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INDEKS BERITA

(Foto). Aksi ribuan petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Asahan, Sumatera Utara menuntut penyegeraan penuntasan konflik 
agraria yang berlarut (14/03).

Segerakan Penyelesaian Konflik Agraria 

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan pada tahun 2011 terjadi 120 kasus yang terkait hak atas tanah dan teritori 
melibatkan total luasan lahan sebesar 342.360 hektar dan 68.472 kepala keluarga (atau 273.888 orang). Hal ini menegaskan 
bahwa konflik agraria merupakan permasalahan yang wajib untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Janji pemerintahan SBY 
dalam Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) juga sampai sekarang tidak direalisasikan. Oleh karena itu SPI mendesak 
pemerintah untuk segera menyelesaikan setiap konflik agraria di setiap sudut wilayah Indonesia.



Penanggung Jawab: Henry Saragih  Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad  Pemimpin Redaksi: Tita Riana Zen  Redaktur Pelaksana & Sekre-
taris Redaksi: Hadiedi Prasaja  Redaksi: Achmad Ya’kub, Ali Fahmi, Agus Rully, Cecep Risnandar, Muhammad Ikhwan, Wilda Tarigan, Syahroni  
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana, Yudha Fathoni, Wahyu Agung Perdana, Rahmat Hidayat, Megawati, Andriana   Keuangan: Sri 
Wahyuni  Sirkulasi: Supriyanto, Gunawan  Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI)  Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta 
Selatan 12790  Telp: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id  Website: www.spi.or.id

D A P U R  T A N I

-Henry Saragih -

PEMBARUAN TANI
EDISI 98 
April 20122

Memperjuangkan Pengakuan Hak Asasi 
Petani di PBB

Permasalahan rakyat pedesaan, yakni kemiskinan dan kelaparan terus terjadi di seluruh dunia. Lebih dari 700 juta jiwa 
penduduk desa sebagai produsen pangan justru menjadi objek penderita—sebagai pengidap kelaparan dan kemiskinan 
ekstrem.

Sebuah studi dari Komite Penasihat untuk Dewan HAM PBB tentang diskriminasi dalam konteks hak atas pangan 
(Dokumen A/HRC/16/40) menyebutkan bahwa petani, pemilik lahan kecil, buruh tak bertanah, nelayan pemburu dan 
peramu adalah salah satu kelompok rentan dan paling terdiskriminasi. Argumentasi ini juga diperkuat oleh fakta dari 
Satuan Tugas Penanggulangan Kelaparan PBB yang menunjukkan bahwa 80 persen dari penduduk dunia yang menderita 
kelaparan adalah warga  pedesaan. Dari total angka kelaparan yang nyaris mencapai 1 milyar jiwa, 75 persennya adalah 
masyarakat yang tinggal dan bekerja di daerah pedesaan.

Selain diskriminasi terhadap hak-hak asasinya, para petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan juga banyak dilang-
gar haknya—terutama hak atas tanah.

Secara global, jutaan petani telah dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian mereka karena pencaplokan tanah 
(land grabbing) yang difasilitasi oleh kebijakan nasional dan juga internasional. Negara maupun pihak swasta mencaplok 
tanah—banyak yang melibatkan lebih dari 10.000 hingga 500.000 hektar—yang sangat penting bagi kedaulatan pangan 
bangsa.

Para ahli dari Committee on World Food Security, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan seki-
tar 50 hingga 80 juta hektar di negara miskin dan berkembang telah dicaplok oleh investasi internasional,.

Tanah tersebut diambil dari petani untuk pembangunan industri skala besar atau proyek-proyek infrastruktur, in-
dustri ekstraksi seperti pertambangan, kawasan wisata, kawasan ekonomi khusus, supermarket dan perkebunan untuk 
menghasilkan cash crops. Hasilnya, jumlah lahan hanya terkonsentrasi pada beberapa pihak. Menjelaskan hal ini, Henry 
menyatakan, “Di Indonesia, kita bisa melihat kasus Mesuji, Bima-Sape, dan Merauke yang akhir-akhir ini mengemuka.”

Untuk itulah Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan menolak pencaplokan tanah dan mengusulkan urgensi ter- 
hadap pengakuan dan perlindungan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

“Sejak tahun 2000 kita bekerja untuk ini, baik di tingkat nasional dan internasional,” kata Henry lagi. “Di Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), kita mengusulkan instrumen baru HAM untuk pengakuan dan perlindungan hak asasi petani dan 
masyarakat yang bekerja di pedesaan,” pungkas dia.

Upaya selama 12 tahun belakangan tersebut dimulai oleh SPI dengan rangkaian Konferensi Hak Asasi Petani dan Re-
forma Agraria. Pada tahun 2008, upaya ini resmi dimasukkan secara formal ke dalam mekanisme PBB.

Sejak itulah PBB membuat kajian tentang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Selain dokumen 
A/HRC/16/40, baru-baru ini Komite Penasihat untuk Dewan HAM PBB juga mengeluarkan Studi final tentang pemajuan 
hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan (Dokumen A/HRC/AC/8/6)[ii] pada Februari 2012 ini. 
Studi tersebut akan dibicarakan pada sesi ke-19 Dewan HAM PBB pada bulan Maret 2012 ini.

Untuk itu, SPI sebagai anggota La Via Campesina, Gerakan Petani Internasional, akan memperjuangkan studi tersebut 
di PBB. Hal ini juga penting mengingat krisis pangan yang terus mengintai serta eskalasi pelanggaran hak asasi petani 
yang meningkat di Indonesia—terutama terkait hak atas tanah.

Laporan Pelanggaran Hak Asasi Petani oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), menunjukkan bahwa terjadi 51 kasus 
pelanggaran hak asasi petani pada tahun 2010. Selanjutnya terjadi peningkatan signifikan menjadi 144 kasus pada tahun 
2011—yang mana 120 kasus terkait hak atas tanah dan teritori, yang sebagian besar merupakan konflik tanah antara 
petani/ masyarakat adat dengan negara atau perusahaan.

“Untuk itu, kerja sama internasional antara negara-negara di seluruh dunia dalam wadah Dewan HAM PBB menjadi 
sangat penting—terutama untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan hak asasi petani,” lanjut Henry. “Di level De-
wan HAM PBB, kita respek terhadap perwakilan Indonesia di PBB yang menunjukkan dukungannya terhadap usulan ini,” 
tutup Henry.
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Tuntut Penuntasan Sengketa Agraria, 
Ribuan Petani SPI Asahan Turun Ke Jalan

(Foto). Aksi ribuan petani SPI Asahan di kantor DPRD Asahan, Sumatera Utara menuntut penyegeraan penyelesaian konflik agraria di 
Asahan (14/03).

bersambung ke hal. 6

KISARAN. Ribuan petani Serikat Petani 
Indonesia (SPI) melakukan aksi menun-
tut penuntasan sengketa agraria yang 
terjadi di beberapa tempat di Asahan 
(14/03). Aksi yang dilakukan di kota 
Kisaran ini dimulai dengan melakukan 
long march dari pusat kota menuju kan-
tor DPRD Asahan.

Zubaidah, Ketua Badan Pelaksana 
Cabang (BPC) SPI Asahan dalam orasinya 
menyebutkan bahwa konflik agraria yang 
terjadi di Asahan sudah cukup meng-
khawatirkan. Beberapa konflik yang 
terjadi belakangan telah menghancurkan 
lahan pertanian milik keluarga petani 
yang merupakan sumber mata penca-
harian satu-satunya bagi petani, belum 
lagi intimidasi dan kekerasan fisik yang 
diterima oleh para petani yang ingin 
mempertahankan lahannya.

Zubaidah menceritakan bahwa tahun 
ini saja petani anggota SPI Asahan sudah 

“trauma” menghadapi konflik agraria.
“Para petani anggota SPI Basis Per-

satuan, Basis Bangun dan Basis Padang 
Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat 
Asahan telah berulang kali mengalami 
tindakan kekerasan dan pengrusakan 
tanaman yang dilakukan oleh para pre-
man,” ungkapnya.

Mengenai kasus ini, Zubaidah pun 
menceritakannya dengan cukup cermat. 
Wanita paruh baya ini menjelaskan jika 
dilihat dari sejarah, sejak tahun 1985, 
masyarakat Desa Bangun membuka 
lahan tidur untuk dijadikan lahan per-
tanian sebagai sumber penghidupan 
masyarakat. Masyarakat mengolah 
lahan tersebut dengan tanaman padi. 
Walau terdapat banyak rintangan dalam 
pengelolaan lahan dikarenakan lahan 
tersebut sering mengalami banjir namun 
masyarakat tetap mengolahnya.

Tahun 2002, PT Asahan Gerya Asri 

(PT AGA) menye- 
robot lahan yang 
selama ini dikelola 
oleh masyarakat 
yang memaksa 
masyarakat untuk 
meninggalkan 
lahan. Selanjutnya 
pada tahun 2004, 
PT AGA membeko 
lahan masyarakat 
seluas yang 
mereka inginkan. 
PT AGA selalu 
melakukan intimi-
dasi dan mengusir 
para petani dari 
lahan mereka 
sendiri.

Tahun 2007, 
berdiri plang 
yang bertuliskan 
Koptan “Mandoge 
Binatani” di atas 
lahan masyarakat 
yang dirampas 
oleh PT AGA. PT. 
AGA pun “ber-
transformasi” 
menjadi “Koperasi 
Tani (Koptan) 
Mandoge Bina-

tani”. Pada tahun 2008, masyarakat Desa 
Bangun memberanikan diri mengolah 
kembali lahan mereka yang telah diram-
pas oleh PT AGA atau Koptan Mandoge 
Binatani dengan menanami padi, jagung, 
pisang, dan sayur-sayuran.

Setelah masyarakat Desa Bangun 
mulai memberanikan diri mengolah la-
han mereka kembali, berbagai intimidasi 
dan tindak kekerasan serta pengrusakan 
terhadap tanaman yang mereka tanami 
selalu terjadi.

Tahun 2010, tanaman masyarakat 
mulai dirusak oleh oknum Koptan 
Mandoge Binatani. Sepanjang tahun 
2011, masyarakat selalu mendapatkan 
intimidasi mulai dari surat edaran yang 
mengharuskan masyarakat Desa Bangun 
untuk mengosongkan lahan pertanian 
mereka sampai kepada tindakan krimi-
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Usaha Penyelesaian Konflik Agraria 
di Pasaman Barat

PASAMAN BARAT. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Pasaman Barat menyelenggarakan dialog kon- 
flik agraria dan pembangunan kedaulatan pangan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (21/03). Acara yang bertempat 
di sekretariat DPC SPI Pasaman Barat ini dihadiri oleh sekitar 150 orang  utusan basis dan  pengurus SPI pasaman barat beserta 
perwakilan pemerintahan.

Januardi Piliang, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Pasaman Barat mengemukakan bahwa dialog ini dilaksanakan 
dalam rangka usaha penyelesaian konflik agraria dan pembangunan kedaulatan pangan di Pasaman Barat.

“Kami meminta dinas dan instansi terkait di Pasaman Barat mendukung penyelesaian sengketa agraria petani (SPI) di Pasa-
man Barat. Kami  siap bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat untuk bersama-sama menyelesaikan konflik 
agraria yang dan mensukseskan program pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani kecil,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sumatera Barat, Johniwar menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik 
kehadiran dan keterlibatan SPI di Pasaman Barat dalam menyelesaikan sengketa dan konflik agraria dan mendorong pembangu-
nan kedaulatan pangan.

“Kami melihat sejauh ini SPI lebih mengedepankan cara-cara dialog dalam mencari solusi, kalaupun ada pengerahan massa 
dilakukan dengan baik dan terkendali serta tidak anarkis. Pemda Pasaman Barat telah membentuk badan penyelesaian sengketa 
agraria, diharapkan SPI terlibat aktif di dalamnya,” ungkap Johniwar yang juga mewakili Bupati Pasaman Barat.

Sementara itu, Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat menyampaikan bahwa sebagai 
daerah berbasis perkebunan, 80 persen kebutuhan pangan kabupaten ini  dipasok dari luar kabupaten.

“Baik beras maupun sayuran didatangkan dari kabupaten tetangga. Perusahan perkebunan sawit telah menghabiskan tanah-
tanah pertanian pangan bahkan sawah-sawah produktifpun ikut dialih fungsikan, tercatat 12.000 hektar lebih sawah di alih 
fungsikan periode 1990-2007. Selain menggerogoti lahan pertanian tanaman pangan oleh perusahan perkebunan besar juga 
menimbulkan konflik agraria berkepanjangan  dangan petani pemilik lahan. Jadi solusi ini semua adalah pembaruan agraria yang 
sejati,” paparnya.#

(Foto). Dialog konflik agraria dan pembangunan kedaulatan pangan yang dilaksanakan oleh DPC SPI Pasaman Barat dengan Pemrintah Kabupaten Pasaman Barat seba-
gai salah satu usaha menyelesaikan konflik agraria di daerah tersebut (21/03).
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Kedaulatan Pangan Harus Menjadi Dasar 
RUU Perubahan UU Pangan

JAKARTA. Kedaulatan pangan haruslah 
menjadi dasar dari Rancangan Undang-
Undang (RUU) Perubahan Undang-Un-
dang (UU) Pangan No. 7/1996. Konsep 
kedaulatan pangan sudah lebih melam-
paui ketahanan pangan dan kemandirian 
pangan.

Menurut Achmad Ya’kub, Ketua 
Departemen Kajian Strategis Serikat 
Petani Indonesia, dalam RUU Perubahan 
UU Pangan, pemerintah masih mencam-
puradukkan konsep kedaulatan pangan, 
ketahanan pangan dan kemandirian pan-
gan. Padahal menurutnya konsep kedau- 
latan pangan dan ketahanan pangan jelas 
amat berbeda.

Mengacu pada UU No.7/1996 ten-
tang Pangan, konsep ketahanan pangan 
yang diimplementasikan oleh pemerin-
tah hanya terbatas pada “kondisi ter-
penuhinya pangan bagai rumah tangga 
yang tercermin dari tersedianya pangan 
yang cukup, baik jumlah maupun mu-
tunya, aman, merata dan terjangkau.” 
Konsep ini persis dengan konsep ke- 
tahanan pangan yang dicanangkan oleh 
FAO (Food and Agriculture Organization-
Organisasi Pangan Dunia), yaitu  tanpa 
melihat dari mana pangan tersebut 
dihasilkan atau dengan cara apa pangan 
tersebut dihasilkan. Dalam ketahanan 
pangan, suatu negara dikatakan aman 
apabila mampu memenuhi pangannya 
tanpa dia memproduksi sendiri pangan 
tersebut, artinya, suatu negara boleh 
menggantungkan pemenuhan pangannya 
terhadap  negara lain melalui mekanisme 
impor.

Pada akhirnya, konsep ketahanan 
pangan ini telah menegasikan para 
petani pangan, dalam hal ini produsen 
pangan utama. Petani “dipaksa” oleh 
sistem dan paradigma yang berorientasi 
pada keuntungan dan berorientasi uang. 
Akhirnya, petani dikondisikan untuk 
masuk kedalam pasar produk pertanian 
yang tanggap terhadap perkembangan 
harga.

Konsep ketahanan pangan yang 
diterapkan baik di dunia maupun di In-
donesia semata berusaha menjamin pa- 
ngan murah, lewat segala cara terutama 
lewat impor pangan dalam mekanisme 
liberalisasi pangan. Kebijakan pangan 
Indonesia yang saat ini telah sangat 

bergantung pada impor menyebabkan 
negeri ini berada pada posisi yang sangat 
sulit. Betapa disayangkan bahwa ting-
ginya kebutuhan pangan dalam negeri 
malah digunakan sebagai peluang untuk 
membuka liberalisasi pangan lebar-lebar. 
Padahal Indonesia sebagai negara agraris 
yang besar sesungguhnya memiliki po-
tensi untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri, bahkan memasok bagi kebutuhan 
global.

Untuk menjawab krisis pangan dan 
pertanian yang terjadi di dunia, pada 
tahun 1996 dalam World Food Summit di 
Roma, Italia,  disusunlah sebuah konsep 
Kedaulatan Pangan yang mendorong 
pemenuhan pangan melalui produksi 
lokal. Kedaulatan pangan adalah kon-
sep pemenuhan hak atas pangan yang 
berkualitas gizi baik dan sesuai secara 
budaya, diproduksi dengan sistem per-
tanian yang berkelanjutan dan ramah 
lingku- ngan. Artinya, kedaulatan pangan 
sangat menjunjung tinggi prinsip diver-
sifikasi pangan sesuai dengan budaya 
lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga 
merupakan pemenuhan hak manusia 
untuk menentukan sistem pertanian 
dan pangannya sendiri yang lebih mene-  

kankan pada pertanian berbasiskan kelu-
arga—yang berdasarkan pada prinsip 
solidaritas–bukan pertanian berbasiskan 
agribisnis—yang berdasarkan pada 
profit semata. Kedaulatan pangan adalah 
alat bagi paradigma pembangunan yang 
berkeadilan sosial.

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

Dalam hal distribusi, kedaulatan 
pangan tidak menegasikan perdagangan, 
namun, perdagangan diselenggarakan 
apabila kebutuhan pangan individu 

bersambung ke hal. 11

(Foto). Achmad Ya'kub (kanan) dalam diskusi mengenai Revisi RUU Pangan di gedung DPR-MPR, Jakarta 
(02/03).
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SERIKAT PETANI INDONESIA:
PEMBARUAN AGRARIA - KEDAULATAN PANGAN - HAK ASASI PETANI

PERTANIAN BERKELANJUTAN - MELAWAN NEOLIBERALISME

nalisasi terhadap masyarakat.
“Akhirnya, di awal tahun 

2012 ini, tepatnya tanggal 
20 Januari 2012 yang lalu, 
masyarakat Desa Bangun 
kembali menghadapi tindakan 
intimidasi dan kekerasan yang 
berujung kepada dipenjaranya 
tiga orang petani SPI. Saat itu 
preman-preman mendatangi 
petani SPI dengan senjata 
tajam berupa arit, panah serta 
batu dan menyerang para 
petani yang sedang melakukan 
aktivitas di lahan mereka,” 
paparnya.

Zubaidah menambahkan 
bahwa masih banyak konflik 
agraria lainnya yang melibat-
kan ribuan petani di Asahan 
yang belum terselesaikan. 
Bahkan konflik ini telah terjadi 
bertahun-tahun lamanya.

Sementra itu,  massa aksi 
SPI akhirnya diterima pihak 
DPRD Asahan. Perwakilan 
massa aksi SPI yang terdiri 
atas Zubaidah, Binsar, G. Manurung , 
Legimin, A. Simanjuntak, M. Simbolon 
diterima oleh anggota DPRD Asahan dari 
komisi A dan B masing-masing Sofyan Is-
mail, Laila Eka Sari dan H. Hamonangan. 
Tidak lama kemudian, Bupati Asahan 
Taufan Gama Simatupang dan Kapolres 
Asahan AKBP Yustan Alfiani juga hadir 
dan duduk bersama membahas per-
masalahan ini.

Bupati Asahan, Taufan Gama Sima-
tupang menyampaikan bahwa saat ini 
Pemkab Asahan bekerja sama dengan 
Badan Pertanahan Nasional (BPN), 
Dinas Kehutanan, Polres Asahan, Kodim 
0208/AS beserta Asissten 1 dan DPRD 
Asahan tengah membentuk tim percepa-
tan masalah tanah. Dia menyampaikan 
bahwa tim tersebut sedang menyusun 
sistem kerja agar konflik di Pulau Raja ini 
cepat terselesaikan.

“Saya harap bapak dan ibu dapat 
bersabar, karena pihak Pemkab Asahan 
beserta Polres Asahan, BPN Asahan, 
DPRD Asahan dan Kodim 0208/AS 
tengah membentuk tim dalam menyele-
saikan masalah ini, saat ini kami masih 
menyusun rencana kerja. Jadi saya mo-
hon bapak dan ibu bersabar, selama kami 

Sambungan dari hal. 3 Tuntut...

menyusun rencana kerja kami tersebut 
hendaknya masing-masing pihak dapat 
menjaga diri agar tidak terjadi konflik 
berdarah di Kecamatan Pulau Raja,” 
ujarnya.

Sementara itu, Wagimin, Ketua 
Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI 
Sumatera Utara menambahkan bahwa 
memang harus ada usaha yang nyata 
yang dilakukan oleh pemerintahan 
Kabupaten Asahan untuk menyelesaikan 
konflik agraria.

“Kami tidak butuh janji-janji manis 
lagi, selesaikanlah segera konflik agraria 
ini. Lakukan tindakan yang real, jangan 
sampai ada korban lagi dari kedua pihak. 
Masalah tanah ini masalah serius dan 
menyangkut hajat hidup orang banyak. 
Jadi sudah saatnya pemerintah Kabu-
paten Asahan melaksanakan pembaruan 
agraria yang sejati,” tegasnya.

Tuntut Pembebasan Petani
Seperti sedikit disinggung sebelum-

nya, aksi kali ini juga menuntut Kepoli-
sian Resor (Polres) Asahan membebas-
kan tiga orang petani, di Kisaran, Asahan, 
Sumatera Utara. Mereka adalah Suryanto 
alias Nasib (42), Suwarno (48), Sapri 
(19) yang masih ditahan pihak Polres 

karena berusaha mempertahankan tana-
mannya yang  dirusak oleh oknum tidak 
bertanggung jawab. Massa juga meminta 
agar pihak Kepolisian menangkap pihak 
yang terlibat dalam perusakan lahan 
serta penganiayaan petani.

Selain itu, massa aksi juga meminta 
agar Kapolres Asahan mencopot Ka-
polsek Pulau Raja AKP SM. Sitanggang 
karena dinilai tidak becus menangani 
masalah petani serta tidak pernah me- 
respons dan menanggapi laporan yang 
diajukan para petani dibawah naungan 
SPI.

Kapolres Asahan AKBP Yustan Alfiani 
menyampaikan bahwa pihaknya akan 
segera menindaklanjutinya.

“Untuk saat ini petugas masih 
mengambil keterangan dari tiga orang 
Massa SPI, jadi kalau memang mereka 
tidak terbukti bersalah akan kita bebas-
kan, mengenai pencopotan Kapolsek 
Pulau Raja, saya akan melakukan koor-
dinasi dengan pihak Polisi Daerah Suma- 
tera Utara (Poldasu), dan dalam waktu 
dekat ini, Kapolsek akan saya panggil 
untuk mendengarkan penjelasannya” 
ujar Yustan.

(Foto). Zubaidah (Ketua Badan Pelaksana Cabang-BPC SPI Asahan) melambaikan tangannya kepada massa aksi. Zubaidah 
bersama beberapa perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh pihak pemerintah dalam aksi SPI di Asahan (14/03).
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Henry Saragih Inisiasi Konsep Kedaulatan 
Pangan Menjadi Kebijakan Publik di Swiss

BERN. Membuat Undang-Undang (UU) di 
Swiss cukup sulit. Walaupun ada empat 
pilihan yang tersedia—sebuah UU bisa 
merupakan usulan dari eksekutif, konsul-
tasi dari negara bagian, debat parlemen, 
atau referendum rakyat. Walau sulit, UU 
dan kebijakan publik lain tentunya harus 
berguna bagi rakyatnya.

Dalam hal ini, Uniterre, organisasi 
anggota La Via Campesina di Swiss beru-
saha mengajukan konsep kedaulatan 
pangan menjadi kebijakan publik.

Memanfaatkan kedatangan Henry 
Saragih, Koordinator Umum La Via 
Campesina ke Jenewa untuk urusan Hak 
Asasi Petani di Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), Uniterre merancang 
sebuah pertemuan dengan anggota parle-
men Swiss. Pertemuan ini dilaksanakan 
pada Senin (12/03) di Bundeshaus—
gedung parlemen Swiss.

Dalam kasus ini, sebuah kaukus 
anggota parlemen dari lintas partai 
menerima masukan dari Uniterre dan 
La Via Campesina—dan apakah sebuah 
kebijakan kedaulatan pangan mungkin 
diwujudkan dalam hukum Swiss.

“Kebijakan publik terkait kedaula-
tan pangan yang kami minta terkait tiga 
aspek, yakni akses atas tanah dan sum-
ber agraria produktif, proteksi pasar dan 
harga, serta perlindungan konsumen,” 
kata Valentina Hemmeler dari Uniterre.

Namun usulan ini dianggap masih 
terlalu lebar oleh beberapa anggota par-
lemen. Isabelle Chevalley, anggota parle-
men dari Partai Hijau Liberal menyata-
kan bahwa inisiatif ini akan sulit karena 
Swiss masih melindungi pertanian 
industrial.Ia mengusulkan ketiga aspek 
kedaulatan pangan tersebut dipecah dan 
dijadikan kebijakan-kebijakan spesifik.

“Ada baiknya juga kita 
menjaga kaukus untuk 
kedaulatan pangan ini, dan 
bertanggung jawab menjaga 
aspek-aspek tersebut di da-
lam parlemen,” kata Balthazar 
Glattli dari Partai Hijau.

Ulrike Minkner dari Uni-
terre menyampaikan bahwa 
kedaulatan pangan juga sudah 
dipraktikkan di berbagai 
negara.

“Di Eropa, kita membuat 
inisiatif Nyeleni Eropa—
forum kedaulatan pangan 
berskala internasional yang 
sebelumnya diadakan di 
Afrika—karena petani kecil 
dan buruh tani di Eropa juga 
membutuhkan perlindungan 
hak-haknya,” tutur Ulrinke.

Henry Saragih menutup 
pertemuan dengan menyata-
kan bahwa Swiss harus berani 
melindungi petani kecilnya.

“Apa lagi di era krisis finansial, pa- 
ngan dan iklim seperti sekarang, kedau- 
latan pangan telah diakui berbagai forum 
internasional sebagai alternatif prinsip 
produksi, distribusi dan konsumsi,” 
ujarnya.

“Di Indonesia, kita merevisi UU Pa- 
ngan untuk mengadopsi prinsip kedaula-
tan pangan. Petani juga mengusulkan UU 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” 
pungkas Henry yang juga Ketua Umum 
Serikat Petani Indonesia (SPI)  ini.

Anggota parlemen yang akhirnya 
menamakan diri mereka “Grup Parle-
men untuk Kedaulatan Pangan” berjanji 
bertemu lagi dengan petani Swiss untuk 
meneruskan inisiatif kedaulatan pangan 
untuk kebijakan publik. Inisiatif ini juga 
akan ditransmisikan ke partai-partai 
progresif lain di parlemen.#

Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina (memakai peci) diantara para pengurus organisasi Uniterre (Organisasi 
petani anggota La Via Campesina).
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Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina (memakai peci) sedang membacakan intervensi kepada Dewan HAM PBB di Jenewa (14/03) 

Intervensi Lisan Henry Saragih Pada Sesi 
Ke-19 Dewan HAM PBB

PERTANIAN BERBASISKAN KELUARGA 
JALAN KELUAR KRISIS PANGAN

www.spi.or.id

JENEWA. Kemajuan pengakuan Hak Asa-
si Petani di tingkat internasional sudah 
cukup memuaskan. Sesi sidang ke-16 
Dewan HAM PBB di Jenewa, tahun lalu 
menghasilkan sebuah studi dari Komite 
Penasihat untuk Dewan HAM yang ber-
judul “Prelimenary study of the human 
Right Council Advisory Committee on the 
advancement of the right of peasant and 
other people working in rural areas” (Stu-
di 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.

“Sejak tahun 2000 kita bekerja untuk 
ini, baik di tingkat nasional dan interna-
sional. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), kita mengusulkan instrumen baru 
HAM untuk pengakuan dan perlindungan 
hak asasi petani dan masyarakat yang 
bekerja di pedesaan,” ungkap Henry yang 
juga Koordinator Umum La Via Campe-

sina (Gerakan Petani Internasional).
Upaya selama 12 tahun belakangan 

tersebut dimulai oleh SPI dengan rangka-
ian Konferensi Hak Asasi Petani dan Re-
forma Agraria. Pada tahun 2008, upaya 
ini resmi dimasukkan secara formal ke 
dalam mekanisme PBB. Sejak itulah PBB 
membuat kajian tentang hak asasi petani 
dan masyarakat yang bekerja di pede-
saan.

Henry juga menyampaikan bahwa 

bersambung ke hal. 9
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17 April
www.viacampesina.org

Hari Perjuangan 
Petani Internasional

Sambungan dari hal. 8

selain dokumen tersebut, baru-baru ini 
Komite Penasihat untuk Dewan HAM 
PBB juga mengeluarkan Studi final 
tentang pemajuan hak asasi petani dan 
masyarakat yang bekerja di daerah pede-
saan (Dokumen A/HRC/AC/8/6) pada 
Februari 2012 ini. Studi tersebut akan 
dibicarakan pada sesi ke-19 Dewan HAM 
PBB ini.

“Untuk itu, SPI sebagai anggota La 
Via Campesina, Gerakan Petani Inter-
nasional, akan memperjuangkan studi 
tersebut di PBB. Hal ini juga penting 
mengingat krisis pangan yang terus 
mengintai serta eskalasi pelanggaran 
hak asasi petani yang meningkat di 
Indonesia—terutama terkait hak atas 
tanah,”tambahnya.

Berikut ini transkrip lengkap (yang 
sudah diterjemahkan) dari intervensi 
lisan Henry Saragih pada sesi ke-19 De-
wan HAM PBB, di Jenewa (14/03).

Ibu Presiden,
Saya membacakan pernyataan ini 

mewakili FIAN International, sebuah or-
ganisasi yang bekerja membela hak atas 
pangan yang layak dan juga organisasi 
saya La Via Campesina, yakni organisasi 
yang menyatukan jutaan petani seperti 
petani tak bertanah, petani perempuan, 
masyarakat adat dan para pekerja perta-
nian dari seluruh dunia. Kami membela 
pertanian skala kecil yang berkelanjutan 
sebagai jalan untuk mempromosikan 
keadilan sosial dan martabat, dan kami 
juga sangat menentang setiap bentuk 
pertanian yang menghancurkan alam dan 
manusia.

Beberapa waktu lalu, sebelum Studi 
Akhir Komite Penasehat ini, seorang pro-
fesor di Universitas Wageningen Belanda 
menerbitkan sebuah buku penting yang 
berjudul The New Peasantries, di mana 
ia menyatakan bahwa “saat ini terdapat 
lebih banyak petani dari sebelumnya 
dalam sejarah dan mereka masih meru-
pakan sekitar dua per lima dari populasi 
dunia.”

Namun demikian, meningkatnya per-
ampasan tanah untuk tanaman monokul-
tur, pembalakan, dan untuk  kepentingan 
industri lainnya telah menghancurkan 
mata pencaharian dan lingkungan se-
hingga membuat kami sulit untuk ber-
tani, berternak, dan juga berburu untuk 
makanan sehari-hari. Perampasan lahan 
menyebabkan munculnya pelanggaran 
secara massif terhadap hak-hak kami, 
menghancurkan lahan kami, kehidupan 
sosial, lingkungan dan kedaulatan pan-

gan kami. Oleh karena itu, kami mendesak 
masyarakat internasional untuk beker-
jasama menghentikkan pelanggaran ini, 
karena instrumen yang sudah ada seperti 
hak asasi manusia tidak bisa menangan-
inya.

Kami ingin mengucapkan selamat ke-
pada Komite Penasehat karena menyeru-
kan perhatian pada kelompok rentan 
seperti petani dan orang yang bekerja di 
daerah pedesaan yang menjadi korban 
diskriminasi dan pelanggaran hak asasi 
manusia. Kami juga menghargai Komite 
Penasehat telah memperlihatkan ba-
gaimana absennya reformasi agraria dan 
kebijakan pembangunan pedesaan, ter-
masuk irigasi dan benih, yang mengham-
bat upaya global untuk mengatasi kela-
paran dan kekurangan gizi. Studi terakhir 
ini menawarkan 
suatu instru-
men kepada 
masyarakat 
internasional 
untuk menga-
tasi masalah 
global, masalah 
kelaparan dan 
kekurangan 
gizi, serta untuk 
memajukan hak-
hak petani dan 
orang-orang 
lain yang bek-
erja di daerah 
pedesaan.

Pada kesim-
pulannya, Ibu 
Presiden, Negara 
tidak perlu ta-
kut. Ada banyak 
keuntungan da-
lam memajukan 
hak-hak petani 
dan orang-
orang lain 
yang bekerja di 
daerah pede-
saan dan dalam 
meningkatkan 
kemampuan pe-
merintah untuk 
mewujudkan 
hak atas pan-
gan bagi semua 
orang, terutama 
meningkatnya 
ketegangan 
mengenai akses 
terhadap tanah 
dan sumber 
daya alam 
produktif lain-

nya.
Kami mendorong negara-negara 

anggota dan pihak lain untuk mendukung 
pentingnya studi ini, dan bertindak lebih 
berani untuk menutup kesenjangan yang 
ada dalam perlindungan hak-hak para 
petani dan orang-orang lain yang bekerja 
di daerah pedesaan, melalui penciptaan 
prosedur khusus yang baru, pengakuan 
hak atas tanah dalam hukum internasion-
al hak asasi manusia dan pembangunan, 
serta penerapan instrumen internasional 
baru mengenai hak-hak petani, seperti 
yang disimpulkan pada studi akhir di 
Dewan Penasehat.

 Terima kasih, Ibu Presiden.
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JAKARTA. “Tak ada pembangunan tanpa 
air, namun tidak ada air yang cukup un-
tuk pembangunan.” —Forum Air Dunia 
ke-6, Marseille, Perancis 12-17 Maret 
2012.

Peringatan Hari Air Sedunia, 22 
Maret, tahun ini menggarisbawahi 
hubungan antara air dan pangan. Ini 
tidak mengherankan, mengingat peran 
krusial yang dimainkan air dalam me-
nyangga pembangunan.

Tetapi di Indonesia, peran krusial itu 
seperti tak disadari. Demi mendukung 
swasembada beras (dan ambisi surplus 
10 juta ton) tentu dibutuhkan irigasi 
yang mumpuni. Tetapi data Kementerian 
Pekerjaan Umum menunjukkan, sekitar 
45 persen jaringan irigasi yang kita pu-
nya mengalami kerusakan.

Belum lagi masalah pencaplokan 
sumber daya air. Di Padaricang, Banten, 
sekitar 9 ribu petani merasa terancam 
oleh keberadaan PT. Tirta Investama 
(Aqua Danone) yang dituding mencokok 
air mereka.

Sistem produksi pangan saat ini 
juga dituding tak ramah air. Tahun lalu, 
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia 
(FAO) mengoordinasikan tema untuk 
“kontribusi ketahanan pangan dengan 
penggunaan air optimal”.  Tema ini 
terpaut dengan penggunaan air yang 
efektif, juga termasuk rantai penggunaan 
air terutama menyangkut pertanian dan 
juga energi (tanaman biofuel).

Namun sejujurnya, produksi tana-

(Foto). Alternatif Forum Air Sedunia, Marseille 12-17 Maret 2012

Air dan Kedaulatan Pangan
man biofuel men-
gandung masalah. 
Pertama, komodi-
tas biofuel cend-
erung bersaing 
dengan pangan — 
bahkan dituding 
menjadi penyebab 
kenaikan dan 
krisis harga pan-
gan tahun 2008. 
Kedua, tanaman 
biofuel (misalnya 
kelapa sawit) san-
gat tidak ramah 
air.

Sawit ditanam 
dengan mode 
perkebunan yang 
menyedot sumber 
air dan limbahnya 
cenderung meru-

oleh: Muhammad Ikhwan*)

sak aliran air sekitar. Ekspansi perke-
bunan sawit juga memapras hutan, dan 
pohon kelapa sawit tidak menyimpan air 
sebagaimana hutan asli.

Di tengah penghancuran ekosistem 
karena industri ekstraktif, penebangan 
hutan dan ekspansi perkebunan, kondisi 
lahan dan ekosistem di sepanjang aliran 
sungai (DAS) juga patut diperhatikan. 
Apalagi, 108 DAS di Indonesia kondisinya 
memprihatinkan dan mendesak untuk 
diperbaiki.

Keadaan ini mendekatkan kita pada 
bencana. Dengan curah hujan rata-rata 
yang tinggi (2.779 mm per tahun), banjir 
atau tanah longsor siap mengancam 
kapan saja.

Agar tak bias kepulauan, perairan 
nusantara juga harus diperhatikan. 
Banyak kasus pencaplokan zona tang-
kap, serta nelayan tradisional kita yang 
semakin susah mencari ikan. Padahal 
daerah pesisir sangat perlu diutamakan 
dalam pembangunan — termasuk men-
jaga wilayah perairan dan zona tangkap 
nelayan tradisional tetap lestari.

Kembali ke tema air dan kedaula-
tan pangan, ada beberapa anjuran yang 
mungkin bisa kita perhatikan terkait 
kehidupan sehari-hari.

Pertama, mengkonsumsi produk 
yang ramah air. Artinya, barang yang 
hendak dikonsumsi tak bisa kita terima 
begitu saja — kita harus lacak dan was-
pada cara produksinya. Misalnya, apakah 
makanan Anda diproduksi dengan 

model perkebunan atau tambak, intensif 
agrokimia (pupuk dan pestisida) — yang 
tentunya tidak ramah air?

Kedua, tidak membuang-buang ma-
kanan. Badan PBB untuk air, UN Water, 
menyatakan 30 persen pangan yang 
diproduksi di seluruh dunia ternyata 
terbuang percuma. Padahal untuk 
memproduksi 1 kilogram daging sapi di 
peternakan, dibutuhkan sekitar 15.000 
liter air!

Ketiga, mencoba produksi pangan 
yang lebih baik dengan tidak membuang-
buang air. Pangan lokal, dengan model 
produksi organik, lebih efisien menggu-
nakan air dan rendah emisi, karena tidak 
membutuhkan transportasi internasion-
al, atau produksi pupuk dan agrokimia 
yang boros air dan bahan bakar.

Membangun dan memperbaiki salu-
ran irigasi untuk pertanian adalah con-
toh program konkret yang bisa diambil 
pemerintah. Perubahan model pertanian, 
perikanan dan kelautan serta konsumsi 
masyarakat juga harus diperhatikan.

Sementara itu, La Via Campesina 
sebagai organisasi petani internasional 
terbesar di dunia yang mengadakan 
alternatif dari forum air sedunia yang 
juga dilaksanakan di Marseille, Perancis, 
12-17 Maret 2012. Forum alternatif ini 
menghadirkan petani-petani dari Bangla-
desh, Turki, Brasil, Madagaskar, Portugal, 
Italia, Perancis, dan Meksiko yang men-
jadi korban akibat pembangunan bend-
ungan, gas buang dan industri pertam-
bangan, meluasnya kelangkaan air bersih 
hingga mengalamiasan dan pembunuhan 
terhadap aktivis yang membela air.

La Via Campesina menuntut bahwa 
Hak Atas Air harus dihormati dalam 
kerangka kedaulatan pangan.

La Via Campesina menyatakan 
bahwa privatisasi dan komodifikasi air 
dan setiap barang umum lainnya (tanah, 
benih, pengetahuan, dll) adalah keja-
hatan terhadap planet ini dan terhadap 
kemanusiaan, seperti proyek bendun-
gan skala besar dan PLTA yang sering 
melanggar praktek-praktek tradisional 
masyarakat setempat dan benar-benar 
mengabaikan ekosistem.#

*Penulis adalah Ketua Departemen Luar 
Negeri, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat 
Petani Indonesia, dengan sedikit tambahan di 
tulisan 
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hingga negara telah terpenuhi. Semen-
tara itu, penentuan harga  dipastikan 
harga yang layak dengan sistem perda-
gangan alternatif yang melindungi hak 
kedua belah pihak baik itu produsen 
ataupun konsumen. Untuk bisa mewu-
judkan semua itu, pemerintah  dituntut 
untuk menyediakan program-program 
pelayanan yang mendukung produksi 
untuk kepentingan domestik dan   aktivi-
tas pasca panen termasuk jaminan  harga 
dengan memberikan subsidi  yang layak 
untuk menjamin martabat hidup petani. 
Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur 
sebagai penunjang dalam memperce-
pat perbaikan kondisi sosial, ekonomi 
dan politik pedesaan seperti jalan-jalan 
utama, listrik, fasilitas pendidikan, 
fasilitas kesehatan, irigasi dan  air bersih 
harus dilakukan sebagai sarana pendu-
kung keseluruhan proses pembangunan 
pedesaan yang berdaulat pangan.

“Pangan sebagai Hak Asasi Manu-
sia berarti setiap orang harus memiliki 
akses terhadap pangan yang aman, ber-
gizi dan layak secara budaya secara cu-
kup baik kuantitas maupun kualitasnya 
demi menjamin kehidupan yang sehat 
sebagai manusia yang bermartabat. Se- 
tiap bangsa hendaknya mendeklarasikan 
bahwa akses terhadap pangan merupa-
kan hak konstitusional dan menjamin 
pengembangan sektor primer untuk 
menjamin realisasi secara nyata dari hak 
mendasar. Ini adalah salah satu prinsip 
kedaulatan pangan,” tutur Ya’kub dalam 
Seminar Telaah Kritis Revisi UU Pangan, 
di gedung DPR-MPR, jumat (02/03).

Usulan terhadap RUU Perubahan 
UU Pangan

Dalam seminar tersebut Ya’kub juga 
menyampaikan bahwa SPI mencoba 
memberi masukan-masukan terhadap 
RUU Perubahan UU Pangan, seperti 
menambahkan pasal 2 Undang Undang 
Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 ten-
tang Hak Menguasai Negara dan pasal 9 
UUPA No.5/1960 tentang tanah untuk 
kepentingan rakyat dalam konsiderans, 
mengingat semakin sempitnya kepemili-
kan lahan untuk produksi pertanian.

“Dalam pasal 11 RUU Revisi UU 
Pangan harus diperhatikan bahwa 
perencanaan pemasukan dan penge-
luaran pangan harus diatur dan men-
jadi kewenangan pemerintah nasional, 
jangan sampai pemerintah daerah dapat 
melakukan impor dan ekspor pangan 

tanpa aturan 
yang jelas. 
Dalam pasal 
19 mengenai 
alokasi lahan 
pertanian 
dalam pe-
menuhan 
pangan 
pokok 
seharusnya 
mengacu 
pada pemba-
ruan agraria 
sebagai re-
alisasi UUPA 
No. 5/1960 
dan juga UU 
No. 41/2009 
tentang 
Perlindu- 
ngan Lahan 

Sambungan dari hal. 5 Kedaulatan...

Pertanian Pangan Berkelanjutan agar 
tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian 
produktif. selain itu masih banyak pasal 
lainnya yang menurut SPI harus diper-
baiki,” papar Ya’kub.

Ya’kub yang juga Koordinator Youth 
(pemuda) La Via Campesina (Gerakan 
Petani Internasional) Regional Asia 
Timur dan Tenggara menambahkan 
bahwa RUU Peubahan UU Pangan ini 
juga perlu mengatur suatu kelembagaan 
pangan secara nasional yang menjamin 
terpenuhinya kewajiban negara dalam 
hal pemenuhan hak atas pangan warga 
negaranya.

Sementara itu, Herman Khaeron, 
Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI menyam-
paikan bahwa dalam RUU ini ada wacana 
untuk membentuk Badan Otoritas Pa- 
ngan yang posisinya langsung di bawah 
Presiden.

“Nantinya Badan Otoritas Pangan 
ini bisa saja merupakan gabungan dari 
Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan 
Badan Urusan Logistik (BULOG). Jika jadi 
diharapkan Badan ini mampu mengem-
balikan fungsi BULOG yang lama dan 
tanpa ada korupsi,” ucapnya.

Sementara itu Achmad Suryana, 
Ketua Badan Ketahanan Pangan (BKP) 
mengemukakan bahwa sebelum 
diketuk, RUU ini masih bisa dikritisi oleh 
masyarakat luas. Dia juga masih bersi-
kukuh bahwa konsep ketahanan pangan 
masih layak dijadikan salah diterapkan 
di Indonesia.

“Dalam hal penyediaan pangan me-
mang bersumber dari produksi dalam 
negeri, namun apabila belum mencukupi 
dapat diimpor sesuai dengan kebutu-

han,” sebutnya.
Didin S. Damanhuri, yang juga 

menjadi pembicara dalam diskusi ini 
menyampaikan bahwa RUU Perubahan 
UU Pangan ini masih belum lengkap dan 
belum kuat untuk menjamin kesejahte- 
raan masyarakat kecil.

“Dengan adanya istilah kedaulatan 
pangan dan kemandirian pangan yang 
terdapat dalam RUU ini, maka seharus-
nya di dalam RUU ini juga terdapat basis 
teoritis tentang kedaulatan pangan, ini 
khan belum ada,” ungkap pria yang juga 
Guru Besar Institut Pertanian Bogor 
(IPB) ini.

Walaupun demikian, Didin me-
nyampaikan bahwa RUU Perubahan UU 
Pangan ini sebagai sesuatu yang cukup 
historis apabila sesuai yang diinginkan 
oleh rakyat.

“Pencantuman Kedaulatan Pangan 
dan Kemandirian Pangan dalam RUU ini 
sebuah kemajuan bagi bangsa kita untuk 
semakin menjauh dari UU yang pro neo-
liberalisme dan kapitalisme. Setidaknya 
di Indonesia saat ini terdapat 112 UU 
yang berbau neoliberalisme. Selain itu 
– melalui G-20 – kita sudah kecolongan 
dengan program food estate di Papua dan 
Kalimantan, padahal perusahaan yang 
berinvestasi disana kebanyakan peru-
sahaan asing yang ingin menguatkan 
cadangan pangan di negaranya,” katanya.

Didin juga menambahkan bahwa 
RUU Perubahan UU Pangan ini juga 
harus mencantumkan kebebasan para 
petani untuk berkumpul dan beorganisa-
si secara independen, yang benar-benar 
memperjuangkan nasib dan kepentingan 
petani, seperti Serikat Petani Indonesia.#

(Foto). Achmad Ya'kub (dua dari kanan) dalam Seminar Telaah Kritis Revisi UU Pangan 
yang dilaksanakan di gedung DPR/MPR, Jakarta (02/03).
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Kisah Singkat Beberapa Pejuang Petani Perempuan SPI 
dari Sumatera Utara

MEDAN. Perempuan memainkan pera- 
nan penting dalam pertanian. Perem-
puan berperan besar dalam proses 
produksi pertanian. Hampir 90 % kegia-
tan budi daya padi dipegang oleh perem-
puan. Petani perempuan juga bertang-
gung jawab untuk tanaman sekunder 
seperti kacang-kacangan dan sayuran 
lainnya.

Di bidang agraria, perempuan juga 
berperan dalam perjuangan memper-
tahankan hak atas tanah. Bagi perem-
puan, tanah tidak hanya memiliki nilai 
ekonomis namun juga mempunyai nilai 
filosofis dan sosial sebagai sesuatu yang 
diwariskan secara turun temurun un-
tuk kelangsungan generasi selanjutnya. 
Perempuan hampir selalu berada di bari-
san terdepan untuk mempertahankan 
tanah mereka yang merupakan sumber 
penghidupan.

Serikat Petani Indonesia (SPI) seba-
gai organisasi massa petani memberikan 
ruang yang luas bagi petani perempuan 
untuk dapat tampil ke ranah publik. 
Petani perempuan dianggap sebagai ibu 
kedaulatan pangan karena perannya 
yang cukup besar dalam mengelola lahan 
pertanian, merawat tanaman sampai ke-
pada tanggung jawab untuk ketersediaan 
pangan keluarga.

Di wilayah Sumatera Utara sendiri, 
SPI mempunya kader-kader petani 
perempuan yang tangguh dan konsis-
ten dalam perjuangannya. Mulai dari 
mewujudkan pembaruan agraria sejati, 
pengembangan pertanian berkelanjutan, 
sampai kepada mengelola perekonomian 
keluarga tani. SPI Sumut berbangga hati 
memiliki kader-kader petani perempuan 
yang cukup tangguh ini tanpa menafikan 
kader-kader petani perempuan lainna.

Berikut ini beberapa dari mereka.

Zubaidah
Perempuan paruh baya yang sudah 

mengenal SPI sejak tahun 1998, yang 
waktu itu masih bernama Serikat Petani 
Sumatera Utara (SPSU). Dengan menja-
bat sebagai Ketua Cabang SPI Kabupaten 
Asahan (periode 2008 – 2013), Zubaidah 
banyak bersentuhan dengan permasala-
han yang dihadapi petani terutama yang 
berhubungan dengan sengketa agraria. 
Berbekal dari segala pelatihan yang 
pernah diikutinya, ibu satu anak ini tidak 

oleh: Andriana Tarigan*)

pernah gentar untuk berada di garis 
terdepan perjuangan agraria.

Sebagai seorang pemimpin, Zubaidah 
juga selalu dituntut untuk menguasai 
banyak hal yang berhubungan dengan 
kepentingan petani. Adakalanya beliau 
harus berdiri di depan untuk bernego-
siasi dengan pihak pemerintahan, namun 
tidak jarang juga beliau harus berada di 
tengah-tengah basis petani untuk menso-
sialisasikan program-program organisasi 
kepada petani anggota SPI.

“Terkadang timbul perasaan lelah, 
namun perasaan itu sirna ketika kita 
berada di tengah-tengah lahan perjua- 
ngan milik petani anggota SPI dengan 

deretan tanaman yang telah tertata rapi. 
Dan yang paling membuat semua beban 
hilang manakala saya bersama dengan 
para petani menyantap hidangan hasil 
panen mereka, walau sederhana namun 
terasa nikmat” ungkap perempuan yang 
hampir berusia 50 tahun ini.

Maulina Br. Sitorus
Maulina Br. Sitorus mengenal SPI 

mulai tahun 1996. Saat itu, Moulina Br. 
Sitorus beserta puluhan petani perem-
puan lainnya mulai memberanikan diri 
membentuk kelompok dan bergabung 
dengan SPI untuk berjuang merebut la-
han mereka yang diambil paksa oleh PT. 
Jaya Baru Pertama. Sampai saat ini, be-
liau bersama puluhan petani perempuan 
yang tergabung dalam Dewan Pengurus 

Basis (DPB) SPI Simpang Kopas Kecama-
tan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten 
Asahan masih tetap terus berjuang untuk 
merebut kembali lahan mereka.

Intimidasi dan tindak kekerasan 
sering dihadapinya. Tahun 2007 meru-
pakan masa yang paling sulit hilang dari 
ingatannya. “Saat itu kami (baca: petani) 
dipaksa keluar dan meninggalkan lahan 
perjuangan. Lima orang petani perem-
puan ditangkap polisi. Puluhan petani 
perempuan lainnya mengalami kekeras-
an fisik” kenang perempuan ini

“Ini tanah kami, tanah orang tua 
kami, masa depan anak cucu kami” ung-
kapan inilah yang selalu menjadi seman-
gat beliau beserta petani perempuan 
lainnya untuk terus berjuang agar tanah 
mereka dapat kembali.

Devina 
Di awali dengan ketertarikannya 

pada tanaman obat-obatan, Devina, 
petani perempuan dari Desa Sei Rotan 
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten 
Deli Serdang ini mulai mengembang-
kan pertanian berkelanjutan. Berbekal 
pengetahuannya pasca mengikuti pen-
didikan kader pertanian berkelanjutan 
di Pusdiklat Nasional SPI di Bogor. Dia 
mengajak petani perempuan lainnya 
yang ada di lingkungannya untuk men-
golah sistem pertanian mereka dengan 
sistem pertanian berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan halaman 
sekitar rumah, Devi, sapaan perempuan 
ini, menerapkan ilmu yang telah dipe- 
rolehnya. Tidak segan-segan, Devi juga  
selalu memberi masukan bahkan menu-
larkan pengetahuannya kepada anggota 
petani perempuan lainnya mengenai 
pertanian yang selaras alam ini.

“Keinginan saya, agar semua petani 
bisa kembali lagi menerapkan sistem 
pertanian berkelanjutan. Selain dapat 
menekan biaya produksi, sistem pertani-
an ini juga menghasilkan makanan sehat 
bagi masyarakat” ungkapnya.

Supriati 
Perempuan bertubuh mungil ini 

patut mendapat ajungan jempol un-
tuk dedikasinya kepada organisasi. Di 
awali dengan keprihatinannya terhadap 

(Kiri Atas) Supriati. (Kanan Atas) Maulina Br. Sitorus
(Kiri Bawah) Devina (Kanan Bawah) Zubaidah

bersambung ke hal. 13
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Pemerintah Lalai Selesaikan Konflik Mesuji

JAKARTA. Pemerintahan Indonesia di 
bawah kepemimpinan Susilo Bambang 
Yudhoyono dinilai telah lalai menyele-
saikan konflik Mesuji. Hal ini ditegaskan 
oleh Achmad Ya’kub, Ketua Departemen 
Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat 
(DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di 
sekretariat DPP SPI di Jakarta, (27/02).

Ya’kub memandang sudah sangat 
mendesak dibentuknya Komisi Penye-
lesaian Konflik Agraria dalam kerangka 
pelaksanaan Pembaruan Agraria yang 
dipimpin langsung oleh Presiden Indone-
sia, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Adapun dasar pertimbangannya, 
kami melihat dan mengalami sendiri 
berbagai konflik Agraria. Akhir-akhir ini 
kekerasan dalam konflik agraria eska-
lasinya terus meningkat. Puncak dari 
kekerasan tersebut adalah pembunuhan 
terhadap rakyat yang terlibat dalam 
sengketa dan konflik agraria,” ungkap 
Ya’kub.

Ya’kub mengungkapkan, ketidaka-
dilan agraria dan konflik agraria harus 
segera diselesaikan agar tidak semakin 
mendalam menjadi persoalan sosial lain-
nya. Penyelesaian konflik agraria bukan 
sekedar untuk mengakhiri kekerasan 
supaya tidak berulang, tetapi lebih jauh 
adalah untuk mewujudkan keadilan so-
sial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia juga menggarisbawahi bahwa 
konflik setidaknya disebabkan oleh tidak 

masyarakat di sekitar rumahnya yang terjerat hutang kepada rentenir, menginspirasinya untuk mendirikan 
dan mengelola program keuangan alternatif. Lembaga Keuangan Petani (LKP) yang merupakan rintisan pro-

Sambungan dari hal. 12

gram Koperasi SPI dikembangkannya di lingkungan tempat tinggalnya di daerah Medan Marelan Kodya Medan.
Ibu satu orang anak ini terus mengajak masyarakat sekitarnya berkumpul dan ikut ke dalam Lembaga Keuangan Petani (LKP). 

Saat ini LKP yang dikelolanya sudah berkembang menjadi koperasi yang berbadan hukum dengan asset yang sudah mencapai 
lebih dari 80 juta rupiah. Saat ini, koperasi yang dikelola oleh Supriati beranggotakan lebih dari 80 orang dan mempunyai unit 
usaha penjualan alat rumah tangga, usaha jual beli sembako serta usaha pembuatan bakso.

“Untuk ke depannya, saya dan pengurus koperasi lainnya berencana untuk memberikan ruang bagi anak-anak berpartisipasi 
dalam koperasi agar menumbuhkan gemar menabung sejak dini” ungkapnya penuh harap.

Selain nama-nama di atas, masih banyak petani-petani perempuan lainnya di Sumatera Utara yang giat berjuang bersama 
SPI untuk mewujudkan pembaruan agraria sejati. Selamat hari perempuan sedunia, (petani) perempuan adalah ibu kedaulatan 
pangan.

*Penulis adalah petani perempuan sekaligus Ketua Biro Komunikasi, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Utara.

terselesaikannya masalah utama agraria. 
Dimana masalah utama agraria (tanah, 
air, dan kekayaan alam) adalah kon-
sentrasi kepemilikan, penguasaan dan 
pengusahaan sumber-sumber agraria 
baik tanah, hutan, tambang dan perairan 
di tangan sedikit orang bermodal dan 
korporasi besar.

“Sisi lain puluhan juta rakyat berta-
nah sempit bahkan tak bertanah. Perlu 
kami tegaskan lagi bahwa akar konflik 
agraria sesungguhnya karena adanya 
ketimpangan pemilikan, penguasaan dan 
penggunaan atas tanah dan kekayaan 
tanpa ada upaya untuk merombaknya,” 
tambah Ya’kub.

Mengenai kasus Mesuji, Ya’kub 
menyampaikan bahwa sejak awal peme- 
rintah keliru dengan membentuk TGPF 
(Tim Gabungan Pencari Fakta), karena 
hanya memperpanjang birokrasi pem-
berian rekomendasi. Seharusnya cukup 
memperkuat Komnas HAM yang telah 
melakukan investigasi dan pemerintah 
segera menindaklanjutinya. Demikian 
juga kepada Konas HAM agar menggu-
nakan cara-cara ekstraordinari untuk 
melakukan mediasi konflik di Mesuji 
Lampung dan Sumatera Selatan ini.

“Masyarakat merasa konfliknya 
berkepanjangan sehingga lelah secara 
sosial, psikologis dan ekonomi keluar-
ga-keluarga tani terganggu. Demikian 
juga anak-anak dan para ibu-ibu yang 

hidup dalam kondisi tertekan. Langkah 
awalnya bisa dengan membekukan ijin 
operasi PT. BSMI dan terkait register 45, 
memastikan masyarakat sebagai subyek 
landreform-nya,” ujar Ya’kub.

Sementara itu, menurut Warga Sri 
Tandjung, Mesuji, Lampung, Ajar Atika-
na, sekarang ini petani merasa sendirian 
karena tiada yang memberikan perlin- 
dungan dan mengakui hak-haknya.

“Bahkan beberapa diantara kami 
justru dijadikan buronan polisi, dengan 
alasan yang tidak berkaitan dengan 
penyelasaian soal lahan kami ini. Kami 
minta agar HGU PT. Barat Selatan Mak-
mur Investindo (BSMI) dan PT. Lampung 
Inti Pertiwi (LIT) segera dicabut,” ujar 
pria ini saat dihubungi langsung.

Oleh karena itu, SPI mendesak Pe-
merintah untuk segera keluarkan polisi 
dan TNI dari permukiman penduduk dan 
wilayah kelola rakyat, segera memberi-
kan rasa keadilan masyarakat melalui 
pemenuhan tuntutan hak masyarakat se-
hingga konflik bisa segera diselesaikan.

"SPI juga meminta DPR segera 
membentuk Pansus/Timsus Agraria dan 
segera melakukan evaluasi kebijakan-
kebijakan agraria dan melaksanakan 
Pembaruan Agraria Sejati sebagai jalan 
keluar dari segala konflik agraria yang 
terjadi di Indonesia," tandasnya.

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA www.spi.or.id
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SPI Sumut Berikan Penghargaan 
Kepada Kader Petani Berkelanjutan

Sembalun Berduka, 
Banjir Luluh Lantak-
kan Pertanian

MEDAN. Dewan Pengurus Wilayah 
(DPW) SPI Sumatera Utara (Sumut) 
bersama Yayasan SINTESA memberikan 
penghargaan kepada tiga orang petani 
yang selama ini berkomitmen mene- 
rapkan pertanian berkelanjutan di lahan 
pertaniannya. Penghargaan ini diberikan 
kepada Sudarno, Amat Legimun dan Tu-
lus pada puncak perayaan Hari Keluarga 
Tani di Kelurahan Medan Johor Keca-
matan Titi Kuning Kotamadya Medan 
(18/3).

Wagimin, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Sumut mengung-
kapkan bahwasanya SPI memberikan 
apresiasi yang sangat tinggi kepada tiga 
orang petani ini atas dedikasi mereka 
dalam penerapan pertanian berkelan-
jutan pada lahan pertanian pangannya 
sehingga menghasilkan produk pangan 
yang sehat untuk warga Kota Medan.

“Selama ini, pangan sehat itu memi-
liki nilai ekonomis yang sangat tinggi, 
hanya kalangan menengah ke atas saja 
yang dapat menikmatinya. Berkat pe- 
nerapan pertanian berkelanjutan yang 
dilakukan oleh bapak-bapak ini, pangan 
sehat itu dapat dinikmati oleh warga dari 
segala kalangan” ungkapnya.

Wagimin juga mengungkapkan 
bahwa dia berharap ke depan semakin 
banyak petani-petani yang menerapkan 
sistem pertanian berkelanjutan yang 
ramah lingkungan ini.

Sementara itu di Lisda Yani, Direktur 
Pelaksana Yayasan Sintesa Medan me- 
ngungkapkan perasaan bangga terhadap 
petani-petani yang sudah menerapkan 
pertanian berkelanjutan.

“Ketiga orang petani ini meru-
pakan bagian dari urban farming 
yang menerapkan sistem pertanian 
berkelanjutan sehingga menghasil-
kan pangan yang bebas dari pestisi-
da dan pupuk kimia,” ungkapnya.

Sementara itu, penghargaan  kali 
ini diberikan bertepatan dengan 
perayaan Hari Keluarga Tani yang 
dilaksanakan oleh para kader SPI di 
Medan. Tema yang diangkat dalam 
perayaan ini adalah Petani Sahabat 
Kita Semua.

Juliana Astuti, salah satu penang-
gung jawab acara ini mengungkap-
kan bahwa tujuan utama dari kegia-
tan ini untuk menjalin silahturahmi 
antara masyarakat dan petani.

“Masyarakat selaku konsumen 
produk pangan juga berhak tahu 
dari mana dan bagaimana produk 
pangan tersebut dihasilkan oleh 
petani. Dan ke depannya, kita akan 
terus bergiat mendorong para 
petani untuk dapat menerapkan 
sistem pertanian berkelanjutan guna 
menghasilkan pangan sehat bagi 
masyarakat” ungkap Juliana Astuti 
yang juga merupakan kader petani 
perempuan SPI Sumut.

Kegiatan yang berlangsung dari 
4 – 18 Maret 2012 ini berisi berba-
gai kegiatan melibatkan masyarakat 
sekitar dan para keluarga tani. 
Lomba mewarnai dan melukis bagi 
anak-anak, lomba memasak berba- 
han dasar ubi, lomba membuat 
orang-orangan sawah, lomba asah 
terampil dan gerak jalan sehat kelu-
arga. Sebagian besar acara perlom-
baan ini ditujukan untuk anak-anak.

Juliana juga menambahkan 
bahwa kegiatan ini juga dilakukan 
untuk mengenalkan kepada anak-
anak dunia pertanian sejak dini.

“Anak-anak sebagai generasi 
penerus bangsa sejak dini harus kita 
perkenalkan dengan dunia perta-
nian agar mereka lebih menghargai 
produk pangan lokal yang jauh lebih 
sehat dibanding produk makanan 
cepat saji yang saat ini nyatanya 
lebih digemari oleh anak-anak” tam-
bahnya.#

SEMBALUN. Cobaan demi cobaan datang 
menerpa bumi pertiwi. Hujan deras di- 
sertai angin kencang yang menerpa bumi 
Sembalun, Lombok Timur selama tiga 
hari berturut-turut (12-14 Maret 2012) 
menyebabkan banjir bandang. Banjir ini 
menyebabkan kerugian materiil yang 
tidak sedikit.

Jumala, petani anggota Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Lombok Timur 
mengungkapkan bahwa hujan dan angin 
kencang ini mengakibatkan banjir di 
desa Sembalun Bumbung dan Sembalun 
Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupa- 
ten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

“Hujan dan angin kencang pada hari 
rabu terjadi pukul sepuluh malam dan  
mengakibatkan rusaknya sawah dan 
kebun petani. Dengan kondisi siap di 
panen, di Sembalun Bumbung sekitar 
500 Ha, sedangkan di Sembalun Lawang 
sekitar 250 Ha sawah dan kebun petani 
yang rusak. Lalu ada 20 ekor hewan 
ternak milik warga yang hilang terseret 
banjir di Sembalun Bumbung, dan di 
Sembalun Lawang sekitar 2 ekor. Selan-
jutnya pada kamis (14/03) pukul 08:00 
wita kembali terjadi angin kencang 
disertai hujan lebat  yang mengakibatkan 
rusaknya 100 rumah penduduk di Sem-
balun Bumbung, dan 12 rumah di Sem-
balun Lawang. Jembatan penghubung 
antara sembalun bumbung dan aikmel 
kecamatan aikmel ambruk karna banjir,” 
papar Jumala.

Wahidjan, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Nusa Tenggara Barat 

Tiga orang petani penerima penghargaan dari DPW 
SPI Sumatera Utara dan Yayasan Sintesa

Foto: Banjir yang menerja Sembalun, Lombok Barat

bersambung ke hal. 14
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Sambungan dari hal. 14.  
Sembalun..

(NTB) mengungkapkan 
bahwa setidaknya kerugian 
akibat bencana ini berkisar 
satu milyar rupiah.

“Akibat bencana ini 
kedaulatan pangan rakyat 
Sembalun terancam, krisis 
pangan di daerah ini juga 
menghantui akibat rusaknya 
sawah dan kebun milik 
warga,” papar Wahidjan.

Selain padi, tanaman 
atau produk unggulan di ke-
camatan Sembalun, seperti 
bawang putih, bawang prei, 
bawang merah, rusak dan 
gagal panen. Salah satunya 
adalah Inaq Erna asal Dusun 
Orong Tepas, Sembalun yang 
memiliki lahan seluar 60 are 
gagal panen, seharusnya dia 
menikmati panen bawang 
putihnya yang diperkirakan 
5 ton, namun harapan itu 
sia-sia, dia bahkan merugi 
sebesar Rp 30 juta. Akibat-
nya puluhan petani yang 
menanam lahannya dengan  
komuditas unggulan dan 
terkenal di Sembalun rata-
rata merugi antara Rp 5 juta 
hingga 50 juta rupiah

Wahidjan menambah-
kan bahwa Dewan Pengurus 
Wilayah (DPW) SPI Nusa 
Tenggara Barat dan Dewan 
Pengurus Cabang (DPC) SPI 
Lombok Timur menerima 
bantuan solidaritas dari 
masyarakat luas bagi para 
korban.

“Makanan, air bersih, 
pakaian, dan obat-obatan 
sangat dibutuhkan saat ini,” 
tambah Wahidjan.

Sementara itu, seperti 
dikutip dari kantor berita 
Antara, setidaknya sampai 
(19/03) akibat bencana 
ini sekitar 900 warga dari 
Kecamatan Sembalun masih 
mengungsi di kantor camat 
setempat.#
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Pupuk Organik dari Buah Maja

Foto: Buah Maja, buah pahit yang masih belum banyak dikenal masyarakat luas, terutama fungsinya yang dapat dijadikan 
pupuk organik.

BOGOR. Buah maja atau 
lebih dikenal dengan 
sebutan brenuk  meru-
pakan tanaman perdu, 
dengan buah sebesar bola 
volley, berwarna hijau, 
dengan kulit (tempurung) 
sangat keras. Daging buah 
ini memang tidak enak di-
makan, dan hanya diguna-
kan sebagai bahan herbal. 
Yang dimanfaatkan justru 
tempurungnya, yang beru-
kuran dua kali tempurung 
kelapa, dengan tingkat 
kekerasan dan kekuatan 
yang juga tinggi. Tempu-
rung buah maja diguna-
kan untuk bahan perkakas 
rumah tangga. Mulai dari 
gayung air, takaran beras, 
serta tempat menyimpan 
aneka biji-bijian.

Buah yang konon ka-
tanya menjadi asal muasal 
nama kerajaan Majapahit 
(kerajaan terbesar di In-
donesia) ini dikenal tidak 
memberikan manfaat 
bagi pertanian. Namun 
hal ini tidak berlaku bagi 
Pusdiklat Nasional Serikat 
Petani Indonesia (SPI).

Susan Lusiana, Direktur Pusdiklat Nasional SPI menyampaikan bahwa unsur pahit yang ada di dalam tumbuhan tertentu bisa 
dijadikan sebagai pengusir serangga.

“Daging buah maja yang pahit yang mendorong kami melakukan percobaan ini. Bagian buah pada tanaman biasanya memiliki 
unsur P yang cukup tinggi, sehingga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk buah yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas 
tanaman yang kita budidayakan,” ungkap Susan di Pusdiklat Nasional SPI di Cijujung, Bogor (20/03).

Susan menjelaskan bahwa pembuatan pupuk buah cair dari buah dengan nama latin Aegle marmelos ini tidaklah terlalu sulit. 
Buah maja yang tidak terlalu tua (jangan sampai terlalu tua karena kulitnya akan sangat keras sekali) dihancurkan dan diambil 
dagingnya, lalu dihancurkan. Daging buah yang sudah hancur dimasukan ke dalam drum yang sudah terisi dengan campuran air 
dan urine ternak yang ada di sekitar kita (Pusdiklat Nasional SPI menggunakan urine sapi). Setelah dicampur, diaduk lalu ditutup 
dan diamkan selama seminggu, setelah seminggu, buka kembali drum dan lakukan pengadukan lagi, setelah itu tunggu selama 
seminggu  lagi baru kemudian larutan tersebut bisa diaplikasikan.

“Untuk pengaplikasian bisa kita lihat dari tingkat keenceran, jika larutan cukup pekat maka untuk pengaplikasian bisa di-
encerkan dengan perbandingan 1: 3 atau 1:5, jika larutan encer, bisa langsung diaplikasikan ke tanaman, khususnya untuk tana-
man yang menghasilkan buah. Pengaplikasian akan lebih efektif pada saat tanaman berbunga,” jelasnya.

Hasil percobaan di Pusdiklat menunjukkan bahwa penggunaan buah maja sebagai pupuk cair dan pestisida nabati ini cukup 
efektif.

Pengaplikasian pada tanaman kacang panjang yang penanaman tanpa pupuk sama sekali menunjukkan bahwa produksinya 
tidak kalah dengan produksi kacang panjang yang menggunakan pupuk kimia. Selain itu, kacang panjang yang dihasilkan tidak 
terkena hama dan memiliki buah yang panjang dan berdiameter leih besar. Untuk frekuensi panen, tanaman kacang panjang yang 
diberi larutan pupuk buah maja ini juga bisa mencapai 3-4 kali lebih banyak dibandingkan tanaman kacang panjang yang ditanam 
secara konvensional.#

Segera!!! Tampilan Terbaru situs SPI : 
www.spi.or.id 


