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INDEKS BERITA

(Foto). Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI), Henry Saragih 
(mengangkat tangan) sedang 
melakukan orasi dalam aksi ber-
sama menuntut penuntasan konflik 
agraria dan penerapan pemba-
ruan agraria sejati di Indonesia   
(12/01/2012)

JAKARTA. Sudah saatnya In-
donesia memiliki Undang-
Undang yang benar-benar 
pro petani, dari petani, oleh 
petani dan untuk petani; dan 
hal ini bisa diwujudkan den-
gan Undang-Undang (UU) 
Hak Asasi Petani (HAP). Da-
lam edisi kali ini akan ban-
yak artikel yang mengupas 
mengenai perjuangan Ser-
ikat Petani Indonesia (SPI) 
dalam memperjuangkan 
lahirnya UU HAP di tingkat 
nasional.
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Kedaulatan Pangan, Solusi Ancaman Krisis Pangan (4)

Dalam upaya menciptakan kedaulatan pangan menuju kepada keamanan pangan yang sejati, pemerintah – pemer-
intah haruslah melaksanakan kebijakan – kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan, berlandaskan pada produksi 
pertanian keluarga, menggantikan peran industri yang berorientasi pertanian eksport dan juga kebijakan impor pangan.

Dengan demikian, kedaulatan pangan sebagai solusi atas ancaman krisis pangan dan berbagai permasalahan yang 
diuraikan di atas membutuhkan langkah-langkah berikut ini:
(1) Meningkatkan akses sumber-sumber agraria melalui reforma agraria. (2) Terus mempertahankan Undang-Undang 
No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai undang-undang yang sangat sentral dalam pelak-
sanaan Pembaruan Agraria dalam rangka mengimplementasikan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945. 
(3) Segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan  Pembaruan Agraria di Indonesia seperti dalam 
bentuk Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria dan lainnya yang berlandaskan pada UUPA No. 5 tahun 1960 dan 
UUD 1945. (4) Segera selesaikan konflik-konflik agraria dengan membentuk suatu komite penyelesaian konflik agraria 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. (5) Memberikan perlindungan dan memenuhi 
hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, tekhnologi, modal dan harga produksi pertanian      
dengan segera mebuat Undang-Undang Hak Asasi Petani, dan RUU Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
yang saat ini sedang di bahas di DPR RI. (6) Mencabut undang-undang yang tidak memihak kepada Petani, antara lain: ; 
UU No. 7/2004 tentang sumber daya air, UU No. 18/2004 tentang perkebunan, dan UU 12/1992 tentang sistem budidaya 
tanaman yang banyak mengkriminalkan petani. (7) Hentikan pembahasan tentang RUU Pengadaan Tanah untuk Pem-
bangunan karena RUU tersebut potensial digunakan oleh pihak-pihak swasta asing maupun nasional untuk menjadikan 
tanah sebagai komoditas dan menghidupkan spekulan tanah. (8) Pemerintah Indonesia segera memfungsikan Badan 
Urusan Logistik (BULOG) untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia, dengan memastikan pengendalian tata niaga,  
distribusi dari hasil  produksi pangan  petani Indonesia, khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai, dan minyak goreng. 
Pemerintah Indonesia juga harus menjadi pengendali seluruh impor pangan yang berasal dari luar negeri. (9) Menyusun 
Visi Pembangunan PertanianIndonesiamenempatkan petani dan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian 
diIndonesia. Mengurangi peran perusahaan besar dalam mengurus soal pertanian dan pangan, dengan menghentikan 
proses korporatisasi pertanian dan pangan (food estate) yang sedang berlangsung saat ini. (10) Membangun industri 
nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayatiIndonesiayang sangat kaya raya ini. Sehingga memung-
kinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor. (11) 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 in-
dustri dasar yang berasal dari produk-produk pertanian yang memerlukan permodalan dan industri dalam sekala besar. 
(12) Meneruskan komitmen pemerintah untuk melaksnakan kembali program Go organik 2010 untuk masa-masa selan-
jutnya, dengan suatu konsep dan implementasi yang komprehensif dalam menerapkan prinsip-prinsip agro ekologis. 
(13) Memberikan peran yang lebih luas kepada petani untuk serta dalam proses implementasi pembangunan yang dilak-
sakan oleh pemerintah dengan meninjau ulang Permentan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan 
Kelembagaan Petani. (14) 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. (15). Harus adanya kepastian perlindungan sosial, menjamin pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan 
bagi semua warga negara, dengan menjamin kepastian kerja dan menghapus sistem upah murah. Menghapuskan UU 
No.13/2004 yang tidak menjamin kesejahteraan buruh industri dan juga di bidang pertanian dan  perkebunan. 
(16) 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. (17) Menertibkan database terkait pertanian dan petani yang 
selalu berpolemik oleh BPS, Kementrian perdagangan dan Kementrian Pertanian yang akibatnya mengeluarkan kebijakan 
merugikan petani dan bangsa secara umum.

Akhirnya semua hal tersebut tergantung dari kemampuan dan kemauan pemerintah dalam mewujudkan kesejahter-
aan petani, rakyat dan bangsa Indonesia. Semoga.
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Indonesia Harus Punya UU Hak Asasi Petani

JAKARTA. Sudah saatnya Indonesia 
memiliki Undang-Undang yang benar-
benar pro petani, dari petani, oleh petani 
dan untuk petani; dan hal ini bisa di-
wujudkan dengan Undang-Undang Hak 
Asasi Petani (HAP).

Achmad Ya’kub, Ketua Departe-
men Kajian Strategis Dewan Pengurus 
Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia 
(SPI) menyampaikan bahwa Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani (RUUP3) yang 
saat ini sedang dibahas oleh DPR belum 
mengakomodir hal tersebut.

“RUUP3 ini menempatkan petani 
sebagai objek yang lemah yang harus 
dilindungi dan diberdayakan oleh pihak 
lain, seharusnya RUU ini menempatkan 
petani sebagai subyek pembangunan 
pertanian dan pedesaan,” ungkap Ya’kub 
dalam diskusi publik yang bertajuk “Per-
lindungan dan Pemajuan Hak Atas Pa- 
ngan serta Hak Asasi Petani”, di gedung 
DPR-MPR, di Jakarta,  (22/02).

Ya’kub menjelaskan bahwa dalam 
RUUP3 ini tidak secara komprehensif 
menjelaskan hak-hak apa yang dilin- 
dungi. RUUP3 ini juga tanpa pemulihan 
hak korban konflik agraria, dan tanpa 
perlindungan petani pemulia benih yang 
dilindungi hasil budi dayanya.

“RUUP3 ini juga tanpa pembaruan 

agraria sebagai hak petani, persoalan 
tanah hanya dicukupkan pada kawasan 
utama tani tanpa redistribusi lahan 
untuk petani kecil dan buruh tani dan 
tanpa batas maksimum serta minimum 
kepemilikan tanah, pengaturan peng-
gunaan tanah lewat konsolidasi tanah 
bukanlah landreform, sehingga tidak 
ada jelas peruntukan tanah (obyek 
landreform) sebagai hak petani,” papar 
pria yang juga Koordinator Youth La Via 
Campesina Regional Asia Tenggara dan 
Timur ini

Ya’kub menambahkan bahwasanya 
RUUP3 ini seharusnya dinamakan RUU 
Hak Asasi Petani dan mengadopsi isi 
Deklarasi Hak Asasi Petani yang men-
cakup 13 pasal yang di dalamnya ter-
cantum 11 hak asasi petani. Kesebelas 
hak itu adalah Hak atas kehidupan dan 
atas standar kehidupan yang layak, Hak 
atas tanah dan teritori, Hak atas benih 
dan pengetahuan serta praktek perta-
nian tradi- sional, Hak atas permodalan 
dan sarana produksi pertanian, Hak 
atas informasi dan teknologi pertanian, 
kemerdekaan untuk menentukan harga 
dan pasar untuk produksi pertanian, hak 
atas perlindungan nilai-nilai pertanian, 
hak atas keanekaragaman hayati, hak 
atas kelestarian lingkungan, kemerdeka-
an berkumpul, mengeluarkan pendapat 

dan berekspresi, 
dan hak atas akses 
terhadap keadilan.

Sementara 
itu, Gunawan dari 
Indonesia Human 
Rights Commis-
sion for Social 
Justice (IHCS) 
menyampaikan 
bahwa RUUP3 
tidak menyentuh 
akar masalah dan 
justru berpotensi 
melemahkan 
akses-akses rakyat 
dari sumber-sum-
ber produktifnya.

“RUUP3 ini 
mereduksi hak 
berserikat hanya 
dalam asosiasi dan 
dewan komoditas, 
tanpa jaminan 
sosial karena asu- 

ransi pertanian bukanlah jaminan sosial,” 
ungkap Gunawan yang juga bertindak 
sebagai salah seorang narasumber di 
acara diskusi ini.

Sementara itu, Ibnu Multazam dari 
Komisi IV DPR menyampaikan bahwa  
dalam RUUP3 ini sudah terdapat tiga hal 
utama yang berpihak pada petani yaitu 
perlindungan sarana dan prasarana per-
tanian, perlindungan ketika pengolahan, 
dan perlindungan pasca panen.

“Juga akan dibahas mengenai per-
ketatan masuknya produk pangan ke 
Indonesia, berkaitan dengan 50 item 
pangan yang bebas biaya masuk, hal ini 
akan dibicarakan kembali,” ungkap Ibnu 
Multazam yang juga anggota Fraksi Par-
tai Kebangkita Bangsa (FPKB).

Ato Suprapto dari Kementerian 
Pertanian menyampaikan bahwa RUUP3 
ini seharusnya mampu menjadi landasan 
ekonomi kerakyatan.

“Saya rasa inisiatif Komisi IV ini patut 
kita hargai, bisa dibilang hal Ini adalah 
revolusi untuk ekonomi kerakyatan. Se-
lanjutnya Di RUU ini nantinya juga perlu 
dibatasi pintu masuk dari komoditas 
pada sentra-sentra produksi, tapi ten-
tunya bakal ada persinggungan dengan 
perusahaan importir besar karena 
mereka merasa dirugikan kalau dibatasi,” 
ungkapnya.#

(Foto Kiri-Kanan). Achmad Ya'kub (Ketua Departemen Kajian Strategis DPP SPI), Gunawan (IHCS), Taufiqul Mujib (Moderator), Ibnu Mul-
tazam (Komisi IV DPR RI), Hermanto (Badan Ketahanan Pangan) dalam diskusi publik yang bertemakan "Perlindungan dan Pemajuan Hak 
Atas Pangan serta Hak Asasi Petani" di gedung DPR-RI di Jakarta (22/02).
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RUU Perubahan UU Pangan Masih Jauh 
Dari Harapan

JAKARTA. Draft Rancangan Undang-Un-
dang (RUU) Perubahan UU No. 7 Tahun 
1996 tentang Pangan yang saat ini sudah 
sampai tahap pembahasan di Panja DPR 
ternyata masih jauh dari harapan. Ach-
mad Ya’kub, Ketua Departemen Kajian 
Strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) menyam-
paikan bahwa RUU ini masih bias soal 
bagaimana pangan itu diperdagangkan 
akibatnya strategi pencapaian kedaula-
tan pangan tidak akan terpenuhi.

“Kedaulatan pangan mengedepankan 
produsen sebagai aktor utama dalam 
pembangunan pertanian dan pangan,” 
ungkap Ya’kub pada saat menghadiri 
Diskusi Publik Membedah RUU Per-
lindungan & Pemberdayaan Petani dan 
RUU Perubahan UU Pangan di Jakarta, 
(22/02).

Achmad Ya’kub juga menyampai-
kan bahwa RUU ini tidak menempatkan 
produsen pangan sebagai pihak utama 
dalam hal ini petani kecil dan nelayan. 
Oleh sebab itu menurutnya, ada syarat 
kedaulatan pangan yakni adanya alat 
produksi bagi produsen pangan (untuk 
petani adalah lahan, bagi nelayan ada-
lah alat tangkap). Dalam hal pertanian 
pembaruan agraria adalah landasan 
dasar bagi pencapaian kesejahteraan 
petani, ke- tersediaan pangan, mengatasi       
pengangguran dan kelaparan. Prinsip 
selanjutnya adalah hak akses pangan, 
penggunaan sumberdaya berkelanju-
tan, pangan untuk pangan, pembatasan 
penguasaan oleh korporasi, melarang 
pangan sebagai senjata, akses petani 
kecil ke perumusan kebijakan.

“RUU Perubahan UU Pangan ini juga 
masih mengakomodir kepentingan kor-
porasi pangan bukannya mengakomodir 
kepentingan 28,3  juta petani kecil di 
Indonesia,” tambah Ya’kub.

Sementara itu, Gunawan dari Indone-
sia Human Rights Commission for Social 
Justice (IHCS) menyampaikan bahwa 
perubahan RUU Perubahan UU Pangan 
versi masyarakat sipil yang dicita-citakan 
adalah dengan segera mengatasi prob-
lem nasional di bidang pangan dan me- 
ngubah paradigma dari pilihan kebijakan 
pangan menjadi pendekatan berbasis 
hak yang berpedoman pada standar dan 
indikator Hak Asasi Manusia (HAM).

“Ada tiga hal yang ingin diubah dalam 

paradigma pangan, pertama pilihan 
kebijakan ke kewajiban: pendekatan hak 
atas pangan lebih luas dari pendeka-
tan ketahanan pangan, kedua dari titik 
berat kepada pasar dan industri pa- 
ngan menuju penegelolaan sumberdaya 
produktif melalui pembaruan agraria 
dan anti liberalisasi pangan, dan ketiga 
bahwa pelanggaran hak atas pangan 
dapat digugat dan korban mendapatkan 
pemulihan hak,” paparnya.

Gunawan menambahkan bahwa 
dalam RUU Perubahan UU Pangan 
versi DPR juga mengartikan kedaulatan 
pangan pada negara dan bangsa. Pada-
hal kedaulatan rakyat, khusus rakyat 
produsen pangan (petani, nelayan, 
masyarakat adat) adalah hal utama 
dalam hak atas pangan, dan sesungguh-
nya konsep ini juga adalah inisaitif dari 
organisasi masyarakat.

Sementara itu, Hermanto dari Badan 
Ketahanan Pangan menyampaikan 
bahwa pemerintah telah menyusun DIM 
(daftar isian masalah) dari RUU Peruba-
han UU Pangan.

“Secara filosofisnya antara pemer-
intah dan DPR melalui Panja sudah 
sepakat, ruhnya sudah sesuai, tinggal 
konsepsinya masuk ke pasal-pasal, 
sebetulnya itu saja secara umum,” tutur 
Hermanto.

Dia juga menambahkan bahwa 
bedanya UU pangan kali ini dengan yang 
sebelumnya adalah lebih mengedepank-
an masalah kedaulatan pangan, dimana 
di dalamnya termasuk kedaulatan petani 
sebagai produsen dan kedaulatan kon-
sumen.

“Kedaulatan pangan yang juga ber-
dasarkan kemandirian pangan,” tambah-
nya.#

Achmad Ya'kub dalam diskusi tentang RUU Perubahan UU Pangan di Jakarta (22/02)
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Aksi SPI Ponorogo, Tolak Kenaikan Harga Pupuk

PONOROGO. Mulai kemarin pagi, Se-
lasa (24/01), petani dari Serikat Petani 
Indonesia (SPI) melakukan aksi menolak 
kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET). 
Lebih dari 300 petani berkumpul di de-
pan sekretariat Dewan Pengurus Cabang 
(DPC) SPI Ponorogo dan melakukan long 
march menuju kantor Dinas Pertanian, 
Kantor Bupati, hingga kantor DPRD Po-
norogo, Jawa Timur.

Massa aksi tidak “singgah” di kan-
tor Dinas Pertanian dan Kantor Bupati, 
karena baik Kepala Dinas Pertanian 
dan Bupati Ponorogo “kebetulan” tidak 
sedang berada di tempat.

“Bupati ponorogo harus bertanggung 
jawab karena bupati adalah ketua komite 
pengawas pupuk di Kabupaten,” tambah 
Ruslan.

Ruslan, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Jawa Timur menyam-
paikan bahwa tuntutan tunggal dalam 
aksi kali ini adalah menolak kenaikan 
harga pupuk.

“Kenaikan harga pupuk sangat mem-
beratkan petani, terlebih kami baru saja 
mengalami gagal panen. Di Ponorogo 
saja setidaknya 36.000 Ha padi baru 
mengalami gagal panen akibat serangan 
hama wereng,” ungkap Ruslan.

Ruslan juga menyampaikan bahwa 
penyaluran pupuk ke petani masih ba- 
nyak persoalan seperti kelangkaan dan 
mahalnya harga pupuk saat menjelang 
tanam, namun tidak ada yang bertang-
gung jawab semua saling melempar 
tuduhan.

Aksi kemudian dilanjutkan ke DPRD 
Ponorogo, perwakilan massa aksi dite- 
rima oleh Komisi B. Dalam dialog terse-
but, Jamingan petani SPI asal Ponorogo 
menyampaikan bahwa seharusnya harga 
pokok produksi gabah dinaikan dulu 
sebelum harga pupuk dinaikkan, kenai-
kan harga pupuk sangat meresahkan 
petani.

“Sekarang pupuk sudah mulai langka 
di beberapa tempat di ponorogo,” ung-
kapnya.

Agus, perwakilan Komisi B menyam-
paikan bahwa HPP gabah sangat fleksi-
bel.

“Ini artinya pemerintah dapat 
melakukan pembelian gabah disesuaikan 
dengan keadaan yang tentunya tidak 
dibawah HPP, ya memang HPP masih 
memakai aturan tahun 2009. Untuk 
masalah kelangkaan saya mohon bapak-

(Atas) Aksi SPI di Ponorogo menolak kenaikan harga pupuk (24/01)
(Bawah) Perwakilan massa aksi diterima oleh Komisi B DPRD Ponorogo

bapak memberikan data yang jelas di 
daerah mana saja kelangkaan itu terjadi, 
kami akan bantu,” imbuhnya.

Pertemuan diakhiri dengan kesepak-

atan berupa pertemuan lanjutan antara 
SPI dan instansi terkait untuk membahas 
persolan perlunya dibentuknya tim pe- 
ngawas penyaluran pupuk.#
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Foto bersama para peserta pendidikan paralegal oleh DPW SPI Banten di Pandeglang (25-28 Januari 2012)

SERIKAT PETANI INDONESIA:
PEMBARUAN AGRARIA - KEDAULATAN PANGAN - HAK ASASI PETANI

PERTANIAN BERKELANJUTAN - MELAWAN NEOLIBERALISME
www.spi.or.id

Perjuangan Pembaruan Agraria SPI 
Berlandaskan Konstitusi

PANDEGLANG. “Perjuangan pembaruan 
agraria yang dilakukan Serikat Petani 
Indonesia (SPI) memiliki dasar-dasar 
konstitusi. Jadi setiap tindakan kita yang 
berjuang demi pembaruan agraria memi-
liki dasar hukum yang kuat,” ungkap 
Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Departemen 
Polhukam SPI kepada puluhan peserta 
pendidikan paralegal di Pandeglang.

Ruli menjelaskan bahwa landasan 
perjuangan agraria SPI adalah sila kelima 
Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia”, pembukaan UUD 
1945, dan Undang-Undang Pokok Agra- 
ria (UUPA) No.5 Tahun 1960. Pembaruan 
agraria merupakan tanah yang didistri-
busikan kepada rakyat yang merupakan  
bekas swapraja. 

Subyek pembaruan agraria adalah 
rakyat yang menggarap tanah, buruh 
tani, penggarap yang mengerjakan tanah  
walaupun belum 3 tahun, hingga petani 
yang menggarap tanah yang kurang dari 
0,5 ha.

“Jadi kita jangan takut untuk melaku-
kan reklaiming di atas tanah-tanah 
terlantar, seperti tanah bekas perusa-
haan perkebunan yang telah habis Hak 
Guna Usahanya karena tindakan kita ini 
memiliki dasar hukum yang kuat dan             
dilindungi oleh Undang-Undang yang 
masih berlaku di Indonesia,” papar Ruli.

Sementara itu, acara yang bertema-
kan pendidikan paralegal untuk perjuan-
gan agraria ini diselenggerakan di sekre-
tariat Dewan Pengurus Wilayah (SPW) 
SPI Banten dan berlangsung selama 
empat hari (25-28 Januari 2012). Para 
peserta adalah petani SPI yang berasal 
dari tiga DPC (Dewan Pengurus Cabang) 
yakni DPC SPI Serang, Pandeglang, dan 
Lebak. 

Materi yang diajarkan mulai dari 
pengantar hukum, konstitusi, hak asasi 
petani sampai materi teknis seperti hu-
kum acara pidana, penanganan perkara 
litigasi dan non-litigasi, hingga teknik 
investigasi hukum.

“Acara ini juga untuk menambah 
pengetahuan anggota terutama penge-
tahuan tentang dasar-dasar hukum dan 
prosedur hukum karena saat ini basis-
basis SPI di Banten banyak yang berkon- 
flik dengan perusahaan perkebunan. 
Disini juga dibedah beberapa kasus yang 
menimpa petani SPI seperti di Sampang 
Peudeuy dengan PT. The Bantam Freang-
ger, di Cigemblong dengan PT. Pertiwi Le-
stari, di Cileles dengan PT. Topasari, dan 
Cikeusik dengan PT. Global Agro Lestari,” 
tambah Ruli yang juga berperan dalam 
pemateri dalam pendidikan kali ini

Nana, peserta asal Lebak mengemu-
kakan bahwa pelatihan kali ini cukup 
bermanfaat karena dirinya mendapatkan 
begitu banyak pengetahuan baru menge-
nai hukum agraria.

“Berbekal pendidikan ini kami akan 

lebih “pede” untuk melakukan reklai- 
ming-reklaiming di atas lahan terlantar 
dan kemudian mengolahnya menjadi 
lahan pertanian yang produktif,” ungkap 
Nana.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI yang 
datang di hari terakhir menyampaikan 
bahwa sangatlah penting untuk secara 
rutin melakukan pendidikan-pendikan 
semacam ini.

“Pendidikan-pendidikan semacam ini 
akan menghasilkan kader-kader petani 
yang melek hukum sehingga organisasi 
kita akan semakin kuat dan tangguh 
untuk tetap berada di rel perjuangan 
menuju pembaruan agraria sejati,” ung-
kap Henry yang juga Koordinator Umum 
La Via Campesina (Gerakan Petani 
Sedunia).#
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Sebagian peserta Konferensi Pemuda/i Nouminren ke-20 di Tokyo, Jepang (11-12 Februari 2012)

TOKYO. Bencana gempa dan tsunami 
yang menimpa Jepang beberapa saat 
yang lalu telah menyebabkan bocornya 
pabrik nuklir di daerah Fukushima. Hal 
ini cukup mengkhawatirkan karena 
paparan radiasi nuklir tersebut bukan 
hanya membahayakan manusia, tapi 
juga membuat lahan pertanian di daerah 
tersebut menjadi tidak produktif dan 
berbahaya untuk ditanami.

Melihat hal ini, pemuda/i tani Jepang 
yang tergabung dalam Nouminren (Or-
ganisasi Petani Jepang-anggota La Via 
Campesina) bertekad untuk tetap bertani 
di atas tanah milik nenek      moyangnya. 
Hal ini mereka cetuskan   dalam      kon-
ferensi ke-20 Pemuda Tani Nouminren 
yang berlangsung di Tokyo pada 11-12 
Februari 2012.

Shinya Takeda, staf departemen 
luar negeri Nouminren menyampaikan 
bahwa kongres ke-20 kali ini cukup spe-
sial karena selain diikuti cukup banyak 
peserta (yang terbesar yang pernah 
dilaksanakan), namun juga merupakan 
konferensi pertama bencana gempa dan 
tsunami yang mengakibatkan bencana 
nuklir di Jepang. 

"Semua peserta yang hadir disini 
sangat ingin berbagi dan merefleksikan 
apa yang mereka menjalani, dan ba-
gaimana mereka memahami masa-masa 
pahit setelah bencana tsunami dan nuk-
lir tersebut," ungkap Shinya.

Souhei Miura salah seorang panelis 
menceritakan bahwa setelah kecelakaan 
pembangkit listrik bencana dan nuklir, 
ia dievakuasi ke prefektur Chiba. Na-
mun, ia memutuskan untuk kembali ke 
Fukushima bertani lagi. Dia mengatakan 
bahwa masih mungkin untuk bertani 
dan menghasilkan pangan yang aman 
di Fukushima apabila terus melakukan 
pemeriksaan. 

"Kecelakaan nuklir dapat terjadi 
di mana saja di dunia saat ini, jadi saya 

Pemuda Tani Jepang: "Kami Akan (Tetap) Bertani"

memutuskan untuk tetap tinggal bertani 
di daerah Fukushima ini, daerah yang 
paling aku cintai," ungkapnya.

Ken Aizawa, seorang petani dari 
pegunungan bersalju di  prefektur Nii-
gata  menjelaskan betapa dia menikmati 
bertani dalam kondisi sulit tersebut. Dia 
mengatakan bahwa dibutuhkan upaya 
dua sampai tiga kali lebih banyak untuk 
melakukan penyiangan di ladangnya, 
hasil panen pertaniannya juga cenderung 
rendah. Ken menyampaikan bahwa di 
daerah pegunungan bersalju tersebut 
masyarakatnya sangat terikat, dan dia 
ingin "ikatan" ini tetap berlanjut.

"Konsumen yang membeli produk 
pertanian lokal akan menyatukan daerah 

perkotaan dan pedesaan," tuturnya.
Sementara itu, Achmad Ya'kub, Koor-

dinator Youth (Pemuda) La Via Campesi-
na Regional Asia Timur dan Asia Tengga-
ra mengucapkan selamat atas konferensi 
ke-20 Pemuda/i Tani Nouminren.

"Kita harus belajar dari Nouminren 
dan Jepang. Walaupun Jepang adalah 
negara yang cukup maju industrinya, 
sektor pertanian tetap menjadi tulang 
penyangga dan benar-benar diperha-
tikan pemerintahnya. Peran pemuda 
adalah sebagai penyangganya" ungkap 
Ya'kub yang juga Ketua Departemen 
Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat 
(DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
ini.#
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La Via Campesina Peringati 
Hari Perempuan Sedunia
JAKARTA. Setiap tahunnya tanggal  8 
Maret diperingati sebagai Hari Perem-
puan Internasional. Hari dimana kita 
menghormati para pekerja perempuan 
- baik di pedesaan maupun perkotaan 
- yang mengorbankan hidup mereka 
untuk memperjuangkannya, untuk kea-
dilan dan mengakhiri semua diskrimi-
nasi sosial, ketidakadilan ekonomi dan 
politik yang telah memberikan rezeki 
bagi pembangunan kapitalis global. Hari 
perempuan internasional juga merupa-
kan perayaan untuk kemajuan penting 
yang telah dicapai dalam perjuangan 
emansipasi perempuan.

8 Maret juga merupakan hari mobi- 
lisasi dan penegasan kembali komitmen 
tanpa henti, tanpa istirahat dalam per-
juangan untuk mengakhiri sistem kapi-
talisme patriarkal yang lebih menindas 
perempuan, terlepas dari tempat mereka 
dalam masyarakat di seluruh dunia. 

Perjuangan yang sangat penting ini 
terus mendorong proses refleksi dari 
kaum laki-laki dan perempuan di La Via 
Campesina dalam mencari cara terbaik 
demi kemajuan-kemajuan dan mendesak 
jenis perubahan sosial yang diinginkan.

"Kita harus merancang jenis 
masyarakat yang hendak kita bangun, 
dengan keseimbangan baru kekuasaan 
dalam hubungan sosial antara pria dan 
wanita dan di mana pria dan wanita akan 
memiliki kesempatan yang sama, hak 
dan kewajiban," ungkap Yoon Geumson, 
petani perempuan La Via Campesina asal 
Korea Selatan.

Pesan La Via Campesina

Yoon Geumson menyampaikan bah-
wa dirinya bangga karena banyak petani 
perempuan La Via Campesina yang me- 
rayakan hari perempuan internasional 
ini melalui aksi di tingkat global.

Tujuan aksi pada hari perempuan 
internasional adalah untuk menolak 
perambahan kapitalisme di pertanian 
karena dominasi perusahaan agribisnis 
transnasional, dan pelaksanaan model 
destruktif (yang merusak) dari industri 
pertanian skala besar. Dampak negatif 
dari sistem pertanian berbasiskan 
industri ini tidak hanya mengancam 
kedaulatan pangan masyarakat, tetapi 

17 April
www.viacampesina.org

Hari Perjuangan 
Petani Internasional

juga lingkungan. Aksi di hari perempuan 
internasional ini juga berfungsi untuk 
membuka topeng dan mengkoreksi 
kondisi yang dihadapi oleh perempuan 
pedesaan yang diciptakan oleh sistem 
ini, termasuk segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan, serta menggaris-
bawahi peran perempuan dalam perta-
nian dan kedaulatan pangan.

La Via Campesina menyatakan bah-
wa cukup penting meningkatkan tingkat 
kesadaran semua pria dan wanita akan 
peran penting, nilai historis, dan kon-
tribusi perempuan 
untuk pertanian 
skala kecil berbasis-
kan keluarga.

Perempuan 
memainkan peran 
penting dalam me-
lestarikan penge-
tahuan leluhur. 
(Petani) perempuan 
juga berkontribusi 
dalam pelestarian 
benih dan bibit yang 
menjamin keaneka-
ragaman hayati 
dan kedaulatan 
pangan masyarakat. 
Mi- risnya, perem-
puan pedesaan 
yang berkontribusi 
terhadap 80 persen 
produksi, hanya dua 
persen yang memi-
liki lahan; sebuah 
ketimpangan yang 
membuat kedaula-
tan pangan terasa 
mustahil.

"Di dalam 
La Via Campe-
sina, laki-laki dan 
perempuan akan 
berjuang bersama 
untuk menolak 
dominasi laki-laki 
pada tingkat politik, 
ekonomi, dan sosial 
dalam masyarakat, 
kapitalis patriarkal 
yang mendominasi 
dunia sekarang ini. 
Kita melakukan ini 

dengan mobilisasi melawan kapitalisme, 
dengan harapan membangun masyarakat 
berdasarkan kesetaraan dan keadilan," 
tutur Yoon yang juga anggota KWPA (Ko-
rean Women Peasant Association-Asosiasi 
Petani Perempuan Korea Selatan) ini.

"Bersama kita berjuang menuju pem-
baruan agraria, mengakhiri perampasan 
tanah, mewujudkan kedaulatan pangan 
dan mengakhiri kekerasan terhadap 
perempuan. Globalisasikan harapan, glo-
balisasikan perjuangan," tambahnya.#
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Yudvir Singh, petani India dan anggota La Via Campesina sedang berorasi di depan massa aksi penolakan perjanjian perdagangan bebas antara India dan Uni Eropa 
(10/02).

New Delhi. Ribuan petani India melakukan aksi menolak perjanjian perdagangan bebas antara India - Uni Eropa di New Delhi 
(10/02).

Yudvir Singh, salah seorang koordinator aksi menyampaikan bahwa petani kecil se-India menentang perdagangan bebas dalam 
pertanian. Hal ini akan mendorong dumping produk pangan murah dan menyingkirkan produsen pangan lokal.

"Perdagangan bebas pertanian juga akan memotong kemampuan negara untuk memberi makan rakyatnya dengan meningkat-
kan ketergantungan pada impor," ungkap Yudvir yang juga anggota La Via Campesina ini.

Yudvir menambahkan bahwa pemerintah India seharusnya mendukung kedaulatan pangan yang mampu mengembalikan ke-
mampuan negara dalam memberi makan rakyatnya. Kedaulatan pangan dapat dijalankan dengan mendukung pertanian lokal yang 
berbasiskan keluarga, memanfaatkan sumber daya lokal, menggunakan metode aroekologi dan pengetahuan tradisional petani. 
Pemerintah India juga cenderung mendorong perusahaan swasta - yang hanya mengejar keuntungan - untuk mengambil alih sistem 
pangan nasional.

"FTA (Free Trade Agrement - Perjanjian Perdagangan Bebas) akan semakin mendorong perusahaan agribisnis mengambil alih 
sistem pangan, yang untung hanyalah mereka, sedangkan yang buntung adalah para petani dan peternak kecil di India," tambah-
nya.

Selain petani, aksi ini juga diikuti oleh pedagang kecil hingga para pengidap penyakit HIV di India yang khawatir akses masyarakat 
kecil akan obat-obatan murah akan semakin susah akibat perjanjian perdagangan bebas India-Uni Eropa.#

Petani India Tolak Perjanjian Perdagangan Bebas
India-Uni Eropa
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Kementerian Luar Negeri Wajib Kawal Konvensi 
Hak Asasi Petani di PBB

JAKARTA. Perkembangan terakhir dari 
inisiatif pengakuan, perlindungan dan 
penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) 
untuk petani di dalam mekanisme HAM 
internasional di PBB telah mengalami 
perkembangan yang memuaskan. Sesi 
sidang ke-16 Dewan HAM PBB di Jenewa, 
tahun lalu menghasilkan sebuah studi 
(A/HRC/16/63) dari Komite Penasihat 
untuk Dewan HAM yang berjudul “Preli-
menary study of the human Right Council 
Advisory Committee on the advancement 
of the right of peasant and other people 
working in rural areas” (Studi awal 
komite penasihat dewan HAM mengenai 
hak petani dan masyarakat yang bekerja 
di daerah pedesaan).

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) menyampaikan 
bahwa hal ini dicapai berkat kerja keras 
SPI bersama gerakan masyarakat sipil 
lainnya di seluruh dunia.

“SPI yang tergabung bersama La Via 
Campesina (Gerakan Petani Internasion-
al) beserta organisasi masyarakat sipil 
lainnya selalu mengawal agar penegakan 
Hak Asasi Petani agar bisa dijadikan 
instrumen dalam dewan HAM PBB,” 
ungkap Henry saat mengunjungi Kemen-
terian Luar Negeri Indonesia, di Jakarta 
tadi pagi (07/02).

Henry yang  juga Koordinator Umum 
La Via Campesina menyampaikan bahwa 
resolusi mengenai hak atas pangan 
selanjutnya memandatkan untuk memfi-
nalkan studi tersebut pada sesi ke-19 De-
wan  HAM PBB pada bulan Maret 2012.

“Untuk itu, kami juga meminta 
kepada pemerintah khususnya Kemenlu 
dibawah kordinasi Direktorat HAM dan 
Kemanusiaan agar bisa mengawal studi 
ini sehingga bisa tercipta konvensi Hak 
Asasi Petani di PBB,” ungkap Henry.

Henry juga menambahkan, un-
tuk instrumen perlindungan petani di 
tingkat nasional, SPI bersama organisasi 
masyarakat sipil lainnya  telah melaku-
kan usulan ke DPR untuk membuat UU 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
dan revisi UU Pangan.

“Ini bertujuan  agar adanya sinkro-
nisasi landasan hukum perlindungan 
petani dengan menggunakan instrumen 
internasional dan nasional,” tambahnya.

Muhammad Anshor, Direktur HAM 
dan Kemanusiaan Kementerian Luar 
Negeri Indonesia menyampaikan bahwa 
Kemenlu sangat bangga dengan rekan-
rekan dari SPI yang meperjuangkan Hak 
Asasi Petani menjadi instrumen yang 
universal dalam PBB. Menurutnya, studi 
tentang perlindungan petani ini juga ten-
tunya juga harus mempunyai landasan 
bersama karena setiap negara mempu-
nyai kondisi dan kepentingan masing-
masing, seperti negara-negara di Eropa, 
dimana petani mereka banyak yang 
sejahtera dan disubsidi oleh pemerintah.

“Namun perjuangan rekan-rekan 

belum final, ini adalah langkah awal dan 
kami dari Kemenlu akan membahasnya 
dengan Menteri luar negeri. Pada intinya 
kami sangat terbuka dan senang berdis-
kusi dengan teman-teman dari SPI,” 
ungkap Muhammad Anshor.

Sementara itu, Muhammad Ikhwan, 
Ketua Departemen Luar Negeri SPI me-
nyampaikan bahwa pemerintah Indone-
sia punya kewajiban untuk mendukung 
inisiatif pengakuan dan perlindungan 
hak asasi petani.

“Di level internasional, Indonesia 
adalah pendukung tradisional dalam 
pemajuan hak atas pangan sementara di 
level nasional, RUU Perlindungan Petani 
harus segera disahkan terutama untuk 
menjamin hak atas tanah dan mewujud-
kan hak atas pangan,” tuturnya.#

(Kiri-Kanan) Muhammad Ikhwan (Ketua Departemen Luar Negeri SPI), Taufiqul Mujib (IHCS), Muhammad 
Anshor (Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu), Henry Saragih (Ketua Umum SPI), Dona (IHCS), Rahmat 
Hidayat (BPP SPI) di kantor Kementerian Luar Negeri, di Jakarta (07/02).

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id
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(Kiri-Kanan) Indra Lubis (La Via Campesina), Achmad Ya'kub (Moderator), Revrisond 
Baswir (AEPI), Agus Ruli Ardiansyah (DPP SPI) dalam diskusi internal SPI, "Pembaruan 
Agraria Untuk Indonesia Hari Ini" di Jakarta (09/02).

Revrisond: Tanpa Ada Arus Besar Perubahan Sejarah 
di Indonesia, Reforma Agraria Sejati Riskan Tercapai

JAKARTA. “Tanpa ada arus besar peruba-
han sejarah di Indonesia, sedikit riskan 
untuk mewujudkan reforma agraria 
yang sejati,”  hal ini disampaikan oleh 
Revrisond Baswir, deklarator AEPI (Aso-
siasi Ekonomi Politik Indonesia) dalam 
diskusi internal yang dilaksanakan oleh 
Serikat Petani Indonesia (SPI) di Gedung 
YTKI, Jakarta, (09/02).

Revisrond menjelaskan bahwa 
reforma agraria tidak bisa dilihat secara 
sektoral, harus menjadi bagian dari per-
juangan pembaruan sejarah. Dalam pe-
maparannya, dia mengungkapkan bahwa 
cara paling mudah untuk memahami 
reforma agraria adalah dengan menarik 
kebelakang dulu bagaimana dan kapan 
terjadi perubahan kepemilikan lahan di 
Indonesia.

Dalam sejarah kerajaan-kerajaan 
agraris tidak ada konteks kepemilikan 
individu, lahan adalah lahan kolektif. 
Dimana rakyat kerajaan adalah orang-
orang yg diberi hak untuk mengelola la-
han dgn memberikan upeti. Kepemilikan 
lahan yang bersifat privat justru dikenal-
kan sejak zaman kolonial, dimana pelan-
pelan masyarakat Indonesia diperkenal-
kan dengan konsep lahan sebagai milik 
privat. Perampasan lahan sudah dimulai 
sejak nusantara mulai dijajah.

“Cita-cita proklamasi Indonesia jus-
tru ingin mengubah paradigma ini, pasal 
33 UUD 1945 dengan jelas menyatakan 
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Hal ini kemu-
dian diperkuat dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. 
Konteks terbitnya UUPA itu untuk meng-
oreksi sejarah kepemilikan lahan yang 
sudah dirombak oleh kolonial,” papar 
Revrisond yang menjadi narasumber 
dalam diskusi kali ini.

Dia melanjutkan bahwa selanjutnya 
dalam rezim yg berkuasa di Indonesia 
pasca tahun 1965, adalah rezim yang 
dikendalikan oleh kekuatan modal 
internasional. Indonesia sepakat mem-
bayar hutang perang terhadap Belanda, 
masuknya Indonesia dalam IMF, ADB, 
dan lahirnya Undang-Undang Penana-
man Modal Asing.

“Sampai sekarang pun warisan 
dari pasca tahun 1965 masih dipegang 

teguh oleh 
pemerintahan 
Indonesia saat 
ini. Otonomi 
daerah yang 
pada awal-
nya disambut 
gembira oleh 
banyak pihak 
justru mem-
berikan kele-
luasaan pada 
kepala daerah 
utk membagi-
bagi lahannya 
kepada perusa-
haan pemodal 
(asing). Dari 
data BUMN 
perkebunan 
sawit saat ini 
hanya tinggal 7,8% yang menjadi milik 
mereka. Jadi untuk mengubah ini se-
mua memang benar-benar diperlukan 
pergerakan yang mampu membuat arus 
perubahan besar di Indonesia,” tambah 
pria yang juga dosen Universitas Gajah 
Mada (UGM) ini.

Fenomena Melawan Perampasan 
Tanah

Indra Sakti Lubis, koordinator La Via 
Campesina (Gerakan Petani Sedunia) 
regional Asia Selatan menjelaskan 
mengenai fenomena perampasan tanah 
yang semakin marak terjadi di berbagai 
belahan dunia.

Menurutnya, fenomena global ini 
bermula dari krisis pangan internasional 
yg terjadi beberapa tahun lalu. Hal ini 
yang menjadi alasan untuk mengem-
bangkan lahan-lahan luas untuk bahan 
pangan, dan juga krisis energi yang men-
dorong pengembangan energi alternatif 
yang berasala dari tanaman (agrofuel). 
Hal inilah yang menjadi legitimasi pe- 
rampasan lahan-lahan petani di Indone-
sia ataupun di negara-negara berkem-
bang lainnya.

Di sisi lain, penggunaan konsumsi 
energi di negara-negara industri malah 
cenderung terus dibiarkan. Sementara 
mereka tidak punya kekayaan alam un-
tuk bisa memenuhi kebutuhan domestik, 
mereka pun mengincar negara-negara 
dengan kekayaan alam besar seperti 

Indonesia.
“Negara-negara industri pun melihat 

Indonesia dan negara-negara berkem-
bang dengan jumlah penduduk besar 
sebagai pasar yang potensial. Pelaku pe- 
rampasan lahan ini perusaan transna-
sional, perusahaan-perusahaan nasional 
dan pemerintah itu sendiri,” ungkapnya.

Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Depar-
temen Politik Hukum dan Keamanan 
SPI menyampaikan bahwa perjuangan 
melawan perampasan tanah ini bukan-
lah hal baru bagi SPI, karena 80 – 90 
persen basis massa SPI adakah dari basis 
perjuangan tanah. Ruli juga mengemu-
kakan, perjuangan melawan perampasan 
tanah ini juga bagian dari perjuangan 
menegakkan reforma agraria sejati di 
Indonesia.

“Di lapangan kita perlu aktif melaku-
kan pendataan objek-objek land reform, 
yang bisa kita perjuangkan di lapangan 
dengan lebih sistematis, dan juga men-
desak mengenai penyelesaian konflik 
agraria dari tingkat basis hingga nasio- 
nal,” ungkap Ruli.

Sementara itu, diskusi yang ber-
temakan “Pembaruan Agraria Untuk 
Indonesia Hari Ini” dihadiri oleh puluhan 
peserta yang merupakan anggota Majelis 
Nasional Petani (MNP) dan Ketua Badan 
Pelaksana Wilayah (BPW) beserta sekre-
tarisnya dari seluruh provinsi di Indone-
sia. Diskusi ini sendiri dibuka oleh Ketua 
Umum SPI, Henry Saragih.#
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SPI Sumut Minta Pemerintah Hentikan Impor Jagung

DPC SPI Agam Laksanakan Musyawarah Cabang

MEDAN. Menyikapi kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)  beserta dinas terkait yang membuka kran 
impor jagung ke Sumatera Utara, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara menyampaikan 
penolakan kerasnya.
“Kebijakan Impor Jagung di tengah masa panen raya semakin menunjukkan sikap tak mau tahu pemerintah atas nasib petani,” 
ungkap Wagimin, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut di Medan (20/02).

Wagimin menjelaskan bahwa akibat masuknya puluhan ribuan ton jagung impor, harga jagung di tingkat petani anjlok lagi 
dari Rp 2.400 per kg menjadi di bawah Rp 2.000 untuk setiap kilogramnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di petani harga 
jagung akan kembali menjadi Rp1.800 per kg seperti di Desember 2011 dimana jagung impor asal India “membanjiri” pasar 
Sumut.

“Selama tahun 2011 saja Pemprovsu sudah mengimpor jagung sebanyak 47.101 ton dari India dan Thailand. Dan untuk tahun 
2012 ini saja sudah ratusan ton jagung impor asal India yang masuk dari pelabuhan Belawan, Medan,” ungkapnya.

Anehnya impor jagung ini terjadi saat masa panen raya sedang terjadi di Tanah Karo, dimana daerah itu adalah sentra pengha-
sil jagung terbesar di Sumatera utara.

Berdasarkan hal ini, SPI bersama ratusan petani jagung dari Tanah Karo melakukan aksi ke gedung Pemprovsu (20/02). Da-
lam aksi tersebut, massa secara simbolis membuang jagung hasil panen mereka yang sudah membusuk di halaman kantor gubsu 
sebagai simbolisasi kekesalan akibat harga jagung mereka yang dan dibiarkan membusuk karena tidak ada harganya. Fuad Per-
dana Ginting salah seorang koordinator aksi menyampaikan bahwa tuntutan aksi ini adalah untuk menghentikan impor jagung, 
menetapkan harga referensi dasar jagung ysng layak, dan mendesak dibentuknya tim monitoring jagung yang melibatkan petani.

Massa aksi yang berasal dari lima kecamatan di Tanah Karo, yaitu, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Juhar, Kecamatan Lau 
Baleng, Kecamatan Mardinding Mhunte, dan Kecamatan Kuta Buluh diterima oleh asisten II Pemprovsu, Zaili Azhar, Wakil ketua 
Komisi B DPRD SU, Brilian Mochtar (DPRD fraksi PDIP), Kadis Pertanian Sumut, Kepala BKP, dan staf Disperindag. Setelah hampir 
2 jam berdiskusi akhirnya tercapai kesimpulan bahwa Pemprovsu akan menyurati pengusaha importir untuk menghentikan im-
por jagung. Pemprovsu juga berjanji akan menetapkan HRD (Harga referensi dasar) jagung paling lambat 27 februari 2012 ini.#

AGAM. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan Musyarawah 
Cabang (Muscab) I di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera 
Brat (18-19 Februari 2012). Peserta Muscab berasal dari empat keca-
matan yakni, Kecamatan Palupuah, Kecamatan Ampek Angkek, Kecama-
tan Baso, dan Kecamatan Canduang, dan juga dihadiri oleh wali nagari 
Palupuah.

Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sum-
bar menyampaikan bahwapara pengurus sebelumnya telah memper-
siapkan musyawarah ini dengan melakukan pendidikan-pendidikan dan 
rapat-rapat di basis.

”Muscab ini membahas tentang perkembangan organisai dan meng-
hasilkan keputusan-keputusan penting yang akan menjadi panduan bagi 
organisasi”, tutur Sukardi.

Sukardi menambahkan bahwa agenda muscab membahas dan 
menetapkan program kerja, memilih ketua cabang dan memilih anggota 
majelis cabang.

Ali Fahmi, Ketua Departemen Penguatan Organisasi Badan Pelaksana 

Foto bersama para peserta Musyawarah Cabang DPC SPI Agam yang 
berlangsung di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera 
Barat (18-19 Februari 2012).

Pusat (BPP) SPI menyampaikan bahwa sangat penting bagi para petani untuk membangun organisasi yang terstruktur seperti 
SPI, karena SPI adalah wadah dan alat perjuangan bagi para petani (kecil).

“SPI ini adalah wadah bagi kita, kaum tani yang memiliki tujuan sama. Jadi kita sendirilah yang harus memajukan SPI ini 
demi kemaslahatan para petani Indonesia” tegas Ruli.

Ali juga menambahkan bahwa saat ini cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani mulai dari kepemilikan lahan 
yang rata-rata hanya 0,3 Hektare per KK, kriminalisasi petani, sistem perdagangan hasil tani yang tidak adil bagi petani, hingga 
ketergantungan petani kecil kepada para tengkulak.

“Semoga dengan diadakannya muscab ini akan semakin memasifkan perjuangan kita, menyelesaikan kasus-kasus yang dia-
lami anggota, dan secara umum mampu memberi secercah harapan untuk kemaslahatan petani di daerah Agam ini. Kami juga 
berharap agar ketua yang terpilih segera melengkapi kelengkapan organisasi,” tambah Ali.

Muscab akhirnya menetapkan Metri sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Agam.#
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Edi Sutrisno (memegang mic), Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Tengah sedang menjelaskan 
tentang mocaf produksi petani SPI di Pati dalam sebuah pertemuan di sekretariat pusat DPP SPI, di Jakarta

SPI Pati Kembangkan Mocaf Khas Petani
PATI. Melimpahnya tanaman singkong 
di daerah Pati, Jawa Tengah memberi 
berkah bagi para petani Serikat Petani 
Indonesia (SPI) yang tinggal di seki-
tarnya. Hal ini berhasil dimanfaatkan 
oleh maksimal oleh para petani den-
gan mengolah singkong menjadi mocaf 
(modified cassava flour-tepung singkong 
modifikasi).

Secara ilimiah, mocaf adalah produk 
tepung dari singkong yang diproses 
menggunakan prinsip modifikasi sel 
secara fermentasi, dimana mikroba BAL 
(Bakteri Asam Laktat) mendominasi 
selama fermentasi tepung singkong ini. 
Mikroba yang tumbuh menghasilkan en-
zim yang dapat menghancurkan dinding 
sel singkong, sedemikian rupa sehingga 
terjadi liberasi granula pati. Mikroba 
tersebut juga menghasilkan enzim-enzim 
yang menghidrolisis pati menjadi gula 
dan selanjutnya mengubahnya menjadi 
asam-asam organik, terutama asam 
laktat. Hal inilah yang menyebabkan 
perubahan karakteristik tepung yang 
dihasilkan berupa naiknya tingkat keken-
talan, dan mudah larut.

Edi Sutrisno, Ketua Badan Pelak-
sana Wilayah (BPW) SPI Jawa Tengah 
menjelaskan bahwa inisiatif pengolahan 
singkong menjadi mocaf ini dimulai sejak 
tahun 2010 yang lalu.

“Produksi singkong kami melimpah 
dan pada waktu itu pengetahuan untuk 
mengolahnya masih minim, sebatas ga-
plek ataupun panganan lainnya. Setelah 
berkali-kali diskusi dengan banyak pihak 
akhirnya kami memutuskan untuk men-
coba mengolah singkong menjadi mocaf,” 
tutur Edi saat berkunjung ke sekretariat 
pusat Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI 
(Februari 2012).

Melalui usaha yang gigih, akhirnya 
Edi dan para petani lainnya berhasil 
mengembangkan enzim yang berfungsi 
sebagai reaktor fermentasi yang ber-
peran dalam pembuatan mocaf. Saat ini 
sentra produksi mocaf yang dikerjakan 
oleh para petani Dewan Pengurus Ran- 
ting SPI Pucak Wangi di Kabupaten Pati, 
Jawa Tengah telah berhasil memproduksi 
100 Kg setiap harinya.

Edi memaparkan, dibandingkan   

dengan tepung singkong biasa (tapi-
oka) atau tepung gaplek, tepung mocaf 
memiliki kualitas yang lebih baik yaitu 
lebih putih, lembut dan tidak bau apek. 
Kunci rahasia pembuatan tepung mocaf 
adalah terletak pada proses fermentasi 
yang menyebabkan tepung mocaf memi-
liki tekstur yang berbeda dengan tepung 
singkong biasa. Perbedaan tepung mocaf 
dengan tepung singkong dan tepung 
gaplek adalah pada proses pengolahaan-
nya. Tepung tapioka dibuat dari singkong 
yang dikupas dipotong-potong dan lang-
sung dikeringkan, kemudian ditepung-
kan. Sedangkang tepung mocaf setelah 
singkong dipotong-potong kemudian 
difermentasi dahulu, dicuci, dikeringkan 
kemudian digiling.

“Produksi singkong menjadi mocaf 
juga bebas limbah, karena seluruh unsur 
dari singkong digunakan sehingga tidak 
ada yang terbuang. Kulit singkongnya 
bisa untuk pakan ternak, bahkan air 
rendamannya juga dapat digunakan 
sebagai pelengkap produk nata de coco,” 
ungkapnya.

Produk mocaf hasil olahan petani 

SPI ini juga telah diakui kualitasnya oleh 
banyak pihak. Edi menuturkan, pihaknya 
sering diundang oleh dinas setempat un-
tuk menjadi pembicara dalam seminar-
seminar ekonomi kreatif.

Edi juga menggarisbawahi bahwa 
mocaf dapat digunakan sebagai peng-
ganti gandum. Kualitas mocaf juga tidak 
kalah dengan gandum.  Mocaf juga dapat 
langsung digunakan sebagai bahan baku 
dari berbagai jenis makanan, mulai dari 
mie, roti, kue kering hingga makanan 
semi basah. Produk yang dihasilkan mo-
caf mempunyai karakteristik yang tidak 
jauh berbeda dengan produk yang dibuat 
menggunakan tepung terigu tipe berpro-
tein rendah. Maka tidak sulit bagi Mocaf 
untuk mengganti tepung terigu tersebut.

“Mocaf dapat menghentikan keter-
gantungan kita terhadap impor gandum 
jadi kita bisa berdaulat. Harganya di 
pasaran juga cukup murah. Untuk mocaf 
hasil olahan SPI Pati ini kami menjualnya 
sebesar Rp 4.500 per kg. Jadi untuk yang 
berminat dengan mocaf produksi kami 
bisa langsung datang ke Pati,” tambah 
Edi.#

PERTANIAN BERBASISKAN KELUARGA 
JALAN KELUAR KRISIS PANGAN www.spi.or.id
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Pupuk Buah Cair Untuk Tingkatkan Produksi

BOGOR. Sebagaimana diketahui, pembe-
rian pupuk berfungsi sebagai penambah 
nutrisi bagi tanaman atau juga sebagai 
pengganti unsur hara yang telah hilang 
dari dalam tanah. Pada beberapa tana-
man yang menghasilkan buah, petani 
seringkali memberikan asupan unsur 
P yang lebih banyak, hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan hasil produksi 
buahnya.

Dalam pertanian berkelanjutan, un-
sur P bisa kita peroleh dari bahan-bahan 
sisa seperti buah-buahan busuk dan air 
cucian beras. Kedua hal tersebut dipas-
tikan memiliki kandungan fosfor yang 
tinggi mengingat bahan bakunya adalah 
buah.

Pusdiklat Nasional Serikat Petani 
Indonesia (SPI) baru-baru ini tengah 
mengadakan penelitian tentang pem-
buatan dan uji efektifitas pupuk buah 
terhadap beberapa tanaman seperti pada 
buncis dan terong.

Susan Lusiana, Direktur Pusdiklat 
Nasional SPI menjelaskan bahwa, hasil 
penelitian ulangan pertama menunjuk-
kan bahwa pupuk buah cair yang diberi-
kan ternyata mampu meningkatkan 
produksi buah dan juga memperlama 
masa berbuah tanaman buncis.

“Untuk pupuk buah ini, Pusdiklat 
membuatnya dalam bentuk cair. Be-
berapa keuntungan pupuk dibuat dalam 
bentuk cair diantaranya karena pupuk 
cair mudah sekali larut pada tanah dan 
membawa unsur-unsur penting guna 
kesuburan tanah. Pupuk cair juga  lebih 
mudah terserap oleh tanaman karena 
unsur-unsur di dalamnya sudah terurai,” 
ungkap Susan kepada redaksi (01/02).

Susan juga menyampaikan bahwa 
pupuk cair dapat secara cepat men-
gatasi defesiensi hara karena mampu 
menyediakan hara secara cepat. Ka- 
rena bentuknya cair, pupuk cair mampu       
memberikan hara yang sesuai dengan 
kebutuhan tanaman pada tanah. Maka 
jika terjadi kelebihan kapasitas pupuk 
pada tanah maka dengan sendirinya tan-
aman akan mudah mengatur penyerapan 
komposisi pupuk yang dibutuhkan.

Dalam pemupukan, pupuk cair juga 
jelas lebih merata dan tidak akan ter-
jadi penumpukan konsentrasi pupuk di 
satu tempat.Pupuk Organik cair tidak 
merusak humus tanah walaupun ser-
ingkali digunakan. Selain itu, pupuk cair 
memiliki zat pengikat larutan hingga 

bisa langsung digunakan 
pada tanah dan tidak butuh 
interval waktu untuk dapat 
menanam tanaman.

Susan menambahkan 
bahwa pupuk cair tidak 
hanya diberikan di sekitar 
tanaman, tapi juga bisa 
di atas daun-daun. Peng-
gunaan pupuk cair lebih 
memudahkan pekerjaan, 
dan penggunaan pupuk cair 
berarti kita melakukan tiga 
macam proses dalam sekali 
pekerjaan, yakni memu-
puk tanaman, Menyiram 
tanaman, dan mengobati 
tanaman.

“Pupuk cair juga 
mampu menghemat biaya 
produksi, karena selain 
sebgai pupuk, pupuk cair 
bisa digunakan sebagai 
bahan aktif untuk memper-
cepat pembuatan kompos 
atau pupuk kandang yang 
bekerja dalam proses pem-
busukan dan pematangan,” 
tambahnya.

Membuat pupuk buah 
cair

Selain menggunakan buah-buahan 
yang sudah membusuk, pupuk cair  juga 
bisa dibuat dari bahan yang mempu-
nyai unsur-unsur yang mudah atau bisa 
terurai di dalam air lainya seperti pupuk 
hewan (kambing, domba, kelinci atau 
ternak lainnya), daun-daunan (terutama 
dari kacang-kacangan) dan  kompos. 
Adapun cara membuat pupuk organik 
cair dari buah-buahan adalah sebagai 
berikut:

Bahan dan Alat:
- Buah-buahan busuk yang tidak terma-
kan sekitar 1 karung.
- 1 kg gula pasir.
- 1 karung plastik dan ember besar.
- Pisau dan telenan.
- Air cucian beras secukupnya.
- Air secukupnya.

Cara Pembuatan:
- Potong-potong buah-buahan ukuran 
kecil dan masukkan dalam karung.
- Ikat karung plastik dan rendam dalam 
ember, tambahkan air sampai karung 

terendam semua.
- Larutkan gula dalam ember dan tutup 
ember.
- Biarkan dan peram 1-3 minggu atau 
lebih lagi, akan muncul gelembung udara 
menandakan mikroba telah hidup.
- Saring dan masukkan ke dalam wadah 
yang bersih (botol) untuk disimpan/di-
gunakan.
- Jangan lupa tempel labelnya.

Penggunaan
Pemakaian pupuk cair adalah waktu 

tanaman berumur 2-3 minggu setelah 
perkecambahan Penggunaan pupuk 
cair adalah terutama untuk tanaman 
di persemaian atau di kebun kecil, ka- 
rena jumlah pupuk cair terbatas. Waktu 
pemupukan sebaiknya pagi atau sore 
hari, sehingga pupuk cair tidak cepat 
menguap atau tidak hilang oleh hujan. 
Untuk menghindari supaya daun tana-
man tidak terbakar encerkan pupuk cair. 
Mulailah dengan campuran yang paling 
encer terlebih dahulu misalkan dengan 
perbandingan 1 : 20 (1 liter pupuk cair : 
20 liter air).#

Para siswa sekolah lapang pertanian berkelanjutan sedang mem-
praktekkan pertanian berkelanjutan di Pusdiklat Nasional SPI di 
Bogor
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MENDATAR
1. Bagian tumbuhan yang berasal dari bunga    3. Gerakan air laut yang turun naik    6. Tujuan, maksud
8. Bulu yang tumbuh di atas bibir    9. Marah sekali, gemas    11. Berbelas kasihan    12. Sisa Pembakaran
13. Tempat resmi kapal terbang lepas landas dan mendarat    15. Tulang rusuk    16. National Central 
University (Singkatan)    17. Parit    18. Sejenis panganan    19. Ahli Madya (Singkatan)    20. Kamu
21. Sejenis sayuran    22. Sejenis singkong    23. Partikel atom bermuatan listrik    24. Surat Pemberitahuan
26. Negara di Eropa    30. Anjungan Tunai Mandiri    31. Rancangan Undang-Undang    32. Keluh, rintih
34. Roh    36. Unsur subur tanah    37. Pengikisan (daratan)    38. Kecuali, tidak termasuk.
    

MENURUN
1. Bibit    2. Ikan karnivora    4. Perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu    5. Tanda atau 
lambang sbg pengganti bilangan    6. Kata tanya    7. Bahan organik, terutama berasal dari bagian 
tumbuhan yang menjadi lapuk sesudah mengalami pelapukan di atas permukaan tanah 
8. Paham yang menyerahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar    10. Provinsi di Indonesia
13. Aksesoris di kepala    14. Lapisan udara yang melingkupi bumi    25. Tanah yang digarap dan diairi 
untuk tempat menanam padi    27. Pusdiklat Nasional Serikat Petani Indonesia terletak di kota ini
28. Sejenis buah-buahn    29. Tanah luas yang ditumbuhi pepohonan dan tanaman    33. Gembira
35. Bulu binatang yang halus (seperti bulu domba) untuk bahan pakaian.

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

Versi Elektronik

KAMUS PETANI

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

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

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

MNC/TNC (Multinational 
Corporation/Transnational 
Company) : Perusahaan 
multi nasional atau sebuah 
perusahaan yang berbasis 
di satu negara dan memi-
liki kegiatan produksi dan 
pemasaran di satu atau lebih 
dinegara lain.

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

WTO (World Trade Orga-
nization): Adalah badan 
internasional yang secara 
khusus mengatur perdaga- 
ngan antar negara termasuk 
mengatur bea masuk, tarif 
dan subsidi.
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Pertanian Perkotaan 
Untuk Kedaulatan Pangan
MEDAN. Geliat pertanian organik telah merambah ke perko-
taan. Salah satunya adalah lahan yang dikelola oleh sepasang 
suami istri di kawasan Johor, Medan, Sumatera Utara. Dengan 
berbekal lahan seluas 3.000 meter persegi mereka telah berha-
sil menyediakan kebutuhan sayuran untuk 500 KK  di daerah-
nya.

Darno sang suami yang sehari-harinya berprofesi sebagai 
pegawai rendahan memulai bertani sejak tiga tahun lalu de- 
ngan tujuan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya 
akan sayuran.

“Waktu itu saya tidak punya lahan dan hanya punya niat 
untuk bertani. Alhamdulillah ada lahan di dekat rumah kami 
yang terlantar dan menganggur. Setelah minta izin kepada yang 
empunya, beliau mengizinkan saya untuk mengelola lahan 
miliknya tanpa dikenai biaya apa pun,” ungkap Darno di saung 
kecil miliknya, jumat pagi (27/01).

Berdua bersama istrinya, Darno pun giat mengerjakan 
lahan terlantar tersebut. Akhirnya, berbekal ketekunan, mereka 
berhasil “menyulap” lahan terlantar tersebut menjadi lahan 
pertanian produktif dengan berbagai tanaman sayuran se- 
perti kangkung, bayam, sawi, timun, buncis, tomat, cabe, paria, 
hingga pepaya.

“Awalnya kami hanya berniat untuk mencukupi kebutuhan 
sayur di rumah, tapi kini hasilnya justru bisa menambah untuk 
membeli berbagai kebutuhan rumah tangga, sekarang kami juga 
dibantu oleh kedua anak kami,” ungkap Marni, sang istri.

Darno pun menjelaskan bahwa dalam bertani dia cukup 
banyak terbantu dengan metode pertanian organik yang dida- 
patnya dari Serikat Petani Indonesia (SPI).

“Setelah beberapa kali bertukar pendapat dengan para 
kader pertanian berkelanjutan SPI, kami cukup terbantu untuk 
menerapkan metode pertanian yang berkelanjutan dalam ber-
tani sehari-hari,” ungkap Darno.

Mengenai pemasaran produk hasil pertaniannya, Darno 
menyebutkan bahwa dirinya tidak menggunakan teknik-teknik 
khusus.

“Biasanya pembeli langsung datang kemari, memilih ingin 
membeli apa, dan langsung kami petikkan. Selain warga sekitar 
sini, kami juga sudah mempunyai langganan dari luar kota. Jika 
ingin kemari biasanya mereka memberitahu terlebih dahulu 
lewat ponsel,” jelasnya.

Andriana Tarigan, salah seorang pelanggan Darno menyam-
paikan bahwa keluarganya selalu membeli sayuran dari ladang 
milik Darno.

“Karena organik, sayurannya selalu segar dan menyehatkan, 
yang pasti harganya tidak mahal,” tutur Andriana yang tinggal 
tidak jauh dari ladang Darno.

Di tempat yang terpisah, Ketua Badan Pelaksana Wilayah 
(BPW) SPI Sumatera Utara, Wagimin menyampaikan bahwa 
pertanin perkotaan memang harus digalakkan untuk menjamin 
kedaulatan pangan masyarakat perkotaan.

“Di wilayah Medan ini, selain Pak Darno, masih ada petani-
petani SPI lain yang juga menerapkan konsep pertanian 
berkelanjutan yang alhamdulillah berkontribusi terhadap 
kedaulatan pangan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya,” 
ungkap Wagimin.#

Darno dan Marni 

(Atas) Lahan pertanian perkotaan yang diolah oleh Darno dan Marni
(Tengah) Darno dan Marni sedang bercengkrama di saung kecil milik mereka
(Bawah) Seorang pembeli yang juga merupakan warga sekitar sedang membeli 
sayuran yang langsung dipetik dari lahan milik Darno dan Marni.


