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"Sebarkan semangat kedaulatan 
pangan dan pertanian agroekologis ang 
ramah lingkungan dan membuat kita 
petani berdaulat"

JAKARTA. Pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2016 ini, Undang-Undang Pokok Agraria genap berusia 56 tahun. Selama itu pula kaum 
tani masih terus berjuang agar UUPA segera dijalankan, sebagai cita-cita kaum tani dan para pendiri bangsa. Hal ini disebabkan ingkarnya para 
penguasa terhadap mandat UUPA. Sehingga ketimpangan agraria warisan kolonial terus berlangsung dan bertambah parah. Ledakan konflik agraria 
di berbagai daerah terus terjadi, sebagai cermin praktek perampasan tanah dan ketimpangan agraria. Simak ulasan HTN 2016 di edisi kali ini.
Foto : Aksi ribuan petani SPI yang tergabung dalam KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) peringati HTN 2016 di Jakarta.

Kembali Ke Khittah 
Reforma Agraria Sejati
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Aksi Petani di Kementerian Agraria: 
Tolak Reforma Agraria Palsu 
untuk Kepentingan Pasar

Kedaulatan Pangan Dibelokkan, 
Petani Aksi di Kementerian 
Pertanian

Rangkaian Aksi Hari Tani Nasional Tahun 2016

JAKARTA. Puluhan petani yang tergabung dalam BAMUSTANI (Badan Musyawarah Tani Indonesia) melakukan aksi damai di depan Gedung 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (23/09).

Koordinator aksi Randa Sinaga menyampaikan, aksi ini adalah lanjutan dari aksi sepekan merayakan peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 24 
September 2016.

“SPI, API, WAMTI, IPPHTI yang tergabung dalam BAMUSTANI sepakat untuk merayakan Hari Tani Nasional 2016, hari rayanya kaum tani ini 
selama sepekan di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Randa.

Sementara itu, Henry Saragih Koordinator BAMUSTANI menyampaikan, menjelang peringatan HTN 2016, agenda pembangunan ekonomi 
telah berbelok kembali ke jalur ekonomi liberal (ekonomi pasar). Dalam agenda Nawa Cita kelima dijabarkan bahwa Jokowi-JK akan meningkatkan 
kesejahteraan melalui land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar.

“Namun dalam dokumen RPJMN telah terjadi distorsi makna dan pembelokan arah program reforma agraria. Hanya 4,5 juta hektar tanah yang 
akan didistribusikan kepada rakyat dan 4,5 juta hektar adalah program sertifikasi tanah. Dan model distribusi 4,5 juta hektar tanah tersebut juga 
dimanipulasi untuk kepentingan pemodal, melalui pola kemitraan transmigrasi dengan perkebunan, ada transmigrasi biasa, ada transmigrasi yang 
bekerjasama dengan kemitraan rakyat,” papar Henry Saragih di tempat terpisah.

Henry melanjutkan, pada rapat kordinasi antara Mentan, Menteri LHK dan Menteri BUMN pada 18 Juli 2016, menyepakati alokasi 2 juta hektar 

Foto: Aksi HTN 2016 di depan kantor Kementerian Agraria.

Foto: Aksi HTN 2016 di Kementerian Pertanian

Bersambung ke halaman 6

Rangkaian Aksi Sepekan Hari Tani Nasional 2016

JAKARTA. Puluhan petani anggota BAMUSTANI (Badan Musyawarah Tani) melakukan aksi damai di gedung Kementerian Pertanian di bilangan 
Ragunan, Jakarta Selatan, tadi pagi (22/09).

Koordinator aksi Randa Sinaga menyampaikan, aksi damai ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan sepekan aksi perayaan Hari Tani 
Nasional 24 September 2016.

Di tempat terpisah, Koordinator BAMUSTANI Henry Saragih menyampaikan agenda kedaulatan pangan telah dibelokkan arah oleh Kementerian 
Pertanian menjadi agenda pemenuhan produksi pangan melalui investasi korporasi bermodal besar yang selama ini telah terbukti menyingkirkan 
petani.

“Pada rapat terbatas kabinet 27 Februari 2015, Menteri Pertanian menyatakan bahwa ia memerlukan alokasi lahan 2 juta hektar untuk investasi 
pabrik kelapa sawit, pabrik gula dan proyek food estate,” katanya.

Henry menegaskan, makin jelas bahwa arah kebijakan swasembada pangan akan dilakukan melalui jalan korporatisasi.
“Di tengah gempuran kekuatan korporasi, cara pandang (mindset) pejabat publik justru berpihak kepada kepentingan korporasi dan pasar,” 

tuturnya.
Henry juga menyayangkan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Senin (19/09/2016) di media, yang meminta agar petani rela 

mati demi pengusaha pakan ternak. Pernyataan tersebut menunjukkan anggapan bahwa nasib dan kehidupan petani berada di tangan korporasi. 
Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Amran Sulaiman adalah perpanjangan tangan korporsasi, sementara negara absen untuk melindungi 
Bersambung ke halaman 6
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Aksi Sepekan Peringati Hari Tani Nasional 24 
September 2016: Agenda Nasional Reforma Agraria 
dan Kedaulatan Pangan Tergadai Kepentingan Modal

Ketua Umum SPI : Kedaulatan 
Pangan Dibelokkan

JAKARTA. Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional tahun 2016, Badan Musyawarah Tani (BAMUSTANI) akan menyelenggarakan 
rangkaian aksi sepekan untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2016.

Henry Saragih, Koordinator BAMUSTANI menyampaikan, aksi HTN 2016 kali ini untuk mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK untuk kembali 
Nawa Cita yang hakiki.

“Kami meilihat menjelang dua tahun usia pemerintahan, agenda pembangunan ekonomi telah berbelok kembali ke jalur ekonomi liberal 
(ekonomi pasar),” kata Henry di Jakarta (21/09).

Henry memaparkan, sepanjang tahun 2016 ini, agenda besar kebijakan ekonomi nasional dipenuhi dengan kepentingan ekonomi pasar. Paket 
kebijakan ekonomi jilid 1 hingga jilid 13 yang terbit dalam kurun waktu September 2015 hingga Agustus 2016, merupakan paket kebijakan untuk 
kepentingan pasar dan investasi.

“Pada bulan Juli ditetapkan UU Pengampunan Pajak, sebagai kebijakan penghapusan pajak bagi pemilik modal yang ‘mengemplang’ pajak 
dengan berbagai fasilitas dan kemudahan investasi bagi mereka. Nasib UU Pokok Agraria sangat berbeda jauh dengan UU Pengampunan Pajak. 
UU Pengampunan Pajak yang menyasar 1.508 wajib pajak besar (kekayaan di atas 100 milyar), segera dijalankan dengan segala perangkat dan 
instrumen yang telah disiapkan”.

“Sementara UU Pokok Agraria yang telah berusia 56 tahun dan menjadi payung hukum bagi 14,62 juta keluarga petani gurem dan buruh tani 
tak kunjung dijalankan,” papar Henry Saragih yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)

Hal senada disampaikan Muhammad Nuruddin. Ia mengemukakan, dalam agenda Nawa Cita kelima dijabarkan, Jokowi-JK akan meningkatkan 
kesejahteraan melalui land Reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar.

“Namun dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) telah terjadi distorsi makna dan pembelokan arah 
program reforma agraria. Hanya 4,5 juta hektar tanah yang akan didistribusikan kepada rakyat dan 4,5 juta hektar adalah program sertifikasi tanah. 
Dan model distribusi 4,5 juta hektar tanah tersebut juga dimanipulasi untuk kepentingan pemodal, melalui pola kemitraan transmigrasi dengan 
perkebunan, ada transmigrasi biasa, ada transmigrasi yang bekerjasama dengan kemitraan rakyat[1],” kata Muhammad Nuruddin, dari Aliansi 
Petani Indonesia (API).

Selanjutnya, Agusdin Pulungan dari Wahana Masyarakat Tani & Nelayan Indonesia (WAMTI) menimpali, Kementerian Pertanian sendiri 
menyatakan bahwa mereka memerlukan alokasi lahan dua juta hektar untuk investasi pabrik kelapa sawit, pabrik gula dan food estate, sebagai 
bagian skema distribusi tersebut.

JAKARTA. “Kedaulatan pangan telah dibelokkan. Faktanya, boleh saja Indonesia tidak impor pangan dan produksi pangan berasal dalam negeri, tapi 
yang memproduksi pangan adalah korporasi. Inilah yang terjadi saat ini di Indonesia”. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Henry Saragih dalam orasinya di Forum Orasi Kemerdekaan Pertanian Indonesia yang dilaksanakan oleh Bincang-Bincang Agribisnis (BBA) 
di Gedung Joang 45, Jakarta (01/09).

Henry menyampaikan, wajar kedaulatan pangan dibelokkan, karena OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tidak 
membolehkan Indonesia mewujudkan kedaulatan pangan.

“Bahkan untuk memastikannya, OECD membuka kantor di Jakarta untuk kawasan Asia Tenggara. World Bank dan WTO juga memaksa kita. 
Sampai menterinya pun dari World Bank,” kata Henry.

“Kerja-kerja Kementerian Pertanian selama ini juga sudah salah arah, bukan lagi dalam usaha mewujudkan kedaulatan pangan,” tegasnya.
Henry menjelaskan, sesungguhnya Indonesia sudah cukup maju dalam konstitusi pertanian. Untuk agraria misalnya, pada tahun 1960 Indonesia 

sudah punya UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 5/1960), kemudian UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan, UU 18/2012 tentang Pangan, UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan yang lainnya.

“Saat ini, perjuangan Hak Asasi Petani sudah dibahas di PBB dan akan menjadi Deklarasi Internasional untuk Hak Asasi Petani dan Orang-Orang 
yang Bekerja di Perdesaaan. Yang menjadi kebanggaan kita, Hak Asasi Petani ini berasal dari Indonesia. Dirumuskan sejak tahun 2001 oleh berbagai 
organisasi petani, para praktisi, termasuk juga akademisi,” paparnya.

Oleh karena itu, Henry mengajak gerakan rakyat — tak hanya ormas tani — untuk mendesak pemerintah kembali ke semangat Nawacita yang 
sejati.

“Pemerintah harus keluar dari jebakan World Bank – WTO – OECD dan sejenisnya, karena jika tidak pertanian dan petani kecil kita akan 
semakin terpuruk, kedaulatan pangan bisa hanya tinggal kenangan,” tambahnya.

Sementara itu, Yeka Hendra Fatika dari BBA menyampaikan, forum ini bertujuan untuk menyediakan ruang publik dalam mengumpulkan 
berbagai macam gagasan gagasan dalam mengatasi tantangan pembangunan pertanian.

“BBA hanya konsen untuk menumbuhkan ruang publik bagi siapa pun, untuk berkontribusi terhadap pembangunan pertanian indonesia yang 
lestari dan mensejahterakan,” tuturnya. ###

Bersambung ke halaman 12

Foto: Konferensi pers tentang HTN 2016 di kantor DPP SPI

Foto: Ketua Umum SPI Henry Saragih berorasi di Forum Orasi Kemerdekaan Pertanian Indonesia, di Jakarta (01/09).
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lahan untuk investasi pembangunan pabrik gula dan food estate. Sementara Kementerian Agraria yang diharapkan menjadi pelaksana reforma 
agraria, justru menganggap kewenangannya sebatas urusan administrasi pertanahan semata, yakni mengurus sertifikasi.

“Berkedok pembangunan ekonomi nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang hanya menjadi lembaga penyedia tanah bagi proyek-proyek 
investasi bagi korporasi yang serakah akan tanah,” tegas Henry, yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).

Muhammad Nuruddin menimpali, program reforma agraria yang diagendakan saat ini tidak sesuai dengan amanah dan prinsip-prinsip yang 
tertuang dalam UU No.5 Tahun 1960. Agenda kebijakan agraria yang diusung pemerintah tidak lepas dari corak lama, dibawah pengaruh dan 
kendali kepentingan pasar dan Bank Dunia.

“Hal ini dapat dilihat dari masih adanya suara-suara untuk merevisi UU No.5 Tahun 1960 dengan regulasi yang lebih ramah terhadap pasar, 
serta kebijakan untuk membentuk Bank Tanah yang merupakan bagian dari proyek Bank Dunia untuk melibaralisasi pasar tanah,” kata Nuruddin, 
Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API).

Agusdin Pulungan dari WAMTI melanjutkan, upaya merevisi UU No. 5 Tahun 1950 dihentikan karena ditentang oleh berbagai ormas tani dan 
berbagai kalangan.

“Proyek Bank Dunia untuk meliberalisasi pasar tanah tetap berlanjut dengan mendorong lahirnya UU Pertanahan yang mereka nyatakan tidak 
untuk menggantikan UU Pokok Agraria, namun tetap saja bernuansa kepentingan pasar,” ungkapnya.

Oleh karena itu Agusdin menyerukan, menjelang peringatan HTN 2016 BAMUSTANI menyerukan agar pemerintah segera melaksanakan 
reforma agraria sejati.

“Distribusikan tanah untuk petani gurem dan tak bertanah, sesuai mandat UU No.5/1960. Kami menolak reforma agraria palsu dijalankan untuk 
kepentingan pasar dan segelintir pemilik modal/korporasi, tanpa merubah ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan lahan,” paparnya.

Kustiwa Adinata menambahkan, BAMUSTANI juga menuntut pemerintah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria dengan mendistribusikan 
tanah-tanah konflik kepada petani dan penggarap..

“Kami menolak penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan kemitraan, karena hanya melanggengkan ketimpangan struktur kepemilikan 
dan penguasaan lahan dan melindungi kepentingan segelintir pemodal/korporasi. Kami juga menolak izin baru dan perpanjangan HGU (Hak Guna 
Usaha) di atas lahan konflik agraria, yang mengakibatkan kriminalisasi hingga korban jiwa,” tambahnya. ###

Sambungan dari hal. 2

dan menjamin hak-hak petani.
“Kami petani rela mati demi menegakkan kedaulatan pangan, demi membela negara, tapi tidak akan pernah rela mati demi kepentingan 

pengusaha. Tolong itu dicatat,” tegas Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).
Hal senada disampaikan oleh Muhammad Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia (API). Ia menyampaikan, aksi ini dilakukan untuk 

mengingatkan Kementerian Pertanian untuk selalu berpihak kepada petani kecil dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya.
“Makna sejati kedaulatan pangan bagi kaum tani adalah meningkatkan produksi pangan dengan mendistribusikan tanah kepada petani kecil 

dan petani tak bertanah. Keluarga petani kecil menjadi tulang punggung untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yang akan mendorong peningkatan 
kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di pedesaan,” paparnya.

Agusdin Pulungan dari Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) mengutarakan, kebijakan impor pangan tetap berlanjut 
dengan dalih stok ketersediaan cadangan pangan dan mengendalikan kenaikan harga-harga pangan. Kementerian Pertanian, Kementerian 
Perdagangan serta BULOG sepakat untuk meneruskan impor pangan.

“Terhitung hingga bulan Juli saja, impor beras tahun 2016 sudah mencapai 1,1 juta ton. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun 
2013 (0,47 juta ton), tahun 2014 (0,84 juta ton) serta tahun 2015 sebesar 0,86 juta ton. Sepanjang tahun 2016 pemerintah juga akan impor 2,4 juta 
ton jagung. Impor sapi sepanjang 2016 sebanyak 700-800 ribu ekor, dan impor gula mentah di atas tiga juta ton.[1],” papar Agusdin

Oleh karena itu, Kustiwa Adinata dari Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI) menyampaikan, menjelang peringatan Hari Tani 
Nasional 24 September 2016, BAMUSTANI menyerukan agar Kementerian Pertanian menghentikan korporatisasi pertanian yang dijalankannya.

“Hentikan Impor Pangan, yang hanya menguntungkan korporasi dan mafia pangan. Larang dan hentikan legalisasi benih rekayasa genetik (GMO) 
milik korporasi benih, karena mengancam masa depan petani. Hentikan proyek food estate, karena melahirkan konflik agraria, melanggengkan 
ketimpangan dan menguntungkan korporasi semata,” tambahnya. ###

Sambungan dari hal. 2

Foto: Aksi HTN 2016 di Kementerian Pertanian

Foto:Kondisi pasca Badai Matthew di Haiti

Pasca Badai Matthew di Haiti: 
Petani Tolak Benih GMO

HAITI. Badai kuat menghantam Tahiti, membawa angin berkecepatan 230km/jam, hujan lebat, dan gelombang badai berbahaya, 6 Oktober 2016. 
Badai Matthew, yang merupakan badai Kategori Empat, menyapu Haiti bagian barat dan kini mendekati timur Kuba. PBB memperkirakan butuh 
beberapa hari untuk menghitung dampak badai Matthew di Haiti, sementara korban tewas terus meningkat hingga lebih dari 800 jiwa.

Selain menghancurkan perumahan dan menyebabkan korban jiwa, badai Haiti juga menyengsarakan petani. Jean Baptiste Chavannes 
perwakilan dari Mouvement Paysan de Papaye (Gerakan Petani Haiti), menyampaikan sebelum Badai Matthew datang menerjang, kondisi 
pertanian di Haiti sudah mengkhawatirkan akibat kekeringan yang berkepanjangan. 

"Kekeringan sudah menghancurkan 80% panen. Badan Ketahanan Pangan Nasional menyatakan bahwa kondisi pangan Haiti sudah sangat 
mengkhawatirkan bahkan sebelum badai Matthew," kata Jean.

Bersambung ke hal. 15
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Sertifikasi Lahan Bukan 
Reforma Agraria Sejati

*oleh: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih

“…..bahwa revolusi tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong 
besar tanpa isi” ; “Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan ! Tanah untuk Tani ! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah !”. 
(Soekarno, “Djalannja Revolusi Kita”, Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1960)

Pidato Soekarno tersebut menegaskan bahwa gagasan pembaruan agraria merupakan landasan untuk mewujudkan kemerdekaan seutuhnya 
dari kolonialisme beserta sistem warisannya. Penjajahan kolonialisme telah mewariskan ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah 
sedemikian rupa, sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan yang sangat dalam terhadap negeri kita.

Para pendiri bangsa memiliki sikap dan pandangan yang sama akan pentingnya penataan kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, 
sebagai pondasi membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sehingga lahir UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (UUPA), yang merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara ikut campur untuk mengatur sumber daya 
alam sebagai alat produksi, dan pengaturan tersebut dalam rangka untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Melalui Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963, hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut ditetapkan sebagai Hari Tani. Dalam 
keputusan tersebut dinyatakan bahwa lahirnya UUPA menandai kemenangan rakyat tani, dengan diletakkannya dasar-dasar bagi pelaksanaan Land 
Reform untuk mengikis habis feodalisme dan penghisapan manusia atas manusia lewat penguasaan tanah. Atas dasar tersebut setiap tanggal 24 
September kaum petani memperingatinya sebagai Hari Tani Nasional. Sebagai pengingat bahwa tonggak kemenangan rakyat tani atas lahirnya 
UUPA belum terwujud tanpa dijalankannya pembaruan agraria.

Pada peringatan Hari Tani tahun 2016 ini, Undang-Undang Pokok Agraria genap berusia 56 tahun. Selama itu pula kaum tani masih terus 
berjuang agar UUPA segera dijalankan, sebagai cita-cita kaum tani dan para pendiri bangsa. Hal ini disebabkan ingkarnya para penguasa terhadap 
mandat UUPA. Sehingga ketimpangan agraria warisan kolonial terus berlangsung dan bertambah parah. Ledakan konflik agraria di berbagai daerah 
terus terjadi, sebagai cermin praktek perampasan tanah dan ketimpangan agraria. Jutaan petani masih bersimbah darah dan air mata, tergusur dan 
terbunuh demi mempertahankan dan memperjuangkan tanahnya.

JAKARTA. Sertifikasi lahan adalah salah satu bentuk pengecohan dari reforma agraria sejati. Hal ini diutarakan Gunawan Wiradi, Guru Besar Agraria 
Indonesia dalam Lingkar Diskusi Reforma Agraria yang dilaksanakan di sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di 
Jakarta (08/09).

Dalam diskusi ini Gunawan Wiradi menyampaikan, reforma agraria sejati, menempatkan sertifikasi sebagai langkah terakhir.
“Langkah awal penelitian, jika timpang maka segera dilakukan pengukuran, lalu sertifikat. Tidak tiba-tiba sertifikasi. Sertifikasi itu untuk 

kepentingan investor,” katanya.
Gunawan menjelaskan, reforma agraria adalah penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan tanah untuk kepentingan 

petani, buruh tani dan orang yang tak bertanah. Lebih dari 500 tahun lalu, reforma agraria bukan untuk tujuan ekonomi tapi untuk tujuan sosial. 
Aspek ekonomi jadi pertimbangan baru masuk abad 19-an.

“Redistribusi itu istilah statistik, distribusi itu artinya sebaran. Redistribusi, penataan ulang supaya adil,” lanjutnya.
Gunawan melanjutkan, inti reforma agraria adalah land reform dan penunjang menjadi satu paket, bukan dibedakan.
“Kalau ingin melakukan reforma agraria yang sejati harus ada Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) yang hanya bertanggung jawab kepada 

Presiden. BORA tidak akan bersaing antar sektor. Solusi BORA bukan BPN menjadi kementerian. Desainnya dirundingkan bersama. Ini menjadi 
guideline di daerah-daerah,” paparnya.

“Satu lagi, reformasi agraria bukan reforma agraria, jauh berbeda. reformasi itu ya usaha tambah sulam, bukan mengubah,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum SPI Henry Saragih. Menurutnya, yang bisa dilakukan petani adalah terus menekan dan mendesak 

pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan reforma agraria sejati.
“Pemerintah membuka modal dari luar. Mereka akan masuk infrastruktur pertanian dan wisata. Menurut saya perampasan tanah akan terjadi 

peningkatan baik untuk infrastruktur atau untuk pembangunan perusahaan besar. Sawah kita yang ada di pantura akan diambil korporasi pangan. 
Sekarang yang paling ketara, beras sudah dileberalisasi,” paparnya.

“Menurut saya kita harus terus berjuang, memperkuat organisasi tani kita. Sekarang sedang berlangsung terbalik, dulu Presiden bilang kita 
tidak mau ikut Bank Dunia, sekarang menteri dari Bank Dunia ditempatkan langsung mengurus keuangan kita. Untuk redistribusi tanah, pasti 
reforma agraria menjadi land tittle versi Bank Dunia, kalau ini yang terjadi bukan reforma agraria lagi namanya,” tegasnya.

Sementara itu, diskusi bertemakan “Perkuat Persatuan Rakyat, Jalankan Reforma Agraria, dan Lawan Perampas Tanah Rakyat” ini adalah 
rangkaian dari peringatan Hari Tani Nasional, 24 September 2016. ###

Foto: Ketua Umum SPI Henry Saragih (kiri).
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Foto: Diskusi reforma agraria di DPP SPI.
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Ditanam secara Agroekologi, SPI 
Lampung Panen Padi Bersama Bupati

Tuntut Penyelesaian Konflik 
Agraria, Seribuan Petani SPI 
Langkat Lakukan Aksi Damai

PRINGSEWU. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung melakukan panen padi bersama Bupati Kabupaten 
Pringsewu Sujadi, Jumat (09/09/2016). Panen kali ini terasa istimewa karena dilakukan di Pusdiklat Pertanian Agroekologi SPI Lampung di Pekon 
Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Dalam panen kali ini, Bupati Sujadi menyampaikan dukungannya dalam pengembangan pertanian agroekologi.
“Saya harapkan ini bisa dikembangkan di keseluruhan Kabupaten Pringsewu,” tuturnya.
Muhlasin, Ketua Badan Pelaksana Wilyah (BPW) SPI Lampung menyampaikan, panen kali ini menghasilkan 5,4 ton per hektar.
“Jumlah ini memang di bawah panen sebelumnya,” kata Muhlasin.
Meski demikian Muhlasin tetap bersyukur karena hasil panennya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan hasil panen petani lainnya di 

Kabupaten Pringsewu.
“Berdasarkan data yang kami kumpulkan, musim gadu tahun ini rata-rata hanya panen 4,3 ton per hektar gabah kering panen, karea memang 

iklim dan serangan hama serta penyakit hampir merata di seluruh Kabupaten Pringsewu,” paparnya.
Muhlasin menerangkan, berkat sistem agroekologi yang diterapkan oleh petani SPI, hasil panen lebih tinggi daripada petani lainnya yang masih 

menerapkan sistem pertanian konvensional, menggunakan input-input kimia.
“Mulai dari pembenihan, pembibitan pengolahan lahan, perangsang buah, hingga pengendalian hama penyakit semuanya dilakukan berdasarkan 

secara agroekologi, tanpa input kimia apa pun melainkan berasal dari bahan-bahan yang berada di sekitar petani dan ini membuat petani mandiri, 
petani berdaulat,” jelasnya panjang lebar.

Muhlasin menambahkan, ia mengapresiasi kehadiran Bupati Pringsewu Sujadi untuk melakukan panen bersama petani SPI.
“Kedatangan Bapak Bupati semakin membuat kami bersemangat untuk mengembangkan dan memperluas metode agroekologi yang telah 

terbukti tahan hama, menghasilkan produksi yang tinggi, dan tentunya menjamin kedaulatan pangan,” tambahnya. ###

LANGKAT. Seribuan massa petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 
(Sumut) melakukan aksi damai di Kecamatan Sei Wampu Langkat, hari ini, Senin (05/09/2016). Aksi dimulai sejak pagi hari dengan melakukan 
long march dari Desa Mekar Jaya menuju Kantor Camat Sei Wampu.

Suriono, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Langkat menyampaikan, aksi ini dilaksanakan untuk mendesak pihak pemerintahan dan 
kepolisian setempat agar penyelesaian konflik agraria yang dihadapi anggota SPI Basis Mekar Jaya yang berkonflik dengan PTPN II Kebun Gohor 
Lama — yang dalam hal ini secara operasional dilakukan oleh PT LNK Kepong — harus berpihak kepada petani.

“Selama ini tidak ada langkah proses penyelesaian yang jelas dan berpihak kepada petani. Akibatnya selalu petani yang mendapat kerugian. 
Dalam sebulan terakhir anggota kami di lapangan didatangi oleh pihak Perusahaan yang didampingi oknum kepolisian dan Camat Sei Wampu. Kami 

Foto: Panen bersama petani SPI Lampung dengan Bupati Pringsewu.

Foto: Aksi petani SPI Langkat

Bersambung ke halaman 14



PEMBARUAN TANI
EDISI 152
OKTOBER 201612 PEMBARUAN TANI

EDISI 152
OKTOBER 2016

P E M B A R U A N  A G R A R I A P E M B A R U A N  A G R A R I A 13

“Kantor Staf Presiden yang menginisiasi pembentukan Tim Kerja Reforma Agraria juga tidak lepas dari skema tersebut, dan dikhawatirkan 
semakin menyimpang dengan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga yang anti terhadap Reforma Agraria. Reforma agraria dibelokkan sebatas 
Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Sosial, yang tidak menyelesaikan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan. Sementara Kementerian 
Agraria yang diharapkan menjadi pelaksana reforma agraria, menganggap kewenanganya sebatas urusan administrasi pertanahan semata,” ungkap 
Agusdin.

Kustiwa Adinata dari Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI) mengemukakan, program reforma agraria yang diagendakan saat ini 
tidak sesuai dengan amanah dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No.5 Tahun 1960.

“Agenda kebijakan agraria yang diusung pemerintah tidak lepas dari corak lama, di bawah pengaruh dan kendali kepentingan pasar dan Bank 
Dunia. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya suara-suara untuk merevisi UU No.5 Tahun 1960 dengan regulasi yang lebih ramah terhadap pasar, 
serta kebijakan untuk membentuk Bank Tanah yang merupakan bagian dari proyek Bank Dunia untuk melibaralisasi pasar tanah,” papar Kustiwa.

Henry Saragih menambahkan, oleh karena itu BAMUSTANI akan melakukan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di berbagai daerah di 
nusantara.

“Rangkaiannya dimulai hari ini dengan melakukan diskusi dan konferensi pers. Kita juga akan aksi di Bundaran HI, Kementerian Agraria / 
Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, dan aksi besar pada tanggal 27 September di Istana Negara. Demikian juga di daerah-daerah 
di Indonesia,” tambahnya.

“Tuntutan kami adalah segera laksanakan reforma agraria aejati, tuntaskan konflik-konflik agraria, jalankan kedaulatan pangan, segera bentuk 
kelembagaan pangan, dan bentuk Badan Otorita Reforma Agraria (BORA),” tutupnya. ###

Sambungan dari hal. 4

Transisi kepemimpinan nasional pada Pilpres tahun 2014 lalu, membangkitkan harapan kaum tani akan terwujudnya keadilan agraria. Harapan 
besar tersebut lahir dari Ideologi Tri Sakti dan Nawa Cita (9 agenda prioritas) yang diusung oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dalam 
Nawa Cita kelima disebutkan agenda reforma agraria dalam bentuk land reform, redistribusi 9 juta hektar tanah untuk petani. Tak berlebihan 
pula jika kaum tani menumpukan harapan akan perubahan yang dicita-citakan para pendiri bangsa, untuk me-merdeka-kan rakyat seutuhnya dari 
belenggu eksploitasi warisan kolonialisme.

Meski demikian implementasi agenda Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan tidak semudah membalik telapak tangan. Harapan dari 14,62 
juta keluarga petani gurem atas land reform mesti ditanggalkan. Cengkeraman kekuatan modal atas negara telah membelokkan agenda reforma 
agraria agar tidak dilaksanakan atau direduksi agar sesuai dengan kepentingan pasar. Reforma agraria diterjemahkan dengan makna yang sangat 
jauh berbeda bahkan bertentangan dengan mandat UUPA.

Dalam dokumen RPJMN telah terjadi distorsi makna dan pembelokan arah reforma agraria. Hanya 4,5 juta hektar tanah yang akan didistribusikan 
kepada rakyat dan 4,5 juta hektar adalah program sertifikasi tanah. Artinya hanya 4,5 juta hektar yang akan didistribusikan, yakni 4,1 juta hektar 
tanah hasil pembukaan lahan hutan dan 400 ribu hektar eks HGU. Kemudian 4,1 juta hektar tanah hasil pembukaan lahan hutan tersebut akan 
didistribusikan melalui skema kemitraan transmigrasi dan perhutanan sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi manipulasi, yakni 
program reforma agraria ‘palsu’. yang sangat jauh dari cita-cita UU Nomor 5 Tahun 1960.

Agenda kebijakan disektor pertanahan yang diusung pemerintah saat ini tidak lepas dari corak pemerintah sebelumnya, melanjutkan agenda 
liberalisasi pasar tanah dibawah kendali kepentingan pasar serta Bank Dunia. Masih berlanjutnya upaya-upaya untuk merevisi UU No.5 Tahun 1960 
atau mengamputasinya melalui UU Pertanahan yang tengah dibahas di legislatif, merupakan indikasi kepentingan pasar. Kebijakan Bank Tanah yang 
dirumuskan pemerintah saat ini, makin menunjukkan bahwa tidak ada harapan akan dijalankannya reforma agraria sejati.

Saya menggunakan istilah reforma agraria sejati untuk merujuk kepada pemaknaan reforma agraria yang sesuai dengan mandat UUPA dan cita-
cita pendiri bangsa. Reforma agraria adalah penataan ulang struktur penguasaan tanah yang diawali melalui land reform, yakni mendistribusikan 
tanah kepada petani kecil dan buruh tani. Pemaknaan reforma agraria yang mengingkari UUPA, sudah bisa dipastikan sebagai reforma agraria 
‘palsu’.

Peringatan Hari Tani seharusnya menjadi momentum bagi bangsa kita untuk merefleksikan kembali cita-cita para pendiri bangsa, dan makna 
sejatinya pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Agar bangsa kita terlepas sepenuhnya dari belenggu penjajahan, menuju bangsa yang 
berdaulat, adil dan makmur. Selamat Hari Tani.

*Artikel ini juga dimuat di Harian Media Indonesia, edisi 24 September 2016

Sambungan dari hal. 8

TOLAK PERAMPASAN LAHAN!!!
www.spi.or.id

SPI Selenggarakan Munas I 
dan Rapat Pleno IV di Jakarta

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas), diikuti dengan rapat 
pleno di sekretariat pusatnya di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 23 – 25 Agustus 2016.

Munas ini sendiri diikuti oleh unsur DPP, yang dihadiri oleh lebih dari setengah unsur Majelis Nasional Petani (MNP), bersama Ketua Umum 
Badan Pelaksana Pusat (BPP) atau yang mewakilinya. Munas juga diikuti oleh lebih dari setengah unsur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang 
sah, dimana setiap DPW dihadiri Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW )atau yang mewakilinya, bersama salah satu unsur Majelis Wilayah Petani 
(MWP).

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, Munas ini menjabarkan hasil Kongres IV SPI di Banten. Proses pengambilan keputusan dalam 
Munas ini dilakukan didasarkan oleh musyawarah mufakat.

“Mengacu BAB XIV Pasal 27 Anggaran Dasar SPI tentang Rapat Rapat Organisasi, dan mengacu BAB XV Pasal 46 ART SPI tentang Musyawarah 
Nasional yang merupakan rapat pengambilan keputusan tertinggi kedua organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI),” kata Henry saat pembukaan 
Munas (23/08).

Munas yang bertemakan “Menggalang Persatuan Nasional – Gerakan Politik untuk Merebut Kedaulatan Rakyat” ini membahas beberapa hal 
seperti perkembangan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Henry Saragih menyampaikan, SPI menyambut baik hasil rapat terbatas Presiden Jokowi mengenai percepatan reforma agraria.
“Yang harus digarisbawahi adalah reforma agraria bukan hanya tentang sertifikasi tanah. Ini cukup penting,” katanya.
“Reforma agraria jauh lebih luas dan komprehensif, mengatur batas kepemilikan dan penguasaan lahan; mendistribusikan lahan terlantar 

sembilan juta hektar bagi petani kecil, petani penggarap, petani tak bertanah; mencegah dan menyelesaikan konflik agraria,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan Marsinem, anggota MNP asal Aceh. Ia menambahkan, petani SPI juga harus bersiap dengan reforma agraria dengan 

berproduksi dan mengolah lahannya untuk menegakkan kedaulatan pangan.
“SPI sudah punya kampung-kampung reforma agraria di berbagai wilayah. Insya Allah SPI siap, tinggal menunggu langkah kongkrit dari 

pemerintah saja setelah rapat terbatas tersebut,” tambah Ibu Marsinem. ###

Foto bersama peserta Rapat Kerja Nasional IV DPP SPI 2016.
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MENDATAR
3. Tempat penyimpanan barang  7. Urusan pertanian    9. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, 
dsb) mengenai pemerintahan negara atau thdp negara lain    11. Kata ganti kepunyaan    12. Harta benda 
peninggalan orang yg telah meninggal    14. Makan, minum    17. Insinyur (Singkatan)    18. Rumah Sakit
19. Percaya    21. Berpaut (pada, dengan)    22. Memijit, menggosok    24. Orang atau perusahaan perantara
26. Public Relation    27. Indeks Prestasi    30. Huruf    32. Makanan    35. Warga Negara Indonesia
37. Bulan (matahari) gelap sebagian atau seluruhnya dilihat dari bumi    39. Kesusahan hati    41. Hutan 
Tanaman Industri

MENURUN

1. Pembaruan Agraria Sejati  2. Nada keenam    3. Syarat mutlak kesejahteraan petani    4. Jarak (antara 
huruf cetak atau antara baris tulisan)    5. Diulang, organ tubuh untuk mengunyah    6. Kata ganti orang 
pertama    8. Rancangan Undang-Undang    10. Usia senja, uzur    12. Lengkap; penuh lengkap    13. Suku, 
Agama, Ras    15. Sejenis senjata dalam olaharaga wushu    16. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati 
yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan    20. Tangga nada    21. Huruf keempat dalam 
aksara Arab    23. Alat pencernaan makanan    26. Alat musik pukul    28. Tanah yang digarap dan diairi 
untuk tempat menanam padi    29. Pendapat    31. Kredit Pemilikan Rumah    33. Kata tanya    34. Konsepsi 
individu tentang dirinya sendiri    36. Daerah Aliran Sungai    38. Sel darah merah    40. Toko buku

merasa terintimidasi karena perusahaan PT LNK Kepong akan melakukan penggusuran sewenang-wenang. Berulang kali kami sampaikan bahwa 
pihak perusahaanlah yang awalnya melakukan penyerobotan terhadap lahan petani dan ini terjadi sejak puluhan tahun yang lalu,” papar Suriono.

Suriono menjelaskan,  peserta aksi ini adalah anggota petani SPI Langkat yang berasal dari Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Wampu Langkat dan 
Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang.

“Kami semua petani yang menjadi korban konflik agraria di Langkat.  Kami meninggalkan rumah dan lahan kami untuk menuntut penyelesaian 
kasus yang kami hadapi. Kami hendak mengingatkan kepada pemerintahan Kecamatan Sei Wampu dan pihak Kepolisian agar menjalankan peran 
dan fungsinya sebagai pengayom bagi masyarakat, bukan berpihak kepada kepentingan perusahaan,” ungkapnya.

 Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan
Dalam aksi kali ini, massa aksi meminta Pemerintahan Kecamatan Sei Wampu segera mendesakkan proses penyelesaian konflik agraria yang 

dialami anggota SPI Basis Mekar Jaya kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat.
“Sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat lokal pihak kecamatan memiliki peran penting dari pelaksanaan kebijakan reforma agraria yang 

sudah menjadi agenda pemerintah secara nasional,” kata Suriono.
“Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi korban yang jatuh dari konflik ini. Selain itu upaya penyelesaian kasus ini juga mendorong 

percepatan perbaikan derajat hidup petani khususnya di Desa Mekar Jaya,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW)  SPI Sumut, Zubaidah. Ia menekankan, Presiden Jokowi sudah menetapkan 

agenda reforma agraria sebagai program kerja beliau.
“Kita di SPIterlibat dalam pembahasan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Reforma Agraria secara simultan. Ini yang sekarang kita kawal. 

Dengan terbitnya Pepres ini nantinya konflik agraria yang dialami petani mendapatkan kepastian dan jaminan penyelesaian yang berpihak kepada 
petani,” imbuhnya.

“Jika petani punya tanah, ia akan berproduksi, kedaulatan pangan terwujud, kesejahteraan petani meningkat. Itu bagian dari pembaruan agraria  
sejati,” sambungnya.

Sementara itu Suriono menambahkan, selain menuntut penyelesaian atas konflik agraria, massa aksi meminta agar penyelesaian kasus yang 
dialami anggota SPI Basis Mekar Jaya harus melibatkan SPI sebagai ormas tani dalam musyawarah dan pengambilan keputusan mengenai hal-hal 
yang berhubungan dengan petani.

“Demikian juga dengan status kepemilikan lahan perkebunan yang sekarang dimiliki oleh PTPN II Gohor Lama dan operasionalnya dilakukan 
PT LNK Kepong, untuk itu kami meminta cabut izin perusahaan mereka karena secara nyata menciptakan konflik terbuka terhadap petani,” tegas 
Suriono yang diamini oleh semua massa aksi. ###

Sambungan dari hal. 11

Foto: Aksi petani SPI Langkat

Jean melanjutkan, 
kekeringan saja sudah 
membuat 8 juta penduduk 
kelaparan, gempuran 
badai Matthew pastilah 
memperparah kondisi 
tersebut.

"Akibat badai, bukan 
hanya kekurangan pangan 
yang melanda, namun juga 
merebaknya penyakit seperti 
kolera yang menular," kata 
Jean.

Ia melanjutkan, yang 
dibutuhkan petani adalah 
benih yang paling mendesak 
adalah kacang-kacangan, 
jagung dan sayuran biji, 
karena petani harus cepat 
menghasilkan makanan. 

"Kami benar-benar perlu 
untuk mendistribusikan 
benih karena mayoritas 
benih hanyut terbawa air," 
lanjutnya.

Jean kembali 
melanjutkan, ia 
mengkhawatirkan hadirnya 
Monsanto yang menyebarkan 
benih-benih GMO yang akan 
meracuni pertanian di Haiti.

"Kami dari gerakan 
petani Haiti dengan ini 
menolak kehadiran Monsanto 
seperti pasca bencana tahun 
2010 yang menghadirkan 400 
ton benih jagung hibrida GMO 
dan meracuni negeri kami," 
lanjutnya.

Oleh karena itu 
Jean menambahkan, 
gerakan petani di Hairi 
mempertimbangkan 
kemungkinan untuk 
mengimpor benih dari 
Kuba atau Brasil atau 
negara latin-Amerika lain 
di mana organisasi petani 
mempertahankan benih lokal 
yang dapat direproduksi. 
Sayangnya, organisasi petani 
Haiti 'tidak memiliki sarana 
keuangan untuk mengimpor 
benih tersebut.

"Intinya kami menolak 
masuknya GMO, dan 
pastinya berterimakasih atas 
solidaritas kepada kami," 
tutupnya. ###
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Nilai Tukar Petani (NTP) Agustus 
2016 Tidak Bergerak, Kehidupan 
Petani Kian Memburuk
JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) pada 
Agustus 2016 tercatat hanya bergeser 
dari angka 101,39 pada bulan Juli menjadi 
101,56. Pergeseran tipis ini tidak berarti 
karena NTP di Subsektor Pangan dan 
Hortikultura sebagai produk pertanian 
utama kembali mengalami penurunan 
sedangkan NTP Subsektor Perkebunan 
Rakyat praktis tidak bergerak.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal 
September 2016, NTP Tanaman Pangan 
kembali mengalami penurunan yakni 
sebesar 0,09 dari angka 98,21 di bulan Juli 
menjadi 98,12 pada Agustus. Indeks Harga 
yang diterima (it) petani pangan yang pada 
Juli 2016 sebesar 124,57 menjadi 124,59 
di Agustus. Pergeseran tipis Indeks terima 
ini diikuti oleh kenaikan Indeks Harga yang 
dibayar (ib) petani sebesar 126,85 di Juli 
menjadi 126,98 pada Agustus. Penurunan 
NTP Subsektor Pangan ini merupakan 
kelanjutan tren penurunan yang selama 
setahun belakangan telah berlangsung.

Data menunjukkan, pergeseran tipis Indeks NTP gabungan nasional pada sektor pertanian dipengaruhi oleh kenaikan NTP Perkebunan Rakyat 
yang pada bulan Juli berada pada titik yakni 97,84 menjadi 98,01 pada bulan Agustus. Komposisi ini dibentuk dari Indeks Harga yang diterima 
petani (it) sebesar 121,94 pada bulan Juli bergeser menjadi 122,17 di bulan Agustus, sedangkan Indeks Harga yang harus di bayar petani (ib) 
mengalami kenaikan dari bulan Juli sebesar 124,51 menjadi 124,65.

“Harga cengkeh justru turun. Cengkeh kering dari Rp 95.000 per kg turun jadi Rp 75.000 per kg bulan Agustus lalu,” kata Martinus Sinani, petani 
anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Harga TBS (tandan buah sawit) memang sedikit naik bulan lalu, tapi terkandung kadar airnya juga. Selain itu, harga kebutuhan sehari-hari 
masih naik,” timpal Zubaidah, petani SPI asal Asahan, Sumatera Utara.

Menanggapi hal ini, Ketua umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, masifnya kebijakan Impor pangan yang 
dilakukan pemerintah masih menjadi penyebab dari lemahnya posisi ekonomi petani.

“Kita terus mendatangkan gandum, sapi, dan kedelai. Bahkan terakhir bibit bawang masuk dalam jumlah besar,” kata Henry di Jakarta, (06/09).
Henry menilai, tren operasi pasar murah yang selama ini dilakukan pemerintah bukanlah jawaban dari permasalahan sektor pangan yang 

selama ini terjadi.
“Ini (Operasi pasar murah) justru menjadi dalil pemerintah untuk terus melakukan Impor pangan, bukannya dengan memperkuat Bulog 

sebagai Institusi yang mengelola urusan pangan,” lanjutnya.
Henry melanjutkan, masih panjangnya rantai perdagangan pangan yang dikuasai kelompok pedagang besar merupakan permasalahan yang 

tak kunjung dapat diselesaikan oleh Pemerintah.
“Kelembagaan ekonomi petani rakyat melalui sistem koperasi tidak dikembangkan, malah pemerintah terus terpaku pada Poktan dan Gapoktan 

yang sudah tidak layak dan terbukti tidak efektif mewujudkan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Henry menambahkan, instrumen kebijakan di sektor pertanian dan pangan sama sekali belum menempatkan petani pada posisi yang benar – 

benar signifikan. Padahal di sisi lain kebutuhan petani terus meningkat.
“Data telah jelas menunjukkan, NTP sudah terus menurun setahun terakhir. Ini menjelaskan bahwa kebijakan di sektor Pertanian telah gagal 

dan menjerumuskan petani pada kondisi yang kian memburuk,” tambahnya.
“Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 tahun 2013 seharusnya dapat menjadi dasar dari berkembangnya posisi 

petani dalam horizon pangan domestik. Pada kenyataannya Nawacita dan Trisakti yang diusung Pemerintah tinggallah sekedar Jargon belaka. Ini 
akibat kegagalan pemimpin dalam menafsirkan amanat Konstitusi khususnya pasal 33 UUD 45,” tutup Henry. ###


