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Mutlak Dilakukan Untuk
Capai Kedaulatan Pangan"
Asep Najmuddin
Ketua BPC SPI Kab. Pandeglang, Banten

69 Tahun Merdeka, Indonesia
Belum Berdaulat Pangan

(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih sekaligus Ketua Presidium Seknas TANI JOKOWI memberikan dokumen tentang kedaulatan pangan
kepada Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo pada saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Seknas TANI JOKOWI dan bertransformasi menjadi Badan
Musyawarah Tani Indonesia (BAMUSTANI) di Gedung Perpustakaan RI, Jakarta (04/09). Dalam pemerintahannya, Jokowi diharapkan melahirkan kebijakan-kebijakan
yang mampu mewujudkan Indonesia berdaulat pangan.

JAKARTA. 69 tahun Indonesia merdeka, namun rakyatnya masih belum berdaulat pangan, sementara pemerintahnya bergantung pada impor
pangan. Peningkatan impor pangan empat kali lipat dalam kurunwaktu 10 tahun, sebanyak US$ 3,34 miliar menjadi US$ 14,9 miliar tahun
lalu. Penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektare lebih, atau menurun 16,32 % dari 2003, selama 10 tahun. Jumlah petani juga
menyusut 500.000 rumah tangga dalam kurun 10 tahun, saat ini hanya terdapat 26,14 juta keluarga tani dari tahun 2003 yang berjumlah 31,17
juta keluarga tani. Simak ulasannya di edisi kali ini.
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69 Tahun Merdeka, Indonesia
Belum Berdaulat Pangan

(Foto) Petani memanen daun kemangi yang ditanam di antara pohon-pohon pepaya. Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia sebagai negara agraria belum juga berdaulat pangan, penyebabnya adalah 10 tahun pemerintahan SBY yang sama sekali tidak pro petani kecil yang jadi aktor utama kedaulatan pangan.

JAKARTA. 69 tahun Indonesia merdeka, namun rakyatnya masih belum berdaulat pangan, sementara pemerintahnya bergantung pada impor
pangan. Peningkatan impor pangan empat kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun, sebanyak US$ 3,34 miliar menjadi US$ 14,9 miliar tahun
lalu. Penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektare lebih, atau menurun 16,32 % dari 2003, selama 10 tahun. Jumlah petani juga
menyusut 500.000 rumah tangga dalam kurun 10 tahun, saat ini hanya terdapat 26,14 juta keluarga tani dari tahun 2003 yang berjumlah 31,17
juta keluarga tani. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di Jakarta (17/08).
“Kemerdekaan berarti seluruh bangsa Indonesia harus merasakan keadilan sosial, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bagi kami petani,
kemerdekaaan itu berarti memiliki lahan minimal dua hektare, berdaulat benih, dan memiliki jaminan harga panen yang baik,” kata Henry.
Henry juga menyampaikan di 69 tahun usianya, masayarakat Indonesia masih banyak yang terhimpit kemiskinan dan kebanyakan dari
mereka berada di daerah pedesaan yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani.
“Data BPS per Maret 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di
Indonesia, 31,70 juta jiwa. Indeks Kebahagiaan (IK) masyarakat kota juga lebih tinggi daripada di desa, yakni 65,92 dan 64,32, tuturnya.
Henry menegaskan, muara dan dampak dari problem tersebut adalah kemiskinan agraria pedesaan, realita kemiskinan pedesaan selalu di
depan daripada kemiskinan perkotaan. Ini berarti kemuliaan rumah tangga desa penghasil pangan tidak diimbangi dengan kemuliaan ekonomi
pertanian. Oleh karena itu menurut Henry untuk mengubah keadaaan ini, presiden terpilih harus bergerak cepat, belajar, dan tidak mengulangi
kesalahan pemerintahan terdahulu yang menyebabkan pertanian Indonesia semakin terpuruk.
“Semoga di perayaan tujuh dasawarsa kemerdekaan Indonesia tahun depan, presiden terpilih sudah menjalankan kebijakan-kebijakan
pertanian yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembaruan agraria yang dijanjikan dalam kampanyenya,” tambah Henry.#
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Demi Kedaulatan Pangan
dan Kesejahteraan Petani,
Presiden Terpilih Harus Ubah
Strategi Pertanian Indonesia

(Foto) Para petani mencangkul ladangnya. Demi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan, SPI menilai pemerintahan terpilih harus mengubah strategi pertanian
Indonesia.

JAKARTA. Dalam 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mampu memberi kontribusi berarti terhadap
berdaulatnya pangan Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan petani kecil. Hal tersebut tercermin dari peningkatan impor pangan empat kali
lipat di 2003 sebanyak US$ 3,34 miliar menjadi US$ 14,9 miliar tahun lalu. Belum lagi penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektare
lebih, atau menurun 16,32 % dari 2003, selama 10 tahun. Oleh karena itu, presiden terpilih haruslah mengubah strategi pertanian Indonesia. Hal
ini diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di Jakarta (13/08).
“Hilangnya 500.000 rumah tangga keluarga tani yang hilang dalam kurun 10 tahun, 2003-2013 adalah bukti kongkrit kalau semakin banyak
masyarakat pedesaan yang tidak tertarik bertani karena tidak mampu memberikan kesejahteraan baginya dan keluarganya. Hal ini tentu
berbahaya bagi kedaulatan pangan Indonesia, karena petani kecil adalah faktor utama penentu kedaulatan pangan kita. Kalau tidak ada petani,
kita mau makan dari mana? Dari perusahaan? Karena berbasis keuntungan, mereka pasti hanya akan memonopoli harga pangan. FAO (Organisasi
pangan dunia, red) saja sudah mengakui peran petani kecil dalam memberi makan masyarakat dunia dengan menetapkan tahun 2014 ini sebagai
tahun internasional keluarga petani,” papar Henry.
bersambung ke halaman 11
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Tak Jadi Prioritas di RAPBN
2015, SPI Sarankan Presiden
Terpilih Naikkan Anggaran
Pertanian

(Foto) Seorang petani menyiram tanaman di lahan Pusdiklat SPI di Cijujung, Bogor.

JAKARTA. Dalam pidato nota Keuangan dan RAPBN
2015 pada 16 Agustus 2014, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) menyampaikan besaran anggaran
Kementerian Pertanian sebesar Rp 15.8 triliun.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani
Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan agar
presiden terpilih Joko Widodo menaikkan besaran
anggaran pertanian, sesuai dengan janji kampanyenya
yang ingin menegakkan kedaulatan pangan,
membangun pertanian dan mensejahterakan petani
Indonesia.
“DI RAPBN 2015, anggaran pertanian tidak
masuk ke dalam tujuh kementerian yang anggarannya
paling tinggi. Memang anggaran pertanian sudah
naik dari tahun 2004 yang masih sebesar Rp 2,9
triliun, tapi jumlah ini masih jauh jika dibandingkan
dengan anggaran pendidikan Rp 67,2 triliun, anggaran
kesehatan Rp 47,4 triliun, atau anggaran Kementerian
Agama yang sebesar Rp 50,5 triliun. Urusan pertanian
adalah urusan pangan, urusan perut manusia, tidak
mungkin sehat dan berpendidikan maju kalau urusan
makanannya tidak baik, ” papar Henry di Jakarta
(18/08).
Henry menegaskan angka Rp 15,8 triliun tidak akan
maksimal untuk merealisasikan program pertanian
Jokowi-JK seperti peningkatan hasil produksi pangan,
daulat benih dan pupuk organik, pembukaan satu juta
lahan baru di luar Jawa, hingga pembuatan bank petani.
“Sektor pertanian juga terbukti menjadi mata
pencaharian andalan sebagian besar penduduk
Indonesia, yang pada bulan Februari 2014 lalu
(berdasarkan data BPS, red) tercatat sebesar 40,83 juta
orang menggantungkan kehidupannya pada sektor ini,”
ungkap Henry.
Oleh karena itu, Henry menyarankan agar presiden
terpilih mengadakan peninjauan ulang terhadap
RAPBN Pertanian 2015 ini melalui RAPBN-P.
“Anggaran pertanian itu seharusnya jumlahnya
tidak berbeda jauhlah dengan anggaran untuk
pendidikan,” ungkapnya.
Henry menambahkan, presiden dan wakil presiden
terpilih Jokowi-JK jangan sampai mengulangi kesalahan
pemerintahan SBY selama 10 tahun.
“Sudah cukuplah SBY saja yang menghilangkan
lima juta rumah tangga petani selama 10 tahun
pemerintahannya,“ tambahnya.#
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NTP September 2014: Petani
Pangan dan Pekebun (Masih)
Merana, Petani Hortikultura
(Sedikit) Tersenyum
JAKARTA. Berdasarkan
laporan Badan Pusat
Statistika (BPS),
Nilai Tukar Petani
(NTP) Pangan bulan
September ini kembali
mengalami penurunan
dibanding bulan
sebelumnya, yakni
dari 98,04 menjadi
97,78 (lihat grafik).
Menanggapi hal ini,
Ketua Umum Serikat
Petani Indonesia (SPI)
Henry Saragih kembali
mempertanyakan
kinerja pemerintahan
SBY di akhir periodenya
dalam mengendalikan
harga pangan,
mengingat petani juga
merupakan konsumen
pangan. Menurutnya,
peningkatan produksi
Grafik Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan 2014
pangan tidak akan
memberikan dampak
yang signifikan terhadap petani produksi, ketika membiarkan pasar tidak bersahabat terhadap petani kecil.
“Isu impor beras pada bulan Agustus boleh jadi menurunkan harga pasar beras domestik. Bulog telah mengimpor beras sebanyak 50 ribu ton
dari Vietnam untuk meningkatkan stok beras dalam negeri sampai dengan 7-8 bulan ke depan. Hal ini sekaligus menunjukkan ketidakmampuan
kementerian dalam mewujudkan kemandirian pangan. Pada sisi lain pembaruan agraria sebagai jalan untuk mencetak sawah baru yang digarap
oleh petani kecil macet total selama pemerintahan SBY,” papar Henry di Jakarta (02/09).
Henry juga menegaskan, kembali turunnya NTP tanaman pangan dengan bertahan di bawah 100, semakin menunjukkan masa depan suram
petani tanaman pangan. Hal ini juga memperkuat kecenderungan jumlah rumah tangga petani yang terpaksa meninggalkan usaha pertanian.
Sebagaimana yang dilaporkan oleh BPS, bahwa selama 1 dekade 2003-2013 jumlah rumah tangga tanaman pangan menurun 0,41% ( padi), 20,4
% ( jagung), dan 31,9% (kedelai).
“Oleh karena itu tugas yang tidak ringan bagi Presiden Jokowi untuk menahan mereka agar tetap memproduksi pangan. Bila tidak, alasan
untuk tetap mengimpor pangan akan semakin rasional,” tegasnya.
Sementara itu petani tanaman perkebunan juga mengalami nasib yang sama. NTP perkebunan rakyat menurun pada bulan September
(102,02), setelah mengalami kenaikan pada dua bulan sebelumnya, yakni 102,45 pada bulan Juli dan 102,29 pada bulan Juni. Khusus untuk
kelapa sawit, harga sawit tidak lepas dari harga CPO global. Sebagai akibatnya turunya harga CPO tingkat global berpengaruh terhadap harga
Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya harga kelapa sawit dan cengkeh, serta naikknya
harga-harga konsumsi rumah tangga. Harga rata-rata TBS pada bulan Agustus di beberapa provinsi yang merupakan sentra produksi sawit
berkisar antara Rp 1302 – Rp 1502 per Kg (Sumber: Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian).
“Keragaman rantai pasok sawit dapat menyebabkan harga di tingkat petani lebih rendah dari harga tersebut dan bahkan dari harga
pembelian yang sudah ditetapkan. Karenanya bisa saja terjadi gap yang sangat lebar antara kesejahteraan pelaku usaha sawit dengan petani
bersambung ke halaman 6
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Sambungan dari hal. 5

sawit,” ungkap Henry.
Meski demikian kelapa sawit
mungkin tetap akan menjadi
alternatif tujuan petani non
sawit. BPS menyebutkan terjadi
pertumbuhan rumah tangga
kelapa sawit selama 1 dekade
2003-2013, yakni sebesar
114,96% dan terjadi di Sumatra,
Kalimantan dan Sulawesi.
“Namun pemerintah ke
depan perlu ekstra hati-hati
terkait isu perubahan iklim dan
konflik agraria yang terjadi di
sentra-sentra perkebunan sawit,”
tutur Henry.
Berbeda dengan subsektor tanaman pangan dan
perkebunan rakyat, NTP
hortikultura mengalami kenaikan
dibandingkan bulan sebelumnya.
Yakni sebesar 102,63 pada bulan
Agustus dan 102,43 pada bulan
Juli (lihat grafik). Kenaikan
tersebut dipengaruhi oleh

Grafik Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan 2014

sayur-sayuran terkhusus bawang merah dan cabe merah. Indeks harga yang diterima petani utk sayur-sayuran ini lebih besar dibandingkan buahbuahan dan tanaman obat. Kenaikan ini juga menunjukkan harga cabe meningkat dibandingkan saat bulan puasa di bulan Juli. Namun kenaikan
NTP tidak drastis karena pada saat yang sama terjadi kenaikan indeks harga yang harus dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya
produksi.
“Dalam hal ini sekali lagi menjadi tantangan yang tidak ringan bagi Pemerintahan Jokowi ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan petani
hortikultura sementara pada saat yang sama petani sebagai konsumen harus berhadapan dengan kenaikan kebutuhan rumah tangga. Di samping
itu, pemberlakuan pajak pertambahan nilai sebesar 10% bagi produk pertanian – terkhusus yang masih dalam kontrol petani juga menjadi
hambatan dalam peningkatan kesejahteraannya, terlebih bila impor hortikultura tetap terjadi,” papar Henry.
Tanaman cabe merupakan tanaman yang paling diminati oleh petani hortikultura. Dari survey rumah tangga pertanian BPS ( 2014), selama
kurun 1 dekade ( 2003-2013) jumlah rumah tangga petani cabe meningkat sampai 175,98 %. Sebaliknya jumlah petani bawang merah menurun
hingga 31,6 % dalam
satu dekade.
“Karena itu
tantangan yang
tidak ringan bagi
Pemerintahan Jokowi
untuk bisa memberikian
suasana yang kondusif
bagi petani-petani
hortikultura, seperti
manajemen waktu
penanaman untuk
menghindari panen
bersamaan yang
menyebankan harga
jatuh, industri kecil
pengolahan sayur
mayur dan memproteksi
mereka dari serbuan
hortikultura impor
– di bawah rezim
perdagangan bebas
WTO dan FTA, terkhusus
ACFTA dan tahun depan
masyarakat ekonomi
ASEAN 2015,” tambah
Henry.#
Grafik Nilai Tukar Petani (NTP) hortikultura 2014
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Ditembak Pria Bertopeng, Pimpinan
Ormas Tani Honduras Meninggal
HONDURAS. Kabut dukacita kembali
menyelimuti perjuangan kaum tani kecil
di Honduras. Tepat 26 Agustus 2014 lalu,
Margarita Murillo, seorang perempuan
pemimpin pergerakan kaum tani Honduras
meninggal setelah ditembak pria bertopeng
di ladangnya, di Desa El Planon, Villanueva,
Provinsi Cortes Utara. Margarita Murillo
yang sedang bertani di ladangnya tiba-tiba
didatangi oleh tiga orang pria bertopeng dan
langsung menembaknya di tempat.
Menurut keterangan salah seorang
petani yang pertama kali menemukan mayat
Margarita, Domingo Orellana, Margarita
memang akhir-akhir ini mendapatkan
ancaman akan dibunuh oleh orang yang tak
dikenalnya.
"Pada April lalu, bendahara koperasi
tani kami Raymundo Garcia juga dibunuh
oleh orang yang tak dikenal," kata Domingo.
Berdasarkan keterangan polisi (28/08),
mereka masih belum bisa menemukan motif
dan dalang pembunuhannya. Margarita
sendiri menjabat sebagai pimpinan sebuah
koperasi tani kecil yang sedang terlibat
sengketa lahan.
Margarita Muriilo yang meninggal pada
umur 56 tahun ini memiliki empat orang
anak. Salah satu anaknya Samuel, justru
masih tidak jelas keberadaannya sampai
saat ini (30/08) setelah pada 26 Julli 2014
diculik para tentara di rumahnya di Desa Maranon, di selatan kota San Pedro Sula. Sementara itu suami Margarita, Oscar, mengalami luka di
kakinya setelah oknum aparat menembaknya pada saat ia dan kaum tani lainnya melakukan aksi di kota Choloma.
Selama hidupnya, Margarita Murillo dikenal sangat aktif di gerakan tani. Ia mulai aktif memperjuangkan hak-hak petani kecil yang tertindas
sejak berumur 12 tahun. Di tahun 1980-an, ia kemudian mendirikan Persatuan Front Petani Nasional (FENACAMH) dan Konfederasi Umum
Pekerja Pedesaan (CNTC).
Setelah militer mengkudeta Presiden Honduras José Manuel Zelaya Rosales pada Juni 2009, Margarita Murillo adalah salah seorang yang
pemimpin kaum tani Honduras yang menolak kudeta tersebut. Bersama dengan Front Perlawanan Nasional Popular (NFNRP) ia kemudian
mendirikan partai LIBRE yang menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat kecil yang tertindas. Setelah mendengar kabar kematiannya,
Kongres Nasional Honduras menyatakan dukacita yang mendalam, dan melakukan hening cipta selama semenit untuk mengenang jasa-jasa
Margarita Murillo.
Menurur keterangan Rafael Alegria, seorang anggota legislatif Honduras yang juga pemimpin kaum tani Honduras, setidaknya hingga Agustus
2014, 200 orang petani telah terbunuh dan 700 petani menghadapi tuntutan hukum akibat konflik dan sengketa agraria.#
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Aksi Petani Perempuan Afrika Tuntut
SADC Adopsi Agenda Kerakyatan

(Foto) Aksi gabungan gerakan sosial Afrika di Bulawayo, Zimbabwe, menuntut SADC mengadopsi agenda kerakyatan yang membela kepentingan rakyat kecil dan tidak
berpihak kepada pihak korporasi.

ZIMBABWE - La Via Campesina Afrika, WoMin (Women and Mining - LSM Afrika yang menyoroti perempuan dan pertambangan), dan RWA (Rural
Women's Assembly - Majelis Perempuan Pedesaan) menyampaikan tuntutannya kepada para kepala negara yang menghadiri pertemuan SADC
(Southern Africa Development Community, sebuah platfrom kerjasama negara-negara di Afrika bagian Selatan) di Bulawayo, Zimbabwe (15-16
Agustus 2014). La Via Campesian, WoMin, dan RWA adalah bagian dari 2,500 delegasi yang berasal dari gerakan akar rumput yang terdiri atas
organisasi petani, keagamaan, perempuan, buruh, pemuda, mahasiswa, pembela HAM, keadilan ekonomi, dan lainnya.
Koordinator Umum La Via Campesina, Elizabeth Mpofu menyampaikan, pertemuan SADC kali ini diselenggarakan di bawah kepemimpinan
Jaringan Solidaritas Masyarakat Afrika Bagian Selatan (SAPSN) dan Dialog Umum pada Pekan Perdagangan Internasional Zimbabwe.
"Hal ini semakin mempertegas analisis kita bersamabahwa agenda pembangunan SADC semakin ditentukan oleh kepentingan korporasi,"
tutur Elizabeth di Bulawayo, Zimbabwe (18/08).
Elizabeth menjelaskan, dalam tuntutannya La Via Campesina dan RWA mengkhususkan tentang isu-isu pertanian dan kedaulatan pangan,
sedangkan WoMin mengkhususkan tentang isu sumber daya alam dan iklim, yang kesemuanya disampaikan kepada kepala negara.
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(Foto) Para peserta SADC yang dilaksanakan di Bulawayo, Zimbabwe (kredit foto: news.xinhua)

"Contohnya dari Serikat Petani Mozambik, anggota La Via Campesina, yang memaparkan tentang perampasan lahan di Mozambik oleh proyek
Pro-Savanna, dan meminta solidaritas dan dukungan dari regional Afrika," kata Elizabeth lagi.
Elizabeth mengemukakan, perempuan pedesaan di Afrika adalah produsen utama pangan, namun kontribusinya tetap tak dianggap.
Perempuan pedesaan adalah yang paling terpinggirkan dalam hal akses terhadap lahan, jaminan kepemilikan sumber daya alam, dan hak-hak
politik.
"Perempuan pedesaan yang mayoritas adalah petani kecil adalah golongan yang rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan," ungkapnya.
Perwakilan RWA, Mercia Andrews mennjelaskan, komite aksi juga menuntut pemerintah memenuhi komitmen mereka untuk mengalokasikan
10% dari anggaran nasional untuk pertanian menyusul deklarasi Maputo di tingkat Uni Afrika.
"RWA dan La Via Campesina juga menuntut agar pemerintah memasukkan petani skala kecil dalam kebijakan dan proses pengambilan
keputusan. Tuntutan lainnya termasuk hak-hak perempuan atas lahannya, keamanan kepemilikan, perlindungan produk organik, pengembangan
benih-benih lokal, dan hak atas pengetahuan untuk memastikan kedaulatan pangan dan benih," kata Mercia.
Sementara itu Sarah Hargreaves dari WoMin mengamati bahwa industri ekstraktif (seperti pertambangan) telah mengakibatkan degradasi
dan pengambilalihan lahan, perampasan sumber air, polusi udara dan juga menciptakan masalah sosial yang mendalam melalui perpindahan,
peningkatan HIV / AIDS, kehamilan remaja dan kelaparan. Menurut Sarah, kaum perempuan menanggung beban terbesar dari dampak negatif
pertambangan
"Kami menuntut perbaikan sistem hukum yang mengatur pertambangan, tenaga kerja dan lingkungan untuk melindungi masyarakat;
menjaga tanah, udara dan ekosistem; dan memastikan bahwa korporasi-korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dan udara ditindak
dengan seadil-adilnya," tutur Sarah.
Sarah juga mengingatkan, terdapat hubungan yang erat antara sistem energi berbasis bahan bakar fosil, eksploitasi sumber daya alam, dan
perubahan iklim, Oleh karena itu menurutnya, komite berpendapat bahwa transisi ke energi terbarukan sangat penting untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat dan menjaga keberlangsungan planet bumi.
"Model pembangunan ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam ini harus ditentang, mulai dari bawah, oleh masyarakat yang
terkena dampak, hingga mereka yang tak terkena dampak. Oleh karena itu dibutukan sebuah pendekatan pembangunan yang berpusat pada
rakyat dan hukum dan kebijakan pendukung yang mempromosikan kesejahteraan manusia di atas kepentingan mencari untung," paparnya.
Komite aksi juga memfokuskan kepada isu perempuan pedesaan. Mayoritas perempuan tidak memiliki akses independen ke lahan, sumber
daya alam dan keuangannya. Perempuan pedesaan juga acap kali mengalami kekerasan berbasis gender, perdagangan seks dan pelecehan
seksual. Sementara itu, pertemuan SADC tahun ini bertepatan dengan ulang tahun ke-2 dari Pembantaian Marikana di mana 34 penambang yang
menuntut upah lebih layak layak, dibunuh oleh polisi Afrika Selatan. Anggota partai yang berkuasa dan perusahaan Lonmin disinyalir terlibat
dalam pembunuhan ini.
"Ini adalah kampanye global untuk membongkar kekuasaan korporasi, mendesak pemerintah dan rakyat daerah untuk bergandengan tangan
dan mencegah afar peristiwa Marikana tak terulang di negara lain. Kita harus berdiri dan berjuang untuk keadilan di Marikana," sebut Miichelle
Pressend, salah seorang peserta aksi.
Pertemuan SADC ini sendiri diakhiri dengan pawai olej 2.000-an delegasi Pekan Perdagangan Internasional Zimbabwe menuju balai kota
untuk menyerahkan dokumen hasil SADC kepada pemerintahan Zimbabwe untuk kemudian dikirimkan ke pertemuan para kepala negara yang
tergabung dalam SADC.#
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Mengenang Sarath Fernando,
Pendiri Gerakan Tani Sri Lanka

(Foto) Alm. Sarath Fernando, pendiri ormas tani Srilanka, pemimpin La Via Campesian regional Asia, yang aktif mengkampanyekan pertanian yang ramah lingkungan.

SRI LANKA. Sarath Fernando, salah seorang pendiri MONLAR (Gerakan Pertanahan Nasional dan Pembaruan Agraria Sri Lanka), yang menjadi
anggota La Via Campesina, meninggal dunia pada 8 September 2014. Sarath adalah salah seorang pimpinan di La Via Campesina regional Asia.
Beliau adalah salah seorang pemimpin kaum tani Sri Lanka yang menganjurkan untuk bertani dengan metode agroekologi, tanah untuk petani tak
bertanah, dan rpembaruan agraria.
Yudhvir Singh, salah seorang pimpinan La Via Campesina asal India menyatakan, Sarath adalah pribadi yang cerdas, tulus, dan kooperatif.
"Kami telah bekerjasama dengan dengan Sarath selama 15 tahun terakhir. Ia sangat mengerti semua isu dan persoalan tentang gerakan sosial.
Ia selalu siap berdiskusi dengan siapa saja, dan membantu mereka memecahkan masalah," tutur Yudhvir Singh yang juga pimpinan dari Bharatiya
Kisan Union, ormas tani India.
Badrul Alam, salah seorang pimpinan ormas tani Bangladesh Krishok Federation menyatakan sangat terkejut atas berita kematian rekan
seperjuangannya tersebut. Badrul menceritakan, selama hidupnya Sarath Fernando cukup aktif baik di MONLAR ataupun La Via Campesina.
Sarath berkomitmen atas penegakan pembaruan agraria sebagai salah satu syarat agar kaum tani sejahtera.
"Beberapa tahun terakhir, Sarath tidak kenal lelah mempromosikan zero budget natural farming, pertanian alami tanpa biaya, yang banyak
menarik perhatian para petani dan aktivis tani sedunia. Pertanian model ini sejalan dengan pertanian agroekologis yang dipromosikan oleh La Via
Campesina, yang merupakan jawaban dan alternatif untuk mendinginkan bumi. Oleh karena itu kami mengucapkan belasungkawa atas meninggal
seorang yang visioner ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah," papar Badrul.
Nandini KS, salah seorang pimpinan petani perempuan asal India menyebutkan ia dan Sarath pertama kali bertemu di Sri Lanka. Nandini
menganggap Sarath adalah salah satu pembimbingnya.
"Sarath adala pribadi yang cerdas, baik hati, dan tenang. Pernah dalam sebuha pertemuan terjadi suatu hal yang cukup kontroversi, namun
ia mampu menengahi dan memuaskan semua pihak. Ia juga seorang pekerja keras sekaligus rendah hati yang mendedikasikan hidupnya untuk
memajukan petani dan pertanian di Sri Lanka, dan dunia," ungkap Nandini.
Ravi, perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Kerala menambahkan, Sarath Fernando adalah seorang pria yang menghabiskan seluruh hidupnya
untuk kaum tani. Ia dengan bangga berdiri bersama petani-petani lainnya dan menentang perusahaan-perusahaan multinasional yang
mempromosikan agribisnis melalui pertanian organik.
"Saat ini adalah tugas kita bersama untuk mewujudkan gagasan-gagasannya yang ingin mendinginkan dunia melalui pertanian agroekologis.
Situasi politik di Sri Lanka telah menciptakan banyak masalah bagi petaninya. Disinilah Sarath memainkan perannya untuk memajukan
pergerakan petani kecil di sana melalui pertanian yang ramah lingkungan dan bebas input kimia," tambah Ravi.#
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sambungan dari halaman 3

(Foto) Petani memanen sayuran di Pusdiklat pertanian agroekologi SPI di Bogor

Henry menyampaikan, saat ini hanya terdapat 26,14 juta keluarga tani dari tahun 2003 yang berjumlah 31,17 juta keluarga tani. Sebagian
besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS dominasi rumah tangga yang bekerja di
sektor ini berasal dari Jawa Timur sebanyak 4,98 juta rumah tangga, disusul Jawa Tengah 4,29 juta, dan 3,06 juta jiwa di Jawa Barat.
“Laporan BPS terakhir (Maret 2014), tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di
Indonesia, 31,70 juta jiwa,” tutur Henry.
Henry juga mengemukakan, berdasarkan data BPS tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian cukup besar, sekitar 34,6 persen atau 38,07
juta orang dari total basis angkatan kerja di Indonesia. Sementara kontribusi sektor pertanian ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,43
persen di kuartal II 2014. Namun, tren kontribusi ini dalam porsi PDB atas dasar harga berlaku merosot dari sebelumnya 15,19 persen, sepuluh
tahun lalu.
Untuk itu menurut Henry, presiden terpilih harus melaksanakan pembaruan agraria yang sebenarnya sudah dijanjikan oleh SBY di awal masa
pemerintahannya, namun sama sekali tak dijalankan.
“Dengan menjamin kepemilikan lahan minimal seluas dua hektare kepada 4,5 juta keluarga tani di Indonesia dan memberi jaminan kepastian
harga atas hasil produksinya tentu saja akan membuat petani kecil berkecukupan. Dengan ini, SPI optimis negeri kita mampu swasembada
pangan, ” katanya.
Henry juga menggarisbawahi dua buah Undang-Undang (UU) yang lahir di akhir masa pemerintahan SBY, yakni UU Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (Perlintan) dan revisi UU Pangan yang menjadi kabar gembira bagi petani kecil. Dengan beberapa catatan, kedua UU ini bisa
dijadikan presiden terpilih untuk menegakkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan masyarakat pedesaan.
“Meski masih jauh dari sempurna dan masih butuh perbaikan, kedua UU yang murni lahir dari kerja keras SPI dan lembaga lainnya ini
menjadi secercah harapan berubahnya nasib petani kecil di Indonesia ke arah yang lebih baik. UU Perlintan misalnya menyebutkan kalau 1 KK
petani kecil berhak atas dua hektar lahan sebagai alat produksinya,” sebutnya.
Henry juga menggarisbawahi tentang birokrasi pemerintahan yang juga menjadi salah satu penyebab mandeknya usaha pemberdayaan
petani kecil.
“Selama ini program-program pemerintah juga ada yang bagus, tapi birokrasinya berbelit-belit, juga sering salah sasaran, sehingga petani
kecil yang memang membutuhkan masih sering terabaikan. Ini harus diperbaiki, ” tambahnya.#
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NTP Bulan Puasa 2014: Petani Tanaman
Pangan dan Hortikultura Masih Suram di
Tengah Meningkatnya Konsumsi Pangan
JAKARTA. Bulan puasa tahun ini rupanya belum
menjadi berkah bagi petani tanaman pangan dan
hortikultura. Hal ini ditegaskan dalam laporan bulanan
Nilai Tukar Petani (NTP) bulanan dari Badan Pusat
Statistik (04/08/2014). Setelah mengalami kenaikan
pada bulan Juni (98,22), NTP tanaman pangan
mengalami penurunan selama bulan Juli (98,04).
Kedua nilai NTP itu – masih stabil di bawah 100 –
menunjukkan rendahnya kesejahteraan petani tanaman
pangan. Nasib yang sama juga dialami oleh petani
hortikultura (lihat grafik).
Sementara itu, tingkat kenaikan harga atau inflasi
pedesaan pada bulan Juni hingga Juli masing-masing
adalah sebesar 0,72 dan 0,82. Di samping itu, harga
penjualan gabah kering petani (GKP) dan gabah kering
giling (GKG) pada bulan Juli juga mengalami penurunan.
Rata-rata harga GKP sebesar Rp.4097,92 per kg dan
Grafik Nilai Tukar Petani (NTP) pangan dan hortikultura
harga GKG sebesar Rp. 4171,76. Peningkatan konsumsi
dua subsektor pertanian memang meningkat terkhusus
di bulan puasa Ramadhan, namun sayangnya kenaikan konsumsi tersebut dibarengi dengan peningkatan harga kebutuhan hidup, khususnya di
pedesaan.
Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, tren tersebut menjadi bukti kehidupan petani tanaman pangan dan
hortikulura masih cukup suram. Oleh karena itu, Henry menyampaikan, merupakan suatu kewajaran jika selama 10 tahun terakhir (2003-2013)
rumah tangga pertanian menurun sebanyak 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun
2013.
“Kondisi ini menjadi PR berat bagi presiden pemenang Pilpres 2014 untuk mencerahkan masa depan petani tanaman pangan melalui
penerapan UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan Program Pembaruan Agraria Nasional yang akan
membagi 9,2 juta hektar lahan kepada petani kecil,” kata Henry di Medan (05/08).
Sementara itu, penurunan NTP tanaman hortikultura lebih disebabkan oleh turunnya harga sayur-sayuran, khususnya harga cabe yang turun
harganya hingga Rp.2000 – 4000 di tingkat petani pada awal-awal bulan Juli.
“Hal ini juga jadi PR berat bagi presiden pemenang Pilpres 2014 untuk menciptakan iklim usaha pertanian dan perdagangan hasil pertanian
yang kondusif dan memberi keuntungan bagi petani. Tidak saja dari sisi pengendalian harga baik karena pada saat panen atau gagal panen
maupun pada saat godaan impor pangan. Karena itu menjadi hal yang sangat baik bila pemerintah mengambil pelajaran dari India yang dengan
gigih mempertahankan subsidi pangan dan membuat
perundingan menjadi gagal pada sidang WTO 31 Juli
kemarin,” papar Henry.
Berbeda dengan NTP Pangan dan Hortikultura,
NTP tanaman perkebunan mengalami kenaikan pada
bulan Juli 2014 dari 102,29 ke 102,45. Dari Laporan
BPS, peningkatan NTP ini terutama disebabkan oleh
kenaikan indeks harga yang diterima dari tanaman
Kelapa dan Kakao. Mungkin kelapa juga menjadi salah
satu primadona komoditas konsumsi bulan puasa,
sementara kakao tetap menjadi komoditas untuk
industri coklat yang pasarnya senantiasa cenderung
stabil.
“Meski demikian tentu menjadi hal yang positif,
bila petani kakao juga mendapat nilai tambah dari
rantai nilai tanaman coklat melalui pengembangan
industri coklat milik petani,” tambah Henry.#
Grafik Nilai Tukar Petani (NTP) perkebunan
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Sidang Pengujian UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Batasi Peran Asing
di Perbenihan Indonesia

(Foto) Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta

JAKARTA. Mahkamah Kontistusi melanjutkan sidang pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (UU Hortikultura)
terhadap UUD 1945 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, ahli/saksi dari pemohon dan presiden (27/08).
Adapun perkara yang diajukan pihak pemohon yakni Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura (APPH) adalah mengenai pasal 100 ayat
3 yang berbunyi “Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30 persen” dan Pasal 131 ayat (2) yaitu “Dalam jangka waktu empat
tahun sesudah Undang-Undang ini berlaku, penanaman modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan ijin usaha wajib
memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”
Menurut pihak pemohon dengan dengan adanya batas maksimal investasi saham asing akan membuat investor asing berpikir dua kali untuk
melakukan investasi di Indonesia, dan hal tersebut dianggapnya dapat membuat persedian benih tidak mencukupi kebutuhan petani Indonesia.
Gunawan dari Indonesia Human Right Commision for Social Justice (IHCS) menganggap pasal 100 ayat (3) dan pasal 131 ayat (2) sudah
seharusnya dipertahankan, karena dia menganggap persediaan benih untuk petani bisa terpenuhi tanpa adanya perusahaan asing.
“Petani kita seharusnya bisa berdaulat benih, selama ini yang terjadi adalah petani kelihatan ketergantungan akan impor benih akibat dari
peraturan pemerintah sendiri. Dengan adanya UU ini petani dan perusahan lokal akan punya ruang untuk memenuhi sendiri kebutuhan benih”
Bersambung ke halaman 15

Laksanakan Pembaruan Agraria& Kedaulatan Pangan
untuk Kemandirian Bangsa
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Dialog Kebangsaan Kedaulatan Pangan
dan Munas Seknas TANI Jokowi

(Kiri-kanan) Muhammad Nuruddin (Aliansi Petani Indonesia, Presidium Seknas TANI JOKOWI) - Henry Saragih - Presiden RI terpilih Joko Widodo pada saat pembukaan
Musyawarah Nasional (Munas) Seknas TANI JOKOWI dan dialog kedaulatan pangan di Gedung Perpustakaan RI, di Jakarta (04/09)

JAKARTA. SEKNAS TANI Jokowi menyelenggarakan dialog kebangsaan bertajuk “Kedaulatan Pangan sebagai Jalan Kemandirian Bangsa, dan
Musyawarah Nasional Seknas Tani Jokowi” di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, (04/09). Dialog ini menghadirkan ratusan peserta dari
21 provinsi di Indonesia. Masril Koto (pegiat bank tani), Hendri Saparini (Centre Of Reform on Economics – CORE Indonesia), Andrinof Chaniago
(Pusat Kajian Trisakti), dan Abdul Mun’im (PB Nahdlatul Ulama) menjadi pembicara dalam acara ini, sementara Henry Saragih selaku Presidium
SEKNAS TANI Jokowi dipercaya menjadi keynote speaker. Acara ini kemudian diikuti dengan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) SEKNAS
TANI Jokowi oleh Presiden RI terpilih Joko Widodo.
Dalam Munas pertama ini, juga dideklarasikan perubahan nama SEKNAS TANI Jokowi menjadi Badan Musyawarah Tani Indonesia
(Bamustani) yang dibentuk berdasarkan mandat UU No.41 Tahun 2009 tentang tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bamustani ini
akan mengawal pemerintahan Jokowi menjalankan penegakan kedaulatan pangan yang tercantum dalam nawa cita Jokowi-JK.
“Nantinya kita juga akan deklarasikan Bamustani ini di provinsi hingga desa, di seluruh Indonesia,” ujar Ketua Presidium SEKNAS TANI
Jokowi, Henry Saragih yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).
Dalam Munas ini Jokowi juga melakukan dialog dengan beberapa petani untuk mendengar langsung permasalahan petani kecil.
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Sambungan dari halaman 13

MENDATAR

9. Nyawa, Jiwa 10. Pengairan 14. Kemampuan, kapasitas 18. Sejenis peta 19. Rumpun keluarga, suku
22. Miskin papa 25. Bengkak, radang 26. Suku di Papua 27. Referensi, rujukan 30. Kuno, tua
33. Rajin, giat, gigih 36. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di kota ini 40. Sejenis media massa
44. Sisa pembakaran

MENURUN

1. Organisasi tani kebanggaan kita 2. Makanan terbaik untuk bayi 3. Tunggal, satu 4. Radio Republik
Indonesia 5. Pemutusan Hubungan Kerja 6. Bagian dari mobil 7. Alat pertukangan 8. Biaya, ongkos
11. Hutan berpaya 12. Jalan kecil 13. Sumber Daya Alam 15. Ilmu Pengetahuan Sosial
16. Patrice ...., bek Juventus asal Perancis 17. Bagian dari tangan 19. Mulut sungai 20. Doa, berkat
21. Bolos, mangkir 22. Gabungan kata 23. Bintang jatuh 24. Lekang, sedikit pecah 28. Sejenis asam
29. Seratus tahun 31. Ular besar dalam dongeng dan legenda 32. Suku tertua yang terletak di negara Peru
dan sekitarnya 33. Satuan berat 34. Kata keterangan tempat 35. Kata ganti kepunyaan
36. Sejenis burung 37. Tangga nada 38. Sejenis singkong 39. Bahan bakar 40. Pasangan baut
41. Alat penunjuk waktu 42. Alat perekat 43. Ikan buas yang hidup di laut lepas

katanya.
Hal senada diungkapkan
Agus Ruli Ardiansyah,
Sekretaris Umum Dewan
Pengurus Pusat (DPP)
Serikat Petani Indonesia
(SPI). Menurutnya, dengan
dibatasinya ruang gerak
penanaman modal asing yang
notabene adalah perusahaan
asing dalam perbenihan di
Indonesia akan membuat
petani penangkar benih lebih
leluasa dalam menangkarkan
benihnya, sehingga petani
kecil bisa berdaulat benih.
“Jika sudah berdaulat
atas benih, maka kedaulatan
pangan bukan suatu hal
yang mustahil untuk segera
tercapai di Indonesia,” ungkap
Agus Ruli di Jakarta siang ini
(27/08).
Agus Ruli menambahkan,
UU No.13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura ini sudah sejalan
dengan hasil judicial review
Undang-Undang No. 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (UU SBT).
“Sebelum di-judicial
review, UU SBT ini melarang
petani melakukan pemuliaan
tanaman, sejak dari
mengumpulkan plasma
nutfah hingga mengedarkan
benih hasil pemuliaan. Setelah
judicial review, petani kecil
bisa menangkarkan benihnya
dengan leluasa. Oleh karena
itu, pasal 100 ayat 3 dan pasal
131 ayat (2) UU Hortikultura
ini wajib dipertahankan, jika
ingin negara kita berdaulat
benih dan berdaulat pangan,”
tambahnya.
Sementara itu, sidang
hari ini berakhir pada
pukul 13:00 WIB dan akan
kembali dilanjutkan pada 10
September 2014 mendatang.
(tom)

Tolak Perampasan Lahan
www.spi.or.id
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Deklarasi BAMUSTANI
dan Dialog Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Bertempat di Gedung Perpustakaan RI, Jakarta (04/09) Presiden RI terpilih Joko Widodo menghadiri musyawarah nasional Seknas
TANI Jokowi sekaligus deklarasi perubahan bentuk dan nama menjadi Badan Musyawarah Tani Indonesia (BAMUSTANI) yang ke depannya
siap mengawal pemerintahan Jokowi-JK membangun Indonesia hebat yang berdaulat pangan. Deklarasi ini diawali dengan dialog kebangsaan
kedaulatan pangan yang menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten.

