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(Foto): Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih bersama Presiden Venezuela a Nicolas Maduro pada saat 
kampanye pemilihan Presiden Venezuela di Guario, Venezuela (April 2013)
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(Kiri-Kanan): Achmad Ya'kub (Ketua Departemen Kajian Strategis Serikat Petani Indonesia-SPI), Herman Khaeron Ketua Panja RUU Perlintan DPR-RI, 
Gunawan (IHCS), Henry Saragih (Ketua Umum SPI) dalam diskusi RUU Perlintan di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI (23/04)

Henry Saragih: Hak Asasi Petani 
dan Pembaruan Agraria Harus 
Termuat dalam RUU Perlintan

JAKARTA. Memperingati Hari Hak Asasi Petani Nasional 20 April, Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai organisasi perjuangan massa 
tani telah menyusun konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi petani baik di level nasional dan internasional bersama 
sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI menyelenggarakan sebuah 
diskusi terbatas dengan tajuk “Membedah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) 
Untuk Memastikan Keberpihakan Negara kepada Petani” di sekretariat DPP SPI di Jakarta (23/04).

Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum SPI Henry Saragih mengungkapkan, SPI mengkehendaki diadakannya pertemuan lagi 
dengan Panja RUU Perlintan untuk membicarakan pemasukan hak asasi petani dan pembaruan agraria dalam RUU Perlintan.

“Kami petani SPI meminta agar hak asasi petani dan pembaruan Agraria ada di dalam RUU Perlintan. Ini suatu keharusan,” 
ungkap Henry.

Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) selanjutnya menjelaskan, belajar dari 
anggota La Via Campesina yang berada di Jepang dan Korea Selatan, hak petani di kedua tersebut dilindungi dengan baik. Akan tetapi 
karena pemerintahan di kedua negara tersebut lebih mengutamakan industrialisasi, maka pertanian dikorbankan.

“Oleh karena itu, dalam RUU Perlintan juga harus ada perlindungan petani dari ancaman pasar global,” tuturnya.
Henry menambahkan, terkait asuransi petani, harus hati-hati dalam mengelolanya. Jangan terlalu banyak persoalan administratif 

yang berpotensi membingungkan petani. Selain itu, jika terlalu banyak administrasi, berpotensi rumit dalam pelaksanaan.
bersambung ke halaman 11
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(Kiri) Henry Saragih menjadi juru kampanye dari Nicolas Maduro, calon Presiden Venezuela yang mewarisi semangat almarhum Hugo Chavez. Dalam 
pemilihan umum Venezuela, Maduro akhirnya menang tipis dari lawan politiknya.
(Kanan) Ribuan massa berkumpul di Kota Guario, Venezuela untuk menghadiri kampanye Nicolas Maduro.

HIDUP PETANI !!!

www.spi.or.id

TANAH UNTUK
PENGGARAP

Nicolas Maduro Gandeng
Henry Saragih Jadi Juru Kampanye

Dukung Perjuangan SPI dan La Via Campesina

JAKARTA. Pemilihan Presiden (Pilpres) Venezuela akhirnya menasbihkan Nicolas Maduro sebagai pemenang. Ternyata, di balik 
kemenangan itu ada seorang Indonesia bernama Henry Saragih.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) ini, didapuk memberi orasi dalam kampanye Maduro di Kota Guario seminggu lalu. 
Di hadapan jutaan massa yang meluber di jalanan kota, ia berorasi dengan sangat memukau.

Dalam potongan video di laman youtube, Henry tampak memberi orasi selama enam menit. 
“Saya menyampaikan solidaritas dan dukungan petani dunia kepada Maduro, sebagai suksesor Hugo Chaves. Sebetulnya saya 

berorasi selama 10 menit. Kedatangan saya ke Venezuela atas undangan petani Latin untuk memberi solidaritas kepada Maduro. 
Namun, tiba-tiba saya diminta memberi orasi di panggung,” jelas Henry.

Sebelumnya, di laman youtube tersebut Maduro menyampaikan kepada massa pendukungnya, bahwa ada tokoh petani dunia di 
atas panggung. Lalu kemudian, dia memanggil Henry, dengan terlebih dahulu mengatakan Henry pimpinan La Via Campesina asal 
Indonesia, Asia. Henry memang merupakan pimpinan tertinggi organisasi petani dunia La Via Campesina dengan anggota lebih dari 
200 juta petani di lebih 70 negara.

Di hadapan jutaan massa yang memenuhi jalanan Kota Guario, Henry lantang menyebut Chavez sebagai tokoh dunia yang telah 
memerangi kemiskinan dan kelaparan. Chavez tak hanya milik Venezuela dan Latin, tapi juga merupakan milik dunia khususnya 
masyarakat kelas bawah seperti petani, sebutnya.

“Dalam orasi tersebut, saya juga katakan Chaves semasa jadi presiden telah memberi perhatian pada pengembangan agro-
ekologi di Venezuela, Latin dan dunia. Rakyat Venezuela jangan sampai salah memilih presiden yang baru. Maduro adalah orang 
Chavez,” cerita Koordinator Umum La Via Campesina sejak tahun 2004 ini. bersambung ke halaman 4
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Dalam kampanye tersebut, Henry Saragih juga menyerahkan kenang-kenangan kepada Maduro yakni lukisan karikatur Maduro 
dan Chavez yang mengapit Henry Saragih sambil mengangkat tanaman hasil panen. Karikatur tersebut melambangkan persahabatan 
dan usaha menegakkan kedaulatan pangan di masing-masing negara.

Sementara itu, berdasarkan penghitungan suara dari Dewan Pemilihan Nasional (CNE) Venezuela, Maduro meraih 50.66 persen 
suara. Sedangkan pesaingnya dari oposisi sayap kanan, Henrique Capriles Radonski, meraih suara 49.07 persen.

Maduro mendapat suara sebesar 7,505,338 suara, sedangkan kandidat oposisi meraih 7,270,403 suara. Perbedaan perolehan 
suara kandidat hanya 234,935 suara. Total partisipasi pemilih mencapai 78.71 persen.

Ihwal kesempatan yang diberikan Maduro, Henry mengatakan, Maduro merupakan orang yang dipercaya Chavez menjalin 
hubungan dengan petani di seluruh dunia.

“Kita telah saling kenal sejak tahun 2006 silam. Bahkan, perjuangannya untuk menjadikan Hak Asasi Petani sebagai suatu 
konvesi PBB juga didukung oleh Maduro dan rezim Chavez. Baik Maduro dan Chavez mendukung semangat perjuangan La Via 
Campesina dan juga Serikat Petani Indonesia yang sama-sama menghendaki pembaruan agraria sejati agar tercipta kedaulatan 
pangan dan keadilan sosial melalui sistem pertanian agroekologis yang ramah lingkungan dan mampu memberi makan penduduk 
dunia,” jelasnya.

Alhasil, kontribusi Henry dalam masa kampanye Maduro setidaknya telah punya andil dalam memenangkan Maduro dalam 
Pilpres Venezuela yang baru saja selesai diselenggarakan.#

Sambungan dari halaman 3

(Foto): Pertemuan perwakilan La Via Campesina (Henry Saragih (Indonesia), Yoon Geum Soon (Korea Selatan), dan lainnya ) bersama Nicolas Maduro yang 
pada saat itu masih menjabat Menteri Luar Negeri Venezuela, beberapa tahun lalu.

Globalkan Harapan
Globalkan Perjuangan

www.viacampesina.org
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Negara Harus Memberikan 
Perhatian Lebih Bagi Petani (Kecil)

Seminar Internasional Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-58

(Foto) Seminar internasional peringatan Konferensi Asia Afrika ke-58 bertema “Demokrasi Ekonomi di Asia, Peluang dan Tantangan”, 
di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta(25/04)

YOGYAKARTA. Negara harus memberikan perhatian lebih atas nasib petani (kecil). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam seminar internasional peringatan Konferensi Asia Afrika ke-58 bertema “Demokrasi 
Ekonomi di Asia, Peluang dan Tantangan”, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta(25/04).

Henry memaparkan, penjaga kedaulatan pangan nasional adalah para petani kecil yang (masih) menerapkan pertanian kecil 
berbasiskan keluarga, bukan pertanian skala luas yang dijalankan oleh perusahaan transnasional yang hanya mencari keuntungan.

Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) ini selanjutnya mengungkapkan bahwa 
saat ini luas lahan pertanian di banyak negara terus mengalami penyusutan seperti di Thailand, India, Korea Selatan, Jepang, dan 
Indonesia sendiri. Akibatnya banyak negara yang kini bergantung kepada pasar bebas, untuk penuhi komoditas pangan dalam 
negerinya. Jepang, misalnya hanya mampu produksi pangan untuk satu kali makan, dua kali jatah makan harus dipenuhi dari impor 
pangan luar.

“Krisis pangan yang sempat terjadi beberapa tahun lalu sesungguhnya bukan karena jumlah pangan itu kurang, tapi pangan 
dikuasai oleh sekelompok pengusaha yang memonopoli pangan agar mendulang keuntungan dari kelangkaan pangan itu sendiri. 
Oleh karena itu solusinya adalah mengembalikan pengelolaan pertanian kepada para petani kecil kita,” tegasnya.

Sementara itu menurut Revrisond Baswir selaku Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Indonesia 
ke depan butuh demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tersebut hingga kini masih butuh perjuangan bersama untuk diwujudkan. 
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Aksi SPI Pasbar, Peringati Hari 
Perjuangan Petani Internasional
PASAMAN BARAT. Puluhan petani 
anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Pasaman 
Barat (Pasbar) melaksanakan aksi 
memperingati Hari Perjuangan Petani 
Internasional  di depan gedung Bupati 
Pasaman Barat, Sumatera Barat (17/04).

Aksi yang dipimpin langsung oleh 
Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) 
SPI Januardi ini berlangsung damai.  
Januardi mengungkapkan, selain untuk 
memperingati Hari Perjuangan Petani 
Internasional yang jatuh pada tanggal 
17 April setiap tahunnya, aksi ini juga 
mendesak Bupati Pasbar agar segera 
turun tangan menyelesaikan konflik 
agraria yang masih berlangsung di Pasbar.

“Hari ini kami datang ke kantor 
Bupati dengan membawa enam tuntutan 
yang intinya mendesak Pemda Pasbar 
untuk menyelesaikan konflik agraria di 
daerah kami. Saat ini setidaknya terjadi 
konflik antara petani SPI dengan PTPN VI,  
konflik air antara petani sawah anggota 
SPI dengan PDAM di Kinali, dan lainnya,” 
ungkap Januardi.

Januardi juga menambahkan, petani 
SPI khususnya yang berada di daerah 
konflik tetap berjuang karena tanah 
adalah untuk petani (penggarap) sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dan 
dalam bertani tetap menggunakan konsep 
pertanian agroekologis yang ramah 
lingkungan dan berkontribusi terhadap 
kedaulatan pangan di Pasaman Barat.

Sementara itu, 7 April 1996, 
merupakan salah satu hari yang kelam 
bagi kaum tani di seluruh dunia, dimana 
tragedi terjadi di El Dorado dos Carajas, 
Brasil, sembilan belas petani tak bertanah 
yang mempertahankan hak-hak mereka 
untuk memproduksi pangan dengan 
menuntut akses terhadap tanah dibunuh 
oleh polisi militer.  Sejak tragedi tersebut, 
La Via Campesina (Gerakan Petani 
Internasional) menetapkan tanggal  17 
April diperingati sebagai Hari Perjuangan 
Petani International.#

Foto: Aksi SPI Pasaman Barat peringati Hari Perjuangan Petani Internasional

Tabel daftar kasus masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit di Kab. Pasaman Barat, Sumatera 
Barat (SPI)

www.spi.or.id
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Peta sebaran aksi anggota La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) dalam memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional. Setidaknya 
terdapat 105 aksi yang tersebar di berbagai penjuru dunia

Petani La Via Campesina
Peringati Hari Perjuangan 
Petani Internasional

JAKARTA. 17 April 1996 adalah hari kelam bagi kaum tani seluruh dunia, pada tanggal tersebut terjadi sebuah tragedi berdarah 
di El Dorado dos Carajas, Brasil. Sembilan belas petani tak bertanah yang mempertahankan hak-hak mereka untuk memproduksi 
pangan dengan menuntut akses terhadap tanah dibunuh oleh polisi militer. Atas kejadian ini La Via Campesina (Gerakan Petani 
Internasional) menetapkan 17 April sebagai Hari Perjuangan Petani Internasional.

Saat ini, jutaan petani di berbagai dunia telah dipaksa meninggalkan lahan pertanian mereka karena perampasan lahan 
yang difasilitasi kebijakan nasional maupun internasional. Lahan diambil dari petani untuk pembangunan industri skala besar 
atau proyek-proyek infrastruktur, industri ekstraksi seperti pertamabang, kawasan wisata, kawasan ekonomi khusus, kawasan 
konservasi, dan perkebunan. Hal ini mengakibatkan jumlah lahan hanya terkonsentrasi pada beberapa pihak.

Karena kehilangan lahan, masyarakat petani juga kehilangan kedaulatan dan identitas kebudayaannya. Hal ini diperparah 

bersambung ke halaman 10
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La Via Campesina Dorong
Kedamaian di Semenanjung Korea
(JAKARTA) Pada Maret 2013, Amerika Serikat dan 
Korea Selatan memobilisasi lebih dari 200 ribu tentara 
di daerah Foal Eagle dan Pelatihan Militer Key Resolve. 
Menganggap hal ini sebagai provokasi militer, Korea 
Utara menanggapi hal ini dengan membatalkan 
gencatan senjata sejak 1953. Amerika Serikat pun 
menanggapinya dengan mengirimkan B-52 (sebuah 
pesat pembom strategis dengan kemampuan 
nuklir) dan B-2 (sebuah pesawat siluman) untuk 
lebih meningkatkan latihan militernya. Korea Utara 
merespon dengan meningkatkan kesiapan tempurnya 
pada  level tertinggi dan mensiapsiagakan peluncuran 
roketnya. Melihat hal ini, pemerintah Amerika Serikat 
menempatkan kapal selam nuklirnya di sekitar 
Semenanjung Korea (hal ini adalah mobilisasi militer 
AS terbesar sejak Perang Irak). 

Pemerintah Korea Utara pun bereaksi dengan 
mengirimkan rudal jarak-menengahnya ke arah 
pantai laut timur dan memberitahukan niat untuk 
memulai perang. Mereka juga juga menyarankan 
penarikan lengkap korps diplomatik asing. Akhirnya, 
mereka menutup Kompleks Industri Gaesong, yang 
merupakan zona penyangga antara Utara dan Selatan 
dan merupakan simbol penting dari kerjasama antar-
Korea.

Karena ketegangan semakin meningkat, banyak 
negara (seperti Thailand, Filipina, dan Australia) telah 
mengeluarkan peringatan  kepada warga mereka 
di Korea Selatan dan memberitahu mereka tentang 
rencana evakuasi darurat. Ketegangan di Semenanjung 
Korea ini juga telah mempengaruhi perekonomian 
Korea Selatan, seprti jatuhnya pasar saham dan nilai 
mata uangnya.

Yoon Geum Soon, Koordinator La Via Campesina 
asal Korea Selatan menyampaikan perang 
menghancurkan mata pencaharian dan kehidupan 
masyarakat. 

"Perang ini harus dicegah dengan segala cara. 
Untuk Korea, pembagian Semenanjung Korea (pasca 
Perang Dunia II) oleh kekuatan asing dan pecahnya 
perang Korea masih tetap segar dalam pikiran. Orang-
orang Korea adalah satu-satunya negara yang masih 
terbagi, dan selama 60 tahun terakhir di Asia Timur 
Laut telah menderita dampak Perang Dingin. Bara 
yang terbakar di Semenanjung Korea dapat menelan 
Semenanjung Korea. Kawasan Asia Timur Laut 
terancam perang nuklir," paparnya di Seoul (18/04)

Yoon Geum Soon menerangkan, La Via Campesina, takut pecahnya perang di Semenanjung Korea. Oleh karena itu sambungnya, 
La Via Campesina mendesak Korea Selatan, Korea Utara, dan pemerintah AS untuk menghentikan semua tindakan yang 
meningkatkan ketegangan, menghentikan semua aksi militer.

"Bukalah dialog dan negosiasi. Hanya dialog dan negosiasi yang dapat mencegah perang. Pecahkan bersama akar penyebab 
krisis saat ini, tandatangani perjanjian damai dan berkomitmen membangun rezim perdamaian di Semenanjung Korea," tegas Yoon.

Yoon Geum Soon menambahkan, La Via Campesina menghendaki perdamaian terjaga di semenanjung Korea.#
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Aksi La Via Campesina Peringati 
17 April di Berbagai Penjuru Dunia

Galeri Foto

Keterangan foto:
(Atas) Aksi long march petani MST - Brasil memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional (17/04)
(Kiri bawah) Aksi petani Amerika Serikat yang tergabung dalam Family Farm Defenders melakukan aksi di depan Chicago Mercantile 
Exchange (Bursa Efek Chicago) di kota Chicago, Amerika Serikat (19/04) 
(Kanan tengah) Diskusi yang dilakukan oleh All Nepal Peasants' Federation (ANPFa-Organisasi petani Nepal) di Kathmandu (17/04)
(Kanan bawah) Aksi petani Spanyol menolak rekayasa genetika pertanian di Madrid, Spanyol (17/04)
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dengan sistem tanam monokultur untuk 
menghasilkan bahan bakar nabati dan 
untuk kegunaan industri lainnya yang 
didorong demi keuntungan modal 
agribisnis dan transnasional. Hal ini 
menyebabkan kerusakan hutan, air, 
lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi 
petani. 

Henry Saragih, Koordinator Umum 
La Via Campesina menyampaikan untuk 
merayakan Hari Perjuangan Petani 
Internasional tahun ini ada cukup 
banyak aksi di seluruh penjuru dunia, 
baik yang dilakukan oleh petani ataupun 
masyarakat yang peduli terhadap 
perjuangan kaum tani.

"Setidaknya ada 105 aksi yang 
dilaksanakan oleh berbagai organisasi 
anggota La Via Campesina di berbagai 
penjuru dunia untuk memperingati Hari 
Perjuangan Petani Internasional 17 April 
ini," ungkap Henry.

Di Republik Dominika, organisasi 
tani lokal melakukan aksi menduduki 
Kementerian Pertaniannya. Di Bahia-
Brasil, gerakan masyarakat tak bertanah 
dan gabungan gerakan masyarakat 
sipil melakukan aksi longmarch 
menolak industri pertambangan, serta 
melakukan okupasi lahan; hal yang 
sama juga dilaksanakan di Portugal. Di 
Mozambik, petani yang tergabung dalam 
organisasiUNAC menyelenggarakan 
sebuah konferensi tentang lahan dan 
benih. 

Koordinasi Eropa La Via Campesina 
(ECVC-Europe Coordination of Via 
Campesina) turut berpartisipasi 
menyemarakkan peringatan 17 April ini 
dengan melaksanakan konferensi Eropa 
dalam sebuah majelis umum. Acara ini 
diorganisir oleh organisasi COAG (asal 
Spanyol-Kepulauan Canary) dan akan 
diadakan di Fuerteventura.

Menurut Chavannes Jean-Baptiste, 
anggota komite koordinasi La Via 
Campesina dan wakil dari kawasan 
Karibia, perampasan lahan adalah 
tindakan pidana terhadap petani dan 
masyarakat adat di seluruh dunia. 

"Di Haiti, kami menganggap 
perampasan lahan sebagai jenis baru 
penjajahan. Oleh karena itu pada 17 
April 2013 - selain memperingati Hari 
Perjuangan Petani Internasional -, seluruh 
organisasi petani disini melakukan 
mobilisasi menolak perampasan lahan," 
ungkapnya.

Sementara itu, peringatan Hari 
Perjuangan Petani Internasional kali ini 
cukup berkesan karena tepat pada tahun 

bersambung ke halaman 10

ini  La Via merayakan ulang tahunnya 
yang ke-20. 

"Peringatan Hari Perjuangan Petani 
Internasional kali ini bisa dikatakan 
sebagai "pemanasan" dari sebuah 
acara akbar. La Via Campesina tahun 

ini akan menyelenggarakan konferensi 
internasionalnya yang ke-6 di Jakarta 
pada 6 - 13 Juni 2013, sekaligus 
merayakan hari lahir La Via Campesina 
yang ke-20," tambah Henry.#
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Sementara itu menurut Gunawan 
dari Indonesia Human Rights for Social 
Justice (IHCS), bantuan kepada petani 
jangan berupa uang (contohnya BLT-
Bantuan Langsung Tunai), karena hal itu 
tidak akan cukup. Tetapi bantuan yang 
diberikan untuk petani seharusnya tanah 
untuk berproduksi, perlindungan produk 
pertanian, yang bersifat prasarana dan 
sarana pertanian.

“RUU Perlintan juga masih kurang 
menjelaskan mengenai redistribusi tanah 
untuk petani, sumbernya dari mana,” kata 
Gunawan.

Perwakilan dari Asosiasi 
Petani Indonesia (API), Fadil Kirom 
menyebutkan bahwa RUU Perlintan 
seharusnya memberikan kriteria 
pendapatan petani. Misalnya, petani 
yang pendapatannya kurang dari satu 
juta rupiah, maka petani tersebut juga 
harus dilindungi dalam RUU Perlintan. 
Hal itu juga berarti memperhatikan 
standar pencapaian Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL). Menurutnya, pendapatan 
petani pangan biasanya stabil dan petani 
holtikultura pendapatannya fluaktuatif.

“Sistem pengawasan dalam RUU 
Perlintan masih sangat longgar. Perlu 
ada sistem pengawasan dalam undang-

sambungan dari hal.2

sambungan dari hal. 5

Karena itu, negara harus hadir untuk memperkuat koperasi, membuat sehat Badan Usaha Milik Negara agar bisa memberikan 
kemakmuran rakyat.

“Neokolonialisme dan neoimperialisme masih kuat dan menjadi penghambat pelaksanaan demokrasi ekonomi. Perlu kita 
agendakan Gerak Lawan, gerakan rakyat lawan neoliberalisme dan imperialisme,” ungkap Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik 
Indonesia (AEPI) ini.

Pablo Solon, Direktur Focus on Global South Thailand,  menambahkan dengan kondisi krisis ekonomi dunia, Indonesia tetap 
menjadi incaran bagi pasar. Dunia saat ini butuh sistem ekonomi yang memberikan kesejahteraan, berkeadilan.

“Apa yang terjadi di Yunani, krisis di sana karena adanya pola spekulatif market, sistem pasar yang spekulatif, itu yang 
seharusnya ditinggalkan, kita butuh demokrasi ekonomi,” kata Mantan Duta Besar Bolivia untuk PBB ini.

Dr. Hempri Suyatna, dosen Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Gadjah Mada mengingatkan, sektor UMKM sudah waktunya benar-benar didorong jika ingin membentuk negara kesejahteraan. 
Para politisi yang akan maju di tahun 2014, dan yang terpilih nantinya harus benar-benar memiliki keberpihakan kepada ekonomi 
kerakyatan.

“Menjelang 2014, banyak politisi akan memanfaatkan tahun politik guna mengumpulkan suara. Rakyat harus mampu memilih 
politisi mana yang benar-benar memperjuangkan agenda demokrasi ekonomi bagi usaha kecil dan menengah. Kebijakan ekonomi 
jangan lagi untuk kepentingan elit, kekuasaan dan pemilik modal. Sudah waktunya mengakhiri keberpihakan kepada kapitalis,” 
paparnya.#

undang ini; untuk penanganan puso dan asuransi,” sebutnya.
Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menambahkan perlu ditetapkan pensiun untuk petani, berapa batas 

usia maksimal bagi seorang petani untuk menggarap sawahnya. Selain itu, jika tidak ada lahan pertanian, maka harus dicarikan 
lahan pertaniannya.

Menanggapi hal ini, Herman Khaeron selaku Ketua Panja RUU Perlintan DPR-RI yang juga hadir dalam diskusi ini mengatakan, 
sebenarnya seluruh pertanyaan dan masukan sudah dijawab dalam draft RUU Perlintan yang lengkap. Oleh karena itu dia juga 
berjanji untuk memberikan draft terbaru RUU Perlintan kepada SPI, dan ormas serta lembaga lainnya.

“Nanti kami akan undang SPI dan organisasi-organisasi tani lainnya dalam waktu dekat ini untuk penyusunan akhir draft RUU 
Perlintan,” tegasnya.

Diskusi ini juga dihadiri oleh guru besar agraria Indonesia, Gunawan Wiradi. Dia mengingatkan pentingnya dijalankan TAP MPR 
No.IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta UUPA No.5 Tahun 1960.#

(Foto). Petani SPI Banten memanen padi di lahan perjuangan. RUU Perlintan diharapkan 
mencantumkan Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani 
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SPI Resmi Berdiri 
di Bener Meriah, Aceh

BENER MERIAH. Serikat Petani Indonesia (SPI) secara resmi berdiri di Kabupaten Bener Meriah, Aceh dengan dilaksanakannya 
Musyawarah Cabang (Muscab) pada sabtu, 30 Maret 2013. Acara yang diselenggarakan di aula SMPN 2 Wih Pesam Bener Meriah ini 
dihadiri oleh perwakilan 19 basis dan empat ranting SPI, beserta unsur Muspida Kabupaten Bener Meriah dan Batalyon 114 Bener 
Meriah.

Perwakilan SPI Aceh Agus Syahputra menyampaikan, Indonesia sebagai negara berdaulat, saat ini tidak mampu lagi memberi 
makan rakyatnya, karena kebijakan terhadap pertanian yang diterapkan sejak orde baru terus bersalahan dan hanya membela 
kepentingan pemodal dan kepentingan asing. Bukan hanya beras, gula, jagung, kacang kedelai, buah-buahan, daging, garam dan lain-
lain didatangkan dari luar negeri demi memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia.

“Oleh karenanya kita sebagai petani yang tergabung dalam SPI, yakin bahwa petani Indonesia mampu memenuhi kebutuhan 
pangan kita tanpa tergantung dari luar. Justru karena itu dengan organisasi yang kita jalankan ini mari bersama-sama kita menekan 
kebijakan pemerintah agar perpihak kepada petani dan memberikan kepercayaan dengan menerbitkan undang-undang yang 
mendukung petani.  Dengan kecintaan kita kepada republik ini, kita yakin dengan kemampuan persatuan yang kita miliki kita 
mampu berdaulat atas pangan kita sendiri,” papar Agus.

Sementara itu, Muscab ini menetapkan Muhammad Yunus sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Bener 
Meriah. Dalam sambutannya, ketua terpilih mengungkapkan, sebagai sebuah kabupaten baru Bener Meriah memiliki hasil bumi yang 
melimpah ruah, baik dari sayur-sayuran, buah-buahan dan komoditas yang terkenal adalah kopi.

“Saya berharap dengan berdirinya SPI cabang Bener Meriah, kita dapat meningkatkan kualitas pangan yang sehat, serta pasar 
yang sehat dan komoditas kopi yang terus kita kampanyekan agar benar-benar menjadi usaha yang menguntungkan petani di sini 
dengan pasar yang tidak dimonopoli. Saya yakin dan percaya pada SPI Bener Meriah dan komponen masyarakat sipil lainnya mampu 
melakukan terobosan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan anggota basis dan ranting yang telah 
mempercayai saya sebagai ketua Cabang SPI Bener Meriah. Suatu kehormatan bagi saya atas kepercayaan tersebut,” ungkapnya.

Dengan berdirinya SPI Bener Meriah, maka untuk saat ini telah terdapat berdiri empat cabang SPI di empat kabupaten di Aceh 
yaitu : Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Tengah dan Bener Meriah.

BENER MERIAH. Foto bersama pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Bener Meriah, Aceh tepat setelah pelaksanaan 
Musyawarah Cabang (Muscab) I DPC SPI Bener Meriah
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Pemuda (Harus) Peduli Pangan
Dukung Malam Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Kedaulatan pangan adalah hak 
setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 
memproduksi pangan secara mandiri 
dan hak untuk menetapkan sistem 
pertanian, peternakan, dan perikanan 
tanpa adanya subordinasi dari kekuatan 
pasar internasional. Petani kecil yang 
bertani dengan berbasis agroekologis 
dan pertanian keluarga adalah penjaga 
kedaulatan pangan sebuah bangsa. 
Untuk mendukung petani dalam menjaga 
kedaulatan pangan, Serikat Petani 
Indonesia (SPI) mendukung sebuah 
inisiatif para pemuda/i untuk mendirikan 
Youth Food Movement (Gerakan Pangan 
Pemuda) Indonesia (YFMI).

YFMI adalah sebuah komunitas 
pemuda yang peduli atas kedaulatan 
pangan Indonesia. Inisiatif pembentukan 
komunitas ini muncul berbarengan 
dengan kondisi pangan yang makin 
kritis, mulai dari krisis harga, minimnya 
lahan, ketergantungan impor pangan, dan 
berbagai isu yang melingkupinya.

Muhammad Ikhwan, salah satu 

(Foto): Aksi pemuda peduli pangan di Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu

bersambung ke halaman 15

inisiator YFMI memaparkan, saat ini 
pertanian bukan lagi menjadi primadona 
bagi sebagian besar angkatan kerja 
produktif, hampir 60% pekerja sektor 
pertanian berusia diatas 40 tahun. 
Indonesia merupakan negara yang 
luas dengan jumlah penduduk lebih 
dari 220 juta jiwa dimana proporsi 
terbesar dari populasi berusia antara 
10-40 tahun. Badan Pusat Statistik 
(BPS) memperkirakan ada sekitar 10,2 
juta jiwa pengangguran terbuka (open 
unemployment) di Indonesia di mana 
sebagian besar diantaranya adalah 
pemuda.

Menurutnya, saat ini Indonesia masih 
menjadi net importir pangan. Pada paruh 
pertama tahun 2011, impor pangan 
Indonesia mencapai 6,35 miliar Dollar AS 
atau sekitar 57,6 triliun rupiah, jumlah ini 
naik 18,7 persen dari periode yang sama 
tahun sebelumnya sebesar 5,35 miliar 
Dollar AS.

“Jumlah anggaran yang sangat besar 
tersebut tentu akan lebih bermanfaat 

jika digunakan untuk 
pembangunan pertanian 
lokal dan memberikan 
subsidi bagi petani, 
mendukung perbaikan 
pelayanan pendidikan 
dan kesehatan khususnya 
di wilayah pedesaan. 
Dengan demikian 
pertanian berkelanjutan 
berbasis keluarga akan 
semakin berkembang 
sehingga mampu 
mengurangi angka 
pengangguran terbuka 
(open unemployment) 
sekitar 10,2 juta jiwa 
di Indonesia dimana 
sebagian besar 
diantaranya adalah 
pemuda,” papar Ikhwan 
yang juga Ketua 
Departemen Luar Negeri, 
Dewan Pengurus Pusat 
(DPP) Serikat Petani 
Indonesai (SPI), di Jakarta 
(19/04).

Ikhwan 
menambahkan, dengan 
kebijakan anggaran 

yang pro terhadap petani kecil dapat 
dipastikan sektor pertanian khususnya 
sub-sektor pertanian pangan akan 
menarik minat anak muda khususnya 
di pedesaan, sehingga mereka tidak lagi 
menggantungkan hidup dengan pindah ke 
kota. “Selain itu, pertanian agroekologis 
berbasis keluarga juga ramah lingkungan, 
karena input pertanian tidak bergantung 
pada pupuk kimia, tanah yang diolah 
dengan cara ini juga menjadi lebih subur,” 
tambahnya.

Malam Kedaulatan Pangan

Sementara itu menurut Yuyun 
Harmono, yang juga salah seorang 
inisiator YFMI, keterlibatan pemuda 
baik di pedesaan maupun perkotaan 
untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan 
persoalan tersebut menjadi kunci 
mewujudkan kedaulatan pangan.

“Masa depan pertanian berkelanjutan 
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Rapatkan Barisan, 
SPI Asahan Gelar Muscab

ASAHAN. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan Sumatera Utara (MWP) 
menyelenggarakan musyawarah cabang (muscab) di Desa Lobu Roppa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera 
Utara (2-3 April 2013).

Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara Zubaidah, yang hadir dalam acara ini menyampaikan dalam 
perjalanan selama lima tahun kepengurusan DPC SPI Asahan, permasalahan dan dinamika yang terjadi menjadi bagian pembelajaran 
penting untuk membangun organisasi yang kuat. Penguatan serta konsolidasi organisasi dimulai dengan melakukan ekspansi 
dan membentuk kader-kader petani yang meliputi pembentukan kader CO, kader pertanian berkelanjutan dan juga kader petani 
paralegal serta BAKTI. Peran para kader petani tersebut ditujukan selain untuk menopang peran perjuangan di sisi lain juga 
berfungsi sebagai pelaksana dalam struktur kepengurusan organisasi baik di level cabang, ranting maupun basis.

“Hal ini menjadi syarat perjuangan ketika hendak melakukan program perjuangan yang salah satunya adalah pembaruan agraria 
guna mewujudkan kedaulatan pangan agar terbebas dari kemiskinan,” tuturnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan tiga Dewan Pengurus Ranting (DPR) SPI anggota DPC SPI Asahan, Majelis Wilayah 
Petani (MWP) SPI dan Majelis Cabang Petani (MCP) SPI Asahan ini, akhirnya memilih Syahmana Damanik sebagai Ketua Badan 
Pelaksana Cabang (BPC) SPI Asahan untuk periode kepengurusan 2013-2018.

“Selamat bagi Syahmana Damanik, semoga ke depannya dapat menjalankan kinerja dengan baik dan dapat bekerja sama untuk 
melanjutkan perjuangan kita. Semoga SPI cabang Asahan ke depannya semakin baik, tambah Zubaidah.

Sementara itu dalam kata sambutannya setelah terpilih menjadi Ketua BPC SPI Asahan, Syahmana Damanik mengemukakan 
perjuangan pembaruan agraria dimulai dengan melakukan reklaiming lahan-lahan pertanian anggota petani yang sebelumnya 
dirampas oleh oleh para penguasa modal. Namun perjuangan tersebut tidak didapat dengan upaya yang mudah, tindakan intimidasi 
dan kriminalisasi dengan cara-cara kekerasan dirasakan langsung oleh anggota kader petani SPI baik dari oknum aparat negara 
seperti oknum polisi dan  TNI juga sering kali berhadapan dengan para preman dan anggota masyarakat lain yang menjadi kaki 
tangan para pengusaha dan perusahaan perkebunan.

“Aksi-aksi massa merupakan salah satu strategi perjuangan untuk menekan lembaga politik dan hukum guna menyelesaikan 
permasalahan sengketa agraria yang banyak dihadapi oleh anggota SPI disamping terus membangun jaringan dengan sesama 
organsasi rakyat lainnya juga membangun komunikasi politik dengan aktor pengambil kebijakan di lokal untuk berpihak kepada 
kepentingan perjuangan SPI, ” paparnya.

Syahmana menambahkan, selain perjuangan pembaruan agraria, organisasi secara bertahap coba memfokuskan kerja-kerjanya 
untuk menguatkan struktur ekonomi angggota kader petani dengan mengembangkan koperasi petani sebagai salah satu cara 
pembanguan ekonomi yang berazaskan kesamaan.#

ASAHAN. Foto bersama pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Asahan, Sumatera Utara
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Organization    8. Sejenis buah    11. Warung kecil khas Yogyakarta    13. Lonceng besar    15. Medium 
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MENURUN
1. Buah yang bijinya dibuat bumbu penyedap atau ramuan obat    2. Angkutan Kota    3. Isi yang paling 
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berapi    29. Sejenis minuman    30. Panggilan kepada perempuan    32. Tidak lebih, tidak kurang
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SEGERAKAN UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI PETANI DI INDONESIA

www.spi.or.id

terletak pada pemuda taninya 
dan kelompok pemuda yang 
peduli persoalan pangan. Di 
tangan mereka akan dimulai 
“gerilya” kota dan desa untuk 
mewujudkan Indonesia yang 
berdaulat pangan. Berangkat 
dari keyakinan ini, YFM 
Indonesia dibentuk,” jelas 
Yuyun.

YFMI sendiri sudah 
beberapa kali melaksanakan 
kegiatan yang melibatkan 
pemuda, seperti kemah 
pemuda, hinggga diskusi dari 
kampus ke kampus. Agar 
semakin banyak pemuda di 
Indonesia yang menyadari 
tentang pentingnya 
kedaulatan pangan, SPI 
bersama YFMI dan Wahana 
Lingkungan Hidup (WALHI) 
Indonesia berencana untuk 
menggelar malam kedaulatan 
pangan. Acara ini rencananya 
akan digelar di Auditorium 
Padepokan Pencak Silat 
Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII), pada 12 Juni 2013, 
mulai pukul 19.30 WIB.

“Setiap orang pasti suka 
makan dan musik, dan bagi 
anak-anak muda musik 
adalah media kampanye yang 
paling populer. Maka kami 
ingin mengadakan Konser 
Kedaulatan Pangan ini, disini 
kita bisa bertemu kawan-
kawan dengan semangat yang 
sama untuk kemajuan negeri 
dan perbaikan alam kita 
bersama. Berbagai macam 
pesan, model pertanian 
alternatif, ataupun kritik 
terhadap serbuan pangan 
impor bisa disampaikan 
lewat musik dan lebih mudah 
dimengerti dalam bahasa kita 
anak muda. Di konser ini kita 
juga mengundang beberapa 
musisi terkenal seperti 
Navicula, Fadli Padi, dan 
lainnya yang peduli terhadap 
isu-isu pangan ini,” tutur 
Yuyun.#
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Bengkoang dikenal sebagai tanaman yang bisa memutihkan 
kulit. Selain digunakan sebagai bahan dasar kosmetika, 
bengkoang juga seringkali dijadikan sebagai bahan 
kombinasi buah dalam rujak. Bengkuang ternyata juga 
memiliki khasiat sebagai obat. Kegunaan bengkuang antara 
lain untuk mengatasi penyakit kulit, diabetes, demam, eksim, 
sariawan, dan wasir. Budidaya bengkoang cocok dilakukan 
didataran rendah dengan curah hujan yang rendah-
sedang.  Tanaman bengkoang ini memiliki umur 120 hari. 
Budidayanya terbilang unik karena untuk mendapatkan 
buah yang bagus petani harus rajin menggunting daun dan 
bunganya.

Pengolahan lahan
Pengolahan lahan diawal penanaman tidak berbeda jauh 
dengan pengolahan ubi, bedanya, jika pada ubi tanah bisa 
dibiarkan 1-2 hari sebelum ditanami oleh bibit, maka pada 
tanaman bengkoang akan lebih bagus apabila dilakukan 
penanaman bibit sesaat setelah pembuatan bedengan 

Kiat Budidaya Kentang Organik

dilakukan, hal ini mencegah timbulnya gulma pada saat tunas bengkoang muncul.

Penanaman
Sama halnya dengan ubi, pada bengkoang terdapat dua jenis bibit, pertama bibit yang berasal dari pemilihan dari tanaman sengaja 
dibibitkan pada waktu penanaman bengkoang, dan yang kedua bibit yang berasal dari ipukan. Bibit ipukan biasanya memiliki 
kualitas yang lebih bagus. Sama halnya dengan ipukan ubi, ipukan bengkoang dibuat dengan menanam umbi bengkoang yang sudah 
bertunas dan membiarkannya hingga tanaman tersebut berbiji sampai tua. Setelah tua, jangan dulu mengupas cangkang bijinya, 
namun biarkan biji tetap pada cangkangnya. Hal ini supaya umur benih bisa lebih lama.

Jika benih masih berada dalam cangkangnya, biasanya benih bertahan hingga umur 0,5- 1tahun. Penggunaan bibit bengkoang 
lebih bagus menggunakan bibit yang baru. Biasanya untuk satu bedengan diperlukan 0,5 liter benih bengkoang yang ditanam dengan 
cara diaseuk yakni menugal tanah dan memasukkan kedalamnya masing-masing satu benih. Jarak tanam bengkoang biasanya 25 x 
20 cm. Penyiraman setelah penanaman dilakukan secara kondisional saja tergantung dengan kondisi tanah.

Perawatan
Sama halnya dengan ubi, bengkoang juga termasuk tanaman yang tahan kekeringan. Namun jika terjadi kekeringan, maka perlu 
dilakukan poenyiraman secukupnya. Perlu diingat penyiraman jangan dilakukan setengah basah, hal ini akan membuat tanaman 
mati dan layu. Ketika tanaman berumur 2 MST biasanya batangnya sudah tumbuh dan mulai menjalar, pada umur ini bisa dilakukan 
penyiangan tergantung kondisi dilahan. Pada saat ini juga dilakuakn penyulaman jika ada tanaman bengkoang yang tidak tumbuh, 
namun penyulamannya tidak dengan bengkoang lagi, namun menggunakan kacang tanah.

Hal ini dikarenakan umurnya sudah terlalu jauh antara tanaman penyulam dengan tanaman bengkoang yang sudah ditanam 
sebelumnya. Umur 3 MST lakukan pemupukan dengan kompos kering ataupun sekam ayam. 1 Bedengan bengkoang bisanya 
emmbutuhkan sekitar 20 kg kompos kering atau sekam ayam.  Pada umur 1 bulan mulai lakukan proses pengguntingan pucuk daun 
pada semua tanaman yang ada.

Biasanya setelah penguntingan pertama akan muncul banyak tunas baru. Hal ini akan menambah waktu pada proses 
pengguntingan yang kedua. Pengguntingan kedua dilakan ketika bengkoang berumur 2 bulan. Lakukan penggguntingan pucuk 
dan bunga. Pengguntingan dilakukan apabila minimal 80% bunga telah mekar, karena apabila pengguntingan dilakukan pada saat 
bunga belum mekar maka umbi bengkoang yang terbentuk tidak akan bulat membesar, namu akan seperti wortel yakni kecil dan 
memanjang. Pada waktu pengguntinga kedua ini, pilihlah 10-20 tanaman dalam satu bedeng yang  akan dijadikan bibit.

Untuk tanaman yang akan dijadikan bibit ini, jangan dilakukan pengguntingan bunganya, tapi biarkan supaya bunganya 
menghasilkan biji. Pada umur 3,5 bulan, lakukan pengguntingan ketiga pada tanaman yang tidak akan dijadikan benih. Gunting 
semua bunga dan daun muda termasuk bunga yang ada diketiak-ketiak daun, jangan samapi terlewat. Biasanya setela pemotongan 
ketiga ini, perkembangan umbi terjadi sangat cepat. Untuk hama dan penyakit, di wilayah pusdiklat SPI tidak pernah dijumpai 
hama atau penyakit yang menyerang bengkoang, kalaupun ada seperti kumbang dan tungan, bisa ditangani dengan cara manual . 
Pengendalian lebih lanjut dengan cara rotasi tanaman.

Panen
Bengkoang bisa dipanen pada umur 4 bulan dengan cara dicabut atau digali. Apabila perwatannya baik, biasanya dalam 1 bedengan 
bisa dihasilkan 30-35 kg bengkoang.  Setelah dipanen, biasanya bengkoang di pack ataupun dimasukkan karung untuk dijual ke 
pasar. (sumber: alamtani.com)

(Foto): Panen kentang (sumber: Antara Foto)


