak kerusakan lingkungan 
tersebut.  Di sepanjang rute 
perjalanan, setiap kota yang 
disinggahi oleh karavan La Via 
Campesina, masyarakatnya se-
lalu memberikan solidaritas 
dan mendukung perjuangan 
mulia ini. 

Perjalanan karavan lintas 
propinsi di Meksiko ini bera-
khir pada 3 Desember 2010 di 
Cancun. Rombongan karavan 
ini kemudian mengorganisir 
forum-forum, diskusi dan ma-
jelis untuk membahas solusi 
terbaik akan krisis iklim yang 
semakin memburuk ini.

Kemudian pada 7 Desem-
ber, ribuan anggota La Via 
Campesina lainnya dari seluruh 
dunia dan gerakan masyarakat 
sosial lainnya bergabung un-
tuk mengikuti aksi global. Aksi 
Global ini juga mendukung 
penuh Deklarasi Cochabamba 
tenga Ibu Pertiwi yang beru-
saha mendinginkan bumi.

Henry Saragih menga-
takan bahwa dalam aksi 100 
Cancuns ini, La Via Campesina 
menuntut beberapa hal yakni: 
melanjutkan prinsip-prinsip 
rakyat berdasarkan deklarasi 
Cochabamba; membentuk per-
janjian yang mengikat untuk 
mengurangi 50 persen emisi 
gas rumah kaca di negara-neg-
ara industri pada 2017; men-
galokasikan 6% GDP (Gross 
Domestic Product-Produk Do-

mestik Bruto) negara-negara 
maju  untuk membiayai tinda-
kan ter- hadap krisis iklim di 
negara-negara selatan; meng-
hormati secara penuh Hak Asa-
si Manusia, Hak Masyarakat 
Adat dan Hak Asasi kaum mi-
gran iklim; pembentukan Pen-
gadilan Internasional untuk 
Keadilan Iklim; serta kebijakan 
negara untuk mempromosikan 
dan memperkuat pertanian 
berkelanjutan berbasiskan ke-
luarga petani dan kedaulatan 
pangan. 

Henry yang juga Ketua 
Umum Serikat Petani Indone-
sia ini menyampaikan bahwa 
seruan La Via Campesina ini 
mengajak setiap orang di atas 
bumi ini untuk untuk memikul 
tanggung jawab bersama untuk 
menjaga ibu pertiwi.

"Kita harus memberi suges-
ti kepada diri kita sendiri untuk 
mengubah pola produksi dan 
konsumsi yang telah memicu 
krisis di planet ini, menghen-
tikan privatisasi sumber daya 
alam, dan melipatgandakan 
upaya demi bekerja secara 
intensif untuk menginfor-
masikan, mendidik, mengatur 
dan mengartikulasikan untuk 
membangun sebuah kekuatan 
sosial yang dapat menghenti-
kan komersialisasi krisis iklim 
serta mempromosikan solusi 
masyarakat  untuk merevisi 
dan membangun ruang baru 
untuk aliansi internasional," 
jelasnya.

 "Hentikan pengrusakan ibu 
pertiwi, hentikan perampasan 
tanah dan pengusiran dari lah-
an, hentikan kriminalisasi atas 
perjuangan gerakan sosial, ka-
takan tidak untuk kesepakatan 
Kopenhagen dan katakan "Ya" 
untuk prinsip-prinsip Cocha-
bamba! Petani kecillah yang 
mampu mendinginkan bumi. 
Mari kita mengglobalkan per-
juangan dan mengglobalkan 
harapan!," tambah Henry.#

Aksi 1000 Cancuns di kota Cancun, Meksiko oleh ribuan petani La Via Campesina
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TOLAK

(Atas) Aksi soldaritas KPL dan KWPA di 
Seoul- Korea Selatan
(Tengah) Aksi Menolak Penggunaan 
Energi Nuklir dalam industri di Brussels, 
Belgia
(Bawah) Aksi menuntut keadilan iklim 
di Jepang

Sambungan halaman 13, Solidaritas...

gungkapkan bahwa daerah 
Barisal merupakan salah satu 
daerah yang terkena dampak 
perubahan iklim terparah di 
Bangladesh seperti bencana 
topan SIDR dan AILA.

KOREA SELATAN
SEOUL. Petani dan aktivis Korea 
Selatan juga turut bergabung 
dalam aksi global 1000 Can-
cuns La Via Campesina. Salah 
satu kegiatannya adalah aksi 
menggunakan cahaya lilin di 
pusat kota Seoul (7/12/2010). 

Walaupun salju dan hujan 
turun membasahi bumi Seoul, 
KPL (Korean Peasant League-
Liga Petani Korea) dan KWPA 
(Korean Women Peasant Asso-
ciation-Asosiasi Petani Perem-
puan Korea) tetap menggelar 
aksi besar-besaran dengan 
menghadirkan sekitar lima 
ribu petani.

Aksi ini juga untuk meng-
kritik perjanjian perdagangan 
bebas antara Amerika Serikat-
Korea Selatan, menuntut pe-
merintah untuk menjamin har-
ga beras dan membuat langkah 
yang tepat bagi petani untuk 
menghadapi perubahan iklim.

KANADA
TORONTO. Solidaritas 1000 
Cancuns juga dilakukan oleh 
aktivis iklim di Toronto, Ka-
nada (09/12/2010). Mereka 
melakukan aksi simpatik ke 
pusat kota Toronto dan menu-
tup persimpangan King-Bay 
Street. 

“Perdagangan Kanada yang 
didominasi oleh perusahaan-
perusahaan besar yang tidak 
peduli pada lingkungan juga 
cukup berkontribusi atas usa-
ha membunuh planet ini pelan-
pelan,” ucap seorang aktivis da-
lam aksi tersebut

BELGIA
BRUSSELS. Sementara nego-
siasi iklim PBB berlangsung di 

Cancun, para pemuda Eropa 
melakukan aksi di kota
Brussels, Belgia untuk menun-
tut keadilan iklim. Aksi solidar-
itas internasional menentang 
solusi palsu untuk krisis iklim 
ini diikuti 30 pemuda dari selu-
ruh Eropa (07/12/2010). 

Aksi ini menentang peru-
sahaan dan institusi di Eropa 
yang menggunakan energy 
nuklir.Pesannya cukup seder-
hana yakni energi nuklir tidak-
lah berkelanjutan, tidak dapat 
diterima karena amat sangat 
berbahaya. 

"Energi nuklir dipromo-
sikan sebagai teknologi yang 
bersih, tapi pertambangan ura-
nium masih memiliki dampak 
sosial dan lingkungan yang be-
sar dan masalah pembuangan 
limbah nuklir yang aman hing-
ga saat ini juga belum tersele-
saikan. Kaum muda menuju 
ketidakpastian menghadapi 
masa depannya dengan memi-
kul solusi yang salah ini," ujar 
Susi Hammel, salah seorang 
yang mengikuti aksi.

Para pemuda ini melakukan 
aksinya di luar gedung Komisi 
Eropa untuk menyampaikan 
mengenai bahayanya aplikasi 
teknologi nuklir dan dampak-
nya terhadap perubahan iklim.  
Mereka juga melakukan aksi di 
luar kantor Foratom (perusa-
haan kuat pelobi pro-nuklir) 
dan BNP Paribas yang secara 
signifikan berkontribusi dalam 
sektor finansial dari pengem-
bangan industri nuklir di Ero-
pa.

Aksi solidaritas serupa 
juga digelar di negara lainnya 
seperti Jepang, Turki, Argenti-
na, Venezuela, Nepal, dan lain-
nya.#
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Pemerintah Cirebon Dukung 
Pertanian Berkelanjutan SPI

Membangun Kebudayaan Rakyat 
dalam Bingkai Multikulturalisme

BOGOR. Pemerintahan Kabu-
paten Cirebon siap mendukung 
sistem pertanian berkelanju-
tan yang dianut Serikat Petani 
Indonesia (SPI). Hal ini disam-
paikan anggota Komisi II DPRD 
Kabupaten Cirebon, Bejo Kasi-
yono, dalam kunjungannya ke 
Pusdiklat Pertanian Berkelan-
jutan SPI di Bogor. (29/12)

“Pertanian merupakan lan-
dasan perekonomian di daer-
ah, oleh karena itu kami siap 
mendukung sistem pertanian 
berkelanjutan milik SPI yang 
mengajak para petaninya un-
tuk lebih mandiri dan berdaul-
at,” ungkap Bejo.

Kunjungan Komisi II DPRD 
Kabupaten Cirebon ini bersama 
dengan para pengurus Dewan 
Pengurus Cabang (DPC) SPI 
Cirebon beserta Dinas Perta-
nian, Perhutanan, Peternakan 
dan Perkebunan Kabupaten 
Cirebon.

Mae Azhar, Ketua DPC SPI 
Cirebon mengungkapkan, se-
lain sebagai ajang silaturahmi, 
kunjungan ini juga sebagai 
studi banding bagi Dinas Per-
tanian dan DPRD Cirebon.

“Kami ingin memperli-
hatkan kepada Bapak-Bapak 
(anggota DPRD dan Dinas Per-

BANYUASIN. Serikat Petani 
Indonesia (SPI), bersama 
Sanggar Seni Rekso Bu-
doyo dan Dewan Kesenian 
Sumatera Selatan (DKSS) 
menyelenggarakan Sarase-
han Budaya di Basis SPI Ta-
lang Keramat, Banyuasin, 
Sumatera Selatan (Sumsel) 
(31/12). Sarasehan yang di-
hadiri lebih dari 100 peserta 
ini mengusung tema “Mem-
bangun Kebudayaan Rakyat 
dalam Bingkai Multikultur-
alisme”. 

Menurut koodinotor ac-
ara, Ahmad Jupri, kegiatan 
ini bertujuan meningkatkan 
pemahaman dan penerimaan 
multikulturalisme  dalam 
membangun  kebudayaan 
rakyat.

”Selain itu acara ini juga 
bertujuan untuk memaknai 
peluralisme budaya seba-
gai potensi untuk mem-
bangun persatuan antar 
elemen rakyat serta untuk 
meningkatkan kemampuan 
menginterpretasikan dan 
mengkomunikasikan simbol-
simbol budaya lokal dalam 
pendidikan dan pengorgan-
isasian rakyat,” ungkap Ah-
mad Jupri.

tanian, red) kalau pertanian 
berkelanjutan yang diterapkan 
SPI di Pusdiklat ini telah ber-
hasil menopang perekonomi-
an petani, sehingga tidak ada 
salahnya kalau kita coba terap-
kan ke dalam model pertanian 
untuk Cirebon,” ungkap Mae.

Syahroni, Ketua Departe-
men Pendidikan, Pemuda, Bu-
daya, dan Kesenian Nasional 
(DP2BKN) SPI menjelaskan, 
pertanian berkelanjutan ada-
lah cara bertani yang menginte-
grasikan secara komprehensif 
aspek lingkungan hingga sosial 
ekonomi masyarakat pertanian. 
Pertanian berkelanjutan bertu-
juan untuk memutus ketergan-
tungan petani terhadap input 
eksternal dan penguasa pasar 
yang mendominasi sumber 
daya agraria. Dia menambah-
kan pelaksanaan pertanian 
berkelanjutan bersumber dari 
tradisi pertanian keluarga 
yang menghargai, menjamin 
dan melindungi keberlanjutan 
alam untuk mewujudkan kem-
bali budaya pertanian sebagai 
kehidupan.

“Sistem pertanian berkelan-
jutan ini mengajak petani untuk 
lebih mandiri dan berdaulat,” 
ungkapnya.#

Bejo Kasiyono (paling kanan) bersama Mae Azhar (tengah) Sarasehan Budaya SPI di Banyu Asin, Sumatera Selatan

Lebih lanjut Jupri menga-
takan, dalam membangun ke-
budayaan rakyat dalam wadah 
organisasi yang unitaris, per-
bedaan budaya harus dipahami 
sebagai suatu keniscayaan, ka- 
rena hakikatnya dalam organ-
isasi pasti terdapat individu-
individu yang latar belakang 
budyanyanya beraneka ragam.

Dalam diskusi tersebut, 
Basori selaku Ketua Majelis 
Wilayah Petani DPW SPI Sum-
sel mengatakan perlunya mem-
bangun kebudayaan baru yang 
merupakan sintesa dari kebu-
dayaan etnik yang ada, dimana 
spirit kebudayaan tersebut 
harus progresif dan bebas dari 
nilai-nilai feodal dan klenik.

“Kebudayaan yang pro-
gresif inilah yang akan mampu 
mendorong rakyat membong-
kar sistem penindasan ekono-
mi dan politik yang terjadi se-
jak zaman kolonial sampai hari 
ini,” ungkap Basori.

Diskusi ini juga mereko-
mendasikan, diselenggarakan-
nya pendidikan budaya kepada 
pemuda dan remaja dalam 
upaya mendorong lahirnya bu-
daya baru, sebagai satu strategi 
kebudayaan yang mempunyai 
perspektif multikulturalisme.#
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SPI Lantik Kader Pertanian 
Berkelanjutan Angkatan IV

Pelantikan kader pertanian berkelanjutan Serikat Petani Indonesia angkatan IV

BOGOR. Serikat Petani In-
donesia (SPI) melantik 14 
siswa-siswi angkatan keem-
pat dari Pusat Pendidikan dan 
Latihan (Pusdiklat) Pertanian 
Berkelanjutan di Desa Cibeure-
um, Bogor (10/01).

Para siswa dinyatakan lu-
lus mengikuti pendidikan per-
tanian berkelanjutan setelah 
dua bulan penuh mendalami 
paraktek-praktek dan materi-
materi dari para pengajar Pus-
diklat SPI. Mereka datang dari 
beberapa daerah yang diutus 
oleh Dewan Pimpinan Wilayah 
SPI masing-masing agar disiap-
kan menjadi kader-kader per-
tanian berkelanjutan.

Ketua Departemen Pendidi-
kan SPI Syahroni meminta kad-
er-kader pertanian berkelan-
jutan ini untuk mempraktekan 
dan mengajarkan pengetahuan 
pertanian berkelanjutan di 
wilayahnya masing-masing. 
“Sistem pertanian berkelanju-
tan merupakan solusi jitu dari 
sistem pertanian kita yang saat 
ini sudah carut marut” tutur 
Roni.

Lebih jauh lagi Roni berpe-
san para kader bisa mengem-
bangkan, memberikan contoh 

dan mempraktekan keterampi-
lan yang didapatkan selama 
menjalankan pendidikan per-
tanian berkelanjutan, dengan 
demikian kader SPI memiliki 
jawaban yang nyata atas per-
masalahan yang dialami kaum 
tani di Indonesia, antara lain 
semakin mahalnya harga pu-
puk dan langka ketika musim 
tanam tiba, bibit yang tidak 
memenuhi standar mengaki-
batkan hasil panen tidak me-
muaskan, serta hasil pertanian 
yang sangat murah sehingga 
tidak menutup biaya produksi.

Karena dengan sistem per-
tanian berkelanjutan, petani 
tidak harus lagi membeli pu-
puk, obat-obatan, dan benih. 
Selain itu, untuk jangka pan-
jang pertanian berkelanjutan 
sangat menguntungkan petani 
dan konsumen pada umumnya 
karena lingkungan hidup relatif 
lebih terjaga dan produk yang 
dihasilkan lebih sehat.

“Semoga kader pertanian 
berkelanjutan SPI angkatan ke-
empat dapat mengaplikasikan 
teori dan praktek pertanian 
berkelanjutan,” ujar Titis Priyo 
Widodo Kepala Sekolah Lapang 
Pertanian Berkelanjutan.# 

setiap tahun petani senan-
tiasa mengalami kelangkaan 
pupuk maupun benih. Untuk 
itu kami mendesak kepada 
pemerintah agar pemberian 
subsidi langsung kepada 
petani juga sebagai cara 
mengembangkan teknologi 
benih, pupuk dilevel petani

SPI mendesak pemer-
intah agar menggenjot pro-
gram-program pertanian 
rakyat berkelanjutan un-
tuk menjawab kebutuhan 
teknologi bagi petani kecil. 
Dimana inovasi teknologi 
pada petani kecil memiliki 
beberapa karakter yakni 
penghematan input dan bia-
ya, pengurangan resiko kega-
galan, dikembangkan untuk 
lahan marjinal, cocok dengan 
sistem pertanian keluarga 
tani, meningkatkan pemenu-
han nutrisi, ramah atas kes-
ehatan dan lingkungan.

ASPEK DISTRIBUSI HASIL 
PERTANIAN,

SPI mendesak agar peng-
aturan tata niaga bahan pan-
gan harus diatur oleh badan 
pemerintah, jangan diserah-
kan kepada mekanisme pasar 
yang oligopoli yang dikua-
sai beberapa pihak swasta 
atau korporasi. Harga bahan 
pangan tidak boleh tergan-
tung kepada harga interna-
sional karena tidak berkore-
lasi langsung dengan ongkos 
produksi dan keuntungan.

SPI mendesak pemer-
intah mengatur ekspor im-
por produk pertanian yang 
disesuaikan dengan kebutu-
han, bukan dengan melihat 
keuntungan yang diperoleh, 
guna melindungi petani dari 
dumping produk pertanian 
luar negeri dengan tidak 
mengurangi atau mengha-
puskan pajak. Pemerintah 
harus berani bersikap me-
lindungi pertanian nasional, 
jangan terpaku dengan ber-
bagai perjanjian liberalisasi 
pertanian yang diusung oleh 
WTO ataupun berbagai FTA, 
baik regional maupun bilat-
eral. Praktek-praktek liber-

alisasi, deregulasi dan privati-
sasi seperti anjuran IMF, Bank 
Dunia dan WTO telah merusak 
pasar nasional (sebagai contoh 
bea masuk import beras yang 
nol persen) dan melemahkan 
BULOG. Harusnya BULOG bisa 
lebih aktif menjalankan fungsi 
Public Service Obligation bukan 
menjadi lembaga pencari laba. 
Artinya BULOG harus menjadi 
lembaga penyangga pangan 
yang memiliki kewenangan 
dan fungsi pelayanan publik.

SPI mendesak pemerintah, 
dalam hal ini Bulog, sebagai 
lembaga yang berperan men-
jaga stabilitas harga dan perse-
diaan pangan dalam negeri 
secara luas harus ditegakkan 
kembali, terutama menyangkut 
bahan pangan pokok seperti 
beras, jagung, kedelai, minyak 
goreng dan gula. Serta mem-
inta pemerintah agar mengam-
bil langkah tegas mencegah 
terjadinya spekulasi produk 
pertanian yang dapat merugi-
kan masyarakat luas. Sehingga 
diperlukannya investigasi dan 
penyelidikan yang komprehen-
sif terhadap kemungkinan pen-
imbunan bahan pangan yang 
dilakukan oleh para pelaku bis-
nis pangan dan spekulan.

ASPEK ORGANISASI,
SPI mendesak agar pemer-

intah membangun kesadaran 
agraria secara nasional sehing-
ga kelembagaan yang diben-
tuk tidak sepotong-sepotong, 
mampu menangani persoalan-
persoalan petani mulai dari 
alat produksi, input produksi, 
proses produksi, distribusi dan 
keuangan.

SPI mendesak agar Pemer-
intah memberikan kesempatan 
yang sama kepada berbagai or-
ganisasi tani dalam mendapat-
kan pelayanan baik dalam sub-
sidi maupun pelatihan tekhnik 
pertanian. SPI mendesak pe-
merintah agar menetapkan ja-
minan yang mendukung tum-
buhnya organisasi tani yang 
mandiri serta memperbesar 
alokasi dana dan pengaturan 
distribusi dana untuk usaha 
pertanian yang menguntung-
kan petani dan rakyat Indone-
sia secara keseluruhan.#

Sambungan halaman 4, SPI Desakkan...
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Quo Vadis WTO

Aksi global tolak WTO dari pertanian, Hongkong 2005.

Setelah mandeg hampir lima 
tahun, Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO) mencoba bangkit 
kembali pada tahun 2011. Per-
tanyaannya  kembali : Apakah 
bisa ?

Momentum yang diguna-
kan terutama adalah komitmen 
politik negara-negara maju dan 
emerging economies, seperti 
yang dikonsolidasikan pada 
Konferensi Tingkat Tinggi G20 
dan APEC di akhir 2010. Direk-
tur Jenderal WTO Pascal Lamy 
menjadi pelobi ulung—yang 
akhirnya akan diterjemahkan 
pada perundingan intensif di 
markas WTO, Jenewa pada 
kuartal pertama tahun ini.

Jika diibaratkan pertandin-
gan sepak bola, saat ini si bun-
dar sudah diletakkan di titik 

putih. Masalahnya, siapa yang 
akan menendang? Sejak krisis 

hantam krisis ekonomi hingga 
politik. Uni Eropa juga tak luput 

global. Setiap ada negosiasi, se-
lalu muncul resistensi. Perda-
gangan bebas dinyatakan han-
ya membuat untung sebagian 
kecil negara-negara maju saja. 
Ketidakadilan masalah sub-
sidi terus mengemuka. Over-
produksi barang pertanian dan 
industri negara maju juga terus 
di-dumping ke negara-negara 
miskin dan berkembang. San-
gat ironis, karena putaran WTO 
saat ini—disepakati pada 2001 
di Doha, Qatar—dijuluki “Agen-
da Pembangunan” (Doha Devel-
opment Agenda).

AS pemain utama

Jika dilihat dari dinamika 
terakhir, AS adalah pemain 
utama yang akan melakukan 
kick off. Dengan alasan meng-
gairahkan ekonomi domestik 
serta membuka lapangan ker-
ja, strategi ofensif tampaknya 
akan dijalankan. Dalam hal ini, 
kemampuan ekspor Paman 
Sam akan terus digenjot.

Kunjungan Barack Obama 
ke India, Indonesia, Korea Se-
latan dan Jepang telah mengi-
syaratkan hal ini. Dalam beber-
apa pernyataannya, pemerintah 
AS ingin negara-negara yang 
dikunjunginya ini membuka 
pasarnya. “We want access to 
your market – we think we have 
good products to sell…” kata 
Obama secara eksplisit pada 
kunjungannya ke India pada 8 
November 2011.

AS juga agresif dalam per-
dagangan bilateral dan region-
al. India dan Indonesia menan-
datangani Strategic Partnership 
Agreement, yang hanya bebera-
pa langkah lagi dari Free Trade 
Agreement (FTA). Korea Sela-
tan sudah memasuki negosiasi 
FTA dengan AS sejak tahun 
2006. Dalam APEC, negara adi-

 Pemerintah AS ingin negara-
negara yang dikunjunginya ini 

membuka pasarnya. “We want access 
to your market – we think we have good 

products to sell…”

ekonomi di akhir dekade lalu, 
hampir seluruh negara berku-
tat menguatkan perekonomian 
dalam negeri. Para pemain kun-
ci pun tiarap, seperti Amerika 
Serikat (AS) yang mengulur-
ulur negosiasi. Jepang pun di-

karena bebera pa anggotanya 
yang rapuh.

Di lain pihak, perdagangan 
bebas multilateral selalu diper-
tanyakan keberadaannya, teru-
tama terkait keadilan dan pem-
erataan kemakmuran di tingkat 

"

"
Bersambung ke halaman 14
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Sambungan halaman 13, Quo Vadis...

daya ini adalah salah satu ang-
gota Trans-Pasific Partnership 
(TPP)—yang akumulasinya 
digadang-gadang mencapai 90 
persen perekonomian dunia.

India dan Brazil dari kelom-
pok G-20 di dalam WTO adalah 
pemrakarsa lanjutan negosiasi 
pada tahun 2008. Dibanding-
kan dengan keterlibatan aktif 
mereka kala itu, mereka tam-
pak tak bersemangat kali ini. 
Catatan penting harus kita ber-
ikan pada Brazil yang baru saja 
berganti presiden. Butuh be-
berapa saat untuk menyusun 
strategi dan terjun secara aktif 
lagi dalam rejim perdagangan 
multilateral ini.

Pertanian tetap 
sandungan utama

Dalam sejarah WTO, nego-
siasi pertanian adalah kunci 
kesepakatan. Dalam banyak 
kesempatan, sektor pertanian 
sering disebut-sebut sebagai 
deal breaker. Fast-track yang 
digagas WTO tahun ini pun 
bernasib sama. 

Masalah-masalah yang 
merupakan limpahan dari 
negosiasi sebelumnya, yakni 
seputar subsidi negara maju 
yang tak adil, masalah kapas 
terutama untuk negara Afrika, 
serta usulan produk khusus 
dan mekanisme pengamanan 
khusus (Special Product and 
Special Safeguard Mechanism 
atau disingkat SP/SSM) adalah 
batu sandungan utama.

Masalah yang terakhir dise-
but bisa menjadi senjata anda-
lan negara-negara berkembang 
macam Indonesia dan Filipina. 
Secara taktis, posisi tawar yang 
kuat bisa menguntungkan da-
lam negosiasi (trade off). Na-
mun sayangnya, posisi kedua 
negara yang mewakili kelom-
pok G-33 ini sangat lemah ter-
hitung pasca 2005. 

Indonesia dan Filipina 

adalah good boys (anak-anak 
patuh) negara-negara maju. 
Dalam posisi terakhir pada teks 
modalitas Desember 2008, SP/
SSM melemah, bahkan cend-
erung menjadi bumerang bagi 
negara-negara yang mengan-
dalkan sektor pertanian.

Kelompok G-20 macam In-
dia, Brazil dan Cina hanya akan 
bermain jika akses pasar nega-
ra-negara maju dibuka. Sebagai 
negara dengan ekonomi yang  
sedang bagus-bagusnya, po-
sisi ini bisa menjadi sandungan 
bagi ambisi AS.

Selanjutnya, Amerika Ser-

ikat dan Uni Eropa adalah neg-
ara dengan subsidi pertanian 
luar biasa. Subsidi AS yang ter-
hitung di dalam WTO (2007-
2008) adalah 58 milyar US Dol-
lar, sementara Uni Eropa sekitar 
49 milyar Euro. Jika komoditas 
pertanian antara negara-nega-
ra ini diadu dengan milik nega-
ra miskin dan berkembang da-
lam WTO, maka penggambaran 
yang tepat adalah seperti tinju 
kelas berat diadu dengan kelas 
bulu. Produk negara miskin dan 
berkembang pasti kalah. Hal 
ini dapat kita lihat dari kasus 
daging serta susu dan produk 

turunannya di Indonesia.
Sebagai catatan, hasil sim-

ulasi sebuah lembaga bernama 
Research and Information Sys-
tem for Developing Countries 
menyatakan bahwa dengan 
skema saat ini keuntungan dari 
pertanian dalam WTO akan 
“menambah” pundi-pundi neg-
ara berkembang sebesar 9 mil-
yar US Dollar. 

Ini kurang dari 0.1 pers-
en rerata GDP negara-negara 
tersebut. Sementara, negara 
maju diperkirakan mendapat-
kan 25 kali dari jumlah terse-
but atau sebesar 225 milyar US 
Dollar. Dalam negosiasi inten-
sif yang direncanakan Pascal 
Lamy, dijadwalkan muncul teks 
modalitas baru yang lebih am-
bisius pada April 2011. 

Hal ini memunculkan per-
tanyaan karena banyak pasal 
modalitas pada teks sebelum-
nya (Desember 2008) yang 
sangat berbahaya, terutama 
bagi negara-negara berekono-
mi lemah.

Jika bola negosiasi diten-
dang AS, permainan mau tak 
mau akan berjalan. Tapi, tim 
yang kekuatannya tak solid 
pasti tak akan bertahan lama. 
Di belakang, banyak anggota 
yang tertinggal—tidak hanya 
dari negara-negara berkem-
bang macam Indonesia dan 
Filipina, namun bila kita lihat 
lagi ada negara-negara miskin 
seperti kelompok Small and 
Vulnerable Economies (SVEs) 
dan Least Developed Countries 
(LDCs).

Jika pun bertahan dengan 
skema ini, Putaran Pembangu-
nan Doha WTO di masa yang 
akan datang pasti akan terus 
berjalan timpang—dan akan 
sulit bertahan lama. Tentunya 
penyataan selanjutnya yang 
muncul adalah “bahwa kita bu-
tuh skema perdagangan multi-
lateral yang lebih adil!#

TOLAK KORPORATISASI 
PANGAN !!! www.spi.or.id

Seorang petani perempuan menunjukkan foto keluarganya yang bunuh diri dalam 
aksi menolak WTO kembali ke pertanian.
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MENDATAR
1. Desa tempat pendeklarasian Serikat Petani Indonesia (dulu FSPI)   8. Urusan Pertanian
11. Perkumpulan, persekutuan   13. Tumbuhan perdu mengandung indikan yg menghasilkan zat warna 
indigo   14. Teknik menyambung besi 16. Senjata beladiri   17. Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional   19. Surat Keterangan   20. Istilah catur   22. Aksara arab kedua   23. Air Conditioner   24. Tempat 
berjualan barang   26. Kereta Api   27. Unik, jarang ditemukan   30. Akibat, pengaruh   32. Kartu Tanda 
Anggota   33. Pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial   35. Berpandangan bebas   37. Karya 
tulis lengkap   40. Kota penyelenggara kongres ketiga SPI    

MENURUN
2. Bahan pangan   3. Tempat penyimpanan   4. Wadah untuk menanam tumbuhan   5. Tanda nomor 
kendaraan untuk daerah Sumatera Selatan   6. Nada keenam   7. Kota penyelenggara kongres kedua SPI   8. 
Diulang, pisau pemotong padi   9. ... Madrid, klub peserta Liga Spanyol   
10. Raih   12. Kata seru untuk mengajak   13. Lambang unsur natrium   15. Bagian badan yg tidak boleh 
kelihatan (menurut hukum Islam)  16. Taman Kanak-Kanak   18. Ibukota Turki   
19. Hukuman   21. Tanaman keras komoditi ekspor   25. Makanan   26. Kepala Keluarga   28. Kait 29. 
Kalah   30. Air didinginkan   31. Udang kering  32. Muatan barang   34. Burung hantu (Inggris)   35. Zodiak 
berlambangkan singa   36. Sejenis burung   38. Indeks Prestasi   39. Event Organizer

Ketentuan Menjawab:
Tulis lengkap nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon yang bisa dihubungi serta asal basis SPI (jika ada). Tulis jawaban 
di selembar kartu pos. Jangan lupa untuk mencantumkan kupon TTS Pembaruan Tani 002 di sudut kanan atas kartu pos, lalu 
kirimkan ke alamat redaksi Pembaruan Tani (Jalan Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan, 12790 Indonesia). Jawaban 
juga bisa dikirimkan ke email redaksi di pembaruantani@spi.or.id dengan subyek: TTS Pembaruan Tani 002. Jawaban diterima 
redaksi selambat-lambatnya akhir April 2011. Untuk setiap edisinya redaksi akan memilih tiga orang yang beruntung untuk 
mendapatkan suvenir dari Pembaruan Tani. Nama pemenang edisi kali ini akan diumumkan pada Pembaruan Tani edisi 87, 
Mei 2011. KUPON 002

 TTS Pembaruan Tani 

KAMUS PETANI

* Kedaulatan pangan : Hak 
setiap bangsa & setiap rakyat 
untuk memproduksi pangan 
secara mandiri & hak untuk 
menetapkan sistem pertani-
an, peternakan, & perikanan 
tanpa adanya subordinasi 
kekuatan pasar internasion-
al.
* Landreform : Suatu upaya 
yang mencakup pemecahan 
dan penggabungan satuan-
satuan usaha tani, & peruba-
han skala pemilikan. Ke-
mudian dilanjutkan dengan 
peningkatan kemampuan 
petani dengan berbagai pro-
gram-program pendidikan,  
upaya penyediaan kredit, 
pemilikan teknologi perta-
nian, sistem perdagangan 
yang adil, & mendorong tum-
buhnya organisasi-organisa-
si massa petani & koperasi 
petani, serta infrastruktur 
lainnya.
* Neoliberalisme: Pola pe-
mikiran politik (ideologi} Ba-
rat yang mengutamakan per-
tumbuhan ekonomi diatas 
segalanya. Dasar pemikiran-
nya adalah bahwa yang lemah 
harus dikorbankan supaya 
yang kuat bisa berkembang 
dengan bebas, agar ekonomi 
nasional juga ikut berkem-
bang
* Pembaruan Agraria : Suatu 
upaya korektif untuk menata 
ulang struktur agraria yang 
timpang, yang memungkink-
an eksploitasi manusia atas 
manusia, menuju tatanan 
baru dengan struktur yang 
bersendi kepada keadilan 
agraria.
* Pertanian berkelanjutan : 
Cara bertani yang menginte-
grasikan secara komprehen-
sif aspek lingkungan hingga 
sosial ekonomi masyarakat 
pertanian. Suatu mekanisme 
bertani yang dapat memenuhi 
kriteria keuntungan ekono-
mi, keuntungan sosial bagi 
keluarga tani & masyarakat; 
& konservasi lingkungan se-
cara berkelanjutan. 
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Daun dan Biji Sirsak : Pestisida Alami untuk 
Mengendalikan Wereng

Sumber foto: http://endangar.files.wordpress.
com/2010/10/sirsak-2.jpg

BOGOR. Serangan hama wereng 
pada tanaman padi akhir-akhir 
ini semakin meningkat. Di be-
berapa wilayah di Jawa seperti 
Banyumas, Probolinggo dan 
Ponorogo, hama wereng te-
lah merusak pupuhan bahkan 
ratusan hektar sawah petani. 
Produksi sawah yang tadinya 
6.2 ton/ha, sekarang hanya 
mampu mendapai 5.4 ton/ha. 
Petani terancam rugi, keterse-
diaan pangan nasional pun 
terancam berkurang. 

Wereng adalah sebu-
tan umum untuk serangga 
penghisap cairan tumbuhan. 
Ukuran tubuhnya  kecil. Ter-
dapat beberapa jenis hama 
wereng, beberapa diantaranya 
antara lain wereng hijau dan 
coklat. Karena hanya bisa  hidup 
dengan menghisap cairan tum-
buhan, wereng menjadi hama 
penting dalam budidaya tana-
man, selain sebagai pemakan 
langsung, wereng juga menjadi 
vektor bagi penularan sejum-

tur teknis serta pengendalian 
secara biologi tersebut tidak 
mampu mengatasi serangan 
hama, maka kita bisa melaku-
kan pengendalian secara me-
kanis yaitu dengan mengguna-
kan perangkap lampu di malam 
hari. 

Susan Lusiana, Penanggung 
Jawab Pusdiklat Pertanian 
Berkelanjutan Serikat Petani 
Indonesia (SPI) menyebutkan 
bahwa alternatif terakhir ke-
tika serangan hama sudah me-
lebihi ambang batas ekonomi 
adalah dengan melakukan pen-
gendalian dengan penggunaan 
pestisida alami. 

"Pestisida alami bersifat 
mengurangi serangan hama, 
bukan untuk membunuh hama. 
Oleh karenanya penggunaan 
pestisida alami tidak akan me-
matikan predator alami dari 
hama tersebut. Cara kerjanya 
adalah mengusir hama dengan 
bau tertentu ataupun dengan 
menghilangkan nafsu makan 
hama," ungkap Susan.

"Untuk mencegah hama 
wereng, bahan yang sering di-
gunakan adalah biji mahoni 
atau biji atau daun sirsak.  Di 
dalam bahan ini terdapat re-
pellent (penolak serangga) dan 
antifeedant (penghambat nafsu 
makan)," tambah Susan.

Berikut ini beberapa tips 
dari Susan mengenai pembua-
tan pestisida alami dari daun 
sirsak:
Untuk membuat pestisida ala-
mi dari daun sirsak diperlukan 
daun sirsak sebanyak 1 geng-
gam, rimpang jeringau seban-
yak 1 genggam, bawang putih 
20 siung, sabun colek 20 gr 
dan air sebanyak 20 liter. Daun 
sirsak berfungsi sebagai peng-
hamabat nafsu makan serang-
ga, sedangkan jeringau dan 
bawang putih berfungsi untuk 
pengusir serangga dengan bau-
nya yang khas. Bawang putih 
juga mengandung alisin yang 

akan membantu pertumbuhan 
jaringan yang rusak. Semen-
tara itu sabun colek berfungsi 
sebagai perekat ketika larutan 
disemprotkan.  
Cara pembuatan: Daun sir-
sak, rimpang jeringau, dan 
bawang putih ditumbuk sam-
pai halus, kemudian dicampur 
dengan sabun colek. Campuran 
tersebut kemudian direndam 
dalam air 20 liter selama dua 
hari. Larutan selanjutnya disa-
ing dengan kain halus dan siap 
diaplikasikan. Setiap 1 liter air 
saringan diencerkan dalam 15 
liter air, kemudian disemprot-
kan merata ke bagian bawah 
tanaman padi.

Cara lainnya yakni meng-
gunakan biji dan daun sirsak 
yang sudah dicincang halus 
sebanyak 250 gram, dicampur 
dengan mikroba (efektif mik-
roorganisme) sebanyak 50 ml, 
tetes gula sebanyak 50 ml, di-
campur dengan 1 liter air. Ke-
seluruhan bahan dimasukan 
ke dalam drum plastik, tutup 
drum rapat-rapat dan simpan 
ke dalam ruangan yang han-
gat (20-35 derajat celcius) dan 
tidak terkena sinar matahari 
langsung. Aduk secara teratur 
dengan cara menggoyangkan 
ember dan tutup drum dibuka 
sebentar untuk membebaskan 
gas. Fermentasi akan mulai 
dan gas akan dibebaskan da-
lam 2-5 hari. Lalu masukkan 
ekstrak yang dihasilkan ke da-
lam botol plastik setelah disar-
ing. Penggunaan Ekstrak dapat 
dilakukan dengan  disiramkan 
ke tanah atau tanaman secara 
merata dalam bentuk larutan 
dengan dosis 5-10 cc/liter air. 
Penyemprotan pada tanaman 
yang dilakukan setelah per-
tumbuhan tunas, secara kon-
tinyu sebelum hama atau pe-
nyakit muncul, penyemprotan 
dilakukan sore atau pagi hari, 
di waktu angin tidak bertiup 
kencang atau setelah hujan.#

lah penyakit tumbuhan dari 
kelompok virus.

Wereng memiliki kemam-
puan adaptasi yang tinggi ter-
hadap kondisi lingkungannya. 
Bahkan, suatu jenis wereng 
mampu menghasilkan ketu-
runan yang tahan terhadap 
kondisi tertentu. 

Penggunaan satu jenis vari-
etas secara terus menerus bisa 
menjadi salah satu faktor pe-
nyebab ledakan hama wereng. 
Untuk itu, pergiliran tanaman 
dan varietas perlu dilakukan 
untuk memutus rantai hidup 
wereng. Selain itu, penjarangan 
pada jarak tanam juga mampu 
mengurangi serangan hama 
wereng.

Dalam melakukan kegiatan 
pertanian keseimbangan eko-
sistem dan rantai makanan har-
us terjaga. Keberadaan predator 
alami wereng seperti laba-laba, 
kumbang, kepik permukaan air, 
dan belalan bertanduk panjang 
akan mampu mengendalikan 
polpulasi hama wereng. Untuk 
itu, kita perlu menjaga tempat 
hidup dari para predator terse-
but yang biasanya hidup dalam 
semak dan beberapa tanaman 
gulma. Jika pengendalian kul-


