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Puluhan Ribu Petani SPI
Rayakan Hari Tani Nasional

(Foto) Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) Zubaidah berorasi di depan lima ribuan massa petani SPI di depan 
gedung DPRD dalam rangka aksi memperingati perayaan Hari Tani Nasional ke-54, 24 September 2014. Selain di Medan, ribuan massa petani SPI juga melakukan be-
ragam kegiatan untuk memperingati perayaan Hari Tani Nasional ke 54, lihat liputan lengkapnya di edisi kali.
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Puluhan Ribu Petani SPI se-Indonesia 
Serentak Rayakan Hari Tani Nasional

JAKARTA. Pada 24 September tiap tahunnya diperingati dengan suka cita oleh kaum tani Indonesia. Inilah harinya petani Indonesia, hari itu 
ditetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok 
Agraria-UUPA) yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban kaum tani, mengatur hak atas tanah, hak atas sumber-sumber agraria untuk 
dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani dan bangsa. Kelahiran UUPA inilah yang kemudian ditetapkan sebagai 
Hari Tani Nasional (HTN). Penetapannya berdasarkan Keputusan Presiden Soekarno No. 169/1963, menandakan bagaimana pentingnya peran 
dan posisi petani sebagai tulang punggung bangsa.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan bahwa tema peringatan HTN 2014 ini adalah “Melaksanakan 
Kedaulatan Pangan dan Pembaruan Agraria untuk Kemandirian Bangsa”. Oleh karena itu Henry menambahkan, untuk memperingati “hari rayanya 
kaum tani” ini, SPI akan melakukan berbagai kegiatan mulai dari aksi demonstrasi, rapat umum, diskusi, doa bersama, panen bersama, dan lainnya 
yang tersebar di provinsi-provinsi se-Indonesia.

“Peringatan HTN akan dilaksanakan di ibukota provinsi atau kabupaten-kota, di Jakarta sendiri SPI akan melakukan aksi bersama dengan 
puluhan lembaga dan ormas tani lainnya. Oleh karena itu melalui kegiatan peringatan HTN ini kami mengajak segenap elemen bangsa untuk 
melaksanakan kedaulatan pangan dan pembaruan agraria sebagaimana dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf 
Kalla,” kata Henry di Jakarta (23/09).

Henry menjelaskan, kaum tani adalah penjaga kedaulatan pangan di nusantara ini. Oleh karena itu memperingati HTN ini menjadi kewajiban 
bagi setiap petani, aktivis tani, dan setiap elemen bangsa ini.

Sementara itu menurut Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara (Sumut) Zubaidah, untuk memperingati HTN, besok SPI 
Sumut akan melakukan aksi dengan mengerahkan 5.000-an massa petani di Medan. Massa aksi berasal dari 10 kabupaten-kota di Sumut.

“Kami akan melakukan long march dari lapangan Merdeka di Medan menuju kantor DPRD Sumut. Selanjutnya kami akan menuju kantor 
Polda (Kepolisian Daerah) Sumut di Tanjung Morawa dengan menaiki bis, disana kami akan berorasi mendesak pihak kepolisian agar lebih 
berpihak kepada petani, karena selama ini mereka jarang merespons dan tidak menindaklanjuti laporan-laporan petani yang mengalami 
intimidasi dan kekerasan di lahannya,” paparnya.

Dari Surabaya, Syaiful Zuhry, Ketua BPW SPI Jawa Timur (Jatim) mengemukakan, SPI Jatim juga akan melakukan aksi untuk memperingati 
perayaan HTN.

“Besok, SPI Jatim bersama teman-teman ormas tani lainnya dan mahasiswa akan memusatkan aksi di Taman Gubernur Suryo di Surabaya, 
berharap penegakan pembaruan agraria dan kedaulatan pangan untuk kemandirian petani di Jawa Timur,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Martinus Sinani, Ketua BPW SPI Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyampaikan, SPI Manggarai akan melakukan 
longmarch menuju kantor Bupati Manggarai di Ruteng.

“Besok bersama teman-teman mahasiswa, 500-an petani SPI NTT akan mendesak Pemda untuk melahirkan kebijakan dan Perda di tingkat 
daerah yang berpihak kepada petani kecil dan memastikan NTT berdaulat pangan, seperti turunan dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,”  
jelasnya.#
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10.000-an Petani SPI 
di Sumatera Turun Ke Jalan

MEDAN. 5.000-an massa petani Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) yang berasal dari 10 kabupeten-kota Langkat, Deli 
Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, dan Medan melakukan 
aksi merayakan peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-54 (24/09). Massa aksi sejak pagi mulai berkumpul di Lapangan Merdeka Medan dan 
kemudian melakukan longmarch menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaidah menyampaikan, aksi ini untuk mendesak Pemerintah Provinsi Sumut 
(Pemprovsu). menjalankan pembaruan agraria dan kedaulatan pangan untuk kemandirian rakyat. Zubaidah juga mendesak agar Pemprovsu 
segera menyelesaikan konfllik-konflik agraria di beberapa daerah di Sumut. Menurutnya, pemprovsu yang diwakili oleh Gubernur Sumatera Utara 
pernah mengambil langkah kebijakan dengan membentuk dengan pembentukan Tim Rekonstruksi Sengketa Lahan. Namun dalam perjalanannya 
kebijakan tersebut tidak bisa memberikan kontribusi positif dalam kerangka penyelesaian permasalah keagrariaan di Sumut.

“Satu masalah mendasarnya adalah kekuatan ormas tani tidak menjadi elemen utama dalam kerangka kerja tim tersebut. Oleh karenanya 
ini menjadi pesan jelas bagi pemerintah di Sumatera Utara bahwa penyelesaian masalah petani seharusnya melibatkan petani dan organisasi 
tani dalam setiap langkahnya. Oleh karena itu, peringatan Hari Tani Nasional ke 54 tahun 2014 ini menjadi momentum bagi SPI untuk semakin 
memperteguh semangat perjuangannya untuk mendorong pembaruan agraria dan kedaulatan pangan agar menjadi agenda kebijakan bagi 
pemerintah di Sumatera Utara,” papar Zubaidah dalam orasinya di depan gedung DPRD Medan (24/09).

Zubaidah secara khusus juga meminta penyelesaian konflik agraria di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, di Desa Suka Makmur, Bandar 

(Foto) Barisan rapi massa 5.000-an massa aksi SPI Sumatera Utara rayakan Hari Tani Nasional ke-54 yang membelah jalan ibukota di Medan (24/09)

Bersambung ke halaman 6
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Sukacita SPI Banten, Jawa 
Barat, Yogyakarta Rayakan 
Hari Tani Nasional
SERANG. Merayakan peringatan Hari Tani 
Nasional (HTN) ke-54, ratusan petani 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten 
bersama gerakan mahasiswa melakukan 
aksi ke gedung DPRD Banten di KP3B, Curug, 
Serang (24/09). Ketua Badan Pelaksana 
Wilayah (BPW) SPI Banten Achmad Syafei 
menyampaikan, petani-petani Banten 
bersukacita merayakan hari raya kaum tani 
tahun ini.

“Aksi ini juga meminta kepada 
pemerintah daerah untuk lebih berpihak 
kepada petani kecil, konsen menyelesaikan 
konflik-konflik agraria, berkomitmen 
menegakkan kedaulatan pangan,” kata 
Achmad Syafei.

Syafei juga menyampaikan aksi kali ini 
juga ingin menegaskan kepada pemerintahan 
Banten untuk melaksanakan amanat 
pembaruan agraria yang berdasarkan UUD 
1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) No.5 Tahun 1960.

“Langkah pertama bisa dilakukan dengan 
melahirkan peraturan-peraturan daerah yang 
pro kami petani kecil,” ungkapnya.

Sementara itu dari Warung Kiara, 
Sukabumi, Jawa Barat, 2.000-an petani SPI 
merayakan peringatan HTN dengan menggelar pesta hasil tani dan rapat akbar di lapangan terminal Warung Kiara (24/09). Para petani dengan 
sukacita menghadiri acara ini dengan membawa “jampana” atau “dongdang” yang berupa hasil pertaniannya yang dihias sedemikian rupa. Ada 

juga beberapa petani yang membawa miniatur persawahannya 
lengkap dengan padi, gubuk, dan tanaman hasil taninya. Acara ini 
dihadiri oleh Asisten Daerah I Kabupaten Sukabumi, perwakilan 
Kapolres Sukabumi, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), 
Dinas Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan 
dan Kehutanan (BP4K) Sukabumi, Muspika Sukabumi, camat, lurah, 
hingga para kepala desa.

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Sukabumi Engkos 
Kosasih menyampaikan, SPI Sukabumi membagi dua massanya, 
sebagian besar mengikuti acara di Warung Kiara, sedangkan 
ratusan petani lainnya yang berasal dari Kecamatan Jampang Kulon 
dan Jampang tengah melakukan aksi ke BPN Sukabumi.

“Seharusnya teman-teman yang aksi ke BPN ikut bergabung 
ke kita, namun karena Kapolsek Jampang Tengah AKP. Dadang 
Surahman meninggal saat memberikan pengarahan pada 
massa aksi demo di kantor BPN, mereka pun berinisiatif untuk 
membatalkan kehadirannya dan ikut berdukacita dan menjenguk 
keluarga Kapolsek,” papar Engkos (24/09).

(Foto) Para petani SPI Sukabumi menggotong hasil buminya untuk ditampilkan di perayaan Hari Tani Nasional 
ke-54 di Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat. (24/09)

(Foto) Aksi SPI Cirebon, Jawa Barat, rayakan Hari Tani Nasional ke-54
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Engkos mengemukakan, acara di 
Warung Kiara dibuka dengan peragaan 
gendang pencak dan kesenian khas 
Sukabumi, diikuti dengan penampilan 
nasyid dari ibu-ibu petani SPI.

“Pak Kapolres yang diwakili oleh 
Kasat Intelnya juga memberikan 
sumbangan kepada petani berupa 
cangkul, caping, dan parang,” ungkap 
Engkos.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah 
(BPW) SPI Jawa Barat Tantan 
Sutandi yang ikut hadir di Sukabumi 
ini menyampaikan, acara ini juga 
melahirkan deklarasi penyelesaian 
konflik lahan seluas 731 Ha di 
Kecamatan Warung Kiara.

“Alhamdulillah, semua pihak 
sudah mencapai kata sepakat untuk 
menyelesaikan konflik ini secara tuntas 
sehingga ke depannya petani tidak 
lagi mengalami intimidasi saat mereka 
hendak berproduksi mengolah lahannya, 
dan berusaha membuat Sukabumi 
berdaulat pangan,” kata Tantan.

Dari Cirebon, seribuan massa SPI 
melakukan aksi ke kantor Pemerintah 
Daerah (Pemda) Cirebon, mendesak 

Pemda menghentikan laju alih fungsi lahan yang semakin mengkhawatirkan. Ketua BPC SPI Cirebon Zaeni menyatakan beberapa tahun terakhir 
ini alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon kian menjadi.

Ia memaparkan, banyak areal pertanian yang berubah fungsi terutama menjadi perumahan dan pemukiman warga. Sebagai contoh adalah 
bilangan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Di sepanjang jalan, itu areal perwasahan tinggal tersisa 
beberapa petak saja. Selebihnya sudah berubah menjadi perumahan. Selain di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, areal pertanian di kawasan Kecamatan 
Sumber hingga Tengahtani dan Plumbon juga banyak yang berubah menjadi perumahan. Pengembang membangun perumahan dengan 
memanfaatkan areal persawahan.

“Kami sangat menyayangkan hal ini, padahal selama ini Cirebon dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Oleh karena itu, mengambil 
momen HTN ini, kami mendesak 
Pemda melahirkan Perda 
yang mampu mencegah alih 
fungsi lahan. Bagaimana mau 
berdaulat pangan, kalau lahan 
pertaniannya saja semakin 
berkurang,” tegas Zaeni di 
Cirebon (24/09).

Sementara itu, Dewan 
Pimpinan Cabang (DPC) SPI 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 
merayakan peringatan 
Hari Tani Nasional dengan 
menggelar diskusi dan dialog 
interaktif tentang Undang-
Undang Pemberdayaan dan 
Perlindungan Petani (Perlintan) 
No.19 Tahun 2013.

Ketua BPC SPI Bantul 
Sumantoro, mengatakan, para 
petani di Indonesia khususnya 
di Kabupaten Bantul dalam 
mengolah pertanian tak 
sebanding dengan hasil yang 
diperolehnya karena harga 

(Foto) Aksi petani SPI Banten rayakan Hari Tani Nasional ke-54 di Serang (24/09)

(Foto) Dialog kedaulatan pangan yang dilaksanakan SPI Yogyakarta di Sleman, untuk memperingati Hari Tani Nasional ke-54 Bersambung ke hal.15
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Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan dan 
beberapa daerah lainnya.

“Pemerintah Sumut harus mendukung 
pertanian-pertanian rakyat agar kedaulatan 
pangan terwujud,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan massa aksi 
diterima oleh para anggota DPRD yang 
dipimpin oleh Ajib Shah, selaku Ketua 
Sementara DPRD Sumut. Ia berjanji akan 
segera mengakomodir semua saran dari 
petani SPI begitu komisi-komisi di DPRD 
sudah terbentuk.

Dari Pekanbaru, SPI Riau yang tergabung 
dalam Aliansi Rakyat Riau untuk Reforma 
Agraria (ARRRA) melakukan aksi peringatan 
Hari Tani Nasional dengan di sekitaran Tugu 
Titik 0 Pekanbaru dan kantor Gubernur Riau. 
Perwakilan SPI Riau Misngadi dalam orasinya 
mengajak Gubernur Riau Annas Maamun 
bersama para petani dan rakyat Riau sama-
sama melakukan tindakan atau aksi nyata 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 
petani.

“Perampasan tanah petani menjadi pokok persoalan dari permasalahan dan penderitaan kaum tani. Ia melahirkan kehancuran kedaulatan 
pangan nasional, karena terampasnya alat produksi pertanian. Situasi ini semakin buruk dengan makin mahalnya harga benih, pupuk, obat-
obatan, tingginya bunga utang, dan rendahnya harga hasil pertanian,” papar Misngadi di Pekanbaru (24/09).

Dari Pasaman Barat, ribuan petani SPI Sumatera Barat (Sumbar) melakukan aksi ke kantor DPRD Pasaman Barat. Menurut Ketua BPW SPI 
Sumbar Irwan Hamid, aksi ini untuk merayakan Hari Tani Nasional sekaligus mendesak aparat pemerintahan daerah untuk menyelesaikan 
konflik-konflik agraria yang menimpa petani.

“Kami juga meminta agar Pemda membuat peraturan-peraturan daerah yang melindungi petani dan lahan pertaniannya yang konsepnya bisa 
diturunkan dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan UU No. 19 
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” jelasnya.

Di tempat lain, SPI Jambi merayakan peringatan Hari Tani Nasional dengan melakukan diskusi penyelesaian konflik lahan yang bertempat di 
demplot pertanian organik SPI di Kabupaten Muaro Jambi. Hal serupa juga dilaksanakan oleh SPI Lampung yang dalam Hari Tani Nasional kali ini 
mengadakan syukuran di sekretariatnya di Kabupaten Pringsewu.

Sementara itu, Hendarman dari SPI Bengkulu menyatakan, memperingati hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 
1960 ini pihaknya akan melakukan dengar pendapat bersama gubernur mengenai penyelesaian konflik lahan yang menimpa petani Bengkulu.#

Sambungan dari halaman 3

(Foto) Aksi SPI Pasaman, Sumatera Barat, rayakan Hari Tani Nasional ke-54

(Foto) Aksi SPI Riau rayakan Hari Tani Nasional ke-54 ke Gedung Gubernur Riau di Pekanbaru, 
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Laporan Terbaru FAO: Paradigma Ketahanan Pangan 
Gagal Capai Penurunan Kelaparan Dunia, 
Kedaulatan Pangan Jadi Jawaban
JAKARTA. Paradigma ketahanan pangan telah gagal capai 
target penurunan kelaparan dunia. Berdasarkan laporan 
Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada 17 September 2014, 
angka kelaparan tahun ini mencapai 805 juta jiwa. Jumlah 
ini jauh meleset dari target World Food Summit pada tahun 
1996, yang saat itu menggadang-gadang konsep ketahanan 
pangan akan mampu yang akan mengurangi setengah 
angka kelaparan dunia pada tahun 2015, yakni dari 1,0145 
milyar juta jiwa menjadi 507,25 juta jiwa.

“Laporan FAO itu juga menyampaikan bahwa angka 
kelaparan negara dunia berkembang masih pada angka 
790,7 juta jiwa. Dengan kata lain satu dari sembilan orang 
di dunia atau satu dari delapan orang di dunia berkembang 
tidak mempunyai pangan cukup untuk aktif dan hidup 
sehat,” papar Henry Saragih, selaku anggota Komite 
Koordinasi Internasional La Via Campesina di Jakarta 
(21/09).

Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia 
(SPI) menjelaskan ketahanan pangan akan sangat rentan 
dengan krisis harga pangan karena paradigma ini telah 
terbukti menyebabkan banyaknya bermunculan mafia 
pangan.

“Demi keuntungannya, mafia pangan akan dengan 
mudah “menggoreng” harga pangan sehingga penduduk 
miskin dan keluarga petani miskin sebagai konsumen tidak mampu untuk membeli pangan. Karena itu wajar jika KPPU (Komisi Pengawasan 
Persaingan Usaha) menduga kartel dan mafia pangan sebagai salah satu penyebab krisis harga pangan, seperti pada kasus kedelai dan bawang 
putih,” papar Henry.

Oleh karena itu, Henry menyampaikan, SPI telah berinisiatif dan mendorong pemerintah untuk beralih jalur ke paradigma kedaulatan pangan, 
yang mampu menghempang mafia pangan, sehingga tak lagi mengganggu kebutuhan rakyat dan petani sebagai konsumen hasil-hasil pertanian 
yang tidak diproduksi oleh mereka sendiri. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan  
yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan 
potensi sumber daya lokal.

“Jika konsep kedaulatan pangan ini diterapkan di Indonesia saya optimis petani bisa sejahtera, jumlah masyarakat yang kelaparan pun akan 
berkurang,” tutur Henry.

Henry menambahkan, SPI mendukung dan menyokong penuh niatan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK yang akan dilantik pada 
20 Oktober mendatang, yang dengan tegas mengatakan pertanian sebagai salah satu prioritas dalam pemerintahannya, dan akan menjalankan 
konsep kedaulatan pangan di Indonesia.

“Pak Jokowi-JK tidak perlu khawatir, dasar hukum pelaksanaan konsep kedaulatan pangan di Indonesia sudah ada. Mulai dari pasal 33 UUD 
1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, TAP MPR No. IX/2001, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, hingga revisi UU 
No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang memungkinkan petani menangkarkan benihnya sehingga kedaulatan benih pun akan 
segera terwujud,” tambah Henry.#

Grafik ketidaktahanan pangan oleh FAO
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SPI Usulkan Program-Program 
Kedaulatan Pangan bagi Jokowi-JK

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) merumuskan poin-poin usulan program kedaulatan pangan untuk Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 
Joko Widodo-Jusuf Kalla. Usulan itu diharapkan bisa dijalankan pemerintahan Jokowi-JK saat dilantik pada 20 Oktober nanti hingga lima tahun 
mendatang. Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, program-program ini diharapkan bisa langsung cepat berdampak pada petani dan produksi 
pangan Indonesia.

“Program-program tersebut antara lain adalah program swasembada untuk kedaulatan pangan. Ini bertujuan untuk mencapai swasembada 
pangan berkelanjutan, terutama untuk beberapa komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, gula, daging dan garam,” kata Henry dalam 
diskusi di DPP PKB, di Jakarta (12/09).

Melalui program ini Henry berharap, produksi padi bisa mencapai 80 juta ton, jagung 30 juta ton, kedelai 2,7 juta ton, gula 3,5 juta ton, daging 
0,75 juta ton, dan garam 1,7 juta ton.

“Program kedua adalah program Indonesia Sejahtera, Melalui program ini, pemerintah Jokowi-JK diharapakan semakin fokus pada petani dan 
mereka yang bekerja di pedesaan. Harapannya petani, nelayan, peternak, perajin, dan yang bekerja di pedesaan mendapat prioritas dan bantuan, 
sehingga mereka tetap bisa berproduksi,” papar Henry.

Melalui program Indonesia Kerja tersebut, Henry mengharapkan terjaminnya kepemilikan lahan untuk produksi seluas 2 hektar bagi 4,5 juta 
KK petani kecil, dan penambahan satu juta hektar lahan untuk tanaman pangan di luar Jawa.

Yang tidak kalah pentingnya menurut Henry adalah program pengendalian impor pangan, serta manajemen tata niaga pangan. Misalnya, 
dengan peningkatan pengawasan bea dan cukai atas barang-barang impor yang masuk, terutama komoditas pangan dan pertanian. Selanjutnya 
adalah program peningkatan infrastruktur pertanian pedesaan, misalnya dengan perbaikan irigasi yang rusak, pembangunan gudang, rehabilitasi 
25 bendungan dan waduk, dan pembangunan sarana jalan dan transportasi.

“Kami juga berharap Jokowi-JK membenahi mekanisme produksi dan distribusi pupuk dan benih. Dengan begitu, diharapkan peningkatan 
produksi benih holtikultura mandiri dari pedesaan, hingga mencapai 14.300 ton pada tahun 2019,” tuturnya.

Selanjutnya adalah pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan di pedesaan. Misalnya, dengan diseminasi hasil-hasil 
riset maupun pengembangan teknologi tepat guna dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Henry menambahkan, Jokowi-JK juga diharapkan memaksimalkan para penyuluh pertanian dan peran organisasi tani dalam menjalankan 
program-program untuk mencapai Indonesia yang berdaulat pangan.#

(Foto) Ketua Umum SPI Henry Saragih menjadi salah seorang pembicara dalam "Diskusi Membedah Kedaulatan Pangan" di kantor pusat Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB), di Jakarta (12/09).
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Kemarau, Petani Alami Gagal Panen

PADANG. Anomali musim kemarau yang tahun ini masanya lebih panjang mulai dirasakan oleh para petani di berbagai tempat di Indonesia. Di 
Sumatera Barat misalnya, kekeringan telah menyebabkan kegagalan panen seluas 70 hektare, di dua Nagari yaitu di Jorong Durian, Jorong Mudiak 
Kenagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, dan di Nagari Sariak Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

Menurut Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat Irwan Hamid Piliang, gagal panen ini 
menyebabkan petani rugi puluhan juta Rupiah.

“Kami telah mengkomunikasikan hal ini dengan petugas lapangan dari Dinas terkait, tetapi cuma ditindaklanjuti dengan pencatatan saja. 
Belum ada tindak lanjut berupa memberikan insentif atau pengantian benih atau bantuan lainnya kepada petani terutama soal irigasi yang tidak 
ada di Baso dan Nagari Pasanehan yang merupakan sawah tadah hujan milik petani,” papar Irwan di Padang (15/09).

Irwan menegaskan, berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah 
seharusnya menyiapkan bantuan dana kepada petani yang sawahnya mengalami gagal panen.

“Jika kami petani diberi dana bantuan akibat gagal panen ini, kami pun tidak harus pusing mencari pinjaman modal untuk masa tanam 
berikutnya,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan oleh Edi Sutrisno, Ketua BPW SPI Jawa Tengah. Ia menjelaskan Jawa Tengah juga mengalami kemarau 
berkepanjangan sehingga sawah pun ikut mengering. Akibatnya banyak petani yang merugi dan saat ini justru menganggur.

“Kami rugi 1,2 juta hingga 2 juta Rupiah per hektare akibat kekeringan ini,” ujar Edi di Pati, Jawa Tengah (15/09).
Edi menambahkan, pemerintah ke depannya harus membuat strategi khusus untuk menghadapi anomali alam ini, seperti memperbaiki 

irigasi, dan membuat lebih banyak sumur resapan air.
“Saya berharap pemerintahan Bapak Jokowi mampu memecahkan masalah ini karena kalau petani sering gagal panen, sulit tercapai 

Indonesia yang berdaulat pangan,” tambahnya.#

(Foto) Lahan pertanian yang mulai mengering akibat hujan yang tak kunjung turun.
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Serukan Kedaulatan Pangan, Petani 
SPI Jawa Timur, NTB, NTT, dan Sulawesi 
Tenggara Rayakan Hari Tani Nasional

SURABAYA. Dalam rangka merayakan Hari Tani Nasional (HTN)  ke-54, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa 
Timur (Jatim) melakukan aksi di depan gedung negara Grahadi, Surabaya (24/09). Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Syaiful Zuhry 
menyampaikan, aksi ini juga dilaksanakan sebagai upaya penegasan kepada pemerintahan daerah (Pemda) Jatim mengenai pentingnya penegakan 
kedaulatan pangan dan pembaruan agraria untuk kemandirian rakyat Jatim.

“Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang jadi lumbung padi nasional, namun mengalami penyusutan lahan pertanian, akibat alih fungsi 
lahan ke sektor industri dan perumahan. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah jika ke depannya ingin rakyat Jatim berdaulat pangan,” papar 
Syaiful Zuhry di Surabaya (24/09)

Dalam aksi yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur ini, Syaiful Zuhry juga menyampaikan selain alih fungsi lahan, persoalan 
penyusutan lahan pertanian di Jawa Timur juga disumbang oleh tidak tergarapnya lahan yang berada dalam tanggungjawab pengelolaan pihak 
perkebunan.

“Faktanya banyak tanah-tanah di Jawa Timur itu terlantar tidak dikelola. Banyak tanah-tanah Perhutani yang hari ini hamparan bukit itu tidak 
dikelola. Banyak perkebunan-perkebunan swasta atau BUMN (pemerintah), yang itu terlantar tanahnya, daripada terlantar mending dikerjakan 

(Foto) Ketua SPI Jawa Timur Syaiful Zuhry beorasi dalam aksi peringatan Hari Tani Nasional ke-54 di Surabaya
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oleh petani. Disinilah pentingnya pembaruan agraria itu,” paparnya.
Dari Ruteng, Manggarai, ratusan petani SPI Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi longmarch dari sekretariat DPW SPI NTT di 

Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong menuju kantor Bupati Manggarai.
Dalam aksi HTN yang dilakukan bersama gerakan mahasiswa ini, Ketua BPW SPI NTT Martinus Sinani menyampaikan, petani meminta Pemda 

untuk mengembalikan tanah masyarakat adat yang diklaim jadi kawasan hutan.
“Kami juga meminta penghentian operasi pertambangan di Manggarai dan Manggarai Timur yang berdampak buruk bagi lingkungan, serta 

mendesak aparat untuk menghentikan segala kriminalisasi petani yang sedang berproduksi di lahannya. Bagaimana kita mau berdaulat pangan 
kalau petani yang jadi aktor penjaga kedaulatan pangan itu sendiri malah dikriminalisasi dengan alasan yang tak jelas,” jelas Martinus Sinani.

Setelah berorasi, massa aksi Hari Tani Nasional diterima sejumlah Anggota DPRD Manggarai. Dalam dialognya, para anggota DPRD menjawab 
keinginan para petani dengan menyatakan bahwa semua usulan petani akan ditindaklanjuti, dan akan menyurati Bupati Manggarai untuk segera 
membuat surat rekomendasi ke Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Sementara itu, para petani SPI Sulawesi Tenggara (Sultra) memperingati perayaan Hari Tani Nasional dengan menggelar aksi di Kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Prov. Sultra, di Kendari (24/09). Dalam aksi yang tergabung dalam Front Rakyat untuk Pembaruan Agraria (FRPA) 
Suktra ini, massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan, seperti mendesak pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria sejati sesuai 
amanat pasal 33 UUD 1945 dan UUPA tahun 1960.

Saharuddin, perwakilan SPI Sultra menyampaikan, pihaknya meminta pemerintah untuk membentuk komisi ad hoc bidang konflik agraria, 
dan agar BPN segera menertibkan lahan-lahan bermasalah di lokasi eks Hak Guna Usaha (HGU) dan mengakhiri dan menghentikan ekspansi 
perkebunan bermotif agunan di Sultra.

“Kami juga meminta pemerintah melakukan distribusi Lahan untuk petani atas nama kedaulatan pangan dan menghentikan alih fungsi lahan 
pertanian,” katanya.

Dari Lombok, SPI Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama LSM dan gerakan mahasiswa melakukan aksi ke kantor Gubernur NTB (24/09). Ketua 
BPW SPI NTB Echang menyampaikan, aksi HTN ini meminta Pemda NTB untuk menelurkan Perda yang mengadopsi semangat kedaulatan pangan 
untuk kemandirian rakyat NTB.#

(Foto) Aksi bersama SPI Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Front Rakyat Untuk Pembaruan Agraria rayakan Hari Tani Nasional ke-54 di Kendari (24/09).
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Ormas Tani Jangan Alergi Administratif

JAKARTA. Ormas tani sudah sepatutnya tidak lagi “alergi” dalam hal-hal administratif pemerintahan. Ormas tani harus siap dan sigap jika ingin 
mengambil peran dalam berbagai program-program negara, termasuk untuk terlibat dalam menjalankan program pembaruan agraria. Hal ini 
diutarakan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah dalam Focus Group Discussion 
(FGD) menuju Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) di Jakarta (12/09).

“Ormas tani dan ormas rakyat harus mulai merapikan struktur organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga di paling bawah, termasuk 
melengkapi struktur kepengurusan dan sekretariat perwakilan di tingkat paling bawah,” tutur Ruli dalam FGD yang bertemakan “Penguatan 
Kelembagaan Gerakan Rakyat Dan Peningkatan Partisipasi Rakyat Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria” ini.

Agus Ruli memaparkan, bagi SPI sendiri, ruang yang selama ini diberikan oleh pemerintah belum maksimal, baik dalam hal partisipasi 
dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasinya. SPI maupun ormas tani lain sulit untuk mengakses berbagai program yang 
digulirkan oleh pemerintah. Ada aturan dalam bentuk peraturan menteri pertanian, yang membatasi partisipasi petani hanya melalui model 
Poktan (Kelompok Tani) dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Setiap organisasi tani yang akan mengakses program pemerintah, harus 
menggunakan poktan atau gapoktan.

“Oleh karena itu saat ini SPI, IHCS (Indonesia Human Right Commission for Social Justice), dan lembaga-lembaga lainnya melakukan judicial 
review terhadap UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) ke Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya pasal 69, 70 dan 71 yang 
mengatur soal kelembagaan organisasi tani. Kita mendesak agar seluruh organisasi tani diakomodir dan diberikan akses yang sama, tidak ada 
perlakuan diskriminatif dari pemerintah,” papar Ruli.

Ruli menggarisbawahi, SPI bersama dengan API (Aliansi Petani Indonesia), dan P3I (Persatuan Pergerakan Petani Indoensia), telah 
mendeklarasikan perubahan organ pemenangan Seknas TANI JOKOWI menjadi Badan Musyawarah Tani Indonesia (BAMUSTANI).

“Melalui BAMUSTANI kita mendorong sebuah wadah bersama bagi berbagai organisasi tani, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk 
membangun ruang partisipasi dalam program negara,” ungkap Ruli.

Hal senada diungkapkan oleh Dalail dari Serikat Nelayan Indonesia. Menurutnya, gerakan-gerakan nelayan yang dibangun oleh rakyat belum 
menuai hasil yang menggembirakan. Yang mencuat ke permukaan justru maraknya kriminalisasi nelayan, dan munculnya berbagai konflik di 
pesisir. Nelayan dibenturkan dengan kelompok-kelompok pengusaha kapal.

“Yang kita lakukan saat ini lebih banyak melakukan advokasi di tingkat basis untuk membangun kesadaran atas hak-hak nelayan. Oleh karena 
itu, peran organisasi sangat penting, untuk mengkonsolidasikan perjuangan hak-hak nelayan di tingkat nasional,” sebutnya.

Dalail pun berharap agar ke depannya, gerakan nelayan secara nasional bisa terkonsolidasi, dan mampu mewarnai gerakan rakyat di tingkat 
nasional.

Sementara itu menurut Ketua Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Kent, ada beberapa persoalan 
penting yang dianggap sebagai tantangan perjuangan rakyat. Pertama tantangan politik dan hukum. Harus diingat bahwa sepuluh tahun 
belakangan ini, selama pemerintahan SBY, kebijakan ekonomi nasional sangat condong kepada kepentingan pasar. Mengenai akses keterlibatan 
organisasi tani, perundang-undangan yang ada, seperti UU Perlintan dan UU Ormas, menjadi penghambat bagi keterlibatan organisasi rakyat. 
Tahun 2007 ada MoU antara TNI-Polri dengan BPN, yang menjadi alat untuk melakukan tindak kriminalisasi dalam berbagai konflik agraria. 
Kemudian di bulan februari kemarin, SBY mengeluarkan perpres penanganan konflik sosial.

“Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan selama sepuluh tahun ini diambil untuk melindungi kepentingan pasar modal. 
Dari berbagai kasus-kasus kriminalisasi petani, seringkali digunakan pasal-pasal karet untuk mengintimidasi petani. Oleh karena itu kita perlu 
melakukan review berbagai regulasi atau perundang-undangan yang menjadi tantangan dan hambatan bagi perjuangan agraria,” kata Kent.

Estibo dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menambahkan, AMAN telah melakukan kerja-kerja advokasi agar negara mengakui 
hak-hak masyarakat adat.

“Kita telah berhasil melalui gugatan di MK, dan kini sedang ada perumusan undang-undang pengakuan hak-hak masyarakat adat,” tambahnya.

(Foto) Focus Group Discussion di sekretariat DPP SPI yang jadi rangkaian Konferensi Nasional Reforma Agraria di Jakarta (12/09)
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KNRA Matangkan Rencana 
Implementasi Program Agraria 
Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA. Pelaksanaan Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) dapat mematangkan rencana implementasi program agraria presiden dan 
wakil presiden terpilih Jokowi-JK. Hal ini diutarakan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di sela-sela pembukaan KNRA 
di Wisma Antara, Jakarta (22/09).

Menurut Henry, pemerintahan Jokowi-JK yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang sudah memiliki semangat reforma agraria. Hal ini 
dibuktikan dengan salah satu program prioritas pertaniannya yang akan memastikan kepemilikan lahan seluas dua hektare kepada 4,5 juta rumah 
tangga petani kecil.

“Untuk mengawal dan memastikan janji Pak Jokowi-JK, adalah tugas kita ormas tani beserta seluruh lembaga dan gerakan masyarakat sipil. 
Reforma agraria sejati menuju Indonesia yang berdaulat pangan bukan lagi mimpi kaum tani,” ungkap Henry.

Hal senada diungkapkan Ketua Panitia KNRA Usep Setiawan. Menurutnya konferensi ini akan menghasilkan sebuah naskah yang akan 
diserahkan kepada Jokowi-JK, naskah yang juga berisi langkah nyata, tidak hanya teori.

“Diantaranya adalah pengkajian peraturan perundang-undangan agraria, penataan kelembagaan yang mengelola sumber daya alam, dan 
pelaksanaan reforma agraria serta mengatasi konflik agraria. Lalu ada pembiayaan mengenai reforma agraria, mendorong penguatan gerakan 
rakyat, mendorong adanya penataan produksi rakyat, dan mengusulkan adanya penataan dan pembaruan pedesaan,” paparnya.

Sementara itu, perhelatan KNRA yang bertemakan “Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa” ini sendiri dilaksanakan 
selama dua hari, 22- 23 September 2014 di Jakarta. Pada pembukaannya kemarin, Mantan Ketua Mahkamah Agung Jimly Asshiddiqie dan Anies 
Baswedan yang mewakili presiden terpilih Jokowi memberikan sambutan dan apresiasinya atas konferensi ini.

Konferensi ini sendiri terselenggara berkat kerjasama 37 organ yang terdiri atas Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), SAINS, Aliansi 
Masyarakat Adat (AMAN), HuMA, Serikat Petani Indonesia (SPI), WALHI, EPISTEMA, Bina Desa, Aliansi Petani Indonesia (API), RMI, JKPP, 
Sawit Watch, Indonesia Human Right Commission for Social Justice (IHCS), YLBHI, ELSAM, KONTRAS, Persatuan Pergerakan Petani Indonesia 
(P3I), FITRA, ICW, Tuk Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), FIKA, KIARA, Serikat Nelayan Indonesia (SNI), JATAM, Solidaritas 
Perempuan, Indonesia for Global Justice (IGJ), ASPPUK, Koalisi Anti Utang (KAU), IRE, KPRI, KARSA, PRAKARSA, PUSAKA, KNTI.#

(Foto) Anies Baswedan, mewakili presiden RI terpilih Joko Widodo membuka Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) di Jakarta (22/09).
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Perkuat Pendidikan, 
Perbanyak Koperasi Petani

RAKERNAS I SPI Periode 2014-2019

BOGOR. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) I SPI periode 2014-
2019 di Pusdiklat SPI di Cijujung, Bogor, 6-7 September 2014. Acara ini diikuti oleh para Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang berasal 
dari 24 provinsi se-Indonesia. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, RAKERNAS ini diadakan untuk merumuskan program-program 
prioritas DPP SPI hingga 2015, yang kemudian diturunkan menjadi program di setiap wilayah.

“RAKERNAS ini kita selenggarakan untuk menetapkan program-program prioritas yang harus DPP SPI kerjakan yang mencakup lima 
isu perjuangan utama SPI yakni pembaruan agraria, kedaulatan pangan, hak asasi petani, pertanian agroekologis, dan perjuangan melawan 
neoliberalisme,” tutur Henry di Bogor (06/09).

Henry juga mengungkapkan, program-program prioritas ini harus berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang disahkan 
pada Kongres IV SPI di Banten, Maret lalu.

“Beberapa program prioritas yang kita hasilkan adalah memperkuat pendidikan-pendidikan di basis SPI di desa-desa sehingga tercipta 
kader-kader petani yang mampu mengawal dan melaksanakan kerja-kerja organisasi. Penguatan dan pemasifan pembentukan koperasi tani juga 
menjadi prioritas dari RAKERNAS kali ini, agar kondisi perekonomian petani bisa lebih baik,” papar Henry.

Henry menambahkan, RAKERNAS ini juga membahas mengenai rencana peringatan perayaan Hari Tani Nasional 24 September dan Hari 
Pangan Oktober nanti.#

(Foto) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) I SPI periode 2014-2019 (6-7 September 2014) di Pusdiklat Pertanian Agroekologi SPI di Cijujung, Bogor, Jawa Barat
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TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 046

MENDATAR
1. Sekolah Dasar    6. Kata keterangan tempat    8. Sajian khas nusantara    10. Pembantu, asisten rumah 
tangga    13. Sekolah Rakyat    15. Kegiatan    16. Keping cakram penyimpan data    17. Satuan berat
18. Senang, gembira    19. Atas Nama    20. Kumpulan titik-titik air di langit    21. Izin tinggal di suatu negara
22. Lambang unsur natrium    23. Menyimpan (biasanya dalam tanah)    26. Sejenis bangsal    29. Bukti hadir 
32. Peta    35. Suami tante    36. Sejenis hewan ternak    38. Rasa di mulut    40. Diulang, organ tubuh yang 
terletak di dalam mulut    41. Harapan    43. Biaya    44. Pekerjaan rumah    45. Makanan (biasanya untuk 
ternak)    46. Ormas Islam di Indonesia    48. Kompak, solid    49. Sejenis buah    51. Tanda nomor kendaraan 
Pekanbaru dan sekitarnya    52. Diulang, gaya dalam olahraga renang

MENURUN
2. Nada pertama    3. Ritme, tempo    4. Percaya    5. Kekal    6. Kata ganti kepunyaan    7. Air didinginkan
9. Peninggalan, warisan    11. Ketukan nada    12. Angkatan Darat    14. Jaga malam    16. Senda gurau    
23. Lanjut usia    24. Panggilan untuk perempuan yang lebih tua    25. Hari buruh internasional dirayakan 
di bulan ini    26. Pakaian dalam wanita    27. Jalan kereta api    28. Dana, tabungan    30. Meminang, 
mempersunting    31. Pakaian    33. Kolam buatan untuk budidaya ikan atau lainnya    34. Harapan, cita-cita
37. Berfungsi menyuburkan tanah    39. Kode, isyarat    42. Hewan yang hidup di air    44. Peraturan Presiden
47. Satu (Perancis)    48. Perdana Menteri    50. Usaha Dagang     
     

Tolak Perampasan Lahan
www.spi.or.id

Sambungan dari hal. 4
komoditas pertanian jatuh.

“Sangat dilematis 
ketika mayoritas penduduk 
Indonesia petani, namun 
produk pertanian harganya 
jatuh,” kata Sumantoro di sela 
acara yang diselenggarakan di 
Dusun Sirat, Desa Sidomulyo, 
Kecamatan Bambanglipuro, 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta 
(24/09).

Dalam diskusi tersebut, 
Sumantoro menggarisbawahi 
bahwa untuk meningkatkan 
produk hasil pertanian, 
maka pemerintah harus 
memperketat keran impor 
hasil pertanian seperti beras, 
gula, dan kebutuhan pokok 
lainnya yang dapat diproduksi 
oleh petani Indonesia.

“Impor produk pertanian 
hanya akan menguntungkan 
importir, sedangkan petani 
tetap terpuruk,” bebernya.

Lebih jauh, Sumantoro 
menambahkan, kebijakan 
pemerintah daerah juga 
harus sinergis dengan 
kebijakan pemerintah yang 
akan berpihak pada bidang 
pertanian, maritim dan 
infrastruktur.

“Harus ada sinergi 
antara pemerintah pusat dan 
daerah khususnya dalam 
keberpihakan kepada petani,” 
tuturnya.

Hal senada diungkapkan 
Ketua BPW SPI Yogyakarta, 
Tri Hariyono. Tri 
mengungkapkan, kehadiran 
UU Perlintan No. 19 Tahun 
2013 ini setidaknya menjadi 
sedikit kabar bahagia bagi 
petani kecil Indonesia.

“Semoga UU ini mampu 
menjadi salah satu instrumen 
pemerintahan Jokowi-
JK untuk menegakkan 
kedaulatan pangan,” 
tambahnya.#
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Henry Saragih: “Saya Optimis 
Kedaulatan Pangan Bisa Terwujud”

JAKARTA. Terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam acara Agripolicy Executive Roundtable Discussion bertemakan “Kedaulatan Pangan dan Pembangunan 
Pertanian: Peluang dan Tantangan Implementasi Program Strategis Jokowi-JK” yang digelar oleh Persatuan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) di 
Jakarta (17/09).

Sikap optimis ini ditegaskan oleh Henry karena ia menilai ada pihak yang meragukan kedaulatan pangan akan terwujud di Indonesia 
dikarenakan terbatasnya anggaran, hingga tidak siap akan perubahan paradigma pertanian dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan.

Henry menyampaikan kedaulatan pangan akan tercapai bila seluruh elemen bangsa ini bergerak bersama, bahu membahu saling 
bekerjasama.

“Saya ingat pada saat pelaksanaan revolusi hijau di tahun 70-an. Saat itu semua elemen pemerintahan Soeharto bergerak bersama dan 
‘memaksakan’ program ini, saya ingat betul itu semua ikan-ikan di kolam sawah saya mati gara-gara dipaksa pake DDT,” tuturnya.

Henry melanjutkan, pada saat awal mula revolusi hijau di Indonesia belum banyak sarjana dan belum banyak infrastruktur yang terbangun, 
hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat ini

“Pak Presiden terpilih Jokowi tidak perlu khawatir. Saat ini kita sudah punya banyak sarjana pertanian, dan para ahli yang siap memeras 
pikirannya dan membantu petani-petani kecil. Saat ini kita juga sudah memiliki lebih banyak infrastruktur pertanian, tinggal bagaimana 
memaksimalkannya saja. Petani-petani kita pun terbukti sebagai petani yang tangguh. Jika semua elemen bangsa bersama-sama berusaha 
mewujudkannya, saya optimis Indonesia bisa berdaulat pangan,” paparnya.

Henry menambahkan, kunci tercapainya kedaulatan pangan ada di political will dari pucuk pemerintahan tertinggi di Indonesia.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya koordinasi dan perintah yang kuat dari Presiden karena mengurus pangan ini melintasi 16 

kementerian atau lembaga negara,” tambahnya.#


