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JAKARTA. Hari Perempuan Internasional diperingati setiap pada 8 Maret setiap tahunnya. Gaung perjuangan perempuan untuk persamaan hak juga 
dirayakan oleh petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI). Pembaruan Tani edisi April 2016 ini akan mengupas ini lebih lanjut. (Foto) Pendidikan 
petani perempuan di tengah lahan sawit oleh SPI Sumatera Utara.
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Hari Perempuan Internasional 
2016: dari Beban Tiga Kali Lipat 
Menuju Ibu Kedaulatan Pangan

JAKARTA. 8 Maret diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Perempuan Internasional. Gaung perjuangan perempuan untuk persamaan hak 
juga dirayakan oleh petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI).

Dalam keterangannya, Zubaidah, Ketua SPI Sumatera Utara menyatakan bahwa peran perempuan sangat besar dalam kehidupan. “Dalam 
pertanian sendiri, perempuan memiliki andil yang cukup besar mulai dari pengolahan tanah, penanaman hingga panen,” ujar dia.

Zubaidah menyoroti keutamaan perempuan dalam menjaga benih. “Di dalam keluarga tani, petani perempuan telaten menjaga benih, menjaga 
keberhasilan panen, hingga keadilan ekonomi keluarga,” ujar dia. Kita mengetahui dalam banyak keluarga tani, perempuan memiliki tanggung jawab 
yang sangat besar. Dari bekerja di lahan pertanian, mengatur ekonomi rumah tangga, sampai menjaga kesejahteraan suami dan anak-anaknya.

Sementara itu dari Rembang, Jawa Tengah, Tri Ema Marini, pimpinan SPI di sana menyatakan peran penting petani perempuan dalam 
berorganisasi.

“Mari kita mulai mengasah pengorganisasian perempuan. Saya, bersama teman-teman di Rembang mengutamakan agar perempuan aktif 
dalam SPI,” tutur dia.

Ema, begitu perempuan petani ini akrab dipanggil, sudah menyisir Rembang, Jepara, Blora, Purwodadi, Banjarnegara hingga kota Semarang. 

“Ibu-ibu yang tinggal di perumahan di kota Semarang, ternyata juga bertani. Walau kecil dan terbatas di pekarangan rumah, kita mulai dengan 
menanam mint,” lanjut ia berseri-seri.

“Petani perempuan tidak hanya bertani, tapi sudah mulai mengembangkan olahan pascapanen. Nilai tambah seperti produk jahe instan, kriping 
pisang, kripik salak terus kami maksimalkan,” kata Ema.

Banyak kemajuan. Namun kehidupan petani perempuan tak luput dari tantangan.
“(Kebanyakan)… masalah keluarga. Karena jika sudah menikah, beban mengurus suami dan anak ada pada perempuan,” ujar Zubaidah. Ia 

menyesalkan keluarga yang menghalangi hak perempuan untuk berorganisasi dan bekerja. “Suami dan keluarga harusnya bisa saling mendukung 
perempuan untuk bisa berorganisasi.” Dalam banyak studi, petani perempuan memang memikul beban tiga kali lebih berat: bertani, mengurus 
keluarga, dan menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. “Dukungan suami dan keluarga juga penting lho untuk perjuangan petani 
perempuan,” kata Zubaidah lagi.

Ema juga mengamini hal tersebut. “Tantangan terberat saya adalah jauh dari keluarga dan anak. Tapi selama masih dibutuhkan dan bermanfaat 
untuk petani dan nelayan, saya akan bergerak semampu saya,” terang dia.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI juga menyerukan dukungan untuk petani perempuan. “Petani perempuan SPI sangat hebat. Mereka melalui 
berbagai masalah dari keluarga hingga ekonomi untuk terus berorganisasi, mewujudkan kedaulatan pangan,” ujar dia.

“Ibu-ibu di daerah konflik agraria seringkali berada terdepan mempertahankan tanah leluhur dan tanah kehidupan mereka. Keluarga, para 
laki-laki harus mendukung perjuangan perempuan. Merekalah yang terdepan dalam perjuangan kedaulatan pangan,” kata dia.

Tema Hari Perempuan Internasional 2016 adalah kesetaraan. Resmi sudah lebih dari seabad kesetaraan ini diperjuangkan baik perempuan 
maupun laki-laki. Tujuannya, pada tahun 2030 nanti, dalam ekonomi, politik, ada keseimbangan baik dalam jumlah maupun kualitas manusia 
perempuan dan laki-laki. Seperti kita ketahui, dunia politik—politik pertanian masih dikuasai oleh laki-laki (di beberapa negara hak memilih dalam 
Pemilu pun belum dimiliki perempuan!). Di bidang ekonomi, hanya sedikit perempuan yang memiliki akses dan kapasitas untuk menjadi yang 
terbaik.

“Selamat Hari Perempuan Internasional, ayo semangat terus petani perempuan—dan perempuan Indonesia,” tutup Ema.
Zubaidah pun menyimpulkan, “Mari memperingati Hari Perempuan Internasional 2016. Di pundak perempuanlah generasi muda terlahir, di 

pundak perempuan jugalah kedaulatan pangan bisa terjamin. Karena perempuan adalah ibu kedaulatan pangan.”
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NTP Turun, Harga Pangan Naik, 
Harga di Petani Rendah

JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyiratkan kondisi petani kecil yang tetap 
suram. NTP nasional Februari 2016 (102,23) turun dibandingkan bulan sebelumnya (102,55).

Penurunan NTP karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 0,18 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 
naik sebesar 0,13 persen. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh inflasi perdesaan dan NTP setiap subsektor. Selanjutnya, masih berdasarkan BPS, 
pada Februari 2016 ternyata terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,09 persen. Hal ini disebabkan oleh naiknya empat dari enam indeks 
kelompok konsumsi rumah tangga.

Untuk petani tanaman pangan, NTP bulan ini turun dari 103,94 (Januari 2016) menjadi 103,31 (Februari). Penurunan disebabkan oleh 
penurunan indeks yang diterima oleh kelompok padi. Penurunan harga padi diakibatkan oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan 
beras yang tidak jadi naik—artinya masih sama dengan HPP dalam Perpres 5/2015.

Kondisi ini diperparah dengan fasilitas pengeringan gabah di daerah yang belum memadai, sehingga ketika hujan datang, petani kesulitan 
untuk mengeringkan gabah. Alhasil petani terpaksa menjual gabah dengan harga yang rendah karena masih mengandung kadar air yang tinggi.

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia Jawa Barat Tantan Sutandi menyampaikan, kenaikan harga 
beras yang terjadi saat ini di pasar tidak dinikmati oleh para petani.

“Ini karena rantai panjang pasokan beras, diharapkan pemerintah bisa memotong rantai tersebut dengan membeli langsung ke petani,” tutur 
Tantan dari Sukabumi pagi ini (08/03).

“Peran Bulog juga harus maksimal sehingga pemerintah bisa mengendalikan harga,” lanjutnya.
Sama halnya dengan gabah dan beras, jagung pipil kering petani anggota SPI di Sukabumi hanya dihargai sebesar Rp. 2.700 per kg di pengepul 

atau tengkulak kampung.
“Harga itu sangat rendah. Seharusnya harga jagung sekitar Rp. 3.200 per kg,” papar Tantan. Ia melanjutkan, “Masalah yang dihadapi petani 

bertambah karena sudah terikat dengan ijon dan pinjaman dari mulai pengolahan tanah, pupuk dan perawatan kepada para tengkulak.”
Di sisi lain, lanjut Tantan, bantuan dari pemerintah selalu datang terlambat.
“Petani sudah tanam, tapi bantuan bibit dan pupuk baru turun,” keluh dia.

Senasib dengan tanaman pangan, bulan ini, NTP Hortikultura juga mengalami penurunan dari 102,25 (Januari 2016) menjadi 101,95 (Februari). 
Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga kelompok sayur-sayuran seperti bawang merah.

Untuk perkebunan rakyat, NTP bulan ini memang mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. Sarwadi, Ketua BPW SPI Jambi menjelaskan, harga 
Tandan Buah Segar (TBS) sawit sekarang di pabrik Rp 1.570–dan harga yang diterima oleh petani Rp 1.200.

“Kenaikan yang terjadi tidak signifikan. Faktanya sudah lebih dari satu tahun NTP perkebunan rakyat tetap berada di level kurang dari 100. 
Artinya para petani perkebunan rakyat terus mengalami kerugian,” ucap Sarwadi dari Jambi pagi ini (08/03).

Bukan Cuma Produksi
Belum lagi jika dikaitkan dengan NTP Peternakan terkhusus unggas pada Februari 2016 yang turun hingga 0,76 poin. Menurut Ketua Umum 

SPI Henry Saragih, hal ini disebabkan karena harga daging ayam yang kini sedang naik ternyata tidak berkorelasi langsung dengan kesejahteraan 
peternak lokal.

“Peternakan unggas sebagian besar dikuasai korporasi—yang juga mengatur tata niaga perunggasan—sehingga para peternak rakyat semakin 
terasing,” tutur Henry di Jakarta pagi ini (08/03).

Berdasarkan fakta-fakta di atas Henry mengingatkan, jika mau tetap optimis, pemerintah harus nyata menguatkan para petani dan peternak. 
“Bukan cuma produksi yang dikejar, tapi juga keadilan. Mulai dari sumber daya agraria untuk rukun bertani, hingga rantai dagang harus dijaga.”

“Keadilan, hak asasi itu segi utama dari kedaulatan pangan yang ada di Nawa Cita Jokowi-JK,” ujar Henry.
“Pemerintah harus konsisten, segera eksekusi program reforma agraria 9 juta hektar yang perpresnya wajib keluar tahun ini, dan mendirikan 

Badan Pangan Nasional,” tegas Henry.
“Dengan ini, NTP kita harapkan akan naik yang tentu diikuti dengan kesejahteraan petani itu sendiri,” tambahnya.#

(Foto) Petani perempuan sedang menanam padi di lahannya.
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Bersambung ke hal. 8

Hari Perempuan Internasional: Perempuan 
Berjuang untuk Kedaulatan Pangan, 
Melawan Kemiskinan dan Kapitalisme

Tukar Pengalaman Agroekologi, Petani 
Perempuan Korea Selatan Kunjungi SPI

JAKARTA. Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret tiap tahunnya adalah perayaan atas keberhasilan perempuan dalam 
bidang politik, ekonomi dan sosial. Peringatan itu juga dirayakan oleh petani perempuan anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) untuk menyuarakan 
perjuangan.

Inayah Pengurus Departemen Petani Perempuan Badan Pengurus Petani (BPP) SPI menyatakan, kondisi petani perempuan masih banyak yang 
terjerat dalam kemiskinan dan tidak mempunyai kemandirian.

“Yang dihadapi petani perempuan adalah kemiskinan kultural dan struktural. Saat ini dominasi laki-laki juga masih terjadi. Padahal petani 
perempuan berperan paling terdepan dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya di Pati, Jawa Tengah (08/03).

Inayah juga mengemukakan, kebijakan secara umum juga belum berpihak kepada perempuan terkhusus petani perempuan.
“Kami petani perempuan masih diombang-ambingkan oleh kapitalisme dan kekerasan dalam keluarga. Petani perempuan terus memperjuangkan 

hak-hak petani perempuan untuk dijalankan secara utuh,” tuturnya.
Inayah melanjutkan, petani perempuan menolak segala bentuk perdagangan bebas yang merugikan petani, dengan memperjuangkan 

pembaruan agraria untuk kedaulatan pangan dan kemerdekaan petani.
“Selamat Hari Perempuan Internasional 2016, tetap bergerak untuk perjuangan kedaulatan pangan, menolak dengan tegas terhadap kekerasan 

terhadap perempuan,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut Ali Fahmi Ketua Departemen Petani BPP SPI, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, dari 237 

juta penduduk Indonesia sebanyak 119 juta penduduk (50%) tinggal di desa, dan sebagian besar dalam keadaan miskin, 59 juta orang (49%) 
diantaranya adalah perempuan.

“Artinya petani perempuanlah yang banyak mengalami kemiskinan. Kebijakan pemerintah di sektor pertanian berperan sekali terhadap 
penyebab kemiskinan di bidang pangan,” tegasnya di Jakarta (08/03).

Ali menambahkan, kebijakan pertanian berbasiskan industri semakin menjauhkan akses petani perempuan dalam pemenuhan pangan—
kedaulatan pangan. Agribisnis yang sarat dengan modal/kapital ini semakin memiskinkan petani perempuan dan menciptakan petani perempuan 
sebagai buruh.

“Untuk itu kita harus lawan itu semua, petani perempuan harus berserikat! petani perempuan harus bersatu untuk akhiri kekerasan modal – 
capital violence – dan kemiskinan” tambahnya. #

JAKARTA. Belasan petani perempuan Korea Selatan yang tergabung dalam Korean Woman Peasants Association (KWPA, Asosiasi Petani Perempuan 
Korea Selatan, anggota La Via Campesina) melakukan kunjungan dan perbandingan pertanian agroekologi baik secara teknis maupun kebijakan 
dengan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jakarta dan Jawa Barat (22 – 26 Februari 2016).

Yun Jeong Won selaku Manajer Eksekutif Organisasi KWPA dalam perkenalannya menyampaikan, KWPA sudah berada di sembilan provinsi 
dan 60 komunitas di Korea Selatan.

“Karena KWPA adalah organisasi petani perempuan, jadi seluruh anggotanya wanita. Umumnya para suami menggagrap di lahan yang lebih 
luas. Sementara itu petani perempuan menggarap di lahan yang lebih kecil. KWPA membuktikan, petani perempuan juga bisa berorganisasi dan 
berkarya,” papar Yun.

Berbicara soal benih, Yun menjelaskan, petani KWPA menggunakan benih lokal, sedangkan pemerintah lebih mendukung benih dari perusahaan. 
Walaupun demikian, di sisi lain Pemerintah Korea Selatan juga seolah membiarkan KWPA untuk tetap menggunakan benih lokal.

“Kami di Korea Selatan menghadapi semacam benih GMO yang sedang dikembangkan pemerintah yang dikenal dengan terminator seed,” 
tuturnya.

Berbicara tentang agroekologi, Yun menerangkan, KWPA menerapkan program “sisters garden” mulai tahun 2009 dengan maksud mengubah 
sistem pertanian tidak hanya untuk bisnis. Program ini terdiri dari 16 komunitas dan partisipan sebanyak 32 orang.

“Peran sister garden yaitu untuk berbagi (menyebarluaskan) tentang agroekologi, dengan melakukan pelatihan seperti penggunaan input 
rendah biaya,” katanya.

Yun melanjutkan, sama halnya dengan petani SPI Indonesia, petani KWPA di negaranya juga mengganti model dari pertanian konvensional ke 
pertanian agroekologi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan pupuk alami yang terbuat dari rumput liar dan pestisida alami dengan bahan baku 
dari soda api.

(Foto) Petani perempuan SPI Bengkulu sedang menanam kol di lahannya.

(Foto) Foto bersama petani SPI bersama petani perempuan asal Korea Selatan
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TOLAK GMO!!!
www.spi.or.id

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

SPI Tolak Benih GMO Mentah-Mentah

JAKARTA. Pemerintah berencana melepas benih jagung GMO (Genetically Modified Organics: hasil rekayasa genetika) milik perusahaan Monsanto 
yakni benih NK 603. Benih jagung ini tinggal menyisakan satu tahap lagi sebelum resmi dilepas untuk uji coba lokasi, yakni sidang penilaian di 
Badan Benih Nasional, lembaga yang bertugas memberi saran soal perbenihan kepada Menteri Pertanian (sindoweekly.com).

Menanggapi hal ini, Ketua Departemen Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Zainal Arifin Fuad 
menyatakan penolakannya dengan tegas. Menurutnya, niatan pemerintah mengizinkan GMO ini sudah bertentangan dengan semangat nawacita 
dari pemerintahan Jokowi-JK.

“Jokowi-JK kan punya yang namanya program 1.000 Desa Mandiri Benih dan 1.000 Desa Organik, nah kalau GMO diizinkan bagaimana bisa 
mandiri akibat tergantung dari benih GMO perusahaan,” tegas Zainal di Jakarta (25/02).

Zainal melanjutkan, benih GMO yang diproduksi oleh perusahaan akan menghilangkan keragaman hayati benih nusantara, membuat petani 
tidak berdaulat atas benihnya sendiri karena selanjutnya akan terus bergantung.

“Strateginya benih ini akan digratiskan dulu, dibagi ke petani secara cuma-cuma, nah ketika petani sudah terikat dan berasa bergantung ke 
benih GMO, disitulah siklus jahat ini dimulai. Benih GMO akan dihargai dengan mahal akibatnya petani harus menambah biaya produksinya,” papar 
Zainal.

Zainal menegaskan, benih GMO hanya akan memiskinkan petani dan semakin membuat perusahaan pembuatnya kaya raya.
“Benih ini cuma sekali pakai, selain itu dari faktor kesehatan sudah banyak penelitian yang memaparkan kalau GMO itu berbahaya, berpotensi 

menimbulkan kanker, dan gangguan kesehatan lainnya,” tuturnya.
Oleh karena itu Zainal menambahkan, SPI menolak mentak-mentah benih GMO dan rencana pemerintah untuk melegalkan penggunaan benih 

ini.
“Pemerintah seharusnya berpegang pada nawacita, melaksanakan 1.000 Desa Mandiri Benih dan 1.000 Desa Organik, mendukung petani kecil 

menangkarkan benihnya sendiri demi menjaga keragaman hayati dan menjaga kedaulatan benih serta kedaulatan pangan,” tutupnya.###

(Foto) Seorang petani sedang memeriksa tanamannya dengan menggunakan metode alami. SPI mendorong petaninya untuk menggunakan benih dan pertanian alami, 
agroekologi, dan menolak keras penggunaan benih rekayasa genetika (GMO).

“Pelatihan pupuk dan pestisida alami KWPA lakukan pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 KWPA melakukan penelitian tentang ekologi tanah. 
Jika pertanian masih menggunakan kimia maka tanah akan mati,” tegasnya.

“Kami juga menggunakan mesin ekstraksi yang awalnya digunakan untuk mengolah obat herbal menjadi mesin pencacah untuk bahan-bahan 
pestisida dan pupuk alami,” sambungnya.

Mengenai pemasaran, Yun menerangkan kalau KWPA mendirikan semacam koperasi dan produk hasil pertaniannya dijual langsung ke 
konsumen.

Ketua Departemen Penguatan Organisasi Dewan Pengurus Pusat (DPP SPI) Ali Fahmi mengemukakan, SPI merasa terhormat menerima 
kunjungan para petani perempuan KWPA dari Korea Selatan.

“Kunjungan dan tukar pengalaman petani ke petani seperti ini adalah metode pendidikan yang cukup efektif,” kata Ali.
Ali menerangkan, untuk menyambut kedatangan saudari-saudari dari Korea Selatan ini, DPP SPI menyiapkan berbagai rangkaian acara, mulai 

dari diskusi, hingga kunjungan langsung ke lahan petani SPI yang telah menerapkan pertanian agroekologi.
“Untuk mempelajari dan bertukar pengalaman, para petani KWPA datang langsung ke lahan Pak Jaya dan Fandi, petani anggota SPI yang 

menerapkan agroekologi di Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” tutur Ali.
Ali menyampaikan, para petani KWPA juga bertukar pengalaman tentang pembenihan dan pembuatan pupuk-pestisida alami di Pusat 

Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) SPI di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Sebelumnya para petani KWPA ini kita ajak diskusi dengan mengundang perwakilan organisasi mahasiswa pertanian nasional seperti Ikatan 

Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI), Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI) dan 
Forum Keluarga dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Agronomi Indonesia (FKK HIMAGRI),” imbuhnya.

Tantan Sutandi, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Barat menambahkan, para petani SPI mendapat cukup banyak pelajaran dan 
pengalaman tentang situasi pertanian dan petani kecil di luar Indonesia

“Satu hal yang sama adalah kondisi petani kecil di Korea Selatan dan Indonesia tidak jauh berbeda, sama-sama berusaha melawan dominasi 
korporasi pertanian yang meminggirkan petani kecil dan mempengaruhi kebijakan negara, dan sama-sama sedang beralih meninggalkan pertanian 
konvensional ke pertanian agroekologi tidak hanya ramah lingkungan namun mampu meningkatkan hasil produksi,” tambahnya. ###

(Foto) Foto bersama petani SPI bersama petani perempuan asal Korea di kantor pusat SPI di Jakarta.

Sambungan dari hal. 7
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Menanti Solusi Cepat 
Perpres Reforma Agraria

Politik Agraria untuk 
Kesejahteraan Petani

Nawacita Jokowi-JK menyaratkan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar. Ini adalah aspirasi dari petani, masyarakat adat dan gerakan rakyat.
Sudah setahun pemerintahan, rencana ini belum juga jalan. Hal ini mengkhawatirkan banyak pihak: pengkritik menyatakan seakan janji ini jadi 

lip service; pembela menyatakan kasih waktu dulu untuk Jokowi-JK.
Waktu memang jadi musuh pemerintahan di Indonesia. Secara politik, ada pemeo 2-1-2, yang katanya dari lima tahun masa bakti, 2 tahun 

pertama akan habis untuk konsolidasi-1 tahun untuk implementasi-sementara 2 yang terakhir untuk menatap pemilu selanjutnya.
Reforma agraria sendiri bukan barang baru. Ia sudah dinanti sejak lama. Konteks saat kemerdekaan kita, nasionalisasi aset-aset kolonial 

Belanda. Lama dipetieskan Orde Baru, konteks reforma agraria sedikit bergeser saat 1998, yaitu redistribusi perkebunan, kehutanan yang tak adil 
selama lebih dari 33 tahun. Kebun, hutan, hampir seluruh bumi dan kekayaan alam diketeki Soeharto dan kroni.

Saat ini, pemerintah mengambil angle “bahwa saat ini masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
permukaan bumi, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat.” Benar adanya. Miris: tak sampai satu 
persen orang menguasai 65 persen lahan. Mereka inilah taipan perkebunan, hutan, tambang di Indonesia. Tak jarang pula modal asing.

Sudah tepat reforma agraria menjadi agenda pemerintahan. Jokowi-JK harus diberi kredit untuk itu. Rakyat Indonesia umum, sektor swasta 
hingga BUMN pun tak juga perlu takut. Ini ‘kan mandat Undang-Undang Dasar (UUD), mandat banyak UU pula–sejak jaman Soekarno dan reformasi. 
Proses ini memang diperlukan, untuk keadilan tanah. Nah, terutama untuk kaum tani, tanah itu bersifat utama: dengan tanah, roda produksi Insya 
Allah bisa berjalan.

Namun semua butuh keligatan–jika tak mau terperangkap 2-1-2 di atas. Menyadur ucapan begawan reforma agraria Indonesia, Gunawan 
Wiradi, “reforma agraria itu harus cepat, sistematis, serentak.” Maksudnya untuk kondisi kekacauan dan ketimpangan tanah saat ini, kita butuh 
solusi ringkas: bukan cicilan 100 ribu hektar lahan untuk 50 ribu keluarga–misalnya. Di Indonesia, rakyat miskin ada jutaan–dan mayoritas bekerja-
tinggal di desa. Mereka ini subjek reforma agraria: yang butuh diberdayakan, butuh pekerjaan. Dengan memberikan hak atas tanah dengan cepat, 
sistematis dan serentak, stimulasi efek “kerja, kerja, kerja” ala Jokowi akan jadi praktik.

Di sisi lain, peraturan ternyata belum cukup detail. Jokowi-JK masih butuh tambahan amunisi. Perpres pun digalang. Sayangnya, proses setahun 
belakangan salah: drafting malah ditenderkan. Yang susun Perpres ternyata partikelir (PT Mahaka), bukan rembukan rakyat.

Sementara ini, rakyat terus menunggu draft perpres tersebut–yang mudah-mudahan tak melenceng dari mandat UU Pokok Agraria 1960. 
Kaum tani pun menunggu kalau dalam proses selanjutnya pemerintah tak salah lagi: harus ada pelibatan organisasi-organisasi rakyat yang bekerja 
untuk reforma agraria.

Untuk kaum tani, penting sekali untuk mendapatkan keutamaan dari implementasi reforma agraria. Perpres harus eksplisit menyatakan 
beneficiaries haruslah petani kecil, petani tak bertanah, mereka yang bekerja untuk tanah dan yang secara budaya terikat dengan tanah objek 
reforma agraria (Ini saja, menurut BPS tahun 2013 sudah sekitar 14 juta rumah tangga!) Definisi dan keutamaan ini penting, karena sejarah 
Indonesia mencatat peminggiran hak-hak asasi petani: terutama hak atas tanah.

Kerja-kerja redistribusi tanah juga harus mengutamakan kedaulatan pangan (ini ada juga, eksplisit di Nawacita!) Jadi, tak hanya kekuatan 
tanah: tapi ada pendampingan, pelatihan, infrastruktur, bahkan permodalan dan teknologi. Ingat, untuk mencapai kedaulatan pangan bukan hanya 
target angka produksi yang harus kita perhatikan. Tapi apakah petaninya jadi lebih pintar (revolusi mental)? Bagaimana kearifan lokal digunakan? 
Apakah lingkungan dan keanekaragaman hayati juga terpelihara?

Kita juga menanti apakah Perpres nanti bisa memecahkan masalah klasik: sementara rakyat bisa mendapatkan tanah untuk kegiatan produksi, 
di sisi lain ada konflik-konflik tanah-agraria yang mendesak diselesaikan. Tahun lalu saja ada sekitar 231 konflik yang melibatkan 770 ribu hektar 
lahan, serta lebih dari 2.700 KK. Catat, ini hanya yang tampak di permukaan: sementara kasus yang kronis lebih banyak lagi.

“Tidak ada penurunan konflik agraria di tahun 2015,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih. Yang berarti, reforma 
agraria lebih-lebih lagi harus segera dijalankan.

Perpres reforma agraria harus segera selesai tahun ini. Kita tentu membayangkan betapa sulitnya birokrasi menjalankan reforma agraria dalam 
sisa tiga tahun. 9 juta hektar dalam 3 tahun–tampak sulit sekali. Plus, birokrasi kita badannya seperti tak cukup lincah untuk kerja-kerja redistribusi 
tanah.

Maka dari itu, pemerintah amat sangat penting melibatkan aktor lain yang berpengalaman. Organisasi petani. Organisasi rakyat. Organisasi 
keagamaan macam NU dan Muhammadiyah.

Pelibatan ini akan memuluskan proses sosialisasi. Keterlibatan, “sense of belonging” untuk reforma agraria akan lebih baik daripada “state-led 
agrarian reform” belaka. Dengan gotong-royong meredistribusi tanah, selain ringan beban pemerintah juga menjadikan reforma agraria sebagai 
domain publik. Yang berhak tanah tentu semangat. Yang jadi objek redistribusi, harus ikhlas (dengan pemerintah sebagai penengah). Toh, kerja-
kerja Jokowi waktu “penggeseran–bukan penggusuran” di DKI Jakarta juga begitu. Komunikasi dengan warga. Gotong royong.

Kebut-kebutan setelah Perpres juga krusial. Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang terkadang juga menjegal 
reforma agraria (ya, mereka punya proyek sendiri di sektor tambang, perkebunan, hutan–dan ini bukan rahasia lagi).

Jadi, kita menunggu solusi cepat Perpres. Jika tidak tahun ini, reforma agraria akan terus menjauh dari implementasi.

*Penulis adalah Ketua Departemen Komunikasi Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI

*Oleh: Muhammad Ikhwan
*Oleh: Tri Haryono

Di dalam Alqur’an ada sebuah keterangan yang sangat menarik tentang nafsu atau syahwat manusia terhadap tanah. Dalam Surah Ali-Imran ayat 
14, Allah memberitahu kita semua bahwa setiap manusia dihiasi atau ditempeli secara built-in kecintaan mendalam kepada lawan jenis, anak-pinak, 
berdacin-dacin emas dan perak, kendaraan yang bagus, hewan ternak serta tanah atau sawah-ladang. Semua ini merupakan berbagai kesenangan 
dunia, namun sebaik-baik tempat kembali adalah di sisi Allah SWT.

Kecintaan manusia kepada tanah merupakan persoalan klasik, setua umur manusia itu sendiri. Ada cendekiawan muslim yang membuat tafsiran 
bahwa konflik mula-mula yang terjadi pada anak-anak Adam yang pertama, yakni konflik antara Qabil dan Habil berasal dari pertikaian mereka atas 
tanah. Habil yang ikhlas dan tidak serakah tidak pernah berusaha menguasai tanah sebanyak-banyaknya, bahkan ia lebih pasrah dengan kehidupan 
sehingga tidak berkeberatan menjadi semacam nomaden. Artinya, tidak bersikukuh menguasai tanah secara serakah dan seringkali berpindah-
pindah menggarap tanah.

Sebaliknya, Qabil punya kecenderungan sangat kuat untuk menuruti nafsunya yang menginginkan pemilikan tanah seluas-luasnya. Pada satu 
titik kedua anak adam itu bersengketa, karena Qabil yang sudah memiliki tanah sedemikian luas, masih menginginkan tanah yang sedikit yang 
dimiliki Habil, saudaranya. Maka terjadilah pembunuhan pertama yang dilakukan manusia, yakni pembunuhan atas habil oleh Qabil. Di samping 
itu, memang ada versi lain mengenai sebab pembunuhan, yaitu gara-gara Qabil tidak menerima pasangan hidupnya yang telah ditentukan dan ia 
merebut pasangat hidup Habil dengan jalan membunuh Habil. Bila versi ini juga benar, maka versi ini pun cocok dengan ayat 14 Surah Ali-Imran di 
atas. Dan yang menjadi pemicu kemarahan Qabil adalah karena korbannya tidak diterima oleh Allah, sedang korban Habil yang lebih tulus dan ikhlas 
diterima di sisi Allah SWT.

Dengan mencuplik sedikit cerita Qabil versus Habil ini, penulis hanya ingin mengingatkan bahwa agaknya persoalan pertanahan yang kita 
hadapi dewasa ini bukan persoalan baru sama sekali. Memperebutkan tanah bahkan sudah terjadi pada generasi awal umat manusia. Secara 
demikian dimaklumi bahwa pertikaian atas tanah/wilayah tertentu antara dua atau lebih negara seringkali dapat terjadi sebab peperangan. Sejarah 
telah menyaksikan pertumpahan darah dari berbagai bangsa yang terlalu sering terjadi gara-gara tanah yang disengketakan.
 

(Foto) Aksi petani SPI pada Hari Tani Nasional 24 September.
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Tanah Persoalan Penghidupan
Tanah merupakan hak milik rakyat yang paling asasi dan sakral. Secara teologis semua orang berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. 

Artinya bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dan di situ pula pribadi ditanam. Tanah tidak 
hanya berfungsi sebagai alat produksi dimasa hidup, tetapi tempat bersemayam di kala mati.

Dalam budaya masyarakat lokal kita, tanah memiliki hubungan yang bersifat religius-magis. Artinya tanah memiliki ikatan religius yang 
berproses dalam pertautan sejarah yang dianut selama ini. Salah satu contoh adalah suku Kaili salah satu suku di Sulawesi Tengah yang meyakini 
bahwa tanah itu ibarat manusia.

Bagi masyarakat Nipan di Kabupaten Sampang, Madura, tanah dipahami sebagai posaka (peninggalan) bujuk(leluhur) yang harus dijaga dan 
dipertahankan. Secara ekonomi, tanah dioleh untuk bercocok tanam. Secara religi tanah merupakan tempat pekuburan sanak famili dan tempat 
dibangunnya tempat ibadah dimana amal masyarakat ditanam. Selain itu, dalam pandangan masyarakat Aborigin-Australia memandang bahwa 
tanah bukanlah milik mereka, tapi mereka menjadi milik tanah. Tanah adalah tempat suci sekaligus ikon mereka. Lain lagi bagi orang Bolivia yang 
memandang bumi adalah suci, dan ia adalah ibu bagi mereka. Sedangkan warga Kalingga-Fhilipina memiliki sebuah kredo bahwa manusia dan 
tanah itu satu. Tanahlah yang telah memberi manusia kehidupan.

Antara manusia dan tanah, pada dasarnya terdapat suatu hubungan yang erat dan penting. Kebudayaan Jawa mencatat ungkapan: sadumuk 
bathuk senyari bumi, ditohi pecahing dodo lan wutahing lurido—yang berarti bahwa dalam soal tanah, pertumpahan darah sangat dimungkinkan. 
Hal ini menunjukkan suatu masalah yang sangat mendasar. Pertama, bahwa tanah berkait langsung dengan kehidupan dan kualitas hidup manusia. 
Di atas tanahlah manusia mengembangkan kebudayaan, berproduksi untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Kedua,keterpisahan manusia 
dengan tanah, akan menjadi pangkal dari kesengsaraan atau penderitaan manusia—di zaman raja-raja sangat terlihat bagaimana akibat dari tidak 
dikuasainya tanah; sebagian mereka menjadi budak manusia lain.

Kepemilikan atau pengusaan manusia atas tanah, pertama-tama terkait langsung dengan strategi untuk mempertahankan hidup dan kehidupan 
manusia. Dengan demikian, seseorang akan membutuhkan suatu batas minimal, sehingga dirinya dapat memenuhi kehidupan materialnya. Jika 
batas tersebut tidak dipenuhi, maka sangat besar kemungkinkan orang tersebut akan gagal memenuhi kebutuhan materialnya sebagaimana standar 
umum.

 
Jalan Baru Politik Agraria

Manusia ada bukan untuk makan. Akan tetapi tidak bisa diingkari bahwa tanpa usaha untuk memenuhi kebutuhan material tersebut, manusia 
akan menjemput kematian. Berproduksi atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan material, merupakan tugas hidup manusia. Pengalaman sejarah 
menunjukkan bahwa proses produksi akan dipengaruhi oleh sistem kepemilikan sarana produksi. Sarana produksi yang dikuasai secara individual, 
akan memungkinkan terjadi eksploitasi manusia. Untuk itu dibutuhkan sistem dimana pemilikan sarana produksi (yang menguasai hajat hidup 
orang banyak) yang tidak ekploitatif terhadap manusia. Pembaruan agraria adalah jawaban untuk menegakkan keadilan dan memberantas 
kemiskinan sehingga tercipta suatu kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Upaya pembaruan agraria tidak bisa bersifat eksklusif, melainkan 
perlu memasuki dimensi yang lebih luas, termasuk mendorong pembaruan dalam corak produksi dan terbangunnya suatu tatanan baru—dengan 
nilai-nilai yang baru. Dengan demikian, maka berarti dibutuhkan politik agraria baru, yang tidak lagi berdasarkan pada corak produksi kapitalisme, 
melainkan corak produksi yang berpihak pada mereka yang tuna kisma (petani miskin, petani gurem, buruh tani—dan mereka yang berada dilapis 
bawah struktur sosial)—(“dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah”-QS.4:75).

Untuk itu, tidak ada jalan lain bagi petani di Indonesia untuk terus memperjuangkan pembaruan agraria menuju kedaulatan pangan. 
Pembaruan (reforma) agraria menurut Gunawan Wiradi (2005), adalah penataan kembali (atau penataan ulang) susunan kepemilikan, penguasaan 

dan penggunaan sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan 
konprehensif (lengkap).

Lebih jauh Gunawan Wiradi menjelaskan, yang dimaksud dengan “menyeluruh dan konprehensif” adalah: (1) sasarannya bukan hanya tanah 
pertanian, tetapi juga tanah-tanah kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengairan, kelautan dan lain-lain. Pendek kata, semua sumber agraria, 
termasuk hak air, proteksi dari perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. (2) Program reforma tanah (dan sumber agraria lainnya) harus 
disertai dengan program-program penunjangnya, seperti penyuluhan dan pendidikan tentang teknologi produksi, program perkreditan, pemasaran 
dan sebagainya.

Tujuan pelaksanaan pembaruan agraria adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, khususnya para petani kecil secara 
adil dan merata. Sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran, sebagai bagian dari pembangunan nasional 
untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

 
Perjuangan SPI

Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam perjuangannya mewujudkan perjuangan pembaruan agraria menuju kedaulatan pangan ini diwujudkan 
dalam beberapa tahapan.

(1) Perjuangan menuju “tanah untuk petani”, dalam praktek-praktek perjuangannya anggota SPI di daerah-daerah berkomitmen akan terus 
menjalankan pembaruan agraria yang diinginkan oleh rakyat tani. Sejauh ini, praktek-praktek tersebut dijalankan dengan reklaiming dan okupasi 
lahan untuk memenuhi prinsip tanah untuk penggarap(land to the tiller).

(2) Membangun ormas tani yang kuat, SPI menyadari bahwa untuk menyuarakan kepentingan petani, tidak ada jalan lain yang lebih rasional 
daripada organisasi tani yang kuat. Organisasi tani yang kuat adalah salah satu cara agregasi kepentingan petani yang nantinya akan dituangkan 
dalam kebijakan pemerintah. Dalam percaturan organisasi tani, SPI saat ini selain memposisikan sebagai pelopor gerakan rakyat di tingkat 
nasional—SPI juga mengambil peran yang signifikan dalam gerakan tani internasional. Saat ini SPI selain menjadi anggota dari La Via Campesina 
sebagai bagian dari gerakan petani internasional  tetapi juga menjadi koordinator internasionalnya.

(3) Alih teknologi untuk kepentingan petani, perkembangan teknologi di bidang pertanian setiap masanya selalu mengalami perubahan yang 
signifikan. Sebut saja bagaimana sulitnya petani di era revolusi hijau. Dan sekarang inisiasi modal internasional melalui teknologi trangenik/GMOs. 
Situasi ini membuat petani terus menciptakan dan mengembangkan berbagai teknologi yang berkelanjutan berbasis keluarga tani. Tren pertanian 
agroekologi bukan saja dianggap sebagai teknologi pertanian saja, bagi SPI ini juga merupakan langkah perlawanan pada corak produksi pertanian 
yang selama ini tidak merdeka.

(4) Permodalan mandiri, pemahaman usaha tani yang tergantung kepada input luar dan teknologi yang berbasis modal menyebabkan persoalan 
yang serius bagi petani. Koperasi-koperasi di level desa, provinsi dan lainnya dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan  kepentingan di luar 
petani.  Untuk itu mendesak agar insentif yang diberikan kepada kaum tani harus tepat dan cepat sasaran. Pengalaman praktek kita dalam Lembaga 
Ekonomi Petani, sangat mempunyai peran strategis dalam memecahkan soal-soal praktis.

5) Membangun pasar domestik,  pengertian pasar dalam kedaulatan pangan yang diinginkan petani, adalah pasar yang tidak menjadi suatu 
entitas yang otonomi dan mendominasi (self-regulating), seperti yang diadopsi dalam praktek neoliberalisme. Kedaulatan pangan tidak menegasikan 
perdagangan, namun perdagangan hanya menjadi bagian atau alat dari kedaulatan untuk sepenuhnya menjadi mekanisme yang menguntungkan 
rakyat banyak. Dalam prakteknya, SPI secara praktis memotong rantai-rantai perdagangan pangan pada umumnya.

Dalam kasus beras di Daerah Istimewa Yogyakarta yang rantai perdagangan berasnya bisa mencapai empat pihak hingga lebih, SPI mengusulkan 
alternatif direct-selling/direct-buying yang bisa langsung mengantarkan produk hasil pertanian ke tangan konsumen. Selain memotong pemburuan 
rente, sistem ini bisa lebih menguntungkan petani dan konsumen—serta mewujudkan kemampuan petani untuk menguasai dan mengontrol pasar 
domestiknya sendiri.

Kita percaya bahwa jika program pembaruan agraria dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, kondisi kehidupan dan kesejahteraan 
masyarakat tani akan dapat membaik. Tetapi pembaruan agraria memang memerlukan kemauan politik, bukan sekedar janji-janji politik. Kita 
berharap kepada pemerintah Jokowi dan JK yang sekarang berkuasa  memberikan perhatian yang serius memenuhi janjinya untuk menjalankan 
program pembaruan agraria. Demikian.

*Penulis adalah Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta

Sambungan dari hal. 11



PEMBARUAN TANI
EDISI 146
APRIL 2016 P E M B A R U A N  A G R A R I A14 PEMBARUAN TANI

EDISI 146
               APRIL 2016R A G A M 15

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 064

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

MENDATAR
1. Berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup; tanpa senyawa kimia   4. Pengasingan
7. Satuan hambatan listrik   8. Nada ketujuh   9. Pertanian Berkelanjutan   11. Kata ajak   12. Beranda
15. Hadir   16. Panggilan untuk kerabat lelaki (Batak)   17.  Awalan yang berarti tidak
18. Provinsi di Indonesia (singkatan)   19. Alat untuk menumbuk padi   20. Satuan luas   21. Cahaya (Arab)
22. Tim, regu penolong   23. Madrasah Tsanawiyah   25. Dasi (Inggris)   27. Ilmu Pengetahuan Sosial
29. Harapan   30. Rancangan, konsep   33. Tulang rusuk   34. Awalan yang berarti satu   
36. Di dalam (Inggris)   37. Partikel atom   38. Bunga khas Indonesia   39. Alat musik tradisional kita    
 

MENURUN
1. Alat musik sejenis piano   2. Baterai basah   3. Berkata-kata dengan suara keras
4. Pemimpin Shalat   5. Kain penggosok, pembersih   6. Reklame   8. Sifat senasib, satu rasa, setia kawan
10. Ibukota Kalimantan Selatan   13. Tanda nomor kendaraan Yogyakarta dan sekitarnya
 12.Bulan yang diperingati sebagai Hari Tani Nasional di Indonesia   14. Nusantara kita   24. Senda gurau
26. Pendingin ruangan   28. Kondisi penglihatan yang kurang jelas   31. Bergerak ke tempat yang lebih tinggi   
32. Aku, saya (Sunda)   35. Telur (Inggris)   36. Gagasan, pendapat 

Asuransi Usaha Tani Padi 
Mengundang Banyak Pertanyaan

dianggap membebani.
Dalam kesempatan 

berbeda, Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Henry 
Saragih menyampaikan 
beberapa keluhan dari petani 
mengenai asuransi ini.

“Yang pertama dari 
penerima (beneficiaries) 
program. Jika ini 
implementasi UU Perlintan, 
harusnya harus berlaku 
untuk semua petani,” ujar 
Henry di Jakarta pagi ini 
(03/03).

Menurutnya ini sama 
sekali merujuk ke turunan 
dari Permentan 40/2015 
yaitu Keputusan Menteri 
Pertanian RI nomor 2/2016 
tentang Pedoman Bantuan 
Premi Asuransi Usahatani 
Padi.

“Sehingga penerima 
manfaat masih kelompok 
tani saja bukan Kelembagaan 
Petani berdasarkan Pasal 70 
ayat (1) UU Perlintan hasil 
Putusan MK,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, “dan 
salah kaprahnya, baik 
form asuransi maupun 
beneficiaries di desa, 
tetap diperuntukkan bagi 
kelompok tani binaan 
pemerintah–tidak berlaku 
umum. Ini ‘kan diskriminasi, 
sementara UU Perlintannya 
sudah di-judicial review agar 
manfaatnya bisa ke semua 
organisasi tani.”

“Pertanyaan selanjutnya 
yang muncul dari petani 
anggota SPI adalah kenapa 
hanya padi? Ini hanya 
meneruskan berasisasi Orde 
Baru: petani padi terus yang 
digenjot pemerintah,” ujar 
Henry.

“Sementara, hampir 
semua usaha tani berisiko 
tinggi karena perubahan 
iklim saat ini,” terang dia. 
“Hortikultura, peternakan 
lokal–terutama unggas, amat 
terancam,” tutup Henry. ###

Sambungan dari hal. 14

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengeluarkan kebijakan tentang asuransi pertanian pada Agustus 2015 
lalu.

Asuransi pertanian dibuat untuk menanggulangi masalah gagal panen. Asuransi memang hanya tersedia untuk tanaman padi. Menurut 
Kementerian Pertanian, pada tahun 2015, kasus gagal panen mencapai sekitar 88.575 hektar.

Bagaimana mekanismenya? Singkatnya begini. Petani padi ikut asuransi dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah. Petani juga 
harus membayar premi, yang awam untuk asuransi: besarnya adalah Rp 180.000 per hektar per musim tanam.

Namun untuk pembayaran premi ini, ada subsidi pemerintah. Petani hanya cukup membayar Rp 36.000 per hektar per musim–atau sekira 20 
persen dari total. Sisanya ditanggung pemerintah.

Nah, jika terjadi gagal panen dengan intensitas kerusakan 75 persen atau lebih, maka petani berhak mendapatkan ganti untung. Besarnya? Rp 
6 juta per hektar per musim tanam.

Asuransi ini sendiri merupakan mandat dari UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (yang akrab dengan 
akronim UU Perlintan). Namun ada beberapa pertanyaan serius terkait asuransi tersebut–dan mengapa setelah hampir setahun implementasinya 
sulit laku di kalangan petani.

“Ada beberapa sebab,” kata Ditjen PSP Kementan melalui advertorialnya di media massa. Pertama, petani kurang memahami manfaat dan 
prosedur asuransi. Kedua, petani tak bisa merasakan manfaat langsung asuransi kecuali gagal panen dan bisa mencairkan klaim. Ketiga, premi asuransi 

Bersambung ke hal. 15

(Foto) Keluarga petani SPI memanen sayuran di lahannya.
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Petani SPI Sukabumi Belajar 
Pertanian Agroekologi

SUKABUMI. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyelenggarakan pendidikan 
pertanian agroekologi di Desa Sirna Jaya, Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

Acara yang dilaksanakan selama dua hari ini (12-13 Maret 2016), dihadiri oleh puluhan peserta yang berasal dari beberapa kecamatan di 
Sukabumi.

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Sukabumi Engkos mengemukakan, pendidikan pertanian agroekologi ini dilaksanakan untuk 
menyebarkan sekaligus mensosialisasikan kepada petani anggota SPI tentang keutamaan pertanian agroekologi.

“Pertanian agroekologi ini kan pertanian alamiah yang ramah lingkungan, yang memanfaatkan apa pun yang di sekitar kita untuk digunakan 
bertani, mulai di pupuk, memuliakan benih, dan selanjutnya,” kata Engkos.

Engkos melanjutkan, pertanian agroekologi mengajarkan petani untuk berdaulat dan mandiri, tidak lagi tergantung kepada input-input 
pertanian dari perusahaan.

“Karena semua bahan-bahan yang digunakan ada di sekitar kita petani, jadi tentu saja mengurangi biaya produksi,” tutur Engkos.
Engkos melanjutkan pendidikan ini berisi tentang teori dan praktek langsung di lapangan, bagaimana membuat pupuk alami baik cair ataupun 

non cair, cara mengatasi hama, dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Barat Tantan Sutandi menjelaskan, pendidikan pertanian 

agroekologi ini dilakukan oleh petani dan untuk petani.
“Oleh karena itu pengajarnya adalah petani SPI yang telah terlebih dahulu menerapkan pertanian agroekologis dan alhamdulillah berhasil. Oleh 

karena itu kami mengundang Pandi dari SPI Bogor sebagai salah seorang pengajar di kesempatan kali ini,” imbuh Tantan. ###

(Foto Atas-Bawah) Pendidikan pertanian agroekologi dari petani SPI ke petani SPI di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat.


