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(Foto): Persawahan di sekitaran tol Cipularang, Jawa Barat. Beras adalah produk pertanian yang ditetapkan HPP-nya (Harga Produk 
Pertanian) oleh pemerintah sehingga harganya cenderung stabil. Namun hal serupa tidak diterapkan kepada produk pertanian 
lainnya, akibatnya harga produk pertanian menjadi fluktuatif. 
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Importasi Bawang Bukan Solusi, 
Tetapkan HPP Produk Pertanian

JAKARTA. Opini yang menyebutkan 
tingginya harga bawang putih dalam 
beberapa waktu terakhir di Indonesia 
akibat tidak bisa impor adalah 
kekeliruan.Menurut Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SP) Henry Saragih, 
permasalahan mendasarnya tidak 
terletak pada soal importasi.

Henry menjelaskan, seharusnya 

(Foto): Persawahan di daerah Jawa Barat. Beras adalah produk pertanian yang ditetapkan HPP-nya (Harga Produk Pertanian) oleh pemerintah sehingga 
harganya cenderung stabil. Namun hal serupa tidak diterapkan kepada produk pertanian lainnya, akibatnya harga produk pertanian menjadi fluktuatif. 

pemerintah sudah dari jauh-jauh hari 
menetapkan grand design nasional 
soal pembangunan pertanian dan 
pangan yang mengatur mulai dari tata 
kepemilikan lahan bagi petani (maksimal 
dan minimalnya) melalui PPAN, cara 
produksinya yang terkait benih dan bibit 
berkualitas baik, model produksinya 
secara agroekologis, penanganan pasca 

panen, hingga distribusi dan kebijakan 
tata niaga pangan yang harus terus 
diperbaiki.

“Oleh karena itu bagi SPI bukannya 
kemudahan impor yang harus dilakukan. 
Pemerintah seharusnya juga melakukan 
kendali harga dengan menetapkan Harga 
Pembelian Pemerintah (HPP). Namun, 
hingga kini hanya beras yang punya HPP, 
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(Foto): Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menjadi narasumber dalam sebuah'
diskusi pertanian di sebuah Tv swasta Indonesia

sedangkan untuk gula pemerintah hanya 
punya harga patokan. Ketidakpastian 
harga juga membuat petani beralih 
menanam yang lain, akibatnya pasokan 
bawang terganggu. Dan yang tidak bisa 
dipungkiri adalah akibat terjadinya 
oligopoli atau kartel pada perdagangan 
pangan yang berakibat, negara tidak lagi 
dapat mengontrol harga,” ungkap Henry 
di Jakarta (19/03).

Mengenai penyebab harga bawang 
yang berfluktuasi, Henry menilai hal 
ini terjadi karena beberapa hal seperti 
gagal panen akibat guyuran hujan, 
banjir dan pasangnya air laut (seperti di 
Brebes, namun ketika panen berlimpah, 
bisa dipastikan harga langsung jatuh). 
Penyebab lainnya adalah akibat 
masuknya bawang (merah) impor ke 
pasar (misalnya ketika petani Brebes 
panen bawang merah, bersamaan dengan 
itu pula masuk bawang merah impor 
dari Philipina, India, China ke pasar 
bawang merah Brebes melalui pelabuhan 
Cirebon). Misalnya saat bawang merah 
impor melimpah di pasaran di Januari 
2012, harga komoditas itu anjlok Rp 
3.000 sampai Rp. 2000 per kilogram 
untuk eceran dengan kualitas yang baik 
dari harga sebelumnya Rp. 7.000/kg. 
Sementara modal  tanam petani mencapai 
Rp 5.500 per kilogram.

Jumala, petani bawang putih 
anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) 
asal Sembalun, Nusa Tenggara Barat 
menyampaikan dia terakhir menjual 
bawang putih kering ke pedagang di 
akhir Februari 2013 seharga Rp 15.000 
per kilogramnya. Menurutnya harga 
lima belas ribu rupiah itu adalah harga 
yang tertinggi, sehingga dia menjual 
semua stok bawang putihnya dan hanya 
menyisakan untuk bibit.

“Waktu itu masa panen, karena harga 
tinggi saya jual semua bawang putih 
saya karena takut harga kembali turun. 
Tingginya harga bawang putih di satu 
sisi memang menguntungkan petani, 
namun di sisi lain justru memberatkan, 
soalnya harga pembelian bibit juga 
menjadi tinggi. Oleh karena itu kami 
meminta pemerintah untuk menjamin 
dan menetapkan harga produk pertanian 

yang menguntungkan kami petani dan 
tidak memberatkan konsumen. Untuk 
bawang putih basah, idealnya di harga Rp 
7.000 dan bawang putih kering di harga 
Rp 15.000 – Rp 20.000 per kilogramnya,” 
papar Jumala yang dihubungi melalui 
telepon.

Henry juga menggarisbawahi 
mengenai mendesaknya pembentukan 
kelembagaan pangan sesuai mandat 
UU No.18/20112 tentang pangan. 
Koordinator Umum La Via Campesina 
(Gerakan Petani Internasional) ini 
memaparkan, kelembagaan pangan 
inilah yang harus dibuat segera dengan 
kewenangan mulai dari produksi, 
distribusi dan tata niaga,

“Kelembagaan pangan ini nantinya 
akan memiliki kewenangan memberikan 
perlindungan dan insentif bagi 
produsen pangan kecil atau petani-
petani kecil; mengendalikan importasi; 
memberikan jaminan dan perlindungan 
harga produksi petani, yang layak dan 
menguntungkan juga bagi konsumen, 
mencegah kartel dan spekulasi; 

membuat kejelasan dan roadmap 
soal kecukupan produksi, cadangan 
pangan dan peta serta data pangan 
yang akurat; hinggamengkordinasikan 
lembaga-lembaga dan kementerian 
terkait pencapaian kedaulatan pangan. 
Namun lembaga pangan tersebut harus 
mempunyai satu fungsi pelayanan publik 
saja, bukan dualisme antara fungsi public 
service obligation dan komersial atau 
bisnis sebagaimana yang diterapkan oleh 
Bulog selama ini.” paparnya.

Henry menambahkan, ketersediaan 
lahan pertanian juga adalah faktor utama 
agar Indonesia mampu berdaulat pangan 
dan tidak lagi mengandalkan impor.

“Bagaimana mau bertani kalau 
lahannya saja tidak ada. Oleh karena 
itu kami juga mendesak Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) untuk 
segera mendata dan membagikan lahan 
terlantar bagi petani tak bertanah, 
sesuai dengan program PPAN yang 
dicanangkan pemerintah SBY yang 
berjanji membagikan 7,2 juta Ha tanah, 
pembaruan agraria sejati,” tambahnya.#

HIDUP PETANI !!!

www.spi.or.id

TANAH UNTUK
PENGGARAP
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SPI Bogor Selenggarakan 
Pendidikan Peternakan Sapi Rakyat
BOGOR. Dewan Pengurus Cabang 
(DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Bogor menyelenggarakan pendidikan 
peternakan sapi rakyat di Desa Ciaruteun, 
Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten 
Bogor (06/03). Acara yang dilakukan 
bekerjasama dengan Pusdiklat Pertanian 
Berkelanjutan SPI dan kelompok petani 
ternak saga farm ini diikuti oleh dua 
puluhan orang petani yang berasal dari 
sekitaran Bogor.

Menurut perwakilan DPC SPI Bogor 
Putro Santoso Kurniawan, acara yang 
bertemakan ” membangun peternakan 
sapi rakyat yang kokoh dan berdaulat” ini 
menyampaikan, acara ini terselenggara 
murni karena aspirasi dan kebutuhan dari 
bawah.

“Saya dan petani-petani SPI disini 
berkeinginan punya keahlian tentang 
peternakan sapi dan menintegrasikannya 
dengan pertanian agroekologis,” 
ungkapnya.

Sementara itu menurut Ketua 
Pusdiklat Pertanian Berkelanjutan 
Nasional SPI Syahroni, melalui pelatihan 
Pusdiklat Pertanian Berkelanjutan 
SPI tetap berkomitmen untuk terus 

mengembangkan pertanian agroekoligis 
dan membantu petani-petani kecil di 
sekitar Bogor.

“Sejak berdiri tahun 2005 Pusdiklat 
SPI terus melaksanakan pelatihan-
pelatihan, pengembangan kebun 
organik dan penelitian-penelitian terkait 
pertanian ageoekologis. Semoga acara ini 

mampu meningkatkan kapasitas petani 
ternak sapi (khususnya anggota SPI),” 
tutur Syahroni yang juga turut hadir 
dalam acara ini.

Achmad Ya’kub sebagai perwakilan 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI yang 
hadir dalam acara ini menyampaikan 
tentang kebijakan dan politik SPI 
terkait persapian. Menurutnya untuk 
peningkatan produksi daging sapi lokal 
yang dicanangkan sejak 2011, pemerintah 
tidak cukup hanya melakukan upaya-
upaya seperti pengaturan pengendalian 
impor, perbaikan distribusi sapi 
dari daerah produsen ke konsumen, 
penyelamatan sapi betina produktif, 
optimalisasi Rumah Potong Hewan, dan 
optimalisasi inseminasi buatan dan kawin 
alam.

“Seharusnya pemerintah berorientasi 
pada kesejahteraan petani dan peternak, 
tidak bias hanya mengejar capaian-
capaian produksi belaka,” ungkapnya.

Acara yang dilaksanakan di atas 
lahan terbuka ini juga menghadirkan 
pembicara-pembicara lain. Mereka adalah 
perwakilan BKP5K Kab. Bogor Eeng 
Supriatna hingga tenaga sukarelawan 
kesehatan hewan (sukakeswan) yang 
menjelaskan tentang tatalaksana 
budidaya ternak sapi, simulasi-
simulasi perawatan sapi, pakan, hingga 
penanganan jikalau ada sapi yg sakit dan 
hal-hal teknis lainnya.#

(Foto) Diskusi peternakan sapi rakyat yang diselenggarakan oleh DPC SPI Bogor
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SPI Pasaman Barat Selenggarakan 
Rapat Umum di Lahan Perjuangan
PASAMAN BARAT. 
Dewan Pengurus 
Cabang (DPC) Serikat 
Petani Indonesia 
(SPI) Pasaman 
Barat (Pasbar) 
melaksanakan 
kegiatan rapat 
umum di Desa 
Batang Lambau, 
Kinali, Pasaman 
Barat (26/03). Acara 
ini sendiri dihadiri 
oleh sekitar 300 
petani yang terdiri 
dari utusan basis, 
pengurus basis 
dan ranting SPI 
se-Pasaman Barat, 
para ninik mamak 
dan perangkat 
Nagari Kinali, 
hingga Kepala Dinas 
Pertanian Pasbar, dan 
perwakilan Badan 
Pertanahan Nasional 
(BPN) Pasbar.

Menurut Ketua 

(Foto) Peserta rapat umum petani SPI Pasaman Barat yang diselenggarakan di atas lahan perjuangan

(Foto) Ketua DPW SPI Sumatera Barat, Sukardi Bendang

Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI 
Pasbar Januardi, acara kali ini cukup 
spesial karena dilaksanakan di atas 
tanah perjuangan yang saat ini masih 
bersengketa dengan PTPN VI.

“Semoga dengan diseleneggarakannya 
acara ini mampu mempercepat 
penyelesaian konflik agraria disini,” 
ungkap Januardi.

Sementara itu, menurut Ketua Badan 
Pengurus Wilayah (BPW) SPI Sumatera 
Barat (Sumbar) Sukardi Bendang yang 
juga hadir dalam acara ini, semoga 
dengan dilaksanakannya rapat umum 
ini dapat dihasilkan solusi yang mampu 
menyelesaikan konflik agraria di Pasaman 
Barat.

“Kami berterimakasih kepada 
perwakilan BPN dan Dinas Pertanian 
yang sudah hadir dalam acara kali ini. 
Ini berarti pihak pemerintah ada niatan 
untuk duduk bersama kami petani dalam 
menyelesaikan konflik agraria di wilayah 
kami ini,” ungkap Sukardi.

Sukardi menambahkan, agar petani 
SPI khususnya yang berada di daerah 

konflik tetap berjuang karena tanah 
adalah untuk petani (penggarap) sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dan 
dalam bertani tetap menggunakan konsep 
pertanian agroekologis yang ramah 
lingkungan dan berkontribusi terhadap 
kedaulatan pangan di Pasaman Barat,

Sementara itu, dalam acara ini 
disepakati bahwa BPN Pasbar akan 
memediasi konflik petani anggota SPI 
dengan PTPN VI, sedangkan Dinas 
Pertanian juga akan memediasi konflik air 
antara petani sawah anggota SPI dengan 
PDAM di Kinali.#
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bersambung ke halaman 15

SPI Sumut Selenggarakan 
Pendidikan dan Pelatihan 
Petani Perempuan

MEDAN. Dewan Pengurus Wilayah 
(DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Sumatera Utara (Sumut) bekerjasama 
dengan Yayasan Sintesa melaksanakan 
pendidikan dan pelatihan petani 
perempuan di Medan (20-21 Maret 
2013).  Acara yang bertemakan 
“Perjuangan Petani dari Desa Guna 
Menghapuskan Kekerasan terhadap 
Perempuan dan Mencapai Kesetaraan 
Jender” ini diikuti oleh dua puluhan 
petani perempuan yang berasal dari 
berbagai daerah di Sumatera Utara.

Menurut Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaedah, 
acara ini dilakukan untuk memperingati 
Hari Perempuan Internasional yang jatuh 
pada 8 Maret setiap tahunnya.

“Semoga dengan dilaksanakannya 
acara ini kita dapat lebih memahami serta 
menjalankan hak-hak serta kewajiban 
sebagai seorang perempuan terutama kita 
yang tergabung dalam organisasi tani SPI 

sebagai petani perempuan, bahwa tindak 
kekerasan terhadap perempuan adalah 
hal yang harus kita lawan dan kita harus 
memperjuangkan hak kita itu,” ungkap 
Zubaedah.

Acara pendidikan dan pelatihan yang 
diawali dengan diskusi ini menghadirkan 
beberapa narasumber seperti Harmona 
Daulay selaku perwakilan akademisi 
dari Universitas Sumatera Utara (USU), 
serta aktivis petani perempuan La Via 
Campesina, Irmayani.

Harmona menjelaskan bahwa rasa 
takut perempuan untuk merespon 
kekerasan adalah datang dari  rasa takut 
adanya kerusakan dalam hubungan 
rumah tangga, sehingga kaum perempuan 
menganggap kekerasan yang dilakukan 
merupakan hal biasa yang permisif atau 
lumrah sebagai bumbu rumah tangga.

“75 persen pria melakukan Kekerasan 
terhadap perempuan dengan mengimitasi 
kekerasan yang juga dilakukan ayah 

kepada ibu mereka Harmona. Oleh karena 
itu cara menanggapi atau merespons 
kekerasan ini dapat dilakukan dengan 
berbagai, meliputi upaya penyelamatan 
diri serta pengumpulan bukti-bukti 
kekerasan yang dialami serta bagaimana 
upaya untuk melewati jalur hukum untuk 
menyelesaikan tindakan kekerasan 
terhadap perempuan,” ungkap sosiolog 
ini.

Sementara itu, Irmayani selaku aktivis 
petani perempuan La Via Campesina 
(Gerakan Petani Internasional) 
memaparkan  sepak terjang La Via 
Campesina dalam bidang upaya 
penghentian kekerasan terhadap 
perempuan. Kampanye petani perempuan 
La Via Campesina dilatarbelakangi oleh 
kekerasan–kekerasan yang dilakukan 
oleh Trans National Corporate (TNC) 
dalam kasus okupasi lahan dan 
perluasan lahan monokultur seperti 

(Foto) Para peserta pendidikan dan pelatihan petani perempuan SPI Sumatera yang diselenggarakan di Medan, 20-21 Maret 2013 
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bersambung ke halaman 8

La Via Campesina di Forum Sosial Dunia 2013, Tunisia

Tegakkan Kedaulatan Pangan dan
Jalankan Pertanian Agroekologis

(Foto) Nandini Jairam, petani La Via Campesina asal Karnataka India sedang mempresentasikan permasalahan pertanian yang dialaminya di negerinya 
pada sebuah forum diskusi di Forum Sosial Dunia 2013 di Tunisia

(TUNISIA). La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) turut berpartisipasi aktif dalam perhelatan akbar, World Social Forum-
WSF (Forum Sosial Dunia) di Tunisia (26-30 Maret 2013). Puluhan petani La Via Campesina dari berbagai negara dan benua hadir 
dalam forum ini untuk menyuarakan pendapatnya. WSF merupakan forum terbuka yang mengumpulkan para penggerak gerakan 
rakyat dan organisasi masyarakat sipil dari seantero dunia. Dalam WSF 2013 ini, La Via Campesina memperjuangkan pertanian 
agroekologis berbasiskan keluarga petani sebagai jalan keluar krisis iklim. 

Ibrahima Coulibaly dari CNCC ( Coordination Nationale de Organisations Paysannes-Organisasi Petani asal Mali) mengungkapkan, 



Serikat Petani Indonesia (SPI) bergabung dalam perhelatan akbar, World Social Forum (Forum Sosial Dunia) di Dakar, Senegal (6-11 Februari 2011). Dua orang perwakilan SPI  bersama lebih dari 70 orang perwakilan 
petani dari Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia yang tergabung dalam La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) akan berpartisipasi dalam forum ini.
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Aksi La Via Campesina
di Forum Sosial Dunia 2013

Galeri Foto

TUNISIA. La Via Campesina (Gerakan Petani 
Internasional) turut berpartisipasi aktif dalam perhelatan 
akbar, World Social Forum-WSF (Forum Sosial Dunia) 
di Tunisia (26-30 Maret 2013). Puluhan petani La Via 
Campesina dari berbagai negara dan benua hadir dalam 
forum ini untuk menyuarakan pendapatnya. WSF merupakan 
forum terbuka yang mengumpulkan para penggerak gerakan 
rakyat dan organisasi masyarakat sipil dari seantero dunia.

Dalam WSF 2013 ini, La Via Campesina memperjuangkan 
pertanian agroekologis sebagai solusi atas krisis pangan dan 
iklim dunia yang saat ini semakin memprihatinkan.

Ibrahima Coulibaly, perwakilan La Via Campesina yang 
berasal dari Mali mengatakan, saat ini perusahaan agribisnis 
besarlah yang mengatur pangan dunia, akibatnya dimana-
mana terjadi krisis pangan.

Dalam acara ini, La Via Campesina menggelar banyak 
panel diskusi bersama organisasi masyarakat sipil lainnya.
(Foto-foto: Peter Rosset)
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Aksi Ribuan Petani India, Tuntut
Perubahan Kebijakan Pertanian

(Foto) Aksi petani India menuntut perubahan kebijakan pertanian India yang saat ini cenderung berpihak kepada perusahaan besar daripada petani kecil

(NEW DELHI). Ribuan petani India menggelar aksi di depan gedung parlemen di New Delhi, India menuntut perubahan kebijakan 
pertanian di India (18/03). Aksi ini cukup bersejarah karena diikuti oleh hampir seluruh organisasi petani (kecil) di India yang 
sepakat untuk terus berjuang mempertahankan lahannya dan terus bertani sebagai mata pencaharian utama. Para peserta aksi 
sendiri yang terdiri atas petani dan buruh tani menamakan dirinya sebagai Mahapanchayat (majelis besar).

Sejak pagi, para petani sudah mulai berkumpul di jalanan di depan gedung parlemen. Satu persatu perwakilan masing-masing 
organisasi pun beorasi dan menyampaikan aspirasinya menolak paradigma pembangunan pertanian pemerintah India yang 
mengabaikan pedesaan. Namun, orasi ini sama sekali tidak digubris oleh perwakilan pemerintah. Hasilnya ribuan massa aksi 
melakukan aksi tidur dan menginap di ruang terbuka di depan gedung parlemen. 

Yudhvir Singh dari Bhartiya Kisan Union (organisasi petani India-anggota La Via Campesina-Organisasi Petani Sedunia) 
mengungkapkan, jika pemerintah tidak menggubris aksi ini, maka akan lebih banyak lagi petani yang datang dan mengikuti aksi ini.

"Kami, petani adalah yang memberi makan bangsa ini, penjaga agar bangsa ini tetap hidup. Oleh karena itu kami meminta 
pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kami, kebijakan yang membangun pedesaan dan 
pertanian oleh keluarga petani kecil. Kami tidak akan beranjak sebelum pemerintah memberikan solusi yang kongkrit," tegas 
Yudhvir.

Yudhvir menjelaskan dalam aksi ini terdapat empat tuntutan petani yakni penolakan perampasan ataupun pembebasan lahan, 
penarikan RUU Pembebasan lahan oleh komite pemerintah, memberlakukan jaminan pendapatan petani; membatalkan perjanjian 
perdagangan bebas; serta mempromosikan pertanian agroekologis dan menghentikan teknologi pertanian beracun seperti GMO dan 
pestisida.#
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BAHIA. Organisasi Petani Tak Bertanah 
Brazil (MST) menggelar aksi massal 
untuk keadilan dan pembaruan agraria, 
yang dimulai di kota Camacari (08/03). 
Aksi ini juga ditujukan untuk mengenang 
kematian Fabio Santos Silva, seorang 
petani pemimpin MST yang tewas 
ditembak orang tak dikenal di daerah 
South West, Brazil.

Dalam aksi ini petani dan buruh tani 
melakukan long march menuju pusat 
kota dan menyerukan ke publik tentang 
kriminalisasi yang telah dialami salah 
seorang petani MST.

Salah seorang penanggung jawab, 
Marcio Matos aksi menyampaikan 
pemerintah harus mengusut tuntas 
pembunuhan yang dialami oleh rekannya 
yang diduga dilakukan oleh oknum 
perusahaan ataupun tuan tanah.

"Keadilan harus ditegakkan. Usut 
tuntas pembunuhan Fabio Santos Silva. 
Kami juga ingin menyampaikan bahwa di 
wilayah Bahia ini masih terdapat lahan 
tidak produktif cukup luas yang tidak 
menjadi objek land-reform. Ini cukup 
miris, karena terdapat 25.000 kK hidup 
di bawah terpal di pinggir jalan di seluruh 
negara bagian di Brazil ini," ungkapnya.

Sementara itu, aksi MST di Bahia kali 
ini merupakan rangkaian peringatan Hari 
Perjuangan Petani Internasional yang 
diperingati pada 17 April setiap tahunnya. 

Aksi Petani MST Brazil untuk 
Keadilan dan Pembaruan Agraria

agribisnis dan perusahaan-perusahaan transnasional adalah ancaman besar bagi dunia. 
"Mereka mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya alam. Mereka menguasai lahan pertanian terbaik, dan bahkan merampas 

lebih banyak lahan di mana-mana. Alih-alih memproduksi pangan untuk kebutuhan manusia mereka malah memproduksi 
pangan untuk ekspor biofuel (bahan bakar alternatif yang berasal dari tanaman) untuk mobil atau pakan ternak untuk pabrik 
daging industri. Namun, kami petani (kecil) dari berbagai penjuru dunia tidak akan tinggal diama. Kami akan menyatukan dan 
mengglobalkan harapan serta tetap mempertahankan tanah-tanah kami," ungkap Ibrahima dalam sebuah konferensi pers di sebuah 
forum WSF di Tunisia (27/03).

Sementara itu menurut Nandini Jairam, petani perempuan asal Karnataka India, mengungkapkan La Via Campesina memiliki 
solusi dan alternatif dari sistem pertanian dunia yang saat ini telah dicengkeram oleh kapitalisme global.

"Kami (La Via Campesina) memiliki alternatif dan solusi konkrit untuk melawan kekangan kapitalisme global ini melalui 
kedaulatan pangan dan pertanian agroekologis. Kami saling bertukar pendapat dan berbagi ilmu dalam praktek-praktek pertanian 
agroekologis. Kami memiliki banyak contoh model pertanian yang sukses dan tidak bergantung pada input kimia yang mahal yang 
menghasilkan produksi yang jauh lebih banyak daripada model pertanian monokultur agribisnis yang tidak efisien. Dengan berusaha 
menerapkan kedaulatan pangan dan bertani dengan model agroekologis juga mampu mengakhiri utang petani, yang selama ini 
penyebab utama di balik gelombang bunuh diri para petani di India. Ini adalah solusi nyata untuk krisis iklim, pangan dan pekerjaan.
Pemerintah di setiap negara perlu mendukung upaya ini," paparnya.

Sementara itu, La Via Campesina juga mengorganisir beberapa acara di Forum Sosial Dunia kali ini. Salah satu acara tersebut 
mengangkat isu keadilan iklim dimana La Via Campesina berperan sebagai penyelenggara utama. Selain itu juga terdapat beberapa 
diskusi seperti perempuan, perbenihan, perampasan lahan, dan lainnya.#

Sambungan dari halaman 7

(Foto) Aksi petani MST Brazil menuntut keadilan dan pembaruan agraria di Bahia, Brazil (08/03)

Bagi MST, 17 April juga dikenal sebagai 
Hari Perjuangan MST, karena pada tanggal 
tersebut 17 tahun lalu, 17 orang buruh 
tani di pedesaan Eldorado de Carajas 
tewas terbunuh demi memperjuangkan 
hak-haknya.

Aksi ini juga dihadiri oleh Walikota 

Ademar Delgado, wakil pemerintah 
federal Valmir Assuncao, deputi negara 
Luiza Maia, Sekretaris Kebijakan  Wanita 
Lucia Barbosa, hingga perwakilan kota, 
negara bagian dan nasional.#
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Penerapan paham neoliberalisme 
disektor pertanian berakibat pada 
kehidupan petani di Indonesia secara 
umum sangat jauh dari kehidupan 
yang layak. Petani saat ini terjebak 
dalam persoalan-persoalan pokok 
seperti mahalnya biaya produksi, 
ketergantungan pada bibit dan pestisida, 
kelangkaan pupuk, minimnya modal 
usaha, keterbatasan informasi, persoalan 
harga dan minimnya penguasaan 
lahan pertanian. Alat produksi,proses 
produksi dan pasar di kuasai oleh kapital 
komprador & pelaku KKN, tengkulak, 
spekulan dan perusahaan pangan 
multinasional/transnasional. Dibutuhkan 
suatu upaya untuk memperbesar akses 
rakyat dalam memproduksi pangan, dan 
peningkatan kesejahteraan petani melalui 
upaya perombakan yang mendasar 
dalam penguasaan alat produksi, model 
produksi, dan distribusi produksi.

Sesuai dengan amanat Pasal 33 
UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA 1960, 
negara berhak mengatur peruntukan, 
penggunaan, persediaaan, dan 
pemeliharaan lahan pertanian bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Hasil pengambilalihan lahan pertanian 
ini, ditambah dengan ribuan hektar lahan 
pertanian di bawah penguasaan negara 
lainnya, harus diredistribusikan kembali 
kepada para petani penggarap yang 
memang menggantungkan kelangsungan 
hidup segenap anggota keluarganya dari 
mengolah lahan pertanian(Revrisond 
Baswir, 2003).

Substansi sistem ekonomi yang 
berbasis kerakyatan terdapat pada 
penguasaan alat-alat produksi di tangan 
rakyat , koperasi petani sebagai sebuah 
sistim ekonomi kerakyatan menyangkut 
penguasaan alat produksi dasar, berupa 
penguasaan sumber-sumber agraria. 
Pembaruan agraria yang sejati dalam 
rangka penataan dan pendistribusian 
tanah kepada petani merupakan bagian 

Koperasi Sebagai Gerakan 
Ekonomi Kaum Tani

yang tak terpisahkan dari perjuangan 
ekonomi kaum tani itu sendiri. Dalam 
prakteknya koperasi petani terlibat pada 
proses perjuangan terhadap penguasaan 
alat produksi, memiliki database 
peguasaan lahan anggota dan  penentang 
alih fungsi lahan karena berpengaruh 
pada proses produksi dan pasca produksi.

Peningkatan kesejahteraan petani 
melalui koperasi tidak bertumpu 
pada pasar ekspor dan modal asing, 
melainkan berawal dari kekuatan petani 
itu sendiri dan kekuatan bangsa ini. 
Koperasi petani harus mampu menjawab 
ketergantungan petani pada penggunaan 
asupan dan dominasi koorporasi pangan. 
Antithesis dari konsep agribisnis yang 
menguasai keseluruhan rantai proses 
pertanian, mulai dari hulu sampai hilir 
di kuasai oleh koorporasi pangan/ 
perusahaan agribisnis dan program 
pertanian pemerintah melalui investor 
(food estate).

Koperasi wadah dan bagian dari 
upaya petani dalam memproduksi  
benih, pupuk, permodalan, pengaturan 
produksi, alat-alat pertanian dan proses 
pendistribusiannya. Nilai-nilai kerja 
sama yang terkandung dalam koperasi 
sudah di praktekan oleh nenek moyang 
kita pada proses produksi pada zaman 
dulu, gotong-royong dalam mengerjakan 
lahan, pinjam meminjam bibit dan tradisi 
lumbung merupakan nilai luhur yang di 
wariskan pendahulu kita.

Koperasi petani sebagai bagian 
yang tak terpisahkan dari organisasi 
tani memiliki peran dalam membangun 
ekonomi pangan lokal yang berdasarkan 
pada penguasaan alat produksi, proses 
produksi dan pemasaran pangan di 
tingkat lokal. Koperasi petani memiliki 
fungsi dan peran strategis bersama Bulog 
dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan 
pangan nasional, dengan keterlibatannya 
dalam pengaturan produksi dan 
distribusi pasca produksi untuk menjaga 

kestabilan harga dan pasar yang di 
utamakan untuk pemenuhan kebutuhan/
kesejahteraan anggota, masyarakat 
sekitar dan kebutuhan nasional.

Pembangunan koperasi petani 
tidak  sepotong-sepotong hanya pada 
persoalan bagaimana memasarkan 
hasil pertanian, mengajarkan petani 
jadi pedagang dan  mencari keuntungan 
belaka, sehingga tidak terjebak sebagai 
perpanjangan tangan ekonomi kapitalis. 
Koperasi petani harus di pandang 
sebagai alat perjuangan gerakan 
ekonomi kaum tani dalam mencapai 
kesejahteraan yang berdasarkan atas 
keadilan, partisipatif dan kemandirian.

Penting menjaga konsistensi gerakan 
agar tetap berada dalam kerangka 
melawan neoliberalisme, jangan jadikan 
gerakan koperasi petani yang justru 
memperkuat neoliberalisme.

Koperasi petani harus di lihat 
sebagai kesatuan yang utuh dan tidak 
terputus dalam hal penguasaan alat 
produksi, proses produksi dan pasca 
produksi,dan bagian dari perjuangan 
kekuatan ekonomi rakyat secara 
nasional termasuk dalam hal menyikapi 
kebijakan sistim ekonomi Indonesia 
yang tidak berpihak. Sebagai wadah 
perjuangan dan gerakan ekonomi kaum 
tani yang memiliki nilai dan prinsip 
ekonomi berbasis kerakyatan, tujuan 
utama koperasi petani adalah dalam 
rangka menciptakan kondisi ekonomi 
dan politik yang demokratis dan 
berkeadilan. Keberadaannya sebagai 
bagian yang tak terpisahkan dari 
organisasi tani merupakan ujung tombak 
agar terciptanya peri kehidupan ekonomi 
petani, rakyat, bangsa dan negara yang 
mandiri, adil dan makmur.

*Penulis adalah Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia 
Sumatera Barat

oleh: Sukardi Bendang*

17 APRIL - HARI PERJUANGAN PETANI INTERNASIONAL
www.spi.or.id
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Pemuda Kota Dukung 
Penegakan Kedaulatan Pangan Melalui 
Pertanian Organik

MEDAN. Pertanian organik dalam 
pelaksanaannya identik dengan pertanian 
berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan 
sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara 
bertani yang mengintegrasikan secara 
komprehensif aspek lingkungan hingga 
sosial ekonomi masyarakat pertanian. 
Suatu mekanisme bertani yang dapat 
memenuhi kriteria keuntungan ekonomi; 
keuntungan sosial bagi keluarga tani dan 
masyarakat; dan konservasi lingkungan 
secara berkelanjutan.

Tidak hanya oleh petani, pertanian 
organik sendiri sudah cukup menjadi 
primadona bagi banyak kalangan, salah 
satunya adalah bagi Komunitas Medan 
Berkebun. Untuk mengetahui pertanian 
organik secara lebih detail, komunitas 
yang berisikan kaum muda perkotaan 
ini melakukan kunjungan ke demplot 

pertanian berkelanjutan Serikat Petani 
Indonesia (SPI)dan Yayasan Sintesa 
di kawasan Medan Johor,  Medan, 
Sumatera Utara (04/02). Di demplot 
seluas 3000 meter persegi, sekitar 20-an 
anggota komunitas ini belajar mulai dari 
menyiapkan bedengan tanah, menanam, 
pupuk organik, hingga panen langsung 
dari lahan.

Koordinator Medan Berkebun 
Hajar Suswantoro menyampaikan 
komunitasnya ini merupakan kumpulan 
anak muda yang ingin melakukan hal-
hal positif dan berguna bagi masyarakat 
banyak.

“Biasanya khan anak-anak muda 
ngumpulnya di mall, di cafe, nah kenapa 
gak di ruang terbuka seperti di ladang, 
bersama-sama belajar pertanian 
perkotaan, dan saling menambah 

wawasan,” tuturnya.
Hajar pun menyampaikan 

komunitasnya dalam menjalankan 
pertanian perkotaan lebih konsen ke 
pertanian organik karena lebih sehat, juga 
lebih ramah lingkungan.

“Pertanian organik ini selain 
lebih sehat juga menghilangkan 
ketergantungan atas input-input 
pertanian kimia yang sering dimonopoli 
oleh golongan tertentu, juga lebih ramah 
dari sisi lingkungan, karena pertanian 
organik ini semuanya berasal dari alam, 
jadi tidak ada yang disia-siakan,” ungkap 
pria yang sehari-harinya berprofesi 
sebagai dosen di Universitas Sumatera 
Utara ini.

Di demplot tersebut, Komunitas 
Medan Berkebun belajar langsung dari 
Pak Darno. Pak Darno adalah seorang 

Para pemuda perkotaan yang tergabung ke dalam komunitas Medan berkebun foto bersama di depan demplot pertanian berkelanjutan DPW SPI 
Sumatera Utara dan Yayasan Sintesa
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(Foto atas) Para pemuda belajar dengan semangat belajar menanam benih langsung di atas lahan 
pertanian. (Foto bawah) Panen jagung di demplot pertanian pertanian agroekologis milik DPW SPI 
Sumatera Utara dan Yayasan SIntesa

petani organik SPI yang bersama anak 
dan istrinya berhasil “menyulap” lahan 
terlantar di dekat rumahnya menjadi 
lahan pertanian organik produktif yang 
ditanaminya kangkung, bayam, sawi, 
timun, buncis, tomat, cabe, paria, kailan, 
pepaya, hingga jagung.

“Setelah beberapa kali bertukar 
pendapat dengan para kader pertanian 
berkelanjutan dari SPI dan Sintesa, kami 
cukup terbantu untuk menerapkan 
metode pertanian yang berkelanjutan 
dalam bertani sehari-hari. Alhamdulillah, 
kebutuhan sayuran organik masyarakat 
di sekitar sini bisa terpenuhi dari ladang 
kami ini, hasil bertani ini juga mampu 
menutupi kebutuhan rumah tangga,” 
ungkapnya.

Sementara itu menurut Direktur 
Sintesa Lisdayani, peranan kaum muda 
perkotaan dalam mendukung pertanian 
organik berbasiskan keluarga petani 
perlu digalakkan untuk menegakkan 
kedaulatan pangan.

“Jika semakin banyak anak muda 
yang menyadari pentingnya pertanian 
(organik) akan semakin bagus, mereka 
akan semakin menghargai petani yang 
menjadi tulang punggung kedaulatan 
pangan di negara ini, selain itu di masa 
depan bangsa ini terletak pundak 
pemuda-pemudi ini,” tutur Lisdayani.

Lisdayani menambahkan, Sintesa 
mendukung penuh pertanian organik 
berbasiskan keluarga petani kecil yang 
memiliki kontribusi terhadap kedaulatan 
pangan.

Senada dengan Lisdayani, menurut 
Zubaidah, Ketua Badan Pengurus Wilayah 
(BPW) SPI Sumatera Utara, pertanian 
berkelanjutan bertujuan untuk memutus 
ketergantungan petani terhadap input 
eksternal dan penguasa pasar yang 
mendominasi sumber daya agraria. 
Pertanian berkelanjutan merupakan 
tahapan penting dalam menata ulang 
struktur agraria dan membangun sistem 
ekonomi pertanian yang sinergis antara 
produksi dan distribusi dalam kerangka 
pembaruan agraria.

“Pelaksanaan pertanian berkelanjutan 
bersumber dari tradisi pertanian 
keluarga yang menghargai, menjamin dan 
melindungi keberlanjutan alam untuk 
mewujudkan kembali budaya pertanian 

sebagai kehidupan. Oleh karena itu, SPI 
mengistilahkannya sebagai pertanian 
berkelanjutan berbasis keluarga petani, 
untuk membedakannya dengan konsep 

pertanian organik berhaluan agribisnis. 
Pertanian berkelanjutan merupakan 
tulang punggung bagi terwujudnya 
kedaulatan pangan,” paparnya.#

PETANI BERSATU 
TAK BISA DIKALAHKAN!!!
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SPI Bireuen Selenggarakan 
Pelatihan Pertanian Organik

BIREUEN. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Biereun melaksanakan pelatihan agroforestri, dan 
pertanian organik di aula kantor Green Aceh Community, Desa Cot Merak Timu, Kabupaten Biereun-NAD (19-21 Februari). Acara 
yang dilaksanakan bersama dengan Aceh Green Community, Yayasan Leuser Indonesia, dan Forum DAS Krueng Peusangan ini diikuti 
setidaknya dua puluhan petani dan pegiat lingkungan lainnya.

Menurut Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Biereun Azhari pelatihan kali ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
petani dalam memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk melakukan pertanian organik.

“Tujuan dari pelatihan ini untuk menambah kemampuan petani terutama yang bermukim di kawasan Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Peusangan untuk melakukan pertanian organik yang sudah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Azhari.

Azhari menambahkan, pelatihan yang berlangsung tiga hari ini diisi dengan penyampaian cukup banyak materi seperti tentang 
agroforestry, pembibitan, revolusi  hijau, asal usul pupuk kimia, bahaya zat-zat kimia, tentang bahaya bibit rekayasa genetika, dan 
lainnya.

“Selain materi peserta juga dibekali praktek langsung pembuatan pupuk organik,” tambah Azhari
Sementara itu menurut perwakilan SPI Aceh Agus Syahputra, pelatihan ini cukup penting karena meningkatkan kesadaran petani 

lokal untuk bertani dengan menerapkan prinsip-prinsip agroekologis ataupun organik yang mampu menjaga lingkungan.
Agus menjelaskan, DAS Peusangan dalah salah satu kawasan tangkapan air yang cukup penting untuk wilayah tengah dan utara 

Aceh. Selama ini DAS Peusangan telah memberi manfaat cukup besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya karena menyediakan 
air untuk kehidupan dan kebutuhan irigasi pertanian. DAS Peusangan juga berkepentingan terhadap penyangga kehidupan, sosial 
dan ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu dengan dilaksanakannya pelatihan ini, semoga para peserta mampu menularkan semangat bertani dan 
melestarikan lingkungan ke masyarakat di sekitarnya, sehingga DAS Peusangan ini tetap mampu menjadi penyangga kedaulatan 
pangan masyarakat sekitarnya. Nantinya setelah tiga bulan, akan kita adakan evaluasi untuk melihat perkembangan dan 
keberhasilan pelatihan ini,” #

(Foto) Para peserta pelatihan pertanian organik dan agroforestri bersama SPI Bireuen, Aceh dan LSM lainnya.
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sambungan dari hal.6

MENDATAR
8. Jumlah pemain bola voli    9. Kepercayaan (yang berkenaan dengan agama)    10. Berbelas kasihan
11. Pemisahan suatu hal dari hal lain    13. Kata tanya    14. Ketiga (Inggris)    16. Ajaran, sistem yang 
mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
18. Asing, beda, tidak sama    19. Rambut bergelombang    20. Duta Besar    22. Bau-bauan yang harum
25. Ukuran luas    26. Ketidaknormalan; penyimpangan dari normal    29. Panggilan untuk laki-laki yang 
lebih tua (Jawa)    31. Ular besar mitologi    32. Nada yang mencakup suara terendah wanita dan nada suara 
tertinggi pria    33. Tabah         

MENURUN
1. Tumbuhan penghasil beras    2. Produsen pangan    3. Logam mulia    4. Alat musik gesek    5. Pulau di 
Sumatera yang terkenal dengan lompat batunya    6. Kantor berita Indonesia    7. Laki-laki yang istrinya 
meninggal atau cerai    11. Negara penghasil sawit terbesar di dunia    12. Daya pikir    15. Tempat 
pemberhentian bus    17. Waktu setelah matahari terbenam    21. Perusahaan pembuat pesawat terbang
23. Biaya    24. Ayah, Bapak (Batak)    25. Penyakit susah bernapas     27. Maksud atau tujuan suatu 
perbuatan    28. Tidak ada yang memelihara    30. Pakaian khas India

tanaman sawit. Tindakan-
tindakan perlawanan yang 
yang dilakukan biasanya 
diikuti oleh teror-teror 
kepada petani perempuan 
khususnya, yang pada 
akhirnya berimbas kepada 
hilangnya produktivitas 
perempuan dalam 
melakukan kerja-kerja 
pertaniannya.

“Isu kekerasan kepada 
perempuan bukanlah 
merupakan isu individual 
melainkan isu global, artinya 
penyelesaian kasus-kasus 
kekerasan akan lebih dapat 
dilakukan secara kolektif. 
Oleh karena itu, kita petani 
perempuan hendaknya 
bekerja sama dengan 
kelompok perempuan 
lain seperti Woman Crisis 
Centre sebagai organisasi 
yang berkecimpung 
dalam hal perlawanan 
pada kekerasan terhadap 
perempuan mendorong 
serta mendampingi 
perempuan baik dalam 
memediasi kasus domestik 
maupun melalui jalur 
hukum dengan memberikan 
jasa pengacara. Hal ini 
sebagai bentuk perlawanan 
terhadap kekerasan kepada 
perempuan,” jelas Irmayani.

Irmayani menambahkan, 
dalam mengkampanyekan 
upaya penghentian kekerasan 
terhadap perempuan harus 
pula dilibatkan laki-laki agar 
mengkomperhensifkan sudut 
pandang dalam melihat 
fenomena serta menjelaskan 
sebauh isu sebagai isu 
bersama, yang harus 
diselesaikan secara bersama-
sama pula.

Pionika, seorang peserta 
acara ini menyampaikan 
diskusi yang ditampilkan 
cukup memberikan 
pengetahuan baru mengenai 
cara-cara merespons dan 
mencegah kekerasan 
terhadap.

“Diskusi ini sangat 
berguna, semoga ke 
depannya acara seperti ini 
dapat rutin dilaksanakan,” 
tuturnya.#

SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id
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Aktivitas di Pusdiklat Nasional 
Pertanian Agroekologis SPI

CIJUJUNG. Bertempat di hamparan lahan seluas lebih kurang 7.000 meter persegi di kawasan Cijujung, Bogor berdirilah 
Pusdiklat Nasional Pertanian Agroekologis Serikat Petani Indonesia (SPI). Pusdiklat ini memiliki fasilitas berupa aula tani yang 
dapat berfungsi sebagai ruang rapat dan diskusi, joglo-joglo, hingga demplot-demplot pertanian agroekologis mulai dari tanaman 
sayuran hingga padi. Pusdiklat ini juga difungsikan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan kader pertanian agroekologis SPI.


