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JAKARTA. Dalam sembilan agenda prioritasnya (Nawa Cita), Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI 2014 – 2019 Jokowi-JK dengan tegas 
akan membangun kedaulatan pangan Indonesia berbasiskan pertanian rakyat. Berdasarkan hal tersebut, para pimpinan ormas tani dan aktivis 
tani di Indonesia bersepakat untuk membentuk Sekretariat Nasional (SEKNAS) TANI Jokowi, dan mendukung Jokowi-JK menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden RI 2014-2019. 
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SEKNAS TANI Jokowi 
Resmi Dibentuk

JAKARTA. Dalam sembilan agenda prioritasnya (Nawa Cita), Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI 2014 – 2019 Jokowi-JK dengan tegas 
akan membangun kedaulatan pangan Indonesia berbasiskan pertanian rakyat. Berdasarkan hal tersebut, para pimpinan ormas tani dan aktivis 
tani di Indonesia bersepakat untuk membentuk Sekretariat Nasional (SEKNAS) TANI JOKOWI, dan mendukung Jokowi-JK menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden RI 2014-2019.

Henry Saragih, salah satu penggagas SEKNAS TANI JOKOWI menyampaikan, dalam nawa citanya, untuk menegakkan kedaulatan pangan di 
Indonesia Jokowi-Jk berkomitmen untuk mengimplementasikan pembaruan agraria melalui pendistribusian aset terhadap petani melalui land 
reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani, menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektar, meningkatkan akses petani gurem 
terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2 hektar per KK tani, dan pembukaan satu juta hektar lahan pertanian 

(Foto) Para deklarator SEKNAS TANI Jokowi mengangkat tangannya dan berkomitmen untuk memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres RI 9 Juli 2014
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(Foto) Rieke Dyah Pitaloka, mewakili Tim Kampanye Jokowi-JK menandatangani spanduk SEKNAS TANI Jokowi.

kering di Luar Jawa dan Bali.
“Inilah alasan mengapa kami berinisiatif untuk mendirikan SEKNAS TANI JOKOWI, karena program mereka nyata-nyata mencantumkan apa-

apa yang petani dan ormas tani perjuangkan, demi kesejahteraan petani, dan dalam upaya menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia,” papar 
Henry, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam deklarasi SEKNAS TANI JOKOWI di bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan, siang ini (27/05).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Agustiana, pimpinan ormas tani dari Jawa Barat menyebutkan Jokowi-JK juga berkomitmen 
untuk membangun bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan koperasi.

Gunawan, aktivis pembela petani menyampaikan dalam poin keempat di nawa cita Jokowi-JK tercantum bahwa mereka akan menjamin 
kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat.

“Jokowi-JK juga berkomitmen untuk melindungi kelompok masyarakat yang selama ini sering termarjinalkan, menghormati HAM, dan 
menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu,” ungkapnya.

Deklarasi SEKNAS TANI JOKOWI ini sendiri dihadiri oleh ratusan relawan petani yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Nantinya kami juga akan mendeklarasikan SEKNAS TANI JOKOWI di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia,” tambah Henry 

Saragih.

"Kami yakin ke depan terwujud 
ekonomiyang lebih baik. Kami ingin 

bekerja sekuat tenaga siang dan 
malam untuk rakyat Indonesia" 

- Jokowi, 15 Juni 2014 -



PEMBARUAN TANI
EDISI 124
JUNI 2014 P E M B A R U A N  A G R A R I A4

Pupuk Langka, 
Petani Merana

JAKARTA. Menjelang musim tanam kedua tahun 2014, petani kembali dipusingkan dengan kelangkaan pupuk. Berdasarkan pantauan Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di beberapa daerah seperti di Ponorogo, Jawa Timur, harga pupuk bersubsidi non organik 
mencapai  Rp.150.000 – 170.000 / 50 kg.

“Pupuk tersebut lebih banyak dijual di kios-kios bisnis milik distributor pupuk daripada kios-kios kelompok tani. Kelangkaan dan 
penyimpangan ini sudah dilaporkan kepada Dinas Pertanian Ponorogo, namun sampai saat ini belum ada langkah penyelesaian,” kata Maryadi, 
petani anggota SPI Ponorogo.

Nurhadi, petani SPI di Tuban, Jawa Timur, menyampaikan, pupuk bersubsidi lebih banyak dijual di kios-kios pupuk yang sebenarnya tidak 
diperbolehkan menjualnya. Harganya pun berkisar antara Rp.150.000 / 50 kg.

Sementara berdasarkan penuturan Edi Sutrisno, petani SPI di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, harga pupuk non-organik (SPI-36, ZA dan NPK) 
mengalami kenaikan sekitar 50 ribu dari harga eceran tertinggi (HET). HET untuk urea adalah Rp 1.800/Kg, SP-36 Rp 2.000/Kg, pupuk ZA Rp 
1.400/Kg, pupuk NPK Rp 2300/kg, dan pupuk organik Rp 500/Kg.

Lain lagi yang terjadi di Provinsi Lampung. Disini, permasalahan pupuk subsidi juga terjadi pada target penerima pupuk subsidi berikut 
areanya.

“Pupuk yang seharusnya untuk kelompok tani di satu desa ternyata dijual di desa yang lain,” tutur Suparman, petani SPI Lampung.
Menanggapi kelangkaan pupuk ini Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengingatkan, bila kenaikan biaya produksi 

diikuti dengan turunnya harga gabah dan beras pada musim panen, tentu petani kembali tidak akan mendapatkan nilai lebih dari usaha produksi 
pertaniannya. Sektor pertanian menjadi tidak mensejahterakan petani.

“Jadi wajar saja bila jumlah keluarga petani menurun sekitar lima juta berdasarkan Sensus Pertanian 2013,” tuturnya di Jakarta, Jumat 
(23/05).

Henry juga menggarisbawahi tentang perlunya dilakukan kontrol dan audit yang lebih mendalam tentang kelangkaan pupuk yang terjadi saat 
ini. Oleh karena itu Henry menambahkan, SPI mendesak pemerintah untuk memperbaiki pengawasan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, 
menindak tegas pihak-pihak yang terbukti mempermainkan harga pupuk bersubsidi pada saat musim tanam, dan pihak-pihak distributor yang 
tidak tepat menyalurkan pupuk bersubsidi.

“Pemerintah juga harus menjalankan program Go-Organic yang bertumpu pada peningkatan kemampuan petani dalam memproduksi pupuk 
organik sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pupuk kimia dapat perlahan-lahan berkurang, Untuk mendukung program ini, pemerintah 
harus melakukan subsidi pupuk berupa paket-paket pelatihan, serta meningkatkan dan mendukung produksi pupuk organik yang dikelola oleh 
koperasi, kelompok tani dan organisasi tani,” tambahnya.#

(Foto) Pembuatan pupuk bokashi di Pusdiklat SPI di Bogor, pupuk merupakan komponen penting bagi petani untuk berproduksi.
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JAKARTA. Ekonom Pertanian dari Institut Pertanian Bogor meminta pemerintah untuk izinkan perdagangan benih rekayasa genetika (GMO) 
dengan alasan untuk menggenjot produktivitas areal tanaman pangan Indonesia. Permintaan tersebut didasarkan atas kelebihan benih GMO dan 
juga areal tanam yang turun terus sebagai akibat persaingan lahan untuk food, feed dan fuel. Lebih dari itu kedelai yang diimpor dari Amerika 
sesungguhnya hasil dari rekayasa genetika. Sementara sampai saat ini Pemerintah masih bertahan untuk memberi perizinan.

 Adalah benar adanya bahwa telah terjadi kompetisi lahan untuk food, feed, fuel dan bahkan environment terkait dengan perubahan iklim 
yang bisa mengharuskan lahan pangan diubah untuk hutan penyerap karbon atau sebaliknya malah terjadi perluasan hutan penyerap karbon. 
Lebih dari itu, lahan pangan terkonversi menjadi lahan non pertanian untuk industri dan perumahan. Sampai saat ini konversi lahan seluas 100 
ribu hektar per tahun.

Olehkarena itu, menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, SPI memandang persoalan konversi lahan pangan sudah 
seharusnya diutamakan melalui pembaruan agraria melalui distribusi lahan ketimbang pada pemanfaatan benih GMO sebagai solusinya.

“Terlebih Pemerintah SBY sudah menjanjikan dan sekaligus ingkar janji untuk membagi 9 juta hektar tanah kepada petani dan orang miskin.  
Sementara UU Pokok Agraria no.5 1960, UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan no.41/2009 dan PP no.11 tahun 2010 tentang Penertipan 
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sudah lebih dari cukup sebagai landasan hukum untuk mendistribusikan lahan tersebut,” papar Henry di 
Jakarta (02/06).

 Henry mengungkapkan, SPI memandang pemanfaataan dan perdagangan benih GMO tetap akan merugikan petani ditinjau dari aspek 
ketergantungan atas benih GMO. Petani akan mempunyai ketergantungan benih apapun yang tidak produksi sendiri oleh petani – apalagi benih 
GMO tersebut. Kelangkaan dan distribusi  benih yang  terhambat  di pasar benih di saat musim tanam akan menyebabkan harga benih meningkat 
sehingga meningkatkan biaya produksi petani.

“Sampai saat ini benih produksi BUMN tidak mencukupi kebutuhan benih, sehingga pemerintah pun pada akhirnya tergantung benih 
korporasi  dan lebih dari itu Masalah benih subsidi lainnya adalah kualitas benih yang membuat petani menolak benih tersebut. Dengan kata 
lain, pemanfaatan GMO tentu akan menguntungkan korporasi-korporasi benih. Sementara disamping masalah benih, Petani masih menghadapi 
masalah klasik berupa pupuk subsidi yang sulit didapatkan dan mahalnya harga pupuk,” paparnya.

Selanjutnya Henry menyampaikan, dari aspek keragaman benih lokal, pemanfaatan benih GMO akan menambah hilangnya benih lokal dan 
berikutnya petani-petani penangkar benih. Kelompok petani penangkar selanjutnya akan diganti dengan buruh ekslusif  ‘penangkar’ GMO di 
laboratoriun-laboratorium benih industri korporasi. Dengan demikian hilang satu mata rantai produksi benih dari tangan petani.

“Keputusan MK yang mengabulkan judicial review para petani atas UU Sistem Budidaya Pertanian no.12 1992, terkhusus dalam hal 
perbenihan (lihat siaran pers SPI Tegakkan Kedaulatan di Perbenihan, red), seharusnya menjadi momentum bagi IPB, Litbang-litbang pertanian 
dan para petani sendiri untuk melakukan peningkatan kemampuan penangkaran benih, pelatihan secara masif sekolah lapang benih untuk 
mengurangi dampak negatif perubahan iklim, pemuliaan benih-benih lokal dan lebih jauh mengembangkan sistem dan tata distribusi perbenihan 
ala petani melalui pendirian dan pengembangan bank-bank benih petani di desa-desa,” tegas Henry.

Henry menambahkan, pendirian bank benih di desa-desa ini selaras dengan apa yang dicanangkanoleh pasangan Capres-Cawapres  Jokowi-
JK dalam visi-misinya, yakni pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019. Tercakup dalam Desa berdaulat benih adalah program 
pertukaran benih lokal petani antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten dan propinsi sehingga semua kebutuhan petani akan benih dapat 
dipenuhi dalam lingkup kawasan yang lebih luas, namun tidak menyebabkan adanya transportasi jarak jauh yang boros bahan bakar dan produksi 
polusi udara sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dalam jangka panjang.

“Program pertukaran dan lebih jauh distribusi benih lokal petani tersebut tidak perlu dibarengi dengan rasa was-was dan takut akan 
kriminalisasi dari perusahaan-perusahaan benih, karena hasil keputusan MK – sebagaimana yang disebut diatas – bahwa putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 atas Uji Materiil Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman telah memberikan kesempatan kepada para 
petani untuk menciptakan dan mengedarkan benih idaman bagi pertanian keluarga skala kecil. Demikian pula Desa Berdaulat Benih juga akan 
meminimalkan impor benih dan emisi karbon yang dihasilkan dari pengangkutan jarak jauh,” tambah Henry yang juga Ketua Presidium SEKNAS 
TANI Jokowi.#

Tolak Benih Rekayasa Genetika, 
Indonesia Hebat Berdaulat Benih

(Foto) Variasi dan keanekaragaman benih lokal petani kecil Indonesia
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MEDAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) bersama Sumateran Youth Food Movement 
menyelenggarakan kemah pemuda tani se-Sumatera (SYFM Camp) di Rajasa, Medan, Sumatera Utara (01-04 Mei 2014). Acara yang bertemakan 
“Tanpa Petani Kita Bukan Apa-Apa” ini dihadiri oleh puluhan pemuda tani dan mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi di pulau Sumatera.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaedah menyampaikan, petani memiliki peranan penting dalam usaha menegakkan 
kedaulatan pangan di Indonesia.

“Banyak yang tidak sadar peran penting petani kecil, padahal petani kecillah yang memberi makan masyarakat, bukan perusahaan agribisnis,” 
tegas Zubaedah saat membuka kemah pemuda ini (01/04).

Zubaidah juga mengemukakan, prasyarat tercapainya kedaulatan pangan adalah dilaksanakannya pembaruan agraria sejati, 
meredistribusikan lahan terlantar dengan luas minimal 2 hektare kepada keluarga petani kecil.

Afgan Fadillah Kaban, ketua panitia SYFM Camp menjelaskan, acara ini berisi tentang diskusi-diskusi yang diisi oleh para pemateri yang 
berkompeten di bidangnya masing-masing.

“Ada juga acara “sounds of food sovereignty” yang menampilkan puisi, tari, dan penampilan band. Ada juga  field trip ke pasar traditional 

(Foto) Para peserta kemah pemuda tani se-Sumatera berkumpul dan berfoto bersama di depan tenda

Bersambung ke halaman 11

Kemah Pemuda Tani 
Se-Sumatera: Tanpa Petani 
Kita Bukan Apa-Apa
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Darurat Lahan! Petani Kecil 
Beri Makan Dunia dengan 
Lahan Kurang dari 0,4 Hektar

(Foto) Para petani kecil di Bengkulu mengolah lahannya. Tingkat kepemilikan lahan oleh para petani kecil di dunia semakin menurun.

Bersambung ke halaman 10

JAKARTA. Banyak pemerintah dan badan-badan internasional sering membanggakan  bahwa petani kecil mengontrol sebagian besar lahan 
pertanian dunia. Ketika Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) meresmikan 2014 sebagai Tahun Internasional Pertanian 
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Aksi Petani Korea Selatan
Tolak Pasar Bebas Beras

(Foto) Aksi petani Korea Selatan yang melakukan "tiap tiga langkah-satu sujud" untuk mendesak pemerintahnya menegakkan kedaulatan pangan dan meminta agar 
beras yang jadi bahan pangan utama tidak dimasukkan ke dalam mekanisme pasar (28/06).

SEOUL. Ribuan petani dari berbagai provinsi di Korea Selatan yang merupakan anggota Asosiasi Petani Perempuan Korea Selatan (Korean Women 
Peasant Association-KWPA) dan Liga Petani Korea Selatan (Korean Peasant League-KPL) berkumpul di Lapangan Chunggye Streaming, Seoul 
(28/06). Mereka melakukan aksi, menuntut pemerintah Korea Selatan menegakkan kedaulatan pangan di negaranya. Sejak tahun 2003 Korea 
Selatan telah menandatangani serangkaian perjanjian perdagangan dengan negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan ASEAN. Korea Selatan 
saat ini sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat di untuk bergabung di kelompok Trans-Pacific Partnership (Kerjasama Trans-Pasifik), serta 
pakta perdagangan dengan China.

Dalam aksinya kali ini, para petani melakukan long march dengan gerakan setiap tiga langkah satu sujud sambil menggunakan t-shirt dengan 
desain wajah Jun Bong Jun, tokoh yang memimpin revolusi petani di tahun 1890.

Kim Youngho, Presiden KPL menyampaikan, aksi ini menyampaikan kepada masyarakat umum di Korea Selatan bahwa kebijakan yang 
menyerahkan beras kepada mekanisme pasar tidak hanya merupakan masalah bagi petani, tetapi juga konsumen dan semua warga negara.

"Dengan menyerahkan beras yang merupakan makanan pokok masyarakat, berarti
kedaulatan pangan nasional. Ini sama saja bahan makanan kita berada di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan China. Jika makanan 

kita berada di negara-negara lain, kita tidak bisa makan makanan kami aman," kata Kim. 
Kim juga menyampaikan, Ini adalah waktu untuk semua warga negara untuk mencoba untuk melindungi kedaulatan pangannya.

LA VIA CAMPESINA
INTERNATIONAL PEASANT MOVEMENT

www.viacampesina.org
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(Foto) Ribuan petani Korea Selatan berkumpul di Lapangan Chunggye Stream di Seoul, Korea Selatan untuk mendesak pemerintahnya menegakkan kedaulatan pangan 
dan meminta agar beras yang jadi bahan pangan utama tidak dimasukkan ke dalam mekanisme pasar (28/06).

"Jika pasar beras akan dibuka untuk pasar global, pertanian padi Korea tidak akan bertahan hidup. Kami sama sekali tidak mengerti kebijakan 
Presiden Park yang tidak mendukung petani kecil disini. Pemerintah semakin mengurangi dukungannya terhadap kita petani kecil di Korea 
Selatan." ungkapnya.

Dalam aksi kali ini akhirnya terbentuk Komite Rakyat Korea Selatan untuk Kedaulatan Pangan yang akan terus mendesak pemerintahnya 
untuk menolak pembukaan pasar beras.

Hal senada diungkapkan Yoon Geum Soon dari KWPA. Ia menyampaikan pemerintah Korea Selatan di bawah pimpinan Presiden Park Geun 
Hye - yang merupakan presiden perempuan pertama di negeri ginseng ini - seharusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan 
petani kecil di Korea Selatan.

"Saya tidak bisa membayangkan kalau beras dimasukkan ke dalam mekanisme pasar. Bukan hanya kami para petani yang akan sengsara, 
rakyat kecil Korea Selatan juga menjadi terancam karena kedaulatan pangan nasional telah tergadai," ungkap Yoon.

Lee Sang-gyu, seorang petani padi menyampaikan ia mengkhawatirkan nasibnya, karena pemerintahan Korea Selatan ingin segera 
membongkar dan menghapus kebijakan proteksionisnya, yang sangat ketat mengenai importasi beras. Lee menyampaikan, di tahun 2011 saja 
penghasilannya setahun sudah menurun drastis.

"Kami mengalami kerugian, saya tidak bisa bayangkan jika pemerintah benar-benar membuka keran pasar bebas bagi beras ini," kata Lee.
Elizabeth Mpofu, Koordinator Umum La Via Campesina menyampaikan dukungannya atas aksi petani Korea yang ingin mempertahankan 

kedaulatan pangan negaranya.
"Kita petani kecil adalah penjaga kedaulatan pangan. Semoga perjuangan kawan-kawan di Korea Selatan berbuah manis," ungkap perempuan 

asal Zimbabwe ini.#

LA VIA CAMPESINA
INTERNATIONAL PEASANT MOVEMENT

www.viacampesina.org
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Keluarga , dia memuji keluarga petani tetapi anehnya tidak sedikit pun menyebutkan perlunya pembaruan agraria. Sebaliknya justru mengatakan 
bahwa pertanian keluarga sudah meliputi sebagian besar lahan pertanian di dunia – hampir 70% luasnya merujuk pada laporan timnya.

Namun laporan terbaru dari GRAIN menunjukkan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Pertanian kecil, yang menghasilkan sebagian besar 
makanan di dunia, saat ini berkurang hingga seperempat dari lahan pertanian dunia – atau seluas tanah seukuran kurang dari seperlima area 
China dan India .

“Kami kehilangan lahan garapan dan sekaligus petaninya  dengan cepat melalui konsentrasi tanah ke tangan orang kaya dan berkuasa,” kata 
Henk Hobbelink , koordinator GRAIN.

“Mayoritas keluarga petani saat ini memiliki kurang dari dua hektar untuk bercocok tanam  sehingga hasilnya pun akan berkurang. Jika kita 
tidak melakukan apapun untuk membalikkan trend penyusutan lahan ini , dunia akan kehilangan kapasitasnya untuk memberi makan dirinya 
sendiri,” tuturnya.

Marina Dos Santos – salah koordinator dari MST (Gerakan Petani Tak Bertanah Brazil), anggota La Via Campesina –  menyatakan, saat 
inikaum tani dikriminalisasi, dibawa ke pengadilan dan bahkan dihilangkan ketika berjuang untuk tanahnya. Saat ini terdapat sejumlah kematian 
(hukuman mati)  terhadap petani tanpa proses pengadilan. Hal ini menggelisahkan dan sekaligus peringatan kepada negara telah menciptakan 
konsep hukum seperti terorisme dan sabotase untuk mengintimidasi perjuangan petani.

“Setiap hari kita dihadapkan pada pengusiran sistematis dari tanah kita. Situasi ini tidak hanya berpengaruh pada petani yang berjuang untuk 
tetap bertahan di lahan perjuangan,  namun juga pada banyak petani kecil lainnya dan masyarakat adat yang merupakan target dari kepentingan 
asing serakah. Kami ingin tanah untuk hidup dan untuk produksi, karena ini adalah hak-hak dasar kita untuk melawan aksi perampasan tanah 
perusahaan yang hanya mencari spekulasi dan keuntungan,” ungkap Marina, seperti yang dilansir dari siaran pers La Via Campesina (29/05).

“Orang-orang perlu memahami bahwa jika proses konsentrasi tanah sekarang ini terus berlanjut.dan tanpa mempedulikan seberapa keras 
kerja, efisien dan produktif mereka, petani kecil tidak akan dapat bertahan,” kata Camila Montecinos dari GRAIN.

Ia menambahkan, konsentrasi lahan pertanian subur yang sedikit demi sedikit jatuh ke tangan perusahaan besar dan ini berkontribusi 
terhadap peningkatan sejumlah orang yang kelaparan setiap hari.

Laporan GRAIN juga menyajikan data baru yang menunjukkan bahwa petani kecil masih menyediakan sebagian besar makanan di dunia, dan 
bahwa mereka sering jauh lebih produktif daripada pertanian perusahaan besar . Jika semua lahan di Kenya sesuai dengan keluaran dari petani 
kecil, produktivitas pertanian negara bangsa akan berlipat ganda. Di Amerika Tengah, hasilnya  hampir tiga kali lipat nya. Perempuan adalah 
produsen pangan utama, tapi peran mereka tetap tidak diperhatikan dan terpinggirkan.

Badan-badan internasional terus mengingatkan kita bahwa perlu untuk sebuah upaya menghasilkan lebih banyak makanan untuk memberi 
makan populasi umat manusia  yang sedang tumbuh. Tapi seberapa banyak makanan bisa diproduksi segera jika petani kecil tidak memiliki akses 
ke lebih banyak lahan dan bisa bekerja dalam lingkungan kebijakan yang mendukung.

“Sebagian besar lahan di Zimbabwe dimiliki petani kecil  dan rata-rata ukuran lahan mereka telah meningkat sebagai hasil dari  program 
land reform  yang cepat dan tepat sasaran. Petani kecil di negeri ini kini memproduksi lebih dari 90 % dari berbagai  tanaman pangan  pertanian, 
sementara mereka sebelum adanya redistribusi tanah hanya menyediakan 60-70 % dari pangan nasional. Lebih banyak perempuan memiliki 
tanah yang menjadi hak mereka dan itulah kunci untuk mencapai kedaulatan pangan di setiap tempat,” kata Elizabeth Mpofu , koordinator Umum 
La Via Campesina .

Kita harus segera mengembalikan tanah ke tangan petani kecil dan menjadikan perjuangan  pembaruan agraria yang sejati dan menyeluruh 
sebagi inti perjuangan untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih baik. Hal itulah yang sudah lama dan senantiasa  diperjuangkan dilakukan 
oleh gerakan petani tidak bertanah dan organisasi tani.#

Sambungan dari halaman 7

(Foto) Potret beberapa petani kecil Afrika. Petani kecil adalah penyedia pangan bagi masyarakat dunia  (foto oleh: Tineke D'Haese)
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(Foto) Para peserta kemah pemuda tani se-Sumatera berfoto bersama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih

melihat langsung hasil produksi pertanian. Kita juga berkunjung ke lahan pertanian anggota SPI di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba, 
Deli Serdang. Disana kami mengunjungi lahan pertanian agroekologi, diskusi tenting kondisi pertanian terkini, hingga perjuangan petani 
mempertahankan lahannya,” jelas Afgan.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Setyo Purwadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumut, 
menyampaikan kalau dirinya sangat senang atas terselenggaranya acara ini

“Pemuda tani saat ini tidak berminat bertani, mereka malu bertani, jumlah petani pun menurun. Oleh karena itu saya dan BKP akan selalu 
mendukung acara seperti ini yang berusaha membangunkan kesadaran pemuda akan pentingnya bertani,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih yang menjadi salah satu narasumber acara ini, fenomena sedikitnya pemuda yang 
tertarik untuk bertani bukan hanya terjadi di Indonesia. Fenomena ini juga terjadi di banyak belahan bumi dunia lainnya, seperti Korea, Jepang, 
dan negara-negara lainnya.

“Pemuda tani banyak yang tidak lagi tertarik bertani dan pergi meninggalkan lahan pertanian di desanya dan bekerja di kota, atau justru 
menjadi TKI di luar negeri,” kata Henry.

Oleh karenaitu menurut Henry ada beberapa hal yang harus dibenahi. Mulai dari meredistribusi 9,2 hektar lahan terlantar agar menjadi 
program padat karya di pedesaan, agar rata-rata kepemilikan lahan petani naik, setidaknya hingga 2 hektar per KK. Selanjutnya adalah tentang 
mengatasi ketergantungan impor pangan.

“Kalau impor terus, harga pangan lokal jadi tidak atraktif, petani jadi enggan berusaha. Devisa juga habis hingga 150 trilyun per tahun. 
Anggaran pertanian harus dinaikkan, jadi orang mau bertani, banyak insentif,” tuturnya.

Supriana, mahasiswi asal Universtias Muhammadiyah Banda Aceh yang menjadi salah seorang peserta kemah ini menyampaikan dirinya 
banyak mendapatkan hal-hal baru yang menjelaskan tentang kondisi petani dan pertanian di Indonesia saat ini.

“Acara ini sangat bagus. Saya mulai paham ternyata petani itu sangat bayak permasalahannya, bukan hanya ekonominya, namun banyak aspek 

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI

Sambungan dari halaman 6



PEMBARUAN TANI
EDISI 124
JUNI 201412 K E D A U L A T A N  P A N G A N

TEGAKKAN PEMBARUAN AGRARIA 
DEMI TERWUJUDNYA KEDAULATAN PANGAN 

DI INDONESIA

Perlu “Political Will” 
Untuk Implementasikan 
Kedaulatan Pangan di Indonesia

MEDAN. Mengarusutamakan gagasan kedaulatan pangan sudah semakin luas, perlu political will untuk mengimplementasikannya. Hal tersebut 
disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam sebuah seminar nasional di Universitas Pembangunan Panca 
Budi, Medan, Sumatera Utara (22/05).

Dalam seminar yang bertemakan “Menggagas Ide Alternatif Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional dengan Penerapan Sistem 
Pertanian Berkelanjutan” tersebut, Henry menyampaikan konsep kedaulatan pangan yang menempatkan petani kecil sebagai tulang punggung 
penjaga pangan adalah jawaban atas krisis pangan dan iklim.

“Untuk mengimplementasikannya tentu perlu political will, niat politik yang tulus dari pemerintahan, karena saat ini pangan berusaha 
dikontrol oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang hanya berorientasikan keuntungan yang melibatkan perputaran uang yang cukup 
tinggi, mulai dari benih, pupuk, distribusi. Mereka ingin bahan pangan dijadikan komoditas bisnis, dan mereka cenderung mendikte pemerintah 
agar menerapkan liberasi pangan, peran negara dikurangi untuk mengurus pangan,” papar Henry.

Hal senada diutarakan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara Zubaidah. Menurutnya pemerintah harus tegas melindungi 
pangan untuk rakyatnya dengan cara menerapkan kedaulatan pangan, mendukung petani-petani kecil yang bertani dengan sistem pertanian 
agroekologis yang ramah lingkungan, dan terus mensubsidi petani kecil dan pertanian.

(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih (dua dari kiri) menjadi pembicara di seminar kedaulatan pangan di Universitas Panca Budi, Medan, 
Sumatera Utara (22/05).
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TEGAKKAN PEMBARUAN AGRARIA 
DEMI TERWUJUDNYA KEDAULATAN PANGAN 

DI INDONESIA

Sementara itu dalam seminar yang diselenggarakan bekerjasama dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Utara (Sumut), 
penjabat Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi R. Hamdani Harahap menyampaikan semoga seminar ini mampu memberikan kontribusi 
terhadap dunia pertanian di Indonesia, khususnya dalam upaya menegakkan kedaulatan pangan.

“Semoga seminar yang menghadirkan para pembicara yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing ini mampu memberikan alternatif, 
sehingga Indonesia bisa berdaulat dan mandiri dalam pangan,” ungkapnya.

Marcellus Rantetana, Deputi Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Penanggulangan Kemiskinan, yang juga menjadi pemateri utusan Dillon, 
menyebutkan petani kecil harus diberdayakan dan didukung, sebab merekalah yang menopang pertanian Indonesia.

“Kelembagaan petani harus didukung agar petani kuat, kami juga mendukung perlindungan lahan pertanian agar tidak dikonversi sehingga 
kedaulatan pangan terjaga dan rakyat Indonesia tidak kelaparan,” tuturnya.

Bilter A. Sirait anggota Pokja ahli Dewan Ketahanan Pangan, yang hadir mewakili Ketua Badan Ketahan Pangan (BKP) Sumut menyampaikan, 
saat ini adalah momen yang tepat untuk beralih ke pertanian organik dan ekologis, meninggalkan warisan revolusi hijau, dan pertanian yg 
berwawasan lingkungan.

Seminar ini sendiri dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari kaum akademisi, mahasiswa, petani, nelayan, dan menghadirkan beberapa 
pemateri seperti Prof. Erica Laconi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Tarkus Suganda dari Universitas Padjadjaran, Prof. Ricardo C. Patricio 
dari Central Phillippines University, Filipina, dan lainnya.#

(Foto) Para peserta seminar nasional kedaulatan pangan di Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara (22/05).
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SPI Basis Simpang Kopas, Asahan, 
Serahkan 24 Ha Lahan Kolektif

ASAHAN. Dewan Pengurus Basis (DPB) Serikat Petani Indonesia (SPI) Simpang Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan 
menyerahkan lahan kolektif seluas 24 hektare untuk logistik perjuangan (08/05). Penyerahan lahan kolektif ini diterima oleh Ketua Badan 
Pelaksana Cabang (BPC) SPI Asahan Syahmana Damanik dan disaksikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumut dan kader-kader 
petani SPI di Basis Simpang Kopas.

Syahmana Damanik menyampaikan lahan kolektif ini nantinya akan diperuntukkan bagi kepentingan SPI, mulai dari struktur paling hingga 
struktur paling bawah kepengurusan SPI.

“Semoga lahan kolektif mampu memperkuat jalannya roda organisasi dalam memperjuangkan petani,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara (Sumut) Zubaidah menyampaikan bahwasanya untuk 

membangun kemandirian organisasi dibutuhkan semangat kolektifitas yang tinggi, dan lahan kolektif ini adalah bukti nyata dari semangat 
tersebut.

Maulina Br. Sitorus, petani perempuan anggota SPI Basis Simpang Kopas menyampaikan ia dan para petani di daerahnya mulai berjuang 
mempertahankan lahannya bersama SPI sejak tahun 2008.

“Di awal-awal perjuangan dulu kami sering mendapatkan teror, intimidasi dan ancaman untuk meninggalkan lahan kami. Sekarang kami 
sudah bisa menanam, dan memetik hasil, buah dari perjuangan yang konsisten dan tak kenal lelah bersama SPI,” ungkap Maulina.

Maulina juga berharap agar petani-petani anggota SPI lainnya yang saat ini sedang berjuang, agar tetap bersatu dan bersemangat dalam 
mempertahankan lahan yang memang menjadi haknya.#

(Foto) Prosesi penyerahan lahan kolektif seluas 24 Ha oleh SPI Basis Simpang Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara untuk 
diolah dan dijadikan logistik perjuangan organisasi.
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TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 042

MENDATAR
5. Hasil olahan minyak bumi    7. Gambar rencana bangunan    8. Burung ini jadi simbol negara kita    10. Air 
didinginkan    12. Panggilan untuk perempuan yang lebih tua (Padang)    13. Hari Perempuan Internasional 
dirayakan di bulan ini    15. Pengairan    18. Sejenis baterai    19. Bahan makanan    21. Tangga nada    
22. Institut Kesenian Jakarta    23. Sejenis pupuk    24. Tempat meletakkan barang-barang agar kelihatan rapi    
25. Cairan pewarna    26. Kesalahan, kekhilafan    28. Muda, belum cukup umur    31. Lubang besar di kaki 
gunung    32. Negara ini pernah menjajah Indonesia    34. Danau buatan    37. Kata ganti kepunyaan    
38. Angkatan Laut    40. Tulang mencuat di dekat belalai gajah    42. Perilaku, sifat    43. Kata ganti orang 
pertama tunggal    44. Tanda nomor kendaraan Sumatera Selatan
    
MENURUN
1. Manusia pertama di dunia    2. Rusuh    3. Negara Asia    4. Satuan luas    5. Alat pertukangan    6. Nada kedua
8. Nutrisi, kandungan bermanfaat dari sebuah bahan makanan    9. Gapai    11. Salah satu kerajaan terbesar 
yang pernah berkuasa di Indonesia    14. Harapan    16. Muatan atom     17. Sejenis tulisan di koran atau 
majalah    19. Dasar negara kita    20. Tanaman umbi-umbian    27. Alat pertukangan, biasa digunakan untuk 
menembus permukaan keras    28. Salah satu bumbu utama di dapur    29. Surga terletak di bawah telapak 
kakinya    30. Orisinil, bukan tiruan    31. Alat musik pukul    33. Bisu    35. Orang yang diutus pemerintah 
untuk melakukan tugas khusus    36. Organ tubuh    39. Nade keenam    41. Ormas Islam di Indonesia 

Tolak perampasan lahan
www.spi.or.id

melihat langsung hasil 
produksi pertanian. Kita 
juga berkunjung ke lahan 
pertanian anggota SPI di Desa 
Mabar Kecamatan Bangun 
Purba, Deli Serdang. Disana 
kami mengunjungi lahan 
pertanian agroekologi, diskusi 
tenting kondisi pertanian 
terkini, hingga perjuangan 
petani mempertahankan 
lahannya,” jelas Afgan.

Acara ini juga 
dihadiri oleh perwakilan 
pemerintahan Provinsi 
Sumatera Utara. Setyo 
Purwadi, Kepala Badan 
Ketahanan Pangan Sumut, 
menyampaikan kalau 
dirinya sangat senang atas 
terselenggaranya acara ini

“Pemuda tani saat ini 
tidak berminat bertani, 
mereka malu bertani, jumlah 
petani pun menurun. Oleh 
karena itu saya dan BKP akan 
selalu mendukung acara 
seperti ini yang berusaha 
membangunkan kesadaran 
pemuda akan pentingnya 
bertani,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut 
Ketua Umum SPI Henry 
Saragih yang menjadi salah 
satu narasumber acara 
ini, fenomena sedikitnya 
pemuda yang tertarik untuk 
bertani bukan hanya terjadi 
di Indonesia. Fenomena ini 
juga terjadi di banyak belahan 
bumi dunia lainnya, seperti 
Korea, Jepang, dan negara-
negara lainnya.

“Pemuda tani 
banyak yang tidak lagi 
tertarik bertani dan pergi 
meninggalkan lahan 
pertanian di desanya dan 
bekerja di kota, atau justru 
menjadi TKI di luar negeri,” 
kata Henry.

Oleh karenaitu menurut 
Henry ada beberapa hal yang 
harus dibenahi. Mulai dari 
meredistribusi 9,2 hektar 
lahan terlantar agar menjadi 
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Deklarasi SEKNAS TANI Jokowi

JAKARTA. Dalam sembilan agenda prioritasnya (Nawa Cita), Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI 2014 – 2019 Jokowi-JK dengan tegas 
akan membangun kedaulatan pangan Indonesia berbasiskan pertanian rakyat. Berdasarkan hal tersebut, para pimpinan ormas tani (SPI-API-
P3I) dan aktivis tani di Indonesia bersepakat untuk membentuk Sekretariat Nasional (SEKNAS) TANI JOKOWI, dan mendukung Jokowi-JK 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019. Deklarasi dilaksanakan di bilangan Duren Tiga, Jakarta, (27/05).


