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INDEKS BERITA

Hari Tani 2015, Dorong Akselerasi 
Redistribusi 9 Juta Hektar Tanah 
untuk Kesejahteraan Petani

CIBALIUNG, BANTEN. Serikat Petani Indonesia (SPI) - Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) - Aliansi Petani Indonesia (API) 
- Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) peringati Hari Tani Nasional (HTN) ke-55 di Cibaliung, Pandeglang, Banten (27/09). 
Foto: Foto bersama petani anggota SPI di peringatan HTN di Banten. Simak ulasan lengkapnya di edisi kali ini.
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Hari Tani 2015, Dorong Akselerasi 
Redistribusi 9 Juta Hektar Tanah 
untuk Kesejahteraan Petani

CIBALIUNG. Presiden RI Joko Widodo batal merayakan Hari Tani Nasional di Cibaliung, Banten pada Minggu (27/09).
“Kami kecewa, tapi kami petani akan tetap bersabar, karena perjuangan butuh kesabaran,” ujar Henry Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia 

(SPI).
Henry menyampaikan, seharusnya Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Tani ke-55 ini yang dihadiri oleh ribuan petani dari 

seantero nusantara, yang juga ditandai dengan pencangkulan lahan. Ini sebagai tanda mulai pembaruan agraria, yakni pembagian tanah seluas 9 
juta hektar yang menjadi mandat Nawacita.

“Sayangnya, baru tadi pagi kami mendapatkan kabar kalau Pak Jokowi batal hadir. Padahal acara ini sudah lama dipersiapkan,” ungkapnya.
“Kami pun sudah menunggu implementasi redistribusi tanah sejak UU Pokok Agraria 1960 disahkan 55 tahun lalu,” kata dia.
Henry mengemukakan, Sensus Pertanian terakhir pada tahun 2013 menyebutkan bahwa mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem.

Foto: Perayaan Hari Tani Nasional ke-55 oleh SPI - API - WAMTI - IPPHTI di Cibaliung, Pandeglang, Banten
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“Kepemilikan lahan rata-rata sekitar 0,3 hektar, jadi sulit sejahtera,” timpal Henry lagi.
Dari total 26,14 juta rumah tangga petani di Indonesia, 14,62 juta (sekitar 56 persen) adalah petani gurem.
Sementara itu, Indonesia terus berusaha membangkitkan perekonomiannya.
“Dalam kerangka inilah redistribusi tanah menjadi kunci untuk pembangunan pedesaan,” terangnya.
“Menurut studi, redistribusi tanah memang berhubungan erat dengan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Ini fakta yang terjadi di 

negara-negara yang kini tinggal landas macam Taiwan, India[i]” sambung Henry.
“Dalam sebuah dokumentasi kita, sekira 100 petani yang rata-rata memiliki tanah kurang lebih 2 hektar sudah sejahtera. Mereka bisa hidup 

dengan layak, juga mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tinggi untuk anak-anak petani[ii],” papar Henry.
“Jadi kita, petani, tak pernah takut itu dengan yang namanya krisis ekonomi–asal bisa bertani di atas tanah sendiri,” tambahnya.
Redistribusi tanah seluas 9 juta hektar tentunya tidak mudah dilaksanakan. Tapi juga tidak sulit, menurut Muhammad Nuruddin, Sekjen 

Aliansi Petani Indonesia (API)
“Luasan tanah tersebut berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang sudah kadaluarsa, atau perusahaan yang nakal. Juga dari tanah-

tanah terlantar[iii],” tuturnya.
“Menurut identifikasi kami, setidaknya lahan-lahan ini ada di kawasan hutan, perkebunan, dan pertambangan.. Paling tidak itu sudah ada 1 

juta hektar yang bisa diredistribusi dalam satu tahun.”
“Jika untuk produksi padi, maka akan ada cadangan sekitar 4 juta ton per tahun,” ujar Muhammad Nuruddin.
Lebih lanjut lagi, tanah-tanah inilah yang bisa digunakan untuk usaha tani, kerajinan, usaha kolektif, oleh petani dan nelayan dan masyarakat 

pedesaan pada umumnya. Jika punya tanah, maka bertani kembali jadi atraktif–yang akan mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, 
juga memperbaiki akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi produktif, terutama tanah.

“Dan yang paling penting, redistribusi tanah atau pembaruan agraria akan menata ulang ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan 
dan pemanfaatan tanah beserta air, benih, dan sumber-sumber agraria lain,” tutup Muhammad Nuruddin.

Maka tak salah jika redistribusi 9 juta hektar ini terlaksana, petani Indonesia akan sejahtera.
“Tak lupa ke depannya selain komitmen atau political will pemerintah, kita juga harus punya organisasi tani yang kuat, plus data yang akurat, 

juga dukungan dari polisi dan militer,” tambah Agusdin Pulungan, dari Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI).
Menurut Gunawan dari Indonesia Human Rights Commission for Social Justice (IHCS), pembaruan agraria juga membutuhkan syarat yang lain, 

yakni elit penguasa yang harus terpisah dari elit bisnis; dan juga birokrasi yang bersih, jujur dan mengerti isu-isu pokok petani.
“Pembaruan agraria jadi PR Jokowi yang harus segera diselesaikan,” tutupnya.#

Foto: Perayaan Hari Tani Nasional ke-55 oleh SPI - API - WAMTI - IPPHTI di Cibaliung, Pandeglang, Banten
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Puluhan Ribu Petani SPI 
Rayakan #HariTani 2015 (1)

JAKARTA. Puluhan ribu petani anggota Serikat Petani Indonesia yang tersebar di 15 provinsi se-Indonesia serempak melaksanakan peringatan 
perayaan Hari Tani Nasional (selanjutnya disebut dengan #HariTani) ke 55 (21/09).

Dari Biereun, Aceh, para petani SPI akan melakukan audiensi ke kantor Dinas Pertanian dan pemerintahan daerah (pemda) setempat.
Dari Medan, Sumatera Utara, 3.000-an petani anggota SPI melakukan long march dari Lapangan Merdeka menuju kantor Gubernur, dan 

kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 “Gubernur Sumatera Utara, diikuti dengan bupati-bupatinya, harus segera melahirkan Perda turunan dari Undang-Undang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani (Perlintan) No. 19 Tahun 2013, yang salah satu isinya adalah pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk mengadakan 
tanah minimum dua hektar kepada petani. Jika petani punya tanah, ia akan berproduksi, kedaulatan paangan tercapai, kemiskinan pun berkurang. 
Itu bagian dari pembaruan agraria,” tegas Zubaidah, Ketua SPI Sumatera Utara (21/09).

Dari Sumatera Barat, aksi massa petani dipusatkan di Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, SPI Sumatera Barat juga melaksanakan diskusi 
bertemakan “Menapak Kedaulatan Pangan Memperkokoh Kedaulatan Bangsa”, bekerjasama dengan KTNA, JKMP4, Bumi Ceria, dan AFTA di 
Padang (21/09).

Dari Riau, petani SPI bersama lembaga dan ormas lainnya yang tergabung dalam ARRRA (Aliansi Rakyat Riau untuk Reforma Agraria) 
merayakan peringatan #HariTani dengan melakukan mobilisasi massa dan long march menuju kantor gubernur di Pekanbaru (21/09).

Misngadi, perwakilan SPI Riau mengemukakan, dalam peringatan #haritani tahun ini, massa aksi menyampaikan 10 tuntutannya kepada 

Foto: Aksi petani SPI Sumatera Utara rayakan Hari Tani Nasional ke-55 di Medan, Sumatera Utara.
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pemerintah Provinsi Riau.
“Beberapa di antaranya adalah kami mendesak pemerintah untuk mencabut izin korporasi perusak lingkungan dan perampas tanah rakyat; 

hentikan bencana asap, stop kriminalisasi petani dan pejuang agraria, dan promosikan pangan yang sehat untuk rakyat,” tutur Misngadi.
Dari Bengkulu petani melakukan audiensi dengan Gubernur dan BPN untuk penyelesaian sengketa agraria.
Hendarman, Ketua SPI Bengkulu mengemukakan, dari audiensi dengan Gubernur Bengkulu yang diwakilkan oleh Sekda, pemerintah akan 

melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai konflik agraria yang dialami oleh petani SPI, dan mendukung penuh program redistribusi 
lahan yang merupakan bagian dari konsep pembaruan agraria dan akan mengawalnya penuh sehingga tepat sasaran.

“Kalau dari BPN, mereka bersama kami petani akan melakukan pendataan lahan-lahan obyek landreform untuk kemudian diredistribusi 
kepada petani tak bertanah, sesuai dengan SKB empat menteri, Permenhut 52, dan Surat Edaran Menteri Kehutanan. Pihak gubernur juga sudah 
setuju akan mendanai pendataan ini,” sambung Hendarman (21/09).

Dari Jambi, setelah sebelumnya melakukan rapat akbar di Kabupaten Merangin, kali ini para petani laksanakan aksi massa di Kabupaten Tebo.
Dari Sumatera Selatan, petani SPI lakukan aksi simpatik, diskusi dan pameran hasil pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Jembatan 

Ampera, (22/09).
Dari Lampung, petani SPI rayakan hari raya kaum tani ini dengan melakukan rapat akbar dan panggung kesenian di Kabupaten Tanggamus.
Muhlasin, Ketua SPI Lampung berharap, semoga pemerintahan Jokowi – JK menyegerakan pelaksanaan pembaruan agraria untuk kedaulatan 

pangan dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan yang tahun ini semakin meningkat.
“Aksi peringatan #haritani di Lampung ini kami selenggarakan sehari penuh, mulai dari pagi hingga malam hari. Alhamdulillah antusiasmenya 

luar biasa,” kata Muhlasin (21/09).
Dari Lebak, Banten, ratusan petani SPI bersama mahasiswa, dan gerakan massa sipil lainnya lakukan aksi massa dan long march menuju 

kantor Bupati Lebak (21/09).
Aksi petani SPI Lebak, Banten ini mendesak BPN agar segera menertibkan tanah milik petani yang diserobot oleh perusahaan.
“Pihak perusahaan yang dibekingi oleh oknum aparat, selama ini bertindak sewenang-wenang kepada kami petani, dengan membakar gubuk 

kami dan mengusir kami dari lahan,” kata Omo, salah seorang petani SPI yang ikut aksi ini (21/09).
Dari Jawa Barat, ribuan petani SPI antusias hadiri rapat akbar di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Ketua Umum SPI Henry 

Saragih yang hadir dalam acara ini sampaikan, rakyat Indonesia memperingati #Hari Tani. Peringatan ini merupakan momen historis bagi kaum 
tani, karena hak-hak petani dan peran penting mereka diakui oleh negara.

Henry melanjutkan, petani juga merayakan UU Pokok Agraria 1960 yang merupakan payung hukum hak atas tanah. Semuanya termaktub 
dalam Keppres No. 163 tahun 1963 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Soekarno.

“SPI selalu rayakan #HariTani dengan suka cita sejak 1998. Tahun ini, momen historis tahun 1963 tersebut akan berulang. Presiden RI Joko 

Foto: Aksi petani SPI Riau bersama koalisi rayakan Hari Tani Nasional ke-55 di Pekanbaru

Bersambung ke hal. 14
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Hari Tani Nasional 2015: Pentingnya 
Seluruh Rakyat Merayakan #HariTani

JAKARTA. Hari Tani Nasional dirayakan dengan suka cita setiap tanggal 24 September setiap tahunnya oleh kaum tani Indonesia.
Ditilik dari sejarahnya, peringatan Hari Tani Nasional ini mencerminkan harapan yang amat besar. Pada tahun 1960, Presiden RI Soekarno 

menetapkan Undang-Undang (UU) No. 5/1960–yang lebih dikenal dengan UU Pokok Agraria. UU inilah yang menjadi harapan besar untuk 
redistribusi tanah, air dan benih bagi rakyat tani Indonesia.

Semangat inilah yang mendasari keriaan petani setiap tahunnya. Maka tak heran tiap tanggal 24 September, pesan-pesan yang kerap muncul 
adalah yang bertujuan membongkar ketidakadilan struktur agraria. Juga pesan-pesan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat 
pedesaan.

Hal ini karena mayoritas petani masih gurem. Akses terhadap tanah, air, benih, permodalan juga masih sulit. Sementara itu, kaum tani malah 
jadi yang paling terancam kelaparan, juga kemiskinan. Di banyak daerah, petani kita kerap bertempur dengan aparat negara dan swasta–demi 
menanam pangan.

Semangat Hari Tani Nasional masih sangat relevan hingga saat ini. Tanah adalah modal dasar bertani. Kepemilikan tanah rata-rata petani 
cuma 0.3 hektar per keluarga. Nawacita Jokowi memandatkan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar.

Air apalagi. Di tahun 2015 ini kita terpapar El Nino. Kekeringan melanda puluhan kabupaten. Irigasi masih rusak 52 persen. Air minum sehat 
masih menjadi kendala di pedesaan maupun perkotaan! Hari Tani Nasional juga tak luput menyoroti hak atas air, terutama untuk produksi pangan 
dan kelangsungan hidup masyarakat desa.

Petani adalah sokoguru bangsa. Mereka penyedia pangan di meja makan semua. Namun petani sering kali dilupakan. Profesi petani tak lagi 
atraktif. Pun konotasi petani Indonesia itu gurem, kucel, miskin, bodoh.

Padahal, kaum tani setiap hari tetap bergerak: menuntut haknya, mengelola tanah, berproduksi, berorganisasi.
Hari Tani Nasional harus diperingati segenap bangsa Indonesia dengan kegembiraan. Bahwa kita masih punya petani, bahwa kita harus selalu 

menyejahterakan petani. Keppres 169 tahun 1963 menjadi bukti pentingnya peran dan posisi petani di negeri ini.
Maka sadarilah, bahwa misi-misi untuk mencapai hak atas tanah (ada ribuan konflik tanah hingga jutaan hektar, dan ratusan ribu keluarga 

yang menghadapi masalah tanah), hak atas air, serta produksi pangan lokal nan sehat–demi kedaulatan pangan–adalah misi kita semua. Semua 
rakyat insya Allah untung. Maka dari itu, seluruh rakyat harus ikhlas dan gegap gempita merayakan Hari Tani Nasional.

Tua-muda (terutama yang muda!), miskin atau kaya, semua harus rela petani sejahtera. Jika petani sejahtera, roda ekonomi pedesaan 
berputar, produksi berjalan. Rakyat kita pun mandiri, berdaulat pangan. Jika ini tercapai, maka krisis ekonomi bukan lagi momok yang 
menakutkan.

Presiden Jokowi juga menaruh perhatian besar pada petani. Lihat Nawacita. Lihat kedaulatan pangan yang jadi gema di mana-mana. Juga pada 
beberapa kali pertemuan dengan petani SPI, Beliau menyatakan akan mendatangi para petani secara langsung. Merayakan Hari Tani Nasional 
bersama.

Kaum tani tentu menyambut baik itikad baik pemerintah, apalagi dari Presiden RI–tanpa perantara. Oleh karena itu, pada perayaan Hari Tani 
Nasional tahun ini, harapan kita besar.

Kita siap bekerja keras. Bergotong-royong dengan pemerintah, juga segenap elemen gerakan rakyat yang lain, untuk meredistribusi tanah, air, 
benih, modal untuk petani.

Kita siap membuat sejarah.
Mari bekerja. Bergotong-royong. Demi pembaruan agraria sejati, demi kedaulatan pangan rakyat. Demi kesejahteraan petani.#
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Menuju Hari Tani Nasional 2015, 
Ribuan Petani SPI Merangin 
Laksanakan Rapat Akbar

MERANGIN. Menuju peringatan Hari Tani Nasional (HTN), 24 September 2015, ribuan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten 
Merangin melaksanakan rapat akbar di Desa Sungai Lalang, Kecamatan Lembah Masurai, Merangin, Jambi (11/09).

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Merangin Ahmad Azhari menyampaikan, acara ini adalah bagian dari rangkaian 
peringatan HTN 2015 yang puncaknya akan dilaksanakan di Cibaliung, Pandeglang, Banten, 26-27 September 2015.

“Yang kita laksanakan di Merangin ini bisa dibilang pemanasan, karena puncak acaranya akan digelar di Banten, yang akan dihadiri oleh 
petani SPI dari seluruh provinsi di Indonesia dan insya Allah akan akan dihadiri oleh Bapak Presiden Ir.H. Joko Widodo,” ungkapnya.

Azhari juga mengemukakan, acara ini adalah panggung pendidikan bagi semua petani untuk berekspresi menyampaikan aspirasi.
“Acara ini dilakukan juga untuk mensyukuri hasil-hasil perjuangan yang telah dinikmati oleh ratusan ribu keluarga petani sehingga semakin 

meluruskan nilai-nilai perjuangan,” kata Azhari.
Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi yang turut hadir dalam rapat akbar ini menyampaikan, peringatan 

HTN ini berlandaskan Keppres No. 169 tahun 1963 oleh Presiden Soekarno yang menginstruksikan agar pelaksanaan peringatan dilaksanakan 
para kementrian terkait, para kepala daerah, para organisasi massa tani dan rakyat Indinesia umumnya.

“Sebagai ormas tani terbesar di Indonesia, SPI berkewajiban memperingati dan mensukseskan perayaan HTN setiap tahunnya,” kata Sarwadi.
Sarwadi juga menyampaikan, selain di Merangin, SPI Jambi akan menggelar perayaan peringatan HTN di tiap Kabupaten seperti Tebo, Muaro 

Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan lainnya.
Sementara itu, acara ini ditutup dengan pelaksanaan rapat pleno Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Merangin.#

Foto: Sebagian kecil peserta rapat akbar SPI Merangin, Jambi
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Puluhan Ribu Petani SPI 
Rayakan #HariTani 2015 (2)

OGAN KOMERING ILIR. Memperingati perayaan Hari Tani Nasional 2015, para petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Selatan 
(Sumsel) melakukan aksi simpatik di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) (22-24/09).

Ahmad Fitriyadi, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumsel menyampaikan, peringatan Hari Tani tahun ini adalah momen yang pas 
untuk mempertegas peran petani yang tidak hanya memberi makan dunia, namun juga melestarikan lingkungan sekitarnya. Hal ini ditegaskan 
Ahmad Fitriyadi dan petani lainnya dengan membentangkan spanduk sepanjang 50 meter bertuliskan “Kami siap menjaga lahan gambut dan 
hutan dari kebakaran tapi beri kami tanah untuk hidup” di atas jembatan di Desa Kuro, Pampangan, OKI, Sumsel.

“Kami bersyukur, pemerintahan Jokowi-JK mengungkapkan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas bencana kebakaran hutan dan 
lahan gambut selama ini. Biasanya, setiap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut selalu masyarakat yang disalahkan. Dengan sikap ini, 
jelas sekali jutaan hektar lahan gambut dan hutan yang dititipkan negara kepada para pelaku usaha gagal dijaga. Sebagai apresiasi terhadap 
kinerja pemerintahan Jokowi-JK kami menyatakan siap menjaga hutan dan lahan gambut dari kebakaran,” kata Ahmad Fitriyadi (23/09).

Ahmad Fitriyadi melanjutkan, untuk mengemban tugas tersebut, para petani di Indonesia (terkhusus di Sumatera Selatan), harus diberikan 
lahan untuk bertani.

Foto: Aksi petani SPI Sumatera Selatan peringati Hari Tani Nasional ke-55 di Ogan Komering Ilir.
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“Jika kami diberi lahan untuk sehingga kami dapat bertani dan berkebun, jelas kami akan menjaga lahan gambut dan hutan dari kebakaran.  
Tidak perlu diupah dan diberi seragam sebagai tenaga pemadam kebakaran. Kami menjaga karena kami merasa memiliki,” katanya.

Ahmad menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK berjanji akan bagikan lahan seluas 9 juta hektar sebagai bagian dari program pembaruan 
agraria yang tercantum dalam Nawa Cita dan RPJMN.

“Semoga redistribusi lahan ini disegerakan, Hari Tani tahun ini adalah momen yang sangat untuk bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk 
mensegerakannya,” tambah Ahmad Fitriyadi.

Sementara itu, ratusan massa petani SPI Kabupaten Ponorogo melakukan aksi untuk memperingati Hari Tani Nasional di depan gedung 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo, Selasa (22/09). Selain melakukan long march, massa aksi juga melakukan konvoi dengan 
sepeda motor.

Daroini, perwakilan petani SPI menyampaikan, selain memperingati Hari Tani Nasional 2015, aksi turun ke jalan ini adalah untuk mengawal 
program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK.

“Nawacita pada butir kelima menyatakan, peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan program Indonesia Sejahtera dengan 
mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar, yang jadi bagian dari pembaruan agraria,” kata Daroini.

Daroini menambahkan, massa aksi juga menuntut pemerintahan daerah untuk melakukan tata kelola pupuk yang berpihak kepada petani 
kecil. Setelah berorasi, massa aksi kemudian diterima oleh dua orang wakil ketua DPRD Ponorogo.

Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), ratusan petani SPI bersama mahasiswa melakukan aksi dengan melakukan long march menuju 
kantor DPRD setempat.

Martinus Sinani, Ketua BPW SPI NTT menyampaikan, aksi Hari Tani Nasional ini dilaksanakan untuk mengingatkan pemerintahan daerah 
mengenai penntingnya penyegeraan pembaruan agrairia baik di level nasional dan di level provinsi dan kabupaten.

“Di level nasional, kami ingin mengajak pemerintahan Jokowi-JK untuk menyegerakan program pembaruan agraria dengan melakukan 
redistribusi lahan 9 juta hektar. Untuk level provinsi dan kabupaten, kami meminta pemerintah daerah untuk segera melahirkan perda-perda yang 
berpihak pada petani kecil,” imbuh Martin. #

Foto: Aksi petani SPI peringati Hari Tani Nasional ke-55 di Ponorogo, Jawa Timur.
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Kemiskinan di Desa Meningkat, 
Redistribusi Lahan Semakin Mendesak

JAKARTA. Jumlah kemiskinan di Indonesia bertambah selama setahun terakhir. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per 15-09-
2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yakni Rp. 330.776,- per bulan.) 
di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin ini bertambah sebesar 0,86 juta orang 
dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang atau 10,96 persen dari jumlah penduduk. Kemiskinan dipengaruhi 
oleh kenaikan harga beras, cabe rawit dan gula pasir pada awal tahun 2015 yang lalu.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, 17,94 juta orang diantaranya penduduk miskin 
yang tinggal di perdesaan dan 10,65 juta orang tinggal di perkotaan.

“Jadi ini artinya penduduk desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibanding penduduk di 
perkotaan. Krisis harga beras di awal tahun 2015 juga berkontribusi tinggi dalam peningkatan jumlah penduduk miskis, terkhusus di pedesaan. 
Hal ini dikarenakan petani juga menjadi konsumen,” kata Henry di Jakarta pagi ini (18/09).

Henry melanjutkan, angka kemiskinan yang tinggi diperparah dengan datangnya musim kemarau lebih awal dan diprediksi akan panjang. 
Kemarau yang terjadi mengakibatkan kekeringan di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Menurut Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kemarau yang datang lebih awal dan diprediksi berlangsung hingga Februari 2016 ini dipengaruhi oleh 
fenomena El Nino di Samudera Pasific.

“Kekeringan ini menyebabkan sumber air dan irigasi mengering, petani mengalami panen lebih dini, penurunan hasil panen dan bahkan 
sampai terjadi gagal panen,” tutur Henry.

Nilai Tukar Petani (NTP) Ikut Turun
Sementara itu, kemiskinan dan kekeringan yang terjadi sangat berpengaruh nyata terhadap situasi Nilai Tukar Petani (NTP) yang belum 
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beranjak dari posisi yang riskan. NTP pada 
Agustus 2015 mengalami kenaikan, akan 
tetapi kenaikannya belum begitu signifikan 
yakni hanya sebesar 0,31 dari 100,97 menjadi 
101,28. Kenaikan itu dipengaruhi oleh naiknya 
NTP subsektor tanaman pangan. Adapun 
NTP subsektor lainnya sperti hortikultura 
dan tanaman perkebunan rakyat mengalami 
penurunan.

NTP tanaman pangan mengalami 
kenaikan sebesar 1,7 menjadi 98,98. Kenaikan 
yang dialami petani tanaman pangan, belum 
bisa dikategorikan sejahtera. Dikarenakan 
posisi NTP tanaman pangan masih di 
bawah 100. Kenaikan NTP tanaman pangan 
dipengaruhi oleh kenaikan harga beras pada 
bulan Agustus 2015. Selama Agustus 2015, 
rata-rata harga beras kualitas premium di 
tingkat penggilingan sebesar Rp 9.126,78,- per 
kg naik sebesar 2,03 persen dibandingkan 
bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras 
kualitas medium di tingkat penggilingan 
sebesar Rp 8.741,08,- per kg naik sebesar 
1,07 persen dan di pasar harga beras medium 
berdasarkan data Kementerian Perdagangan 
RI mencapai Rp. 10.240,- per kg. Kenaikan 
harga beras juga terjadi pada beras kualitas 
rendah di tingkat penggilingan dihargai 
sebesar Rp 8.724,84,- per kg atau naik sebesar 
5,02 persen.

“Harga TBS disini hanya Rp 700 dari 
harga normalnya yang sekitar Rp 1.500,” kata 
Zubaidah, petani SPI asal Kabupaten Asahan, 
Sumatera Utara

Selain Kelapa Sawit, penurunan harga 
juga terjadi pada cengkeh.

Pembaruan Agraria Jalan Keluarnya
Menaggapi hal ini, Henry menegaskan, 

di tengah kemiskinan yang meningkat, 
kekeringan panjang dan kesejahteraan 
petani yang tak terpenuhi, pemerintahanan 
Jokowi-JK harus mempercepat pelaksanaan 
redistribusi lahan yang jadi bagian dari 
pembaruan agraria yang terkandung dalam 
Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Pembaruan agraria adalah perubahan 
struktural, berbeda dengan hanya sekedar 
meredistribusikan lahan. Pembaruan agraria 
yakni menata kembali penguasaan dan 
kepemilikan sumber-sumber agraria, salah 
satunya tanah,” tegas Henry.

“Ketika pembaruan agraria 9 juta hektar 
dilaksanakan, maka petani tak bertanah akan memiliki tanah. Dengan itu kemiskinan akan berkurang dan kesejahteraan petani berdasarkan 
NTP akan meningkat. Selain itu, Inflasi perdesaan 0,47 persen yang terjadi pada Agustus 2015, yang disebabkan oleh kenaikan indeks seluruh 
kelompok konsumsi khususnya indeks kelompok bahan makanan dipastikan akan berkurang. Seiring dengan kemampuan penduduk perdesaan 
untuk memenuhi kebutuhan bahan makanannya sendiri dari lahan pembaruan agraria tersebut,” lanjut Henry panjang lebar.

Henry menambahkan, di tengah kondisi perekonomian global sekarang ini, untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah harus segera 
menjalankan mendistribusikan lahan yang jadi bagian dari pembaruan agraria.

“Pembaruan agraria adalah syarat utama terwujudnya kedaulatan pangan yang akan menyangga implementasi visi Trisakti, Nawacita dan 
RPJMN 2015-2019 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla,” tambah Henry.#
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PERTANIAN KECIL BERBASIS KELUARGA 
JALAN KELUAR KRISIS PANGAN

Kekeringan Jangan Dijadikan 
Alasan Impor Pangan

JAKARTA. Ketika sekarang kekeringan, janganlah dijadikan alasan untuk melakukan impor. Hal ini dituturkan oleh Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI) dalam acara “Diskusi Posko Pemantauan Dampak Kekeringan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikan (BMKG)” di 
sekretariat pusat SPI di Jakarta (03/09).

Henry menyampaikan, bencana kekeringan ini memang sudah meluas, namun tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk mengimpor pangan.
“Yang harus kita lakukan adalah bersama-sama mencari solusi riil menghadapi kekeringan ini, mulai dari pendistribusian pompa air, 

pembuatan embung, hujan buatan, dan sebagainya,” kata Henry.
Mengenai el nino, Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati menyampaikan sejak Januari 2015 BMKG menyampaikan peringatan el 

nino datang dengan cepat.
“Lingkungan sangat berpengaruh, jika sumber resapan masih tersedia maka kekeringan dapat diminimalisir. Menurut prediksi, April 2016 

curah hujan mulai tinggi,” kata Evi Lutfiati.
Evi menambahkan, siklus el nino yang lebih dari 2 kali terjadi pada tahun 1998, 2014 dan tahun ini 2015.
“Prediksi akurat hanya bisa dilakukan paling lama adalah 6 bulan ke depan. Jika lebih dari 6 bulan maka ketepatan prediksi akan kurang dari 

60%. Terkecuali proyeksi, maka kita lakukan dalam hitungan tahun,” paparnya.
Evi juga menambahkan, BMKG menyelenggarakan Sekolah Lapang Iklim (SLI yang bisa diikuti oleh petani dan penyuluh pertanian.
“SLI akan memberikan petani pemahaman tentang iklim,” tambahnya.
Selain SPI, acara diskusi ini juga diikuti perwakilan dari API, ISMPI, POPMASEPI, HMPTI dan FKK HIMAGRI.#

Foto: Peserta diskusi Posko Pemantauan Dampak Kekeringan bersama BMKG di DPP SPI di Jakarta.
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Berbagi Pengalaman, Petani 
Korea Selatan Kunjungi SPI

JAKARTA. Delapan orang petani anggota Korean Peasant League(KPL) asal Korea Selatan melakukan kunjungan persahabatan ke Serikat Petani 
Indonesia (SPI).

Rangkaian kunjungan diawali dengan melaksanakan diskusi publik tentang “petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan” di sekretariat 
Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI di Jakarta (02/09). Diskusi ini meghadirkan narasumber dari SPI, Aliansi Petani Indonesia (API), Indonesia 
Human Rights Commission for Social Justice (IHCS), dan dihadiri oleh petani, mahasiswa, dan pegiat tani lainnya.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, SPI dan KPL sama-sama bergabung dalam organisasi petani internasional La Via Campesina.
“Bersama-sama di La Via Campesina, SPi, KPL, dan ormas tani lainnya berjuang melawan ketidaksewenangan dan ketidakadilan yang selalu 

merugikan petani kecil, seperti WTO, IMF, World Bank, IMF, dan lainnya,” kata Henry Saragih.
Selanjutnya di hari yang sama, para petani KPL melanjutkan kunjungannya dengan melakukan diskusi dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR 

Foto (atas): Diskusi publik bersama petani KPL asal Korea Selatan di sekretariat DPP SPI di Jakarta. (Bawah): Diskusi dengan wakil rakyat di Fraksi Ke-
bangkitan Bangsa.

Bersambung ke halaman 15
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Widodo akan datang merayakan #HariTani langsung bersama petani di Cibaliung, Banten.” kata Henry  (21/09).
“Dari Sukabumi ini, kami siarkan kabar baik ke seluruh kaum tani, juga seluruh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi insya Allah akan rayakan 

#HariTani tahun ini langsung bersama petani di Cibaliung, Banten, pada 27 September 2105, karena tanggal 24 September tahun ini bertepatan 
dengan Hari Raya Idul Adha,” tambah Henry.

Sementara itu, dari Jawa Tengah petani SPI rayakan #Hari Tani dengan lakukan konsolidasi di Kabupaten Pati.
Dari Yogyakarta, bekerjasama dengan mahasiswa, petani SPI lakukan sarasehan, bazaar pangan lokal, aksi massa, dan audiensi dengan Dinas 

Pertanian setempat untuk aplikasikan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) No. 19 tahun 2013 menjadi Perda yang 
pro petani.

“Kami juga minta solusi nyata dari Pemda atas bencana kekeringan yang terjadi ini.” ungkap Tri Haryono, Ketua SPI Yogyakarta, (21/09).
Dari Nusa Tenggara Barat, petani SPI lakukan aksi dan audiensi dengan Pemda di kota Mataram..#

Foto: Peringatan Hari Tani Nasional ke-55 di Sukabumi, Jawa Barat, yang dihadiri Ketua Umum SPI Henry Saragih.

Foto: Pagelaran tari rakyat dalam peringatan Hari Tani Nasional ke-55 di Pringsewu, Lampung.

Sambungan dari halaman 5.
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TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 058

MENDATAR
1. Makanan pokok kita    6. Binatang buas    8. Udang kering    9. Merasa kasihan    11.Grup band 
tanah air    12. Usia senja    13. Benda asing tak dikenal yang muncul di langit    15. Lambang unsur 
Berilium    16. Nada keenam    18. Tanda nomor kenderaan Sumatera Utara    19. Pasangan baut
20. Aksara Arab kedua    21. Anak laki-laki dari (Arab)    22. Gagasan (Inggris)    23. Gelar 
kesarjanaan    24. Mahkamah Konstitusi    25. Orang tempat mengabdi    26. Kios, warrung
27. Nada ketiga   28. Rumah Sakit    29. Nederlandsch Indië Civil Administratie    30. Unsur logam 
31. Satuan berat   32. Ajun Komisaris Polisi    34. Penyejuk ruangan    35. Sel darah merah
37. Diulang, gaya dalam renang    38. Sumber kehidupan    40. Obligasi Ritel Indonesia    41. Ikan liar
42. Bagian dari kenderaan    43. Sejenis burung    44. Julukan tim sepakbola Brasil    45. Harus 
dimiliki petani jika ingin sejahtera

MENURUN
2. Gembira    3. Menjelang malam    4. Gerak badan dengan gerakan tertentu    5. Alat musik
6. Ingin muntah    7. Otak dari komputer    10. Pernah jadi ibukota Indonesia    14. Gejala optis yang 
tampak pada permukaan yang panas, yang kelihatan seperti genangan air    15. Ibukota provinsi di 
Sumatera    17. Sejenis galaksi    32. Bukti hadir    33. Tumbuhan berbatang keras    36. Makanan
37. Uang    39. Memori komputer    42. Surat kecil pengambilan barang 

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

RI dan anggota DPR RI dari 
fraksi PKB.

Ibnu Multazam, Wakil 
Ketua Komisi IV DPR RI 
menyampaikan, Indonesia 
sudah menerbitkan beberapa 
Undang-Undang (UU) untuk 
melindungi petani dan 
masyarakat di perdesaan.

“Misalnya UU Perlintan 
(Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani, 
red), UU Desa, dengan 
iniIndonesia akan berdaulat 
pangan, dan membatasi 
impor pangan,” ungkapnya.

Lee Tae Hyun, 
perwakilan petani KPL 
menjelaskan ada banyak 
kesamaan perjuangan yang 
dilakukan oleh petani di 
Indonesia dan Korea Selatan.

“Perjuangan petani 
kecil di negara kami dan 
di Indonesia tidak jauh 
berbeda. Kami berhasil 
menolak masuknya sapi 
impor dari Amerika Serikat, 
sedangkan petani SPI 
bersama dengan aliansi 
lainnya berhasil mendorong 
lahirnya undang-undang pro 
petani yang menolak impor 
pangan dan berorientasi 
kedaulatan pangan,” katanya.

Keesokan harinya, para 
petani KPL melanjutkan 
kunjungannya ke lahan 
perjuangan petani SPI di 
Kecamatan Warung Kiara, 
Kabupaten Sukabumi, Jawa 
Barat.

Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Jawa 
Barat Tantan Sutandi 
menyampaikan petani SPI 
Sukabumi dengan senang 
hati menyambut kedatangan 
para petani KPL.

“Sebagai sesama petani 
kita bersaudara, semoga 
kita bisa saling bertukar dan 
berbagi banyak pengalaman 
sehingga bisa memperkuat 
semangat perjuangan kita,” 
tutur Tantan.#

Sambungan dari hal. 13
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Galeri Foto: Peringatan #HariTani 
Nasional 2015 di Cibaliung, Banten

CIBALIUNG. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama 
Aliansi Petani Indonesia (API), Wahana Masyarakat Tani 
dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Ikatan Petani Pengendali 
Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) bekerjasama dengan 
Yayasan Bina Desa, Indonesia Human Rights Commission 
for Social Justice (IHCS), Farmer Initiatives for Ecological 
Livelihoods and Democracy (FIELD), PUSAKA, dan 
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyelenggarakan 
peringatan Hari Tani Nasional 2015 di Desa Cihanjuang, 
Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, 27 
September 2015. Acara ini dihadiri oleh ribuan petani 
dan undangan lainnya dari seantero wilayah di Indonesia. 
Acara peringatan yang bertemakan “Pemenuhan Hak-Hak 
Petani Melalui Percepatan Reforma Agraria & Kedaulatan 
Pangan” ini selanjutnya diikuti dengan musyawarah tani 
2015 BAMUSTANI.


