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"Negara harus hadir, dukung 
petani kecil menegakkan 
kedaulatan pangan"

Musyawarah Tani SPI Sumatera Utara 
di Kampung Reforma Agraria

(Foto) Foto bersama Ketua Umum SPI Henry Saragih, Ketua BPW SPI Sumatera Utara Zubaidah, Ketua BPC SPI Suriyono, dan para petani SPI Serdang Bedagai dalam 
sesi diskusi pertanian yang jadi rangkaian musyawarah tani Sumatera Utara di Sei Litur, Langkat (26/01).

LANGKAT. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan Musyawarah Tani se- 
Sumatera Utara di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat,  (26/01). Silahkan simak berita lengkapnya di halaman 2 
Tabloid Pembaruan Tani edisi Februari 2015 ini.
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Di Kampung Reforma Agraria, Ribuan Petani SPI 
Selenggarakan Musyawarah Tani 
Sumatera Utara, Rumuskan Langkah Kongkrit 
Penyelesaian Konflik Agraria

LANGKAT. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan Musyawarah Tani se- 
Sumatera Utara di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, mulai pagi tadi pukul 10.00 WIB (26/01). Menurut Ketua 
Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaidah, acara yang bertemakan “Menyongsong Babak Baru Penyelesaian Konflik Agraria sebagai 
Bagian dari Pelaksanaan Pembaruan Agraria Nasional” ini dilaksanakan untuk merumuskan model-model penyelesaian konflik agraria sebagai 
bagian dari program redistribusi lahan untuk mendukung kedaulatan pangan.

Zubaidah memaparkan, hingga akhir 2014, SPI Sumut mencatat setidaknya terdapat konflik agraria seluas 5.960 Ha yang melibatkan 2.330 
KK petani anggota SPI yang tersebar di lima Kabupaten di Sumatera Utara yakni Asahan, Serdang Bedagai, Mandailing Natal, dan Labuhan Batu 
Utara.

(Foto) Foto bersama Ketua Umum SPI Henry Saragih, Ketua BPW SPI Sumatera Utara Zubaidah, Ketua BPC SPI Suriyono, bersama Kepala Dinas Pertanian Sumatera 
Utara M. Roem dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara dalam acara Musyawarah Tani Sumatera Utara di Sei Litur, Langkat (26/01).
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“Oleh karena itu musyawarah ini juga bertujuan untuk membentuk panitia penyelesaian konflik agraria yang bekerjasama dengan Tim IP4T 
di tingkat kabupaten/ kota dan propinsi, dalam mempercepat proses penyelesaian konflik agraria, identifikasi serta redistribusi lahan,” tutur 
Zubaidah.

Suryono, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Langkat menyampaikan, terpilihnya Desa Sei Litur Tasik sebagai tempat 
penyelenggaraan Musyawarah Tani ini karena desanya berhasil mewujudkan kampung reforma agraria. Acara ini juga diselenggarakan dalam 
rangka perayaan peringatan ulang tahun kelima Dewan Pengurus Basis (DPB) SPI Sei Litur Tasik.

“Desa ini bisa menjadi salah satu suksesnya perjuangan reforma agraria, karena kami berhasil melakukan redistribusi lahan, lalu membangun 
kehidupan di atas lahan ini. Lahan sudah kami tanam tanaman pangan seperti ubi, pisang, dan lainnya. Alhamdulillah, kami sudah mulai berdaulat 
pangan. Di sini juga sudah tersedia fasilitas umum seperti lapangan sepakbola, musholla, dan balai desa segera menyusul. Saat ini terdapat sekitar 
200 KK yang membangun kehidupan di sini,” ungkap Suryono.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI mengemukakan, kampung agraria di Desa Sei Litur Tasik ini sudah sesuai dengan program pemerintahan 
Jokowi-JK yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 terkait program Indonesia Kerja yang berupa redistribusi tanah seluas 2 Ha kepada 4,5 juta 
keluarga petani.

“Jadi kampung ini bisa jadi contoh sukses untuk pelaksanaan reforma agraria untuk penegakan kedaulatan pangan di Indonesia. Pemerintah 
kita butuh contoh-contoh sukses pelaksanaan reforma agraria ini agar bisa diterapkan di tempat lain. Semoga musyawarah tani ini menghasilkan 
langkah kongkrit penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara,” tutur Henry saat membuka acara ini.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara M. 
Roem, yang turut membuka acara ini menyampaikan, reforma agraria sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Sumatera 
Utara.

“Dari 13 juta penduduk Sumatera Utara, 1,7 jutanya adalah rumah tangga petani. Oleh karena itu kepemilikan lahan oleh petani harus 
dipenuhi secara serius. SPI Sumatera Utara bisa merapatkan barisan, berdoa, dan berkoordinasi agar lahan perjuangan dapat direstui oleh 
pemerintah. Mari SPI semangat untuk berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan,” tutur M. Roem.

Selain dihadiri oleh seribuan petani anggota SPI yang berasal dari berbagai Kabupaten se-Sumatera Utara, acara ini juga dihadiri oleh 
perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara J. F. Damanik, perwakilan Bupati Langkat, perwakilan mahasiswa, LSM, tokoh 
masyarakat, hingga tokoh agama setempat.#

(Foto) Spanduk besar yang dipasang di jalan masuk tempat penyelenggaraan Musyawarah Tani Sumatera Utara di Sei Litur, Langkat (26/01). Silahkan lihat halaman 16 
untuk melihat foto-foto lainnya dari acara Musyawarah Tani ini.
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Transisi Politik yang 
Menentukan: Status Quo 
atau Perubahan Nasib Petani ?

JAKARTA. Tahun 2014 menjadi tahun transisi Indonesia, hal ini juga berlaku di sektor pertanian, pangan, dan pembangunan pedesaan. Warisan 
kesengsaraan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun menjadi PR besar untuk pemerintahan 
Jokowi-JK agar dituntaskan dan diselesaikan.

“SBY wariskan kesengsaraan, Jokowi dan pemerintahannya diharapkan mampu membuat perubahan dan melahirkan kebijakan-kebijakan 
yang pro petani kecil,” tutur Henry di Jakarta (23/12/2014).

Henry memaparkan, sepanjang tahun 2014 ini tidak ada langkah nyata penyelesaian konflik agraria. SPI mencatat ada 29 konflik terbuka 
yang mencuat ke permukaan dan 114 konflik yang masih berkecamuk di akar rumput. Konflik tersebut 58 persennya terjadi antara petani dengan 
pihak swasta, 42 persen terjadi antara pemerintah, dengan korban tewas sebanyak 2 orang di pihak petani, 90 orang mengalami kekerasan, 3000 
lebih orang terusir dari lahan pertaniannya, serta 89 orang ditahan, dengan luasan wilayah konflik mencapai 649.973,043 Ha dan 83 persennya 
terjadi di Pulau Sumatera.

Henry melanjutkan, selama 2014 Nilai Tukar Petani (NTP) juga masih mengkhawatirkan. NTP tanaman pangan memang menunjukkan tren 
kenaikan dari 101,78 di Januari 2014 menjadi 103,81 di November 2014, namun nilai ini masih jauh dari standar kesejahteraan petani. Untuk 
NTP hortikultura justru lebih banyak turunnya, di Januari 2014 berada di 99,88, berada di nilai terendah pada Agustus di 97,78 dan di November 
berada di 99,79. NTP tanaman perkebunan rakyat yang paling mengkhawatirkan karena nilainya terus menurun. Sempat naik di 102,64 di Mei 
2014, namun kini justru terjerembab di 100,05 pada November, nilai terendah selama setahun ini.

“Hasil pencacahan lengkap sensus pertanian yang dirilis BPS pada 1 Juli 2014 lalu menunjukkan kemiskinan masih menjadi masalah utama 

(Foto) Petani SPI mengolah lahan pertaniannya. 
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di pedesaan. Dari 28,28 juta jumlah penduduk miskin, sebesar 17,77 juta jiwa diantaranya (62,8 persen) berada di wilayah pedesaan,” sambung 
Henry.

Sementara itu, di tengah kondisi petani yang semakin berat, gempuran impor pangan yang masih berlanjut sepanjang tahun 2014 
semakin membuat petani terpuruk Keputusan Menteri Perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor sepanjang tahun 2014 turut 
memperpuruk nasib petani.

“Dari Januari hingga Oktober 2014, data Kementerian Pertanian menunjukkan telah terjadi impor beras sejumlah 405 ribu ton, gandum 
sebanyak 6,49 juta ton, kedelai sebanyak 5,02 juta ton, jagung sebanyak 2,62 juta ton, kacang tanah 224.492 ton, serta ubi kayu sebanyak 273.294 
ton. Khusus impor gula dan garam menjadi sorotan karena mempengaruhi harga jual petani tebu dan petani garam,” imbuh Henry.

Di tahun 2014 ini, SPI bersama ormas tani berhasil memenangkanuji materi nomor Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani (Perlintan).

“Putusan itu menghilangkan pasal “sewa tanah” antara petani dan negara, selain itu negara juga lebih mengakui kebebasan petani untuk 
berorganisasi karena petani tidak berkewajiban untuk ikut dalam kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan), dan boleh 
mendirikan dan menjadi anggota organisasi tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani sendiri,” kata Henry.

Sementara itu, di tahun terakhirnya memimpin, SBY pun masih belum insyaf dan malah kembali membuat kebijakan yang tidak pro petani 
lewat Perpres 39/2014 yang diterbitkan 23 April 2014. Sektor pertanian dibuka sebebas-bebasnya kepada investor, mulai dari kepemilikan 
modal asing untuk budidaya tanaman pangan, sampai soal pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa genetika. Hal ini semakin menegaskan 
temuan BPS yang mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per 
tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan 
pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.

“Kami berharap Jokowi tidak melanjutkan kebijakan SBY yang lebih berpihak pada korporasi, namun sayangnya dua bulan setelah dilantik 
Jokowi melalui Menko Perekonomiannya justru setuju dengan investasi perusahaan pangan transnasional Cargill sebesar US $ 700 juta, yang US $ 
100 jutanya sudah digelontorkan saat peresmian fasilitas pemrosesan kakao di kawasan industri Manyar, Gresik, 11 Desember 2014 lalu. Langkah 
ini menurut kami tidak sesuai dengan nawa cita Jokowi-JK yang ingin menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia. Semoga harapan petani kecil 
yang memilihnya pada pilpres 2014 lalu tidak berujung pada penyesalan,” tegas Henry.

Henry juga mengemukakan, apabila pada tahun 2015 yang akan datang ini pemerintahan Jokowi-JK tidak melakukan perombakan secara 
mendasar  di bidang pertanian, pangan, agraria dan perdesaan, maka dikhawatirkan warisan pemerintahan SBY terus berlanjut dan meneruskan 
konflik-konflik agraria, dan kemiskinan serta kelaparan.

“Harus ada perubahan yang struktural, peningkatan produksi saja tidaklah cukup karena Indonesia bisa saja nanti swasembada pangan 
namun belum tentu membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi-misi Jokowi terkait pembaruan agraria, kedaulatan 
pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani harus diterjemahkan sepenuhnya ke dalam RPJMN yang akan menjadi panduan kerja pemerintah 
selama lima tahun ke depan,” katanya.

Henry menambahkan, Jokowi-JK seharusnya segera meredistribusikan lahan sembilan juta hektar untuk 4,5 juta keluarga kepada petani kecil 
dan tak bertanah sehingga kedaulatan pangan bisa tercapai, sekaligus menyelesaikan konflik-konflik agraria di pedesaan. Urgensi redistribusi 
lahan ini semakin diperkuat di UU No.19 Tahun 2014 yang uji materinya dikabulkan MK, bahwa pemerintah harus memberikan jaminan luasan 
lahan pertanian, prioritas bagi petani yang benar-benar tidak punya lahan pertanian. Pemerintahan Jokowi harus menghentikan konversi lahan 
produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan, mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan 
sistem inovasi nasional (kerjasama swasta-pemerintah-perguruan tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri, melakukan peningkatan 
pembangunan dan atraktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen tahun dan rerata 
umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda, mengembalikan posisi dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 
No. 5 tahun 1960 sebagai rujukan utama dalam menjalankan kebijakan di bidang agraria, .serta menyegerakan penyelesaian konflik agraria 
dengan membentuk komite nasional penyelesaian konflik agraria atau dewan agraria

“Pemerintah Jokowi-JK juga harus menjamin dan menjaga harga produk hasil pertanian di tingkat petani yang menguntungkan sehingga 
petani tetap mempunyai penghasilan yang juga cukup untuk membeli kebutuhan hidup lainnya, mengingat petani juga adalah juga konsumen. 
Di samping itu pastikan subsidi pupuk dan input produksi lainnya untuk menjamin keberlanjutan mereka berproduks, mendukung daulat benih, 
menolak penggunaan benih rekaya genetika, menolak impor pangan hasil rekayasa genetika, serta mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 
53/2014 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik,” tambah Henry.

Henry mengakhiri, terkait pengalihan subsidi BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, dampak kenaikan harga akan dirasakan 
oleh petani mulai dua bulan ke depan. Kenaikan harga-harga saprodi pertanian, biaya produksi, pangan dan lainnya akan dirasakan langsung 
oleh petani. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi dengan memberikan jaminan harga terhadap sarana produksi pertanian serta 
memastikan bahwa program perlindungan sosial telah meng-cover petani kecil di pedesaan. Selanjutnya, pengalihan subsidi BBM untuk 
program kedaulatan pangan yang diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti waduk, bendungan dan irigasi, memang 
diperlukan untuk peningkatan produksi pangan. Namun jika pemerintah tidak menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani atas tanah 
dan sarana produksi pertanian, belum tentu petani mampu berproduksi.

“Jika tidak, maka kita harus bersiap-siap pada tahun 2015 akan kembali terjadi peningkatan jumlah petani yang meninggalkan sektor 
pertanian,” tutup Henry.#
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Harga Komoditas Terus Turun, 
Momen Ubah Orientasi Pertanian 
Menjadi Berbasis Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Menanggapi turunnya harga beberapa komoditas pertanian berbasis ekspor, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih 
menyatakan bahwa inilah saatnya orientasi pertanian Indonesia dirombak dengan tidak mengutamakan menanam tanaman demi kepentingan 
ekspor tapi untuk kepentingan nasional.

“Tanaman berbasis ekspor itu harganya mengikuti pasar global, dalam sejarahnya mekanisme pasar ini selalu fluktuatif dan cenderung 
merugikan petani kecil. Belum lagi sistem pangan dan pertanian seperti ini berkontribusi terhadap krisis iklim, antara 44% sampai 57% dari 
seluruh emisi gas rumah kaca berasal dari sistem pangan global,” papar Henry di Jakarta (09/01).

Bagi petani yang sudah terlanjur menanam tanaman perkebunan, Henry menyarankan agar secara perlahan mengubah tanamannya. Petani 
diharapkan mengalihkan tanamannya untuk tanaman pangan dan kebutuhan nasional, seperti padi, jagung kacang kedelai, peternakan, sayuran, 
dan buah-buahan.

“Minimal 50 % untuk tanaman pangan dan hortikultura, dan 50 % lagi untuk tanaman perkebunan. Jadi ketika harga tanaman perkebunan 
jatuh seperti sekarang, kebutuhan dasar manusia yaitu pangan masih bisa dipenuhi petani dari hasil pertaniannya sendiri, inilah dasar dari 
penegakan kedaulatan pangan,” tutur Henry.

Henry selanjutnya menuturkan, inilah saatnya pemerintah Indonesia mengembangkan industri nasional berdasarkan produk pertanian dari 
dalam negeri. Untuk itu menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan usaha-usaha bersama dalam 
wadah koperasi didorong lebih berperan aktif dalam hal ini.

“Jangan biarkan industri pertanian ini diurus oleh korporasi-korporasi asing yang hanya memikirkan keuntungan semata. Pemerintahan 
Jokowi-JK dan menteri-menterinya harus terus berada di jalur nawa citanya, menegakkan Indonesia hebat yang berdaulat pangan dan berdikari di 
bidang ekonomi,” imbuh Henry.

Sementara itu, turunnya harga komoditas pertanian berbasis ekspor ini tercermin dari rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman 
perkebunan rakyat untuk Desember 2014 yang nilainya berada di angka 98,03. Nilai ini tercatat sebagai nilai paling rendah selama 2014 dan nilai 
tersebut berada di bawah batas kesejahteraan petani yakni 100.

“Harga karet di sini stagnan di Rp 7.000-an per kilogram, sementara harga kebutuhan sehari-hari terus naik,” kata Ahmad Fitriadi, petani 
karet SPI asal Desa Rengas, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Bahkan menurut Sainan petani karet asal Langkat, Sumatera Utara, harga karet di sana mencapai Rp 4.500 rupiah per kilogram.
“Ini salah satu harga terendah yang pernah kami alami,” keluh Sainan.
Oleh karena itu Henry menambahkan, untuk jangka pendek, pemerintah harus memberikan subsidi berupa bantuan dana segar bagi para 

petani karet yang terpuruk dengan rendahnya nilai tanaman mereka.
“Selanjutnya pemerintah harus memberikan jaminan harga dan nilai tambah bagi produksi petani,” tambah Henry.#

(Foto) Petani SPI Bogor sedang memanen sayuran di lahan.
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Kedaulatan Pangan: Lima Langkah 
untuk Mendinginkan Bumi dan 
Memberi Makan Rakyatnya
Bagaimana sistem pangan industri berkontribusi terhadap krisis iklim

Antara 44% sampai 57% dari seluruh emisi gas rumah kaca berasal dari sistem pangan global.

Deforestasi: 15 – 18 %
Sebelum penanaman dimulai, buldoser melakukan 

pekerjaan mereka. Di seluruh dunia, industri pertanian 
mendesak masuk ke sabana, lahan basah dan hutan, membajak 
lahan secara luas. FAO mengatakan ekspansi perluasan lahan 
pertanian baru  bertanggung jawab atas 70 – 90% deforestasi 
global, setidaknya setengah untuk produksi sejumlah komoditas 
pertanian ekspor. Kontribusi pertanian terhadap deforestasi 
menyumbang 15-18% emisi gas rumah kaca global.

Secara umum diakui bahwa pertanian sendiri berkontribusi 
11-15% dari semua gas rumah kaca yang dihasilkan secara 
global. Sebagian besar emisi ini dihasilkan dari input industrial, seperti pupuk kimia dan bensin untuk menjalankan traktor dan mesin irigasi, 
serta pupuk kandang berlebih yang dihasilkan daripemeliharaan ternak intensif.

Pertanian: 11 – 15 %
Secara umum diakui bahwa pertanian sendiri berkontribusi 11-15% dari semua 

gas rumah kaca yang dihasilkan secara global. Sebagian besar emisi ini dihasilkan dari 
input industrial, seperti pupuk kimia dan bensin untuk menjalankan traktor dan mesin 
irigasi, serta pupuk kandang berlebih yang dihasilkan daripemeliharaan ternak intensif.

Transportasi: 5 – 6 %
Sistem pangan industri bertindak seperti agen perjalanan global. Tanaman untuk 

pakan ternak ditanam di Argentina dan diberi makan untuk ayam di Chili yang diekspor 
ke China untuk diproses dan akhirnya dimakan di McDonald di Amerika Serikat.

Banyak makanan kita, dikembangkan di bawah kondisi industri di tempat yang jauh, menempuh perjalanan ribuan kilometer sebelum 
mencapai piring kita. Secara konservatif kita dapat memperkirakan bahwa transportasi makanan menyumbang seperempat dari emisi gas rumah 
kaca global terkait dengan transportasi, atau 5-6% dari seluruh emisi gas rumah kaca global.

Pengolahan & Pengemasan: 8 – 10 %
Berikutnya adalah pengolahan, langkah yang sangat menguntungkan dalam rantai makanan industri. Transformasi makanan menjadi 

makanan siap saji, makanan ringan dan minuman membutuhkan sejumlah besar energi, sebagian besar dalam bentuk karbon. Begitu juga dengan 
pengemasan dan pengalengan makanan ini. Pengolahan dan pengemasan memungkinkan industri makanan menyusun rak-rakdi supermarket 
dan toko-toko dengan ratusan format dan merek yang berbeda, tetapi juga menghasilkan sejumlah besar emisi gas rumah kaca – sekitar 8 sampai 

Bersambung ke hal. 8
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10% dari total global.

Pendinginan & Retail : 2 -4 %
Pendinginan adalah tulang punggung daripasar modern dan rantai raksasa makanan cepat saji dalam sistem pengadaan pangan global. 

Dimana pun sistem pangan industri berjalan, begitu juga rantai pendinginan.
Mengingat bahwa pendinginan bertanggung jawab atas 15 persen dari seluruh konsumsi listrik di seluruh dunia, dan bahwa kebocoran 

refrigeran kimia merupakan sumber utama gas rumah kaca, kita dapat mengatakan bahwa pendinginan makanan menyumbang 1-2% dari 
seluruh emisi gas rumah kaca global. Ritel makanan menambahkan 1-2% lainnya.

Limbah 3 – 4 %
Sistem pangan industri membuang separuh dari semua makanan yang dihasilkan, dilempar keluar di perjalanan panjang dari pertani ke 

pedagang, ke pengolah makanan, dan akhirnya ke pengecer dan restoran. anyak sampah ini membusuk di tumpukan dan tempat pembuangan 
sampah, menghasilkan sejumlah besar gas rumah kaca. Antara 3,5-4,5% dari emisi gas rumah kaca global yang berasal dari limbah, dan lebih dari 
90% limbah ini diproduksi oleh bahan yang berasal dari dalam sistem pangan.

Kedaulatan Pangan: 5 Langkah untuk Mendinginkan Bumi dan Memberi Makan Rakyatnya
1. Menjaga Tanah

Persamaan makanan / iklim berakar pada bumi. Perluasan praktek pertanian tak-berkelanjutan selama beberapa abad terakhir telah 
menyebabkan kehancuran antara 30-75% dari bahan organik pada lahan garapan, 
dan 50% dari bahan organik di padang rumput. Kehilangan jumlah besar bahan 
organik bertanggung jawab antara 25% dan 40% dari kelebihan CO2 saat ini di 
atmosfer bumi. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa CO2 yang telah kita kirimkan 
ke atmosfer ini dapat dikembalikan ke dalam tanah, hanya dengan mengembalikan 
praktik pertanian yang telah dilakukan petani kecil dari generasi ke generasi. Jika 
kebijakan dan insentif yang tepat dilaksanakan di seluruh dunia, isi bahan organik 
tanah dapat dikembalikan ke tingkat pra-industri pertanian dalam kurun waktu 
50 tahun – yang kira-kira rentang waktu yang sama dengan pertanian industrial 
butuhkan untuk mengurangi nya. Hal ini akan mengimbangi antara 24-30% dari 

seluruh emisi gas rumah kaca global saat ini.

2. Pertanian alami, bebas kimia
Penggunaan bahan kimia pada pertanian industri meningkat sepanjang waktu, sebagaimana tanah yang terus tergerus dan hama dan 

gulma menjadi kebal terhadap insektisida dan herbisida. Petani kecil di seluruh dunia, bagaimana pun masih memiliki pengetahuan dan 
keanekaragaman tanaman dan hewan untuk bertani secara produktif tanpa menggunakan bahan kimia dengan melakukan diversifikasi sistem 
tanam, mengintegrasikan tanaman dan hewan produksi, dan menggabungkan pohon dan vegetasi liar. Praktek ini meningkatkan potensi produktif 
lahan karena akan meningkatkan kesuburan tanah dan mencegah erosi tanah. Setiap tahun semakin banyak bahan organik terbentuk di dalam 
tanah, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan makanan lebih banyak lagi.

3. Pengurangan jarak tempuh makanan, dan fokus pada makanan segar
Logika perusahaan yang menghasilkan pengiriman makanan keliling dunia dan kembali lagi, tidak masuk akal dari perspektif lingkungan, 

atau perspektif apapun dalam hal ini. Perdagangan global makanan, mulai dari pembukaan petak luas lahan dan hutan untuk menghasilkan 
komoditas pertanian hingga makanan beku yang dijual di supermarket, adalah penyebab utama dalam kontribusi kelebihan beban sistem 
pangan terhadap emisi gas rumah kaca. Sebagian besar dari emisi gas rumah kaca dari sistem pangan dapat dihilangkan jika produksi pangan 
direorientasi terhadap pasar lokal dan makanan segar, dan jauh dari daging murah dan makanan olahan. Tetapi untuk mencapai hal ini mungkin 
adalah pertarungan terberat dari semuanya, dengan perusahaan dan pemerintah sangat berkomitmen untuk memperluas perdagangan pangan.

4. Kembalikan tanah kepada petani, dan hentikan perkebunan raksasa
Selama 50 tahun terakhir, luasan yang menakjubkan 140 juta hektar – seukuran hampir semua lahan pertanian di India – telah diambil 

alih oleh empat tanaman yang terutama tumbuh di perkebunan besar: kedelai, kelapa sawit, kanola dan tebu. Wilayah global di bawah ini dan 

Bersambung ke hal. 15

Sambungan dari hal. 7

komoditas industri lainnya, semuanya terkenal sebagai penghasil gas rumah kaca, diatur 
untuk terus tumbuh jika kebijakan tidak berubah. Hari ini, petani kecil ditekan hingga 
kurang dari seperempat dari lahan pertanian di dunia, tetapi mereka terus menghasilkan 
sebagian besar makanan dunia – 80% dari makanan di negara-negara non-industri 
, seperti yang dikatakan oleh FAO. Petani kecil memproduksi makanan jauh lebih 
efisien daripada perkebunan besar, dan dengan cara yang lebih baik untuk planet ini. 
Redistribusi tanah di seluruh dunia kepada petani kecil, dikombinasikan dengan kebijakan 
untuk membantu mereka membangun kembali kesuburan tanah dan kebijakan untuk 
mendukung pasar lokal, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga setengahnya 
dalam beberapa dekade.

5. Lupakan solusi palsu, fokus pada apa yang bisa berhasil
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Hentikan Rencana BKPM Ajukan 
Perppu UU Hortikultura No.13/2010

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak tegas dan siap menghadang rencana Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
Franky Sibarani untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap Undang-Undang (UU) No.13/2010 
tentang hortikultura. Ada pun pasal yang dipersoalkan Franky adalah pasal 100 ayat 3 tentang pembatasan kepemilikan modal asing di industri 
benih hortikultura sebesar 30%, dan pasal 131 ayat (2) yang berbunyi “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 Ketua Umum SPI Henry Saragih, pasal 100 ayat (3) dan pasal 131 ayat (2) sudah seharusnya dipertahankan, persediaan benih untuk 
petani bisa terpenuhi tanpa adanya perusahaan asing.

“Sikap BKPM ini bertentangan dengan visi misi trisakti dan nawa cita Jokowi-JK, jika Perppu terhadap UU ini dikeluarkan, Indonesia akan 
tergantung pada korporasi asing dalam urusan benih, padahal Jokowi dalam kampanyenya yang lalu berkomitmen untuk membangun pusat 
perbenihan rakyat dan menegakkan kedaulatan benih petani,” kata Henry di Jakarta (07/01).

Henry menegaskan, benih menyangkut hajat hidup orang banyak, karena menyangkut kelangsungan produksi pangan. Jika sudah 
berdaulat atas benih, maka kedaulatan pangan bukan suatu hal yang mustahil untuk segera tercapai di Indonesia. Petani sanggup lestarikan 
dan kembangkan benih di indonesia, 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.

“Seharusnya kita lebih memberdayakan pusat penelitian pemerintah, BUMN, serta universitas-universitas kita untuk bersama petani 
menangkarkan benih dan bersama-sama tegakkan kedaulatan benih,” tutur Henry.

Henry melanjutkan, pembatasan investasi asing di bidang perbenihan sangat diperlukan untuk menghindari monopoli dan dominasi 
perusahaan trans-nasional atas perbenihan nasional.

“Kita tidak mau kan perbenihan nasional kita cuma dimonopoli segelintir perusahaan benih trans-nasional seperti East West Seed, Monsanto, 
Cargill, Syngenta, DuPont, Bayer, dan lainnya. Tidak benar selama ini perusahaan transnasional telah melakukan transfer teknologi di bidang 
perbenihan, justru yang ada adalah sebaliknya yaitu mereka mengambil plasma nutfah dan benih serta pemuliaan tanaman dari petani untuk 
dikembangkan sendiri oleh perusahaan dan didaftarkan sebagai varietas baru milik mereka,” papar Henry.

Henry 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. Rencana 
BKPM ini harus dihentikan,” tambah Henry.#

(Foto) Petani cabe SPI Riau. BKPM harus menghentikan niatnya mengajukan Perppu UU Hortikultura No.13/2010 karena akan menghilangkan kedaulatan benih petani



PEMBARUAN TANI
EDISI 132
FEBRUARI 2015 P E M B A R U A N  A G R A R I A10

Tradisi Slametan (Wilujengan) 
dalam Masyarakat Agraris
Bagi masyarakat muslim Jawa, ritualitas sebagai wujud pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah, sebagian diwujudkan dalam 
bentuk simbol-simbol ritual yang memiliki kandungan makna mendalam. Simbol-simbol ritual merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari 
penghayatan dan pemahaman akan “realitas yang tak terjangkau” sehingga menjadi “yang sangat dekat”. Dengan simbol-simbol ritual tersebut, 
terasa bahwa Allah selalu hadir dan selalu terlibat, “menyatu” dalam dirinya. Simbol ritual dipahami sebagai perwujudan maksud bahwa dirinya 
sebagai manusia merupakan tajalli, atau juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Sebagaimana diketahui, dalam tradisi Islam Jawa, 
setiap kali terjadi perubahan siklus kehidupan manusia, rata-rata mereka mengadakan ritual slametan, dengan memakai berbagai benda-benda 
makanan sebagai simbol penghayatannya atas hubungan diri dengan Allah.

Slametan sendiri berasal dari kata Slamet yang berarti selamat, bahagia, sentausa. Selamat dapat dimaknai sebagai keadaan lepas dari 
insiden-insiden yang tidak dikehendaki. Sehingga slametan bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan masyarakat Jawa yang biasanya digambarkan 
sebagai tradisi ritual, baik upacara di rumah maupun di desa, bahkan memiliki skala yang lebih besar. Dengan demikian, slametan memiliki tujuan 
akan penegasan dan penguatan kembali tatanan kultur umum. Di samping itu juga untuk menahan kekuatan kekacauan (talak balak).

Simbol-simbol ritual yang sering mereka gunakan dalam ritual slametan (wilujengan) antara lain :
1. Golong sejodo

Golong sejodo ini biasanya dibuat dari nasi putih yang berbentuk tumpeng atau seperti gunung yang berjumlah dua (sepasang). Arti dari 
tumpeng sendiri dalam masyarakat muslim Jawa sering disebut “metu dalan kang lempeng” yang diartikan bahwa manusia dalam kehidupannya 
didunia diwajibkan melalui jalan yang lurus (lempeng) dan juga jalan yang benar, seperti yang diajarkan oleh agama. Selain itu, tumpeng yang 
berbentuk seperti gunung juga merupakan gambaran dari bidang-bidang kehidupan manusia dan puncak dari tumpeng merupakan gambaran 

Oleh: Tri Hariyono*

(Foto) Selametan yang dilaksanakan oleh SPI Yogyakarta
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dari kekuasaan Tuhan yang bersifat transendental. Arti lain dari “golong sejodo” adalah mengingatkan kita bahwa Nabi Adam dan Hawa adalah 
manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, dan merupakan cikal bakal manusia di Bumi ini.
2. Tumpeng Robyong

Tumpeng robyong merupakan tumpeng dari nasi putih yang pinggirnya dihiasi dengan daun-daunnan, antara lain daun dadap, daun turi, dan 
sebagainya. Tumpeng robyong sebagai gambaran kesuburan dan kesejahteraan. Tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran yang dipakai untuk 
kebutuhan hajat atau slametan tersebut diharapkan akan segera tumbuh kembali.
3. Tumpeng Gepak

Tumpeng gepak merupakan pralambang dari “rojo koyo” yaitu hewan-hewan peliharaan dari orang yang sedang melaksanakan hajat tersebut, 
semoga hewan peliharaan tersebut dapat cepat beranak pinak, sehingga dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia.
4. Ambengan

Ambengan adalah nasi putih yang ditempatkan dalam wadah, wadahnya dapat berupa panci atau besek. Ambengan merupakan gambaran 
dari bumi (tanah) sebagai tempat hidup dan kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya, yang 
harus dijaga kelestariaannya, karena itu merupakan unsur yang penting dalam kehidupan semua makhuk ciptaan Tuhan.
5. Ingkung

Ingkung adalah ayam yang dimasak secara utuh setelah dibersihkan bulu dan kotorannya. Dalam penyajiannya ayam diikat sehingga rapi, 
masyarakat jawa sering menyebutnya “diingkung” artinya ayamnya ditali. Ingkung sebagai perlambang dalam beribadah, masyarakat jawa 
sering memaknainya “manembaho ingkang linangkung” yang berarti manusia dalam beribadah kepada Allah SWT sebaiknya bersegeralah dan 
beribadahlah dengan khusuk, seakan engkau akan mati besok. Dengan makna tersebut manusia akan lebih khusuk lagi dalam beribadah kepada 
Tuhannya. Selain itu, makna dari ayam yang ditali tadi adalah mengambarkan bahwa manusia dalam kehidupannya sebaiknya mengendalikan 
nafsunya agar tidak berlebihan dan terlalu ambisius dalam berbagai bidang kehidupan
6. Jenang Palang

Jenang palang adalah nasi putih yang dicampur dengan gula merah dan diatasnya diberi daun pandan yang dipalangkan dan biasanya 
ditempatkan pada piring. Jenang palang merupakan penggambaran bahwa dengan slametan tersebut diharapkan akan menghalangi “komo 
sengkolo” atau gangguan dan mala petaka yang sudah ada maupun gangguan yang akan datang, baik itu gangguan dari manusia ataupun dari 
syetan.
7. Jenang Pliringan

Jenang pliringan merupakan pralambang dari “kakang kawah adhi ari-ari”. Hal ini terkait dengan ajaran mistik dalam masyarakat jawa bahwa 
setiap manusia memiliki empat saudara yang dikenal dengan sebutan “kakang kawah adhi ari-ari”. Sedangkan dua saudara yang lain adalah “rah” 
(darah) dan “puser” (tali pusar). Keempat saudara tersebut dalam konteks Jawa dihayati sebagai “sing ngemong awak” artinya yang menjaga dan 
memelihara manusia, karenanya harus dihormati, tidak disia-siakan, dan selalu “disapa” dalam setiap ritual slametan atau wilujengan.
8. Jenang Abang Putih

Jenang abang putih sebagai pralambang terjadinya manusia yang melalui benih dari ibu yang dilambangkan dengan jenang warna merah dan 
benih dari bapak yang dilambangkan dengan jenang warna putih. Jenang ini terbuat dari nasi putih, untuk warna merah dalam penyajiannya nasi 
putih dicampur dengan gula merah dan untuk yang satunya nasi disajikan secara utuh.
9. Jenang Baro-baro

Jenang baro-baro merupakan perlambang dari kehidupan mikrokosmos, artinya selain manusia yang hidup dibumi ini ada makhluk hidup 
lain yang diciptakan oleh Tuhan hidup berdampingan dengan manusia itu sendiri, yang keberadaannya sering terlupakan karena memang 
ukurannya yang tak dapat terlihat oleh mata secara sekilas yaitu hewan-hewan yang ukurannya serba kecil seperti misalnya semut, kutu, belalang, 
nyamuk, lalat, dan masih banyak lagi, yang kehidupan mereka juga mendukung kelangsungan ekosistem di bumi ini. Atas dasar itu, masyarakat 
jawa menyedekahi bangsa “kutu-kutu walang atogo” sebagai rasa kepedulian terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
10. Jajan Pasar

Jajan pasar sebagai perlambang dari sesrawungan atau hubungan kemanusiaan, silaturahmi antar manusia. Hal ini diasosiasikan bahwa 
pasar adalah tempat bermacam-macam barang, seperti dalam jajan pasar ada buah-buahan, makanan kecil, sekar setaman, rokok dan sebagainya. 
Dalam jajan pasar juga sering ada uang dalam bentuk “ratusan” yang dalam bahasa jawa  “satus”, yang merupakan simbol dari sat atau “asat” yang 
berarti habis dan “atus” yang berartibersih. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia dalam beribadah kepada Allah untuk membersihkan diri dari 
dosa hendaknya dilakukan sampai benar-benar bersih sehingga ketika mereka kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan benar-benar bersih.
10. Dem-deman

Dem-deman merupakan lambang dari ketentraman, dengan diadakannya slametan diharapkan kehidupan manusia atau orang yang 
menyelenggarakan hajatan tersebut akan “adem ayem toto titi temtrem” yaitu tenang, tentram, dan damai tidak ada suatu halangan apapun dalam 
menghadapi kehidupan. Dem-deman ini terbuat dari daun “dadap srep” yang direndam air dalam wadah.
11. Telur, sebagai lambang dari “wiji dadi” atau benih terjadinya manusia.
12. Kecambah, simbol dari benih dan bakal manusia yang akan selalu tumbuh seperti kecambah.
13. Kacang Panjang, dalam kehidupan sehari-hari semestinya manusia selalu berpikir panjang (nalar kang mulur) dan jangan memikirkan 
pikiran yang picik, sehingga akan selalu dapat menanggapi segala hal dan keadaan dengan penuh kesadaran dan bijaksana.
14. Tomat, kesadaran akan menimbulkan perbuatan yang gemar “mad-sinamadan” dan berupaya menjadi “jalma limpat seprapat tamat”. Manusai 

Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan www.spi.or.id

Bersambung ke hal. 13
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NTP Desember 2014: Tanaman 
Perkebunan Rakyat Makin Terpuruk, 
Tanaman Pangan Ada Perbaikan

JAKARTA. Petani perkebunan rakyat semakin terpuruk. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) yang dirilis pada 2 Januari 2015 
lalu menyebutkan, Nilai Tukar Petani (NTP) perkebunan rakyat Desember 2014 berada di posisi terendah selama setahun terakhir yakni di angka 
98,03. Nilai tersebut berada di bawah batas kesejahteraan petani yakni 100.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, indeks yang harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 
meningkat 2,66% dan untuk biaya produksi dan penambahan modal meningkat 1,88%.

Penuturan Henry senada Ahmad Fitriadi, petani karet perkebunan SPI asal Desa Rengas, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, 
Sumatera Selatan. Menurut Ahmad Fitriadi, petani karet di desanya semakin kesulitan sejak kenaikan harga bensin menjadi Rp 8.500 per liter, 
sementara harga karet per kilogramnya tetap stagnan di angka Rp 7.000-an.

“Kami petani karet sangat kesulitan kalau harga satu kilogram karet mentah lebih murah daripada harga satu liter bensin, minggu ini saja 
harga satu kilogram karet Rp 7.313. Walau awal Januari ini bensin sudah turun jadi Rp 7.600  tapi di desa kami masih dijual Rp 10.000 per 
liternya, memang ada yang jual Rp 9.000 per liter tapi letaknya cukup jauh dari desa kami. Itu masih bensin, belum lagi biaya kehidupan kami 
sehari-hari,” papar Ahmad Fitriadi yang juga Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Selatan.

NTP Hortikultura
Sementara itu, meski tak setragis petani perkebunan rakyat, NTP tanaman hortikultura juga mengalami penurunan dari 103,81 ke 102,48.

Penurunan NTP akhir tahun tersebut justru terjadi ketika harga beberapa sayuran naik, contohnya cabe merah dan cabe rawit. Namun kenaikan 
harga-harga sayuran tersebut tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. BPS menyatakan indeks yang diterima oleh petani 
hortikultura sebesar 1,19%, sementara indeks yang harus dibayar oleh petani sebesar 2,5% dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kenaikan 
harga kebutuhan konsumsi rumah tangga. Petani hortikultura harus menerima kenyataan adanya kenaikan biaya produksi dan penambahan 
modal sebesar 1,98%. Sementara inflasi pedesaan sebesar 2,72 yang inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan, 
komunikasi dan transportasi.

“Inilah resiko petani sebagai produsen, sekaligus konsumen. Usaha tani mereka masih rentan dengan dampak inflasi pedesaan yang membuat 
daya beli mereka menurun di saat hasil penjualan pertanian mereka meningkat. Dana pengalihan BBM ke sektor pertanian bisa berpeluang tidak 
memberikan efek positif yangsignifikan bila  tidak ada jaminan harga yang tinggi dari pemerintah terhadap hasil pertanian hortikultura petani,” 
tutur Henry Saragih di Jakarta (05/01).

NTP Pangan
Berbeda dengan NTP perkebunan rakyat dan hortikultura, NTP tanaman pangan di Desember 2014 naik dari 98,79 ke 101.Harga gabah 

kering panen dan gabah kering giling di petani pada bulan ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Rp 4.910,51 per kilogram (naik 
8,28%) dan Rp 5.264,16 per kilogram (naik 8,32 persen).  Kenaikan NTP ini juga menunjukkan  kemampuan petani dalam menanggung kenaikan 
baik biaya hidup untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga (KRT) maupun biaya produksi dan penambahan modal (BPPM) untuk kelanjutan 
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dalam menjalani kehidupannya diharapkan dapat selalu cermat dalam berbagai bidang kehidupan dan diharapkan dapat selalu paham situasi 
yang sedang terjadi maupun kejadian yang sedang dihadapinya dan dapat mengikutinya.
15. Kangkung, manusia diharapkan termasuk sebagai manusia yang linangkung atau manusia yang mempunyai kelebihan dalam bidang apapun.
16. Apem dan  Kupat Lepet, dalam menyelenggarakan selamatan dan perbuatan yang dilakukan setiap hari tentunya tidak luput dari kesalahan 
(lepat), untuk itu semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat.
17. Pisang, yang dalam bahasa jawa disebut “gedang” merupakan pralambang dari etika kehidupan, diharapkan orang yang melakukan hajat 
tersebut ataupun manusia pada umumnya dapat mencontoh watak pisang yang dapat hidup dimana saja (ajur ajer), dapat menyesuaikan dengan 
lingkungannya. Disamping itu bagian dari tanaman pisang juga sangat banyak manfaatnya, mulai dari daunnya, batang pohon, buahnya sendiri 
dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, pisang (gedang) sering juga dimaknai sebagai “gumreget nyuwun pepadang” artinya manusia dalam 
menjalani kehidupannya diharapkan selalu meminta petunjuk hanya kepada Allah SWT dalam keadaan atau situasi apapun.

18. Pembakaran kemenyan sebagai sarana “lantaran”, setelah semua “ubarampe” atau piranti slametan diijabkan atau dikemukakan maksud 
dan tujuan diadakannya slametan oleh sesepuh atau ulama setempat, biasanya ditutup dengan berdoa dan membakar kemenyan, hal ini dimaknai 
sebagai sarana terkabulnya doa-doa yang diinginkan. Pembakaran kemenyan dlam tradisi masyarakat jawa sering dimaknai sebagai “talining 
iman, urubing cahya kumara, kukuse ngambah swarga, ingkang nampi Dzat ingkang Maha Kuwaos”,  artinya bahwa slametan yang dilaksanakan 
tersebut diharapkan akan lebih meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bagi keluarga yang melaksanakan maupun bagi seluruh 
manusia pada umumnya. Selain  itu, niat dari slmetan atau tujuan diadakannya hajat itu digambarkan seperti “urubing cahya kumara” yaitu 
seperti api yang berkobar-kobar, berharap bahwa tujuannya segera tercapai, sedangkan asap (kukus) dari kemenyan dimaknai akan membawa 
doa-doa yang diijabkan terbang sampai ke surga dan dapat diridhoi dan dikabulkan oleh Allah SWT.

 
*Penulis adaah Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta

Sambungan dari hal. 11

usaha tani petani tanaman 
pangan, diantaranya bibit, 
pupuk, obat-obatan, sewa 
lahan dan upah buruh tani. 
Khusus untuk buruh tani, 
upah buruh mengalami 
kenaikan dari Rp 45.026,00 
menjadi Rp 45.491,00, 
namun secara riil turun  
sebesar 1,63 persen 
dibanding November 2014, 
yaitu dari Rp38.466,00 
menjadi Rp37.839,00. 
Penurunan ini disebabkan 
oleh Inflasi pedesaan 
sebesar 2,72%, sementara 
pada bulan sebelumnya 
inflasi pedesaan sebesar 
1,49%.

“NTP pangan Desember 
2014 ini menjadi NTP 
tertinggi selama 2014 yang 
nilainya berada di atas 100 
sebagai batas terendah 
indeks kesejahteraan petani 
tanaman pangan. Semoga 
titik kenaikan tersebut menjadi keberhasilan awal program kedaulatan pangan Jokowi-JK dengan mengalihkan dana subsidi BBM sebesar 15 
Milyar untuk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan petani; bukan semata-mata untuk mengejar target produksi pangan 
dengan menomorduakan kesejahteraan petani dengan cara kembali mengintensifkan produksi pertanian a la revolusi hijau,” tegas Henry.

Henry melanjutkan, FAO (Organisasi Pangan Dunia) telah menetapkan tahun 2015 sebagai tahun tanah untuk memproduksi pangan tanpa 
merusak kesuburan tanah.

“Tentu momentum tahunan ini sangat pas dengan program desa agroekologi, go organic, dan program distribusi lahan 9,6 juta hektare bagi 
petani yang dijanjikan Jokowi-JK,” katanya.#

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id
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Globalkan Harapan, 
Globalkan Perjuangan

www.viacampesina.org

SPI Sleman Ajak Masyarakat 
Manfaatkan Lahan Terlantar untuk 
Berdaulat Pangan

SLEMAN. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sleman, Yogyakarta bersama dengan anggota basis SPI dusun Jetisan, 
Desa Hargobinangan, Kecamatan Pakem, Sleman bergotong royong membersihkan lahan untuk dijadikan projek percontohan pengembangan 
pepaya dengan memanfaatkan lahan terlantar (19/01).

Menurut penuturan Sarijo Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Sleman, masih banyak banyak lahan terlantar di Kecamatan Pakem. Oleh 
karena itu SPI berinisiatif dengan mengajak petani anggotanya untuk memanfaatkan lahan tersebut  dan ditanami tanaman produktif, seperti 
pepaya yang merupakan potensi lokal dan cocok dibudidayakan di kecamatan tersebut.

“Alhamdulillah, Pak Kyai Zuhri selaku sesepuh dan tokoh masyaarakat desa mengizinkan kami untuk mengelola lahan kosong seluas 500 
meter di daerah pemukiman penduduk, dan mengubahnya menjadi demplot pepaya organik. Harapannya adalah warga sekitar bisa lebih tertarik 
untuk memanfaatkan lahan pekarangannya untuk ditanami tanaman produktif,” tutur Sarijo.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta Tri Hariyono. Menurutnya, sebenarnya banyak lahan 
pekarangan yang diterlantarkan begitu saja atau kurang dibudidayakan di Sleman. Untuk itulah SPI mencoba menjadi inisiator dengan mengajak 
anggotanya untuk memafaatkan lahan terlantar di sekitar pekarangan tersebut.

“Sebagai langkah awal, kita coba mengembangkan komoditas pepaya sebagai tanaman alternalif dengan mentargetkan bisa tertanam sekitar 
5.000 pohon yang tersebar di anggota basis SPI di Kecamatan pakem.  SPI siap membimbing dan membantu anggotanya mulai mencarikan bibit, 
konsultasi perawatan sampai mencarikan pasarnya,” tutur Tri Hariyono.

Tri Hariyono menambahkan, program pemanfaatan lahan terlantar di sekitar pekarangan rumah itu sebenarnya masih bagian dari program 
pemerintah Sleman yang sudah lama digembar-gemborkan, namun sampai dengan detik ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat 
Sleman.

“Kita SPI Sleman mencoba membantu  pemda mensosialisasikan kepada masyarakat Sleman untuk bersama-sama  memanfaatkan lahan 
pekarangan ditanamai dengan tanaman-tanaman yang produktif. Ini juga salah satu upaya agar Sleman bisa berdaulat pangannya,” tambah Tri.#

(Foto) Petani SPI Sleman menunjukkan singkong yang baru dipanennya.
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9. Tirai untuk mencegah nyamuk    10. Ritme lagu    13. Serbuk halus dari kulit padi    16. Aneh, tidak 
biasa    19. Keluarga Berencana    20. Tanda nomor kenderaan Riau    22. Koalisi Anti Utang
23. Makanan terbaik bagi bayi    25. ... Janeiro, kota di Brasil    26. Tanda nada    27. Kosong
28. Pewarna    29. Lumpur (Inggris)    30. Sumber kehidupan    31. Masa, zaman    33. Surat 
keterangan pengambilan barang    35. Kepala Keluarga    40. Kilometer    41. Tanah yang digarap 
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Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan
www.spi.or.id

Sambungan dari hal. 8

Ada pengakuan yang 
berkembang bahwa pangan 
adalah kunci bagi perubahan 
iklim. Laporan IPCC terbaru 
dan KTT internasional telah 
mengakui bahwa pangan dan 
pertanian adalah pendorong 
utama emisi gas rumah 
kaca dan perubahan iklim 
mengandung tantangan yang 
luar biasa bagi kapasitas 
kita untuk memberi makan 
populasi global. Namun 
kemauan politik yang nol 
untuk menantang model 
produksi pangan industri dan 
distribusi yang dominan.

Sebaliknya, pemerintah 
dan perusahaan 
mengusulkan sejumlah 
solusi palsu. Ada cangkang 
kosong climate smart 
agriculture (pertanian yang 
sadar iklim), yang pada 
dasarnya hanya mengemas 
ulang “revolusi hijau”. 
Ada teknologi baru yang 
berisiko seperti tanaman 
rekayasa genetik yang tahan 
kekeringan atau proyek 
skala besar geo-engineering. 
Ada mandat biofuel, yang 
mendorong perampasan 
tanah di Selatan. Dan ada 
pasar karbon dan proyek 
REDD +, yang pada dasarnya 
memungkinkan pelanggar 
GRK terburuk untuk 
menghindari pengurangan 
emisi dengan mengubah 
hutan dan lahan pertanian 
petani dan masyarakat adat 
menjadi taman konservasi 
dan perkebunan. Tak satu 
pun dari “solusi” tersebut 
dapat bekerja karena itu 
semua bekerja melawan satu-
satunya solusi yang efektif: 
pergeseran dari globalisasi 
sistem pangan industri yang 
diatur oleh perusahaan 
menuju sistem pangan lokal 
di tangan petani kecil.

 
(Artikel ini sudah diterjemahkan 
dari versi aslinya yang berbahasa 
Inggris)
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Musyawarah Tani SPI Sumatera Utara

KETERANGAN FOTO
Atas. Situasi musyawarah tani Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara yang dilaksanakan di lapangan kampung agraria SPI Basis Sei Litur, Langkat (26/01)
Kiri Tengah. Ketua SPI Basis Sei Litur Saenan, menyampaikan kata sambutannya.
Kanan Tengah. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Utara Zubaidah beorasi dan menyampaikan pidatonya
Kiri Bawah. Ketua Umum SPI Henry Saragih mengangkat tangan kanannya untuk kemudian berpidato di acara Musyawarah Tani SPI Sumatera Utara
Kanan Bawah. Prosesi pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Ketua SPI Basis Sei Litur, didampingi Ketua Umum SPI Henry Saragih, Ketua DPW SPI Sumatera 
Utara Zubaidah, Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara M. Roem, dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara.


