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INDEKS BERITA

Alm. Sugiatmo (Mamock), MNP SPI
6 Maret 1947 - 04 Februari 2015

“Kalau petani tidak 
ada kita mau 
makan apa?”

Selamat Jalan, 
Pak Mamock

(Foto) Alm. Sugiatmo atau yang lebih akrab disebut Pak Mamock sedang memimpin rapat komisi pada kongres Serikat Petani Indonesia ke-4 di Serang. Banten, Maret 
2014.

SOLO. Kabar dukacita bagi Serikat Petani Indonesia (SPI). Sugiatmo (Mamock), salah satu kader terbaiknya meninggal dunia pada 4 Februari 2015 
di Solo, Jawa Tengah. Semasa hidupnya, Mamock adalah pejuang petani yang tak kenal lelah dan selalu bersemangat memperjuangkan hak-hak 
petani kecil yang sering dipinggirkan. Selamat jalan, Pak Mamock. Semoga amal ibadahmu diterima di sisi-Nya.
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SPI Audiensi dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JAKARTA. Guna menyegerakan penyelesaian konflik agraria, Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, di Jakarta (03/02). Perwakilan SPI adalah Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI, 
Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Tebo Junawal, Majelis Cabang 
Petani Muaro Jambi, dan para petani pengurus basis SPI Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Ruli Ardiansyah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan 
konflik agraria anggota SPI di kawasan hutan.

“SPI mengharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan hak pengelolaan kepada para petani dan turut serta 
dalam penyelesaian konflik agraria dengan menghentikan tindak kekerasan yang dialami oleh para petani di kawasan hutan,” tutur Agus Ruli.

Hal senada disampaikan Sarwadi selaku Ketua BPW SPI Jambi menjelaskan, seluruh konflik di kawasan hutan anggota SPI khususnya di 
Parovinsi Jambi selalu diwarnai oleh teror, intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum aparat maupun preman sebagai 
antek perusahaan di kawasan hutan.

(Foto) Ketua SPI Jambi Sarwadi Sukiman (kiri), Sekretaris Umum DPP SPI Agus Ruli Ardiansyah (Tengah) berdialog dengan Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh 
Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prie Supriadi di Jakarta (03/02).
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“Maka dari pada itu, karena para petani 
yang mengelola lahan dikawasan hutan sudah 
menggarap selama bertahun-tahun, perlu 
adanya legal formal yang harus dikeluarkan 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan kepada para petani, sehingga hak 
petani dapat diakui oleh negara,” ungkap 
Sarwadi.

Junawal, Ketua BPC SPI Kabupaten 
Tebo menambahkan, di daerahnya petani 
SPI mengalami konflik dengan PT. Lestari 
Asri Jaya (PT. LAJ) yang mengakibatkan 
tergusurnya lahan petani yang ditanami 
padi, karet, dan tanaman lainnya. Selain 
itu, telah terjadi pembakaran rumah dan 
tragedi pembacokan petani oleh oknum yang 
disinyalir berasal dari pihak perusahaan.

“Perusahaan mengklaim bahwa lahan 
tersebut merupakan Hutan Tanaman Industri 
(HTI) PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) yang 
izinnya dikeluarkan pada tahun 2010, padahal 
petani sudah mengelola lahan tersebut sejak 
tahun 2004,” jelas Junawal.

Junawal melanjutkan, selain kasus dengan 
Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Lestari 
Asri Jaya (PT. LAJ), di Kabupaten Tebo para 
petani juga berkonflik dengan Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR) Koperasi “Maju Bersama”. 
Konflik tersebut mengakibatkan penggusuran 
tanaman sawit yang pada kenyataannya 
di lahan tersebut sebagian petani sudah 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
kepada negara. Petani mulai menggarap lahan 
sejak tahun 1990 sedangkan info yang didapat 
oleh Junawal, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 
Koperasi “Maju Bersama” memperoleh izin 
pada 14 April 2009 dengan No. 32 dari Bupati 
Kabupaten Tebo seluas 2263,74 ha.

“Petani menolak ganti rugi yag 
ditawarkan oleh pihak Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Koperasi “Maju Bersama” sebesar Rp. 
65.000/Batang tanaman sawit yang sudah 
dipanen oleh petani dan penggusuran sepihak 
yang kemudian petani tidak mendapatkan 
ganti rugi atas tanaman sawit yang berumur 
kurang dari 1 tahun, jika tidak berkenan 

(Foto) Foto bersama delegasi SPI bersama dengan Kementerian Kehutanan (03/02).

untuk bergabung dengan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi “Maju Bersama”. Alasan para petani yaitu karena ketidak jelasan status Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi “Maju Bersama” tersebut. Maka dari pada itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dituntut untuk 
segera menyelesaikan konflik-konflik di kawasan hutan dengan berprinsip pada keadilan bagi petani,” papar Junawal.

Menanggapi itu semua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Prie Supriadi selaku Inspektur Jenderal 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan, telah dibentuk suatu tim penyelesaian konflik di kawasan hutan sebagai bukti 
keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan konflik di kawasan hutan.

“Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melakukan pertemuan rutin setiap minggunya untuk mendiskusikan permasalahan dengan 
tim penyelesaian konflik tersebut,” sebut Prie di ruang Audiensi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di akhir pertemuan Prie Supriadi berjanji, dokumen seluruh konflik anggota yang diserahkan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) kepada 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan bersama tim.#

Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan www.spi.or.id
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JAKARTA. Banteng tua itu telah meninggalkan kita semua. Banteng tua yang tak kenal lelah 
membela petani kecil yang dipinggirkan, banteng tua yang tak pernah letih memperjuangkan 
hak-hak petani kecil yang kerap diabaikan. Sugiatmo atau yang lebih akrab dipanggil Mamock, 
berpulang ke rahmatullah pada Rabu shubuh, 04 Februari 2015.

Semasa hidupnya, pria kelahiran Solo, 6 Maret 1947 ini adalah potret seorang pejuang 
tani yang tak lekang dimakan zaman. Pada 1986, Mamock mulai bergabung di beberapa 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan merupakan seorang Community Organizer 
(CO) yang cukup handal. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, suami dari Lindawati ini 

membentuk Himpunan Petani Mandiri Jawa Tengah (HPMJT) yang 
kemudian pada 1998 melebur ke Federasi Serikat Petani Indonesia 
(FSPI) hingga kini berganti menjadi unitaris menjadi Serikat Petani 
Indonesia (SPI).

Pria yang memiliki 4 orang anak ini mengatakan bahwa Serikat 
Petani Indonesia (SPI) adalah satu-satunya organisasi massa 
perjuangan petani independen yang konsisten dalam perjuangan 
reforma agraria. Mamock juga berpendapat bahwasanya setiap 
jengkal tanah di dunia ini pasti membuat masalah. Oleh karena 
itu, Mamock masih memegang teguh prinsip “rukun enteng” yakni 
bagaimana dengan kerukunan itu segala sesuatunya bisa dilakukan 
dan diselesaikan.

Anggota Majelis Nasional Petani 
(MNP) SPI untuk wilayah Jawa Tengah ini 
mengatakan bahwa dia akan terus mengawal 
SPI untuk tetap memperjuangkan petani 
demi mewujudkan pembaruan agrarian dan 
keadilan sosial. “SPI ini adalah masa depan 
cerah petani Indonesia, oleh karena itu saya 
akan terus mengawal dan mengawasi SPI ini 
diminta ataupun tidak diminta” ungkapnya.

Mamock juga mengungkapkan 
bahwasanya semulia-mulianya manusia itu 
adalah petani.

“Kalau petani tidak ada kita mau makan 
apa?” tegasnya di suatu kesempatan.

Edy Sutrisno, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Jawa Tengah 
menyampaikan, Pak Mamock adalah teladan 
bagi semua kader petani (SPI).

"Di usianya yang lanjut, Pak Mamock 
masih sering turun langsung ke basis-basis 
untuk sekedar ngobrol, rapat, diskusi, hingga 
memecahkan masalah bersama petani," tutur 
Edy.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI merasa 
cukup kehilangan sahabat sekaligus gurunya 
tersebut. Menurutnya Pak Mamock adalah 
seorang yang cukup berdedikasi tinggi, 
berkomitmen, dan pantang menyerah dalam 
memperjuangkan kepentingan petani kecil.

"Sebagai pribadi saya cukup kehilangan 
beliau. SPI sendiri sebagai organisasi massa 
berbasis petani kecil. buruh tani, dan petani 
tak berlahan juga sangat kehilangan salah 
satu kader terbaiknya ini. Semoga Tuhan 
Yang Maha Kuasa menerima semua amal 
ibadahnya," imbuh Henry.

(Foto). Almar-
hum Sugiatmo 
(Mamock) se-
dang berorasi 
dalam acara 
tolak WTO di 
Bali, Desem-
ber 2013

Selamat Jalan, Pak Mamock
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Masyarakat Pedesaan Tetap Kurang 
Bahagia Dibandingkan Perkotaan

Indeks Kebahagiaan 2014:

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengeluarkan laporan Indeks kebahagiaan. Salah satu hasil yang perlu dicermati adalah indeks 
kebahagiaan orang desa lebih rendah dari orang kota dengan perbandingan 66, 95 : 69,62. Hasil indeks tersebut lebih tinggi dari indeks 
kebahagiaan tahun sebelumnya dengan rasio 65, 92 : 69,62, namun perbedaan kenaikan indeks kebahagiaan tetap lebih tinggi untuk orang 
perkotaan. Mereka mempunyai perbedaan yang utama atas tingkat kepuasan aspek-aspek kehidupan yakni pendapatan, kondisi rumah & aset, 
dan pekerjaan. Sementara aspek-aspek kehidupan yang lain dan tidak memiliki kontribusi utama adalah pendidikan, kesehatan, ketersediaan 
waktu luang, hubungan sosial, keharmonisan keluarga, dan kondisi lingkungan.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, bila memperhatikan hasil laporan BPS yang terkait dengan pekerjaan, 
pendapatan dan kondisi rumah dan aset, indeks kebahagiaan orang desa yang lebih rendah dari orang kota boleh jadi suatu hal yang wajar. 
Pandangan atas kondisi rumah dan aset menjadi penting karena hal tersebut menjadi indikator nyata dari keberhasilan Petani atau orang desa 
dari pekerjaan berikut pendapatan mereka. Sementara pada sisi lain, pekerjaan dan pendapatan bisa menjadi dampak dari suatu kebijakan 
dari Pemerintah. Oleh karena itu, Henry melanjutkan ada dua hal yang selanjutnya bisa dijadikan pertimbangan mengapa indeks kebahagiaan 
masyarakat desa lebih rendah.

“Pertama, angka kemiskinan penduduk perdesaan pada tahun 2014 lebih besar dari perkotaan. Bahkan indeks kedalaman dan indeks 
keparahan kemiskinan desa lebih dari kemiskinan kota. Kedua, Nilai Tukar Petani selama tahun 2014 kurang menunjukkan perkembangan 
kesejahteraan petani, terkhusus pada petani tanaman pangan dan perkebunan di tengah usaha keras pemerintah dalam mewujudkan 
swasembada pangan dan peningkatan devisa negara melalui perluasan perkebunan berorientasi ekspor,” papar Henry di Jakarta (12/02).

Henry menegaskan, pekerjaan bertani menjadi tidak aman ketika pembiaran atas impor pangan dan ketidakstabilan harga pasar terjadi, 
selanjutnya petani tidak mendapatkan insentif yang berarti. Hal ini yang akhirnya mendorong petani untuk keluar dari pertanian dan perdesaan.

“Selama 2014, BPS mencatat tenaga kerja pertanian berkurang hingga mencapai 1,86 juta orang. Di samping itu, persoalan tanah dan konflik 
agraria kian meningkat tahun ke tahun. Pada tahun 2014, SPI mencatat telah terjadi 29 konflik terbuka yang mencuat ke permukaan dan 114 
konflik yang masih berkecamuk di akar rumput,” ungkap Henry.

Henry memaparkan, dari 143 kasus yang tercatat diperkirakan terdapat ribuan jumlah konflik agraria lainnya yang belum terselesaikan. 
Konflik terbuka tersebut melibatkan berbagai pihak, dengan korban tewas sebanyak 2 orang di pihak petani, 90 orang mengalami kekerasan, 3000 
lebih orang terusir dari lahan pertaniannya, serta 89 orang ditahan. Salah satu penyebab dari konflik tersebut adalah konversi lahan pertanian 
untuk ekspansi korporasi baik untuk pembangunan industri, perumahan maupun infrastruktur – yang didukung oleh UU Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum bagi Pembangunan no.2/2012. Bahkan tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Perpres 39/2014 mengenai daftar Peraturan 
Kepemilikan Modal Asing di Sektor Pertanian yang notabene akan melukai penduduk desa.

“Akhirnya adalah pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat perdesaan. Modal utama 
sudah dimiliki oleh Jokowi, yakni implementasi Nawacita Kedaulatan Pangan yang merupakan sumbangsih dari Petani. Demikian pula 
implementasi UU Sistem Budidaya Pertanian dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ( pasca Judicial Review MK) dan UU Desa,” tutup 
Henry.#
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UU Sumber Daya Air Dibatalkan MK, 
Swasta Tak Boleh Lagi Kuasai Air

JAKARTA. Kabar gembira datang di pertengahan Februari 2015 ini. Mahkamah Konstitusi (MK)  membatalkan keberlakuan secara keseluruhan 
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), pada Rabu (18/02) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Berdasarkan 
putusan Nomor 85/PUU-XII/2013 yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat UU No.7 Tahun 2004 ini tidak memenuhi enam prinsip dasar 
pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Dalam pokok permohonannya, para pemohon (PP Muhammadiyah, Perkumpulan Vanaprastha dan beberapa pemohon perseorangan) 
menjelaskan ada penyelewengan terhadap pertimbangan MK dalam putusan perkara 58-59-60-63/PUU-II/2004 dan perkara 8/PUU-III/2005, 
perihal pengujian UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Penyelewengan norma tersebut  berdampak dalam pelaksanaannya yang 
cenderung membuka peluang privatisasi dan komersialisasi yang merugikan masyarakat. Sejak terbitnya PP No. 16/2005 tentang Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum (PP SPAM), semakin menegaskan kuatnya peran swasta dalam pengelolaan air. Padahal, UU SDA menegaskan, 
pengembangan SPAM merupakan tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah, sehingga penyelenggaranya adalah Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hak Guna Pakai Air menurut UU SDA hanya dinikmati oleh pengelola yang mengambil dari 
sumber air, bukan para konsumen yang menikmati air siap pakai yang sudah didistribusikan.

Dilansir dari website resmi MK, dalam putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005,  MK menyatakan 
bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi 
kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. Jaminan bahwa negara masih tetap 
memegang hak penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas UU SDA. Jaminan ini terlihat 
dalam enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Keenam prinsip dasar tersebut, yakni pengguna sumber daya air untuk 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air.

Selain itu, Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (derivative) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 
1945. Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada 
Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh 
karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa.

“Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan 
pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat,” 
ujar Hakim Konstitusi Aswanto.

Terkait prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip 
yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi. Dengan demikian, tidak ada harga air sebagai komponen 
penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Di samping itu, prinsip ini harus dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak 
mengenakan perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air.

“Oleh karena itu, petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan 
sumber daya air,” sambung Aswanto.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, bagi petani ini suatu keputusan yang sangat 
strategis karena dengan ini akan menghilangkan hak-hak swasta untuk eskploitasi yang selama ini terbukti merampas air petani dan sudah 
terbukti timbulkan konflik di banyak tempat, mulai di Klaten Jawa Tengah, Bogor, Padarincang Banten, dan tempat lainnya.

“Dengan putusan ini agar perusahaan swasta segera menghentikan eksploitasi air dan kembalikan air kepada rakyat dan negara, bukan 
perusaahaan swasta, apalagi swasta asing,” ungkapnya di Medan siang ini (20/02).

Henry menambahkan, keputusan MK ini akan mengembalikan pengelolaan air ke pemerintah untuk kepentingan irigasi dan air minum.
“Kami petani juga berterimakasih kepada Muhammadiyah, Al-Washliyah, ormas dan pihak lainnya yang sudah menuntut UU SDA yang 

berhubungan dengan hajat hidup orang banyak ini,” tambahnya.#

(Foto) Suasana sidang di MK
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Aksi 20.000 orang di Brasil, Tuntut 
Pelaksanaan Reforma Agraria

PORTO ALEGRE - BRASIL. Ribuan aktivis, termasuk anggota organisasi MST - (Gerakan masyarakat tanpa tanah) anggota La Via Campesina 
- menggelar demonstrasi di kota Porto Alegre, Brasil (11/03). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pelaksanaan reformasi agraria, kedaulatan 
pangan dan kebijakan yang pro petani kecil.

Aksi yang dimulai dua hari sebelumnya ini untuk menandai Hari Nasional Petani Perempuan telah terjadi di 21 negara bagian di Brazil, 
dengan lebih dari 20.000 demonstran nasional. Dalam aksi ini La Via Campesina sebagai organisasi petani internasional yang terdiri atas petani 
tak bertanah, petani perempuan dan pemuda desa, bersama-sama menyerukan demonstrasi dengan MST.

"Dalam aksi mobilisasi nasional ini, bersama gerakan petani kecil di seluruh negara bagian di Brasil, tujuan kami adalah untuk sekali lagi 
menempatkan reforma agraria pada agenda nasional dan menuntut pembangunan program untuk produksi pangan sehat untuk sumber makanan 
orang-orang Brasil," jelas salah seorang koordinator La Via Campesina, Cedenir de Oliveira.

Sepanjang bulan Maret, perwakilan dari berbagai gerakan sosial akan mengadakan protes untuk mengecam model pertanian berbasis 

(Foto) Aksi 20.000-an orang menuntut pelaksanaan reforma agraria di Porto Alegre, Brasil (11/03).

Bersambung ke halaman 9
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(Foto) Aksi seribuan petani India menuntut kebijakan pro petani

Aksi Ribuan Petani India, Tuntut 
Kebijakan Pro Petani Kecil

NEW DELHI. Serikat-serikat petunia India bersama AICCFM (All India Coordination Committee of Farmers Movement - Komite Koordinasi 
Pergerakan Petani seluruh India) meluncurkan aksi besar menolak kebijakan anti-petani yang berbentuk perjanjian kerahasiaan dan untuk 
mencari resolusi terhadap beberapa isu yang berkaitan dengan mata pencaharian pertanian, melalui Kisan Maha Panchayat di jantung ibukota 
India, di New Delhi (18/03). 

Melalui aksi ini, ribuan petani telah memutuskan untuk tetap tinggal di jalanan di depan gedung parlemen di ibukota India sampai 
pemerintah melibatkan mereka dalam dialog untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanian.

Pemerintah India sudah cukup banyak menghasilkan kebijakan yang anti petani kecil. Mulai dari pelegalan perampasan tanah, 
mempromosikan tanaman rekayasa genetik, kurangnya harga yang adil dan menguntungkan bagi produk pertanian petani kecil. Oleh karena 
itu massa aksi menuntut komisi pendapatan petani, menghapus pertanian dari perjanjian perdagangan bebas termasuk WTO, hingga bantuan 
bencana yang memadai bagi petani.

Penderitaan kaum tani cukup akut di India, ditandai dengan tingginya tingkat bunuh diri petani. Selama pemerintah menerapkan kebijakan 
perjanjian rahasia, sejak Mei 2014, lebih dari 7000 petani telah bunuh diri. Pemerintah, bukannya meningkatkan alokasi anggaran untuk 
menangani krisis agraria, malah secara drastis mengurangi anggaran pertanian dari sekitar 31 ribu crore pada 2014-15 menjadi sekitar 25 ribu 
crores di 2015-16. Bahkan, pengeluaran anggaran untuk Departemen Pertanian dan Koperasi serta untuk peternakan dan perikanan turun ke 
tingkat yang paling rendah sejak lima tahun belakangan.

Dalam aksi ini, semua serikat mengancam untuk meningkatkan aksi dan agitasinya mereka jika Undang-Undang Pembebasan Lahan 2013 
(yang melegalkan perampasan lahan) tidak dibatalkan kembali oleh pemerintah. Dalam perdebatan saat ini berlangsung di Parlemen, serikat-
serikat petani mengawasi partai-partai politik yang siap mengorbankan kepentingan petani dan ketahanan pangan negaranya, dan malah dengan 
ceroboh mendukung pertanian berbasis industri.

"Kami ingin memperingatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi peningkatan perlawanan dari warga yang berjuang untuk hak 
dasar mereka untuk mata pencaharian. Bahkan sebuah analisis awal menunjukkan bahwa setidaknya 50% dari puluhan lakh hektar yang telah 
diperoleh atas nama bank tanah, koridor industri, koridor angkutan, jalan raya, bandara, dan sebagainya tetap terlantar dan tidak digunakan. 
Padahal, rata-rata rumah tangga tani India hanya memiliki sekitar satu hektar pemilikan tanah, ini berarti perampasan tanah petani berlangsung, 
dan ini benar-benar tidak dapat diterima. Inilah mengapa penting untuk menerbitkan kebijakan pro petani kecil," tutur Yudvir Singh, mewakili 
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Tolak Perampasan Lahan
www.spi.or.id

industri yang dilakukan di seluruh negeri.
"Tahun ini kami akan mendapat 

dukungan dari gerakan sosial perkotaan 
dan serikat buruh yang akan memobilisasi 
hak-hak pekerja dan reformasi politik," 
ungkap koordinator nasional MST Debora.

Menurut data pemerintahan Brasil, 
petani kecil membuat 33 persen dari 
produk domestik bruto pertanian Brasil 
dan menempati 74 persen dari angkatan 
kerja di pedesaan. Namun ironisnya, 
pertanian skala kecil hanya menerima 
25 persen dari total pengeluaran publik 
dibandingkan dengan pertanian skala 
besar, yang menerima 75 persen. Hukum 
Brasil mendefinisikan petani kecil sebagai 
seseorang yang memiliki tanah antara 
5-110 hektar tanah (tergantung pada 
lokasi), menggunakan sebagian besar 
tenaga kerjanya dari keluarga sendiri, dan 
yang sumber penghasilan utama terkait 
dengan kegiatan pertanian.

Aksi ini besar kemungkinan akan 
berlanjut hingga April, sekaligus 
memperingati 'Red April', Hari Perjuangan 
Petani Internasional, dimana pada April 1996 terjadi pembantaian 19 petani MST yang tewas karena mempertahankan lahannya di negara bagian 
Para.#

Sambungan dari hal. 7

(Foto) Aksi 20.000-an orang menuntut pelaksanaan reforma agraria di Porto Alegre, Brasil (11/03). (Sumber foto: 
teleur.tv)

AICFFFM.
Shri Ajmer Singh Lakhowal, Preside, BKU Punjab mengatakan sebelum pemilihan umum, pemerintah menekankan akan meningkatkan 

pendapatan petani, karena pertanian adalah sektor yang meraup tenaga kerja paling banyak di India.
"Apakah itu adalah rencana yang dilaporkan untuk membongkar sistem pengadaan di negara ini atas nama laporan Komite Tingkat Tinggi 

untuk restrukturisasi sistem atau tidak adanya gerakan untuk  yang memberikan margin minimal 50% dari biaya tanam, sudah jelas bahwa 
pemerintah ini tidak berkomitmen untuk menghidupkan kembali pertanian atau mengamankan pendapatan yang layak untuk rumah tangga 
pertanian. Kami menuntut setidaknya harga pembelian 50% setelahi biaya produks. Kita perlu sebuah sistem yang menciptakan solusi untuk 
keamanan pangan konsumen dan keamanan mata pencaharian petani, "katanya.

Sementara itu menurut Shri Rakesh Tikait, juru bicara nasional Bhartiya Kisan Union (BKU - Ormas Tani India) menuntut pemerintah 
membentuk Komisi Pendapatan Pertanian untuk menjamin pendapatan hidup minimum bagi semua rumah tangga petani. Sementara pendapatan 
hidup tersebut dapat dipastikan melalui keputusan harga yang memadai, adil dan menguntungkan ditambah dengan pengadaan dan mekanisme 
intervensi pasar lainnya, ada juga kebutuhan untuk mengkompensasi kerugian akibat berbagai bencana alam termasuk serangan binatang buas 
pada tanaman. Dia juga menuntut agar semua tunggakan petani tebu harus dibayar segera dari industri gula.

"Pemerintah menunjukkan sikap pro-industri dengan mendorong petani untuk menggunakan GMO yang tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, 
dan tidak aman dalam kegiatan pertaniannya. Kami ingin semua uji coba lapangan terbuka tanaman GM dihentikan segera di negara ini, karena 
uji udara terbuka tersebut tidak hanya menimbulkan risiko kontaminasi tetapi juga risiko penolakan perdagangan. Selanjutnya, setiap langkah 
menuju liberalisasi perdagangan di bidang pertanian baik melalui WTO dengan atau melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) tidak dapat 
kita terima. FTA seperti Kemitraan Komprehensif Regional Economic (RCEP) dan FTA India Uni Eropa akan mengakibatkan pemotongan tarif 
pertanian dan memungkinkan impor makanan bersubsidi murah yang selanjutnya akan menekan harga di tingkat petani dan secara drastis 
mempengaruhi mata pencaharian petani. Isu-isu dengan perjanjian tentang pertanian tidak terbatas pada pengadaan tapi fakta bahwa kita 
mendapatkan harga pertanian yang tidak adil. Pemerintah harus segera melepas semua klausul yang berhubungan dengan pertanian," sambung 
Shri Yudhvir Singh.

Satu hal yang penting untuk dicatat adalah serikat-serikat petani yang melakukan aksi ini tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. 
Para petani datang sendiri dengan inisiatif dan sumber dayanya sendiri karena sadar mereka harus bergerak dan bersatu menyuarakan haknya 
kepada pemerintah.#
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PBB Lanjutkan Proses Pembahasan 
Deklarasi Hak Asasi Petani

JENEWA. Sesi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan telah berlangsung di 
Jenewa, 2-6 Februari 2015.

Di sesi khusus ini, negara-negara anggota PBB bersama gerakan rakyat membahas proses deklarasi hak asasi petani dan masyarakat yang 
bekerja di pedesaan.

Serikat Petani Indonesia (SPI) yang memotori inisiatif ini sejak 15 tahun yang lalu juga hadir. SPI bersama delegasi La Via Campesina, gerakan 
petani internasional, memiliki misi penting agar deklarasi ini segera digolkan. Konflik agraria dan masalah kemiskinan, kelaparan petani dan 
masyarakat pedesaan harus segera diatasi oleh negara-negara di dunia. Deklarasi ini menjadi salah satu solusi masalah-masalah mendasar 
petani dan pedesaan. Selain delegasi La Via Campesina mewakili Eropa, Asia, Afrika dan Amerika Latin, juga hadir perwakilan dari penggembala, 
masyarakat adat dan nelayan.

Resolusi Dewan HAM PBB No. 26/26 pada tahun 2014 lalu memberikan mandat yang jelas untuk proses negosiasi, finalisasi dan penyerahan 
sebuah naskah deklarasi hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Proses penggodokan deklarasi ini sudah berlangsung di PBB 
sejak tahun 2008.

Pada sesi kali ini, Ketua sidang dari Bolivia, Angelica Navarro mengusulkan sebuah naskah awal. Selama lima hari, negara-negara dan gerakan 
rakyat membahas naskah deklarasi tersebut. Banyak negara yang mendukung, namun ada juga yang menolak. Penolakan terutama masih 
berasal dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Korea Selatan. Alasan utama mereka adalah keberatan terhadap hak-hak baru untuk petani, 
serta masalah prosedur. Keempat negara ini pula yang mengambil suara penolakan pada resolusi 26/26 lalu. Sementara itu, negara-negara lain, 
terutama Indonesia, mendukung penuh proses deklarasi ini.

Di sisi lain, delegasi petani berkontribusi aktif baik pada proses dan pembahasan isi naskah deklarasi.
“Kita memang menekankan pada hak atas tanah, hak atas benih, hak pendapatan yang layak, hak-hak perempuan pedesaan dan kewajiban 

negara,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum SPI yang merupakan salah satu delegasi.
“Pada umumnya, kita menerima naskah deklarasi hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan yang diusukan Bolivia, karena 

naskah tersebut sudah mencakup masalah-masalah utama petani dan hak-hak kunci untuk kita yang harus diakui dan dilindungi dalam hukum 
internasional. Kita juga senang karena proses ini sangat terbuka untuk kita, gerakan rakyat,” tuturnya.

“Kita puas sekali karena naskah deklarasi ini sangat memperhatikan perempuan pedesaan. Peran kita sangat diakui,” komentar pemimpin 
perempuan petani dari Perancis, Genevieve Savigny.

Pada penutupan sesi khusus ini, negara-negara akhirnya sepakat untuk meneruskan proses pembahasan dan negosiasi naskah deklarasi. 
Pada Jumat (6/2) sesi khusus mengadopsi dokumen laporan dan kesimpulan. Naskah deklarasi hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di 
pedesaan akan menjadi basis negosiasi pada sesi selanjutnya (sesi ketiga), yang mungkin akan berlangsung pada tahun 2016.#

Globalkan Harapan, 
Globalkan Perjuangan

viacampesina.org
www.viacampesina.org
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Harga Beras Melambung, Peringatan 
Bagi Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA. Melambungnya harga beras di tingkat pedagang ternyata kurang dinikmati oleh petani padi sendiri. Dari, Pati Jawa Tengah, harga beras 
premium di pedagang mencapai Rp 11.000 – Rp 12.000 per kilogram dari yang biasanya Rp 8.300 – Rp 9.000 per kilogramnya.

“Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani hanya Rp 4.000 per kilogram dari yang biasanya Rp 3.500 per kilogram. Di penggilingan 
beras harganya jadi Rp 8.600 per kilogram dan menjadi Rp 11.000 – Rp 12.000 di tingkat pedagang,” kata Edi Sutrisno, Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI)  (24/02).

Edi mengemukakan, harga jual beras yang melambung di tingkat pedagang tidaklah signifikan dengan kenaikan harga beli gabah di tingkat 
petani.

“Mata rantainya terlalu panjang, dari kami petani ke pengepul ke penggilingan ke pedagang lalu ke konsumen. Ini yang harusnya dipotong 
langsung,” ungkapnya.

Berbeda dengan di Pulau Jawa, Di Padang, Sumatera Barat, harga beras justru mengalami penurunan dari yang biasanya mencapai Rp 12.000 
per kilogram menjadi Rp 10,800.

“Harga jual beras di Kabupaten Agam juga menurun, mencapai Rp 10.500 per kilogramnya dari yang biasanya Rp 13.000 per kilogram untuk 
beras premium,” kata Irwan Piliang, Ketua BPW SPI Sumatera Barat.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kenaikan harga beras ini seharusnya menjadi peringatan bagi 
pemerintah yang sedang mengejar target peningkatan produksi pangan, dan itu tidak artinya jika ada permasalahan di rantai pasok atau distribusi 
pangan.

“Kenaikan harga beras bisa menjadi masalah bagi petani yang juga sebagai konsumen beras,” sebut Henry Saragih dari Padang, Sumatera 
Barat, pagi ini (24/02).

Henry melanjutkan, perbedaan harga di petani dan pedagang ini akibat kurang berfungsinya Bulog. Menurutnya perlu adanya pengaturan 
secara khusus dalam distribusi pangan yang seharusnya berbeda dari pengaturan distribusi barang lainnya. Pengaturan pangan harus di bawah 
kendali negara, karena negara berkewajiban menjamin dan memenuhi salah satu hak dasar rakyat ini. Sayangnya kondisi tersebut jauh panggang 
dari api. Kebijakan pangan negeri ini masih diserahkan kepada pasar. Sehingga fluktuasi harga pangan sulit dikendalikan oleh pemerintah. 
Akibatnya harga pangan melambung tinggi, tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin, di sisi lain petani sebagai produsen pangan justru tidak 
menikmatinya.

“Bulog harusnya jadi lembaga yang sangat sentral dalam menampung, mendistirbusikan dan menyimpan produksi pangan dalam negeri. 
Bulog harus memotong mata rantai antara petani dengan pengepul dan tengkulak,” imbuhnya.

Oleh karena itu Henry melanjutkan, adalah hal yang mendesak bagi pemerintah untuk mengaktifkan kembali lagi koperasi-koperasi di 
pedesaaan yang berfungsi untuk mengelola pemasaran produksi-produksi pertanian petani khususnya dalam hal ini pangan dan memberikan 
peran yang sangat besar kepada organisasi tani dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan  distribusi dan 
pemasaran produk-produk pertanian tersebut.

“Dalam upaya meningkatkan produksi, pemerintah jangan menunda-nunda lagi program pembaruan agraria untuk kedaulatan pangan yang 
telah dicanangkan, segera distribusikan tanah-tanah  baik yang dikuasai oleh negara maupun  pihak swasta yang berlebihan kepada orang-orang 
tak bertanah d pedesaan khsususnya untuk memproduksi bahan makanan dan menghentikan alih fungsi lahan pertanian. Itu kan semua sudah 

(Foto) Petani menanam di sawahnya (sumber foto: google)
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NTP Awal Tahun 2015, Hortikultura 
Tergelincir, Perkebunan Rakyat Makin 
Terpuruk, Tanaman Pangan Bernafas Lega

JAKARTA. Pada bulan Januari 2015, Nilai Tukar Petani (NTP) 
tanaman Hortikultura turun sebesar 0,43 % dari 102,48 
ke 102,40.Demikian BPS melaporkan perkembangan NTP 
terakhir pada hari Senin (2/2/15). Penurunan NTP awal 
tahun tersebut kembali disebabkan oleh turunnya harga 
cabe merah dan cabe rawit – merujuk pada Kementerian 
perdagangan pada bulan Januari harga cabe merah biasa dan 
keriting menurun dari Rp 60.000 hingga Rp 28.000

BPS menyatakan indeks yang diterima oleh petani 
hortikultura dari hasil penjualan hasil pertaniannya sebesar 
turun 0,43 %, sementara indeks yang harus dibayar oleh 
petani hanya turun sebesar 0,02 %. Meskipun terjadi 
penurunan atau deflasi, juga mungkin disebabkan oleh 
penurunan harga BBM pada Januari, namun masih terjadi 
kenaikan harga atau inflasi dari komponen bahan makanan. 
Tentu saja hal ini tetap menjadi beban bagi petani yang juga 
konsumen bahan makanan, baik yang segar maupun olahan.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), 
secara umum perkembangan usaha tani hortikultura 
menunjukkan hasil positif bagi petani. Justru karena itu 
pula usaha tani Hortikultura juga menjadi lirikan bagi 
investor, terkhusus investor asing, meskipun UU Hortikultura 
membatasi investasi hingga 30 %.

“Sayangnya lirikan tersebut menarik hati pemerintah, 
dalam ini BKPM, sehingga berniat untuk membuat Perpu 
agar investasi di sub-sektor Hortikultura bisa lebih besar 
lagi. Tentu hal tersebut menjadi peringatan bagi Presiden 
Jokowi dan menteri-menterinya agar ingat dengan Nawacita, 
terkhusus mengenai kedaulatan pangan,” papar Henry dari 
Jenewa, Swiss (04/02).

Sementara itu, petani perkebunan rakyat ternyata 
masih mendapatkan nasib yang tidak baik pada awal 
tahun 2015. Setelah terpuruk pada angka 98,03, NTP 
awal tahun turun lagi menjadi 98,02. Nilai tersebut di 
bawah batas kesejahteraan petani yakni 100, sementara 
sektor perkebunan menjadi andalah pemerintah untuk 
mendapatkan devisa melalui ekspor. Tanaman perkebunan 
yang terkait dengan penurunan NTP tersebut adalah kakao 
dan Kopi, komoditas unggulan. Penurunan pengeluaran baik 
konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi pada satu 
sisi adalah positif, namun sayangnya diikuti pula dengan 
penurunan pendapatan dari hasil penjualan kakao dan kopi 
pada sisi yang lain.

Tentu hal yang sangat menyedihkan karena petani kakao 
dan kopi tidak mendapat perlindungan. Sementara banyak 

perusahaan besar bermain dalam sektor ini karena pasar produk Kakao dan Kopi sangat menjanjikan. Dengan demikian dapat dikatakan juga ada 
problem dalam rantai pasok atau rantai pemasaran kedua produk tersebut, sehingga petani masih dalam posisi klasik, yakni keuntungan kecil di 
sektor hulu atau produsen.

Berbeda dengan NTP hortikultura dan perkebunan rakyat, NTP tanaman pangan menunjukkan trend positif dari bulan September 2014 
sampai akhir Januari 2015 dengan capaian angka sebesar 101,23 atau 1.23 point di atas batas dasar 100. Hasil penjualan padi, jagung dan ubi 

Bersambung ke hal. 15
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Lagi, Petani Dikriminalisasi 
di Aceh Tamiang
ACEH TAMIANG. Petani kembali dikriminalisasi.  Tujuh orang petani anggota SPI warga Kampung Tengku Tinggi, Tanjung Lipat I, Tanjung Lipat 
II di Kecamatan Bendahara dan Kampung Paya Rehat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh ditahan dan ditetapkan sebagai 
tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah Aceh, pada 14 dan 15 Februari 2015.

Menurut keterangan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Aceh Azhari Sudrajat, tindakan kriminalisasi terhadap para petani tersebut 
merupakan dampak dari konflik agraria yang terjadi sejak kehadiran PT. Parasawita di tahun 1980, dimana tanah seluas 144 ha yang dimiliki oleh 
masyarakat empat desa dalam dua kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang dikuasai secara paksa oleh pihak perusahaan PT. Parasawita dengan 
berbagai cara yang melawan hukum.

Azhari melanjutkan, upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah terhadap konflik agraria yang terjadi tidak jelas dan tidak kunjung selesai 
bahkan terkesan pemerintah bersama aparat keamanan lebih berpihak kepada PT. Parasawita yang sejak tahun 2011 diambil alih oleh PT. Rapala. 
Hal ini mengakibatkan para petani mengalami intimidasi, perusakan kebun dan lahan pertanian, penculikan sampai  pada upaya kriminalisasi 
yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang didukung oleh pemerintah beserta aparat keamanan.

“Alhamdulillah hari ini Polda aceh sudah melakukan penangguhan penahanan terhadap para petani dengan jaminan dari beberapa anggota 
DPR Aceh,” papar Ari di Aceh Tamiang, kemarin. (24/02)

Menanggapi hal ini Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah menyatakan protes keras terhadap upaya 
penyelesaian konflik agraria yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan di Aceh, sehingga para petani mengalami intimidasi, perusakan 
kebun dan lahan pertanian, sampai pada upaya kriminalisasi terhadap 7 (tujuh) orang petani.

“Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk segera mengkoreksi kebijakan pemberian HGU terhadap PT 
Parasawita/PT. Rapala di lahan yang telah di kuasai dan dikelola oleh masyarakat dan segera mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat. 
Segera kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi dan pencarian fakta 
terhadap konflik agraria yang terjadi, sehingga mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Petani,” ungkap Agus Ruli di Jakarta kemarin (24/02).

Keluarga besar Tabloid 
Pembaruan Tani beserta 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
mengucapkan turut berduka cita 
atas meninggalnya Sugiatmo 
(Mamock). Semoga kebaikan 
amal ibadah beliau semasa hidup 
diterima di sisi-Nya
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Hama Serang Tanaman Petani 
SPI Gunungkidul, Yogyakarta

GUNUNGKIDUL. Petani Serikat Petani Indonesia (SPI) di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta resah. Pasalnya, sudah hampir dua minggu tanaman 
mereka terserang hama wereng dan ulat.

Menurut penuturan Suher, petani SPI Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong, hama tersebut menyerang seluruh tanaman yang ada di ladang 
seperti padi, jagung, kedelai dan kacang.

“Ulat memakan daun tanaman, akibatnya tanaman tidak bisa menghasilkan buah dengan jumlah yang maksimal. Wereng juga menyerang 
tanaman padi saya, pucuk-pucuk daunnya mulai berubah warna kemerah-merahan. Di sekitar sini sudah tiga hektar lahan yang terserang hama 
ini,” tutur Suher  (27/01).

Suher menuturkan, wereng biasanya mulai menyerang ketika tanaman padi berusia satu bulan. Akibatnya serangan wereng membuat padi 
tidak berisi.

Hal serupa terjadi di wilayah Ngeposari Semanu. Selain diserang wereng, tanaman padi di Ngeposari juga diserang hama uret. Salah satu 
petani di Kranggan, Budi Hartono mengeluhkan serangan wereng dan uret, ia khawatir petani akan gagal panen.

“Kalau sudah diserang uret ya sudah, habis tanamannya.Uret itu memakan akar tanaman sehingga mati,” terangnya.
Fitri Cahyanto, Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) SPI Kabupaten Gunungkidul menghimbau agar petani lebih mewaspadai adanya 

serangan wereng, hama busuk leher dan uret yang biasanya menyerang tanaman padi. Menurutnya, serangan kedua hama itu terbukti kerap 
memusingkan kepala petani dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar.

“Untuk mengantisipasi serangan hama itu kami segera menerapkan langkah awal di antaranya dengan membuat pematang (bedengan) 
sebagai penahan air dan pemberian pupuk fermentasi secara intensif. Selain itu, juga dibutuhkan pemilihan varietas benih unggul yang lebih tahan 
hama jika ditanam di lahan kering,” papar Fitri Vahyanto.

Fitri Cahyanto menjelaskan, wilayah penyebaran hama uret di Gunungkidul setiap tahun hampir merata di semua wilayah kecamatan. Untuk 
lokasi terparah biasanya menyasar zona tengah meliputi Kecamatan Wonosari,Playen, Karangmojo, Semanu dan Ponjong hingga zona selatan 
meliputi Kecamatan Purwosari, Panggang, Paliyan, Tepus, Girisubo, Saptosari, dan Rongkop.

Fitiri Cahyanto menambahkan, petani juga akan lebih mewaspadai adanya hujan pedatan (berhenti) dalam awal musim tanam akhir tahun ini. 
Sebab kemungkinan munculnya fenomena hujan pedatan masih sangat mungkin terjadi dan berdampak buruk terhadap berbagai jenis tanaman 
baik padimaupun palawija.

“Semoga hal ini menjadi perhatian khusus bagi dinas terkait,yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul, demi 
terwujudnya kedaulatan pangan di Kabupaten Gunungkidul,” tambahnya.#
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MENDATAR
1. Jenis badan usaha    2. Provinsi di Indonesia    6. Tanda nomor kenderaan di Sumatera Utara
8. Tuai, petik    11. Sholat antara Zhuhur dan Maghrib    12. Pengairan    13. Menaruh sesuatu di 
dalam tanah yang dilubangi    14. Transportasi roda tiga    19. Raja hutan    20. Campuran berbagai 
gas yg tidak berwarna dan tidak berbau    22. Waktu setelah matahari terbenam    24. Gerakan air 
laut yang naik turun    26. Pandai, mahir    30. Pesan berbayar    32. Unsur kimia, sangat radioaktif
33. Pohon kelapa    35. Teknik mengeluarkan darah dari tubuh dengan gelas yang diisi api
38. Kerajaan terbesar di nusantara    

MENURUN
1. Lawannya lambat    2. Aku, saya (Betawi, Jakarta)    3. Jalan yang dilalui oleh benda langit dalam 
peredarannya    4. Pendingin ruangan    5. Satuan berat    7. Lapisan kering atau hangus yang 
biasanya melekat pada benda lain    9. Nomor Induk Mahasiswa    10. Kata ganti tunggal   
11. Cerita buruk    14. Air Susu Ibu    15. Lapisan udara yang melingkup bumi    17. Organisme khas 
suatu daerah yang tak ditemukan di tempat lain    18. Sumber kehidupan    19. Surat Izin Mengemudi  
21. Anak Buah Kapal    23. Zat panas pembakar    25. Harapan    26. Bibit    27. Kredit Usaha Rakyat
28. Keseluruhan hewan dalam sebuah habitat    29. Ikan buas    30. Izin Membangun Bangunan
31. Meskipun    34. Usaha Kecil Menengah    36. Makan (Inggris)

Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan
www.spi.or.id

Sambungan dari hal. 10

kayu mampu semakin 
mendatangkan rezeki bagi 
petani tanaman pangan. 
Terkhusus padi, harga 
penjualan Gabah Kering 
Panen di atas harga HPP 
yang masing-masing 
sebesar Rp.3300 dan Rp, 
3350. Kenaikan NTP ini juga 
menunjukkan kemampuan 
petani dalam menanggung 
kenaikan baik biaya biaya 
produksi dan penambahan 
modal (BPPM) untuk 
kelanjutan usaha tani 
petani tanaman pangan, 
diantaranya bibit, pupuk, 
obat-obatan, sewa lahan dan 
upah buruh tani. Hal ini juga 
diuntungkan dari turunnya 
biaya kebutuhan konsumsi 
rumah tangga (KRT) atau 
adanya deflasi pedesaan 
sebesar 0,03 % yang 
kemungkinan disebabkan 
oleh turunnya harga BBM 
pada bulan Januari.

Henry 
menggarisbawahi, kenaikan 
BPPM sebenarnya patut 
juga dipertanyakan karena 
selama bulan Januari 
2015 Presiden Jokowi dan 
Menteri Pertanian gencar 
untuk mengejar target 
peningkatan produksi 
atau swasembada pangan 
dengan memberikan 
bantuan pupuk, benih 
dan traktor, serta 
perbaikan irigasi. Bahkan 
mengerahkan Babinsa 
untuk memastikan petani 
menyempurnakan musim 
tanamnya.

“Sementara BPS tidak 
menyebutkan upah buruh 
tani selama bulan Januari. 
Tentu pada sisi lain hal yang 
positif pula bila kenaikan 
tersebut disebabkan oleh 
kenaikan upah buruh tani 
dan bukan kenaikan input 
produksi di saat Pak Jokowi 
berbasah ria menanam padi 
bersama petani,” tambah 
Henry.#
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SPI Bantul Gelar Pelatihan Pakan 
Alternatif dengan Model Fermentasi

BANTUL. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Bantul, Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Kajian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Bantul melaksanakan pelatihan pakan alternatif dengan model fermentasi di dusun 
Krapyak Kidul, Pundong, Bantul, Yogyakarta (03/02). Pelatihan ini diikuti oleh 50 orang peserta dari enam kecamatan di Bantul yakni, Kecamatan 
Pundong, Jetis, Kretek, Bambanglipuro, Imogiri, dan Bantul, dan turut dihadiri unsur pengurus desa, kecamatan, PPL Kecamatan, dan Dinas 
Pertanian Bantul.

Menurut penuturan Sumantoro, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Bantul, alasan diadakannya model pakan fermentasi ini karena 
melihat kesibukan petani anggota SPI yang setiap hari harus mengelolah sawahnya, yang terkadang dengan berternak malah menyita waktu dan 
cenderung tidak bisa melakukan kegiatan atau kerjaan yang lain.

“Banyak di antara para petani yang kurang bisa memanfaatkan limbah dari sawah, dibiarkan saja mengotori sawah, jalan-jalan dan 
pekarangan rumah. Limbah sawah dan pekarangan di sekitar kita dapat dipergunakan sebagai pakan ternak alternatif dengan teknologi baru, 
seperti model fermentasi yang dibahas dalam pertemuan pelatihan ini,” tutur Sumantoro.

Sementara itu, Muhyidin selaku perwakilan Lakspesdam NU Bantul menyampaikan limbah batang padi (jerami), pohon kedelai (titen), batang 
pisang (Kedebok), jagung, daun-daun kering, maupun rumput sisa makanan ternak yang tidak termakan dapat diolah menjadi pakan pengganti 
selain rumput.

“Limbah tersebut difermentasi dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan disekitar lingkungan kita. Pakan ternak dengan model 
fermentasi ini juga bisa menjawab permasalahan kelangkaan pakan disaat musim kemarau,” ungkap Muhyidin.

Berikut ini tips membuat pakan alternatif dengan metode fermentasi:
Siapkan bahan bahan berupa limbah kedebok pisang, atau jerami, atau titen, atau klobot (kulit jagung), atau daun-daun, atau rumput sisa yang 1. 
tidak dimakan, bakteri penguarai EM4 (peternakan), bekatul, tetes tebu, garam, dapat juga ditambahkan brand (polar), kulit kedelai, ampas 
tahu, ampas singkong serta siapkan juga drum plastik
Bahan berupa limbah tersebut kemudian dicacah, larutkan garam secukupnya, bakteri pengurai EM4 (lima tutup), dan tetes tebu 1 botol serta 2. 
air 10 liter kedalam ember.
Aduk semua bahan hingga merata, lalu masukan ke dalam drum plastik dan padatkan, jika sudah penuh kemudian ditutup rapat-rapat.3. 
Tunggu hingga 6-7 hari lalu berikan pakan yang sudah jadi tersebut pada ternak.4. 

(Foto). Para kader petani SPI sedang mengolah bahan-bahan untuk dijadikan pakan alternatif dengan model fermentasi.


