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SPI Sumatera Barat & Riau 
Selenggarakan Musyawarah Tani

(Foto). Petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan foto bersama setelah sebelumnya melakukan musyawatah tani.

PASAMAN BARAT. Guna menghasilkan langkah-langkah kongkrit untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi para petani anggotanya, Dewan 
Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Barat dan Panitia Persiapan Wilayah (PPW) SPI Riau melaksanakan musyawarah tani. Silahkan nikmati 
liputan lengkapnya di Pembaruan Tani edisi ini.
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SPI Sumatera Barat 
Selenggarakan Musyawarah Tani

PASAMAN BARAT. Ratusan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat laksanakan musyawarah tani yang bertempat di lahan 
perjuangan SPI Basis Batang Lambau, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, (25/02).

Acara yang bertujuan untuk memperkuat perjuangan anggota SPI yang sedang bersengketa dengan pihak perusahaan ini dihadiri oleh Ketua 
Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI Henry Saragih, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat Irwan Hamid, Ketua Badan Pelaksana 
Cabang (BPC) SPI Pasaman Barat Januardi, para tokoh masyarakat dan ninik mamak Kinali.

Dalam sambutannya Irwan Hamid mengatakan,  selain bertujuan untuk memperkuat dan memperkokoh perjuangan masyarakat tani yang 

(Foto). Petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan foto bersama setelah sebelumnya melakukan musyawatah tani.
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Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan www.spi.or.id

tergabung di dalam SPI, musyawarah tani yang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Barat ini ini sangat berguna untuk 
mengkonsolidasikan kembali semua basis-basis yang ada di DPC SPI Pasaman Barat.

“Acara ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi mendiskusikan hal-hal kekinian tentang pertanian di Sumatera Barat, mulai dari 
strategi perjuangan konflik lahan, koperasi, pertanian agroekologis, hingga pendidikan,” ungkap Irwan Hamid.

Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih mengemukakan, seharusnya acara seperti musyawarah tani ini harus lebih sering diadakan.
“Kita perlu terus mengkonsolidasikan semua kekuatan kita agar perjuangan kita semakin kuat di dalam mewujudkan pembaruan agraria di 

negeri kita ini. Persoalan yang dihadapi oleh semua petani hampir sama di negeri ini yaitu banyaknya petani yang terusir dari lahan pertanian 
mereka oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti yang terjadi di Pasaman Barat ini,” imbuhnya.

Henry Saragih juga menambahkan, sesungguhnya yang petani SPI perjuangkan ini adalah amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 
No. 5 Tahun 1960.

“Sangat penting bagi kita untuk terus memperkuat basis dan merapikan organisasi kita dalam perjuangan mengambil kembali lahan atau 
tanah ulayat kita yang diambil oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dimiliki kembali oleh ninik mamak sebagai pemilik ulayat yang 
kemudian akan didistribusikan kepada anak cucu kemanakan di nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat khususnya Pasaman Barat,” tambahnya.

Musyawarah tani ini sendiri dimulai pada pukul 10.00 – 13.00 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan rapat penyusunan rencana kerja 
masing-masing basis yang sedang bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat.#

(Foto). Petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan foto bersama setelah sebelumnya melakukan musyawatah tani.
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SPI Riau Selenggarakan 
Musyawarah Tani

KAMPAR. Panitia Persiapan Wilayah (PPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Riau mengadakan musyarah tani bertempat di sekretariat Dewan 
Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Kampar, selama dua hari, 17-18 Maret 2015.

Menurut penuturan Misngadi, Ketua PPW SPI Riau, SPI Riau akan terus mendorong dan mengawasi pemerintah daerah baik pemeritahan 
provinsi dan pemerintahan kabupaten / kotamadya untuk segera melaksanakan program pemerintah yang pro rakyat yang telah menjadi agenda 
pemerintah pusat antara lain: kedaulatan pangan, penyelesaian konflik agraria, dan lainnya.

“Saat ini konflik sosial yang diakibatkan dari sengketa lahan baik perkebunan, HTI maupun lahan pertanian di Riau semakin meningkat, 
sedang jalan penyelesaian belum terlihat dari pemerintah,” ungkap Misngadi.

Misngadi menjelaskan, acara ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan keorganisasian yang telah lalu, memperbaiki kinerja 
organisasi yang belum terlaksana dengan baik, dam melaksanakan ptogram yang belum dilaksanakan, hingga merencanakan program kerja jangka 
pendek, jangka menengah dan jangka panjang organisasi.

“Musyawarah ini juga bertujuan mendorong percepatan kedaulatan pangan di Riau, dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui 
pembaruan agraria,” imbuh Misngadi.

Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih, yang hadir dalam acara ini mewanti-wanti kepada seluruh jajaran pengurus SPI Riau agar 
setiap melaksanakan tugas selalu berkordinasi dengan pengurus yang lain.

“Semoga musyawarah ini mampu memperkuat soliditas sesama pengurus SPI disini,” kata Henry kepada puluhan peserta musyawarah.
Acara musyawarah tani ini ditutup dengan melakukan kunjungan lahan daerah Kuansing, Riau. Di Kuansing, Ketua Umum SPI dan peserta 

musyawarah berdiskusi dengan jajaran pengurus, dan dengan datuk atau ninik mamak yang dituakan di daerah tersebut.#

(Foto).Ketua Umum SPI Henry Saragih (berdiri) menyampaikan kata sambutannya dalam musyawarah tani di Kampar, Riau.



PEMBARUAN TANI
EDISI 134

APRIL 2015P E M B A R U A N  A G R A R I A 5

Putusan MK tentang UU Hortikultura: 
Modal Asing Tetap Dibatasi

JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan sidang putusan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2010 tentang hortikultura, kemarin (19/03). Hakim MK dengan tegas menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon, yakni Asosiasi 
Produsen Perbenihan Hortikultura (APPH) dan beberapa individu. Sidang putusan juga dihadiri oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) dan organisasi 
sipil lainnya yang melakukan intervensi selaku pihak terkait guna menolak permohonan uji materi tersebut.

Pemohon menggugat pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura [Pasal 
131 ayat (2) UU 13/2010] karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dalam bagian Penanaman Modal Pasal 100 ayat (3) UU 13/2010 
berbunyi “Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen)”. Pemohon berpendapat, perbedaan perlakuan 
antara Warga Negara Indonesia dengan asing sebagai pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia. Namun mahkamah berpendapat, “adanya 
pembedaan perlakuan warga negara sendiri dengan orang asing dalam batas-batas tertentu, adalah sesuatu yang lazim. Contohnya dalam hal 
pajak. Pajak yang dipungut dari warga negara, dalam hal tertentu, tidak sama dengan pajak yang dipungut dari warga negara asing. Pembedaan 
demikian, kalaupun dikatakan sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia merupakan pembatasan yang dibenarkan bukan saja dari 
perspektif UUD 1945 tetapi juga dari perspektif hukum internasional sepanjang pembatasan itu dilakukan dengan Undang-Undang.”

Selanjutnya untuk menguatkan putusan Nomor 20/PUU-XII/2014, mahkamah berpendapat bahwa negara harus menguasai cabang-cabang 
produksi yang penting untuk hajat hidup orang banyak.

“Bahwa selain itu sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya mata pencariannya adalah bertani, maka bibit hortikultura 
menurut Mahkamah termasuk dalam kategori cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusai hajat hidup orang banyak yang 
harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945]. Bahwa karena negara seharusnya menguasai  cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maka penanaman modal asing yang dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) tersebut 
sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (3) UU 13/2010 dan keharusan bagi penanaman modal asing yang sudah mendapat izin menyesuaikan 
dengan Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 13/2010 tersebut [vide Pasal 131 ayat (2) UU 13/2010] tidak bertentangan dengan 
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945”.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah yang menghadiri putusan ini menegaskan, 
negara memang harus hadir kerena bicara hortikultura, maka hajat hidup orang banyak yang dipertaruhkan.

“Kami dari SPI tidak setuju dengan kepemilikan modal asing sebanyak 30%, karena menurut SPI petani Indonesia memiliki kemampuan 
untuk memproduksi benihnya sendiri tanpa intervensi asing, kita mampu berdaulat benih dan pangan. Benih harus sepenuhnya dikuasai oleh 
kekuatan ekonomi nasional baik petani maupun perusahaan Negara. Namun meski demikian, kami tetap menyambut baik keputusan MK ini,” kata 
Agus Ruli di Jakarta (20/03).

Agus Ruli menambahkan, pemerintah harus mensosialisasikan dan mengawal putusan ini serta harus memberikan dukungan fasilitas 
terhadap petani pemulia tanaman khusunya hortikultura sehingga hal ini sesuai dengan semangat nawacita dan trisakti, mewujudkan kedaulatan 
bangsa dengan tidak bergantung pada modal asing.#

(Foto) Petani SPI bergotongroyong mengolah bokashi.
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Peringati Hari Perempuan 
Internasional, SPI Sumut Konsolidasi 
Petani Perempuan

SERDANG BEDAGAI. Memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret setiap tahunnya, Badan Pengurus Wilayah (BPW) Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan diskusi dan konsolidasi petani Perempuan di Desa Pamah, Serdang Bedagai, Sabtu 
(07/03).

Diskusi yang membahas tentang “peranan petani perempuan dalam konflik agraria dan peran sebagai ibu kedaulatan pangan” ini dihadiri 
oleh puluhan perempuan petani SPI Sumut dan digelar sederhana di atas lahan perjuangan.

Ketua BPW SPI Sumut menyampaikan, perempuan selalu menjadi bagian sangat penting dalam proses perjuangan mengambil hak kembali 
atas tanah. Hal in tercermin di banyak tempat di Sumatera Utara, (petani) perempuanlah yang  jadi motor perjuangan.

“Ada banyak kasus dan konflik agraria yang terjadi di Sumut di mana kita kaum perempuanlah yang jadi kunci keberhasilan perjuangan. 
Contohnya adalah peristiwa heroik yang terjadi antara tahun 2007-2008. Sebanyak 160 perempuan mempertaruhkan nyawa dengan tidur di 
jalan. Mereka siap ditabrak dan dilindas truk pengangkut sawit milik sebuah perusahaan sawit besar di daerah Mandoge, Kabupaten Asahan. Hal 
itu dilakukan untuk mempertahankan tanah dan keluarga yang telah direbut korporasi sawit itu,” papar Zubaidah kepada para peserta diskusi.

Zubaidah menambahkan, dalam penegakan kedaulatan Pangan, perempuan adalah penanam, penyedia, pemilih pangan sehat untuk 
masyarakat.

“Kita petani perempuan adalah penjaga kedaulatan pangan, jadi kita harus bangga menjadi petani perempuan yang terus menjaga tradisi 
pertanian kita turun temurun, yang ramah lingkungan. Selamat hari perempuan internasional, hidup petani perempuan,” tambah Zubaidah. #

(Foto) Peserta konsolidasi petani perempuan anggota SPI Sumatera Utara yang diadakan di Serdang Bedagai (07/03).
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Agroekologi itu Politis

HARARE - ZIMBABWE. "Agroekologi adalah hal yang politis. Agroekologi mengharuskan kita untuk menantang dan mengubah struktur kekuasaan 
dalam masyarakat. Kita perlu menempatkan kontrol benih, keanekaragaman hayati, tanah dan wilayah, perairan, pengetahuan, budaya dan 
kepentingan umum di tangan orang-orang yang memberi makan dunia". Hal ini terangkum dalam deklarasi Forum Internasional Agroekologi yang 
sebelumnya diadakan di Nyeleni, Mali, 23 -27 Februari 2015 lalu.

Forum internasional tersebut dihadiri oleh 200 orang yang mewakili organisasi petani, masyarakat adat, buruh tani, nelayan, dan 
penggembala nomaden, lembaga konsumen, hingga kaum perkotaan. Mereka bertemu untuk mengembangkan strategi bersama untuk 
mempromosikan agroekologi dan mempertahankannya dari kooptasi perusahaan.

(Foto) Forum internasional agroekologi di Nyeleni, Mali (23-27 Februari 2015).

Bersambung ke halaman 8
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Deklarasi  yang tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol dan Perancis ini menghimbau untuk melakukan transformasi langsung berdasarkan 
produksi pangan agroekologi yang benar-benar dilakukan oleh petani dan nelayan kecil. 

"Agroekologi selalu penting untuk kemanusiaan, karena membangun otonomi untuk produsen makanan dan menyediakan dasar yang kuat 
untuk kedaulatan pangan," seperti dikutip di salah satu artikel deklarasi tersebut.

Sementara itu, dalam forum internasional agroekologo tersebut, para peserta memperingatkan bahwa agroekologi sedang berada di 
persimpangan jalan.

Mereka mencatat bahwa banyak lembaga multilateral, pemerintah, universitas, pusat penelitian, LSM, bahkan perusahaan, dan lainnya 
akhirnya telah mengakui agroekologi. Tapi, mereka terus berusaha mendefinisikan kembali agroekologi sebagai satu set teknologi yang dangkal, 
seperti dengan menawarkan beberapa alat untuk meringankan krisis keberlanjutan produksi pangan industri, sedangkan struktur kekuasaan 
yang ada tetap tak tertandingi.

Mereka menyebutnya kooptasi agroekologi untuk menyempurnakan sistem pangan industri, sementara melakukan kampanye untuk wacana 
lingkungan. Mereka juga  memberi nama yang ramah lingkungan terhadap sistem ini seperti "iklim pertanian pintar", "berkelanjutan" atau 
"intensifikasi-ekologis", produksi monokultur industri, hingga pangan organik. ini bukanlah agroekologi. la Via Campesina menolaknya dan akan 
berjuang untuk mengekspos dan memblokir perampasan berbahaya dari istilah agroekologi ini.

Dalam deklarasi forum internasional agroekologi tersebut tertera solusi nyata untuk krisis iklim, kekurangan gizi, dll, tidak akan datang 
dengan mengaplikasikan pertanian berbasis industri. Kita harus mengubahnya dan membangun sistem pangan lokal kita sendiri yang membuat 
jaringan desa-kota baru berdasarkan agroekologi yang hakiki yang berbasiskan produksi pangan oleh petani dan nelayan kecil, penggembala, 
masyarakat adat, dan lainnya.

"Kita tidak bisa membiarkan agroekologi menjadi alat dari model produksi pangan berbasis industri. Kita justru melihatnya sebagai alternatif 
penting dari model produksi pangan yang ngawur tersebut, dan ini berarti menjadi bagian dari transformasi bagaimana kita memprduksi dan 
mengkonsumsi pangan menjadi sesuatu yang lebih bagi bagi kemanusiaan dan ibu pertiwi," dikutip dari deklarasi tersebut.

Sementara itu, menurut Andrea Ferrante, dari Asosiasi Petani Hayati Italia (AIAB) anggota La Via Campesina, jawaban dari bagaimana cara 
memberi makan dunia terletak pada agroekologi. 

"Kita tentu ingin model pertanian berdasarkan pada pengetahuan kita, cara hidup kita, bukan pada bensin dan jawaban palsu dari dunia 
industri. Kita harus memikirkan masa depan depan anak-anak kita," katanya.

Dalam forum internasional agroekologi tersebut, para peserta forum menghasilkan sebuah rencana strategi dengan sembilan target utama 
dan beberapa sub-tujuan untuk mendukung isu-isu politik, sosial dan ekonomi dari produsen mpangan. Rencana aksi tersebut jelas menempatkan 
perempuan di pusat, seperti memerangi ketidaksetaraan berbasis gender sangat penting bagi agroekologi. 

Untuk Maria Noel, dari MAELA (Gerakan agroekologi Amerika Latin dan Karibia), agroekologi telah dipraktekkan selama berabad-abad dan 
itu mewakili lebih dari sekedar sistem produksi. 

"Ini adalah cara hidup yang menghargai lingkungan, menyediakan mata pencaharian dan pendapatan bagi sebagian besar produsen pangan, 
dimana perempuan selalu memainkan peran besar," katanya.

Rencana aksi juga termasuk pembangunan ekonomi lokal, berbagi pengetahuan, membangun aliansi dengan gerakan masyarakat sipil 
lainnya, hingga membangun aliansi dengan pemangku kepentingan di masing-masing negara.#

Sambungan dari hal. 7
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NTP Februari 2015: 
Hortikultura dan Perkebunan Masih 
Lemah, Pangan Sedikit Menguat

Bersambung ke hal. 15

JAKARTA. Pada Februari 2015, Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman 
Hortikultura turun 102,40 ke 101,95. Demikian Badan Pusat 
Statistik (BPS) melaporkan perkembangan NTP terakhir pada 
hari Senin (02/03). Penurunan NTP pada bulan kedua tahun 
2015 ini tersebut kembali disebabkan oleh turunnya harga 
cabe merah dan cabe rawit, dan juga diikuti oleh penurunan 
pengeluaran konsumsi rumah tangga (terkhusus pada komponen 
transportasi, komunikasi dan bahan makanan) dan biaya 
produksi & penambahan modal pada musim tanam selanjutnya. 
Namun prosentase penurunan harga jual hortikultura ini lebih 
besar, sehingga NTP pun lebih kecil dari NTP bulan sebelumnya. 
Ada pun penurunan pengeluaran tersebut masih dipengaruhi 
oleh turunnya harga BBM pada bulan Januari yang kemudian 
berdampak pada deflasi pedesaan (0,73%). Merujuk dari hasil 
sistem pantauan pasar kebutuhan pokok Kemendag, harga cabe 
besar mengalami penurunan selama bulan Februari dengan 
kisaran Rp.31.000 per kg hingga sekitar Rp.23.000 per kg

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), 
penurunan harga cabe merah dan sayuran lainnya adalah hal 
yang wajar karena stok melimpah. Namun tentunya jangan 
sampai terjadi penurunan harga juga disebabkan oleh cabe atau 
komoditas hortikultura impor di pasar-pasar tradisional.

“Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 
mempertahankan agar petani tetap mendapat harga yang layak, 
baik melalui pengaturan musim tanam, dan penerapan teknologi 
pasca panen terlebih ketika pasokan masih melimpah dan harga 
komoditas segar sudah cenderung turun,” tutur Henry di Jakarta 
(04/03).

Senada dengan petani hortikultura, kesedihan masih 
menyelimuti petani perkebunan rakyat. BPS mencatat NTP 
perkebunan rakyat turun kembali sebesar 0,43% (lihat grafik).

Penurunan tersebut disebabkan diantaranya oleh turunnya 
harga penjualan komoditas kakao dan karet. Tragis, karena 
dua komoditas tersebut adalah komoditas unggulan eksport 
Indonesia. Pun ketika kurs dollar mengalami kenaikan hingga 
berkisar pada level Rp.12000 -12957 pada bulan Februari 2015. 
Laju Penurunan NTP tersebut bisa dikatakan dapat ‘dihambat’ 
oleh penurunan biaya konsumsi sehari-hari dan biaya produksi, 
seiring dengan masih berdampaknya penurunan harga BBM.

“Rata-rata harga karet selama bulan Februari berkisar 
Rp 5.000 – Rp 7.000 per kg. Bahkan di Sumatera Utara harga 
karet mengalami penurunan hingga 70% dibandingkan bulan 
sebelumnya. Sementara penurunan harga Kakao hingga ada yang 
mencapai 41%, meskipun juga ada yang mencapai 31%,” ungkap 
Henry.

Menurut Henry, ini seharusnya menjadi perhatian serius 
bagi pemerintah karena kehadiran korporasi-korporasi 
yang bergerak di perkebunan, tidak memberikan dampak 
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Kasus Kematian Petani Tebo: 
Negara Harus Hadir

JAKARTA. Pada Jum’at 27 Februari 2015, telah terjadi penculikan petani bernama Indra di Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi 
oleh satuan pengamanan (URC) perusahaan  PT. Wira Karya Sakti (WKS)—anak perusahaan PT. Sinarmas Foresty. Keesokan harinya, Indra telah 
ditemukan tewas secara mengenaskan.

Kejadian ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak-hak mendasar kaum tani. “Hak hidup, berserikat, 
mengeluarkan pendapat, serta akses pada keadilan telah dilanggar,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), di Jakarta, 
(02/03).

“Apapun alasannya, tindakan kekerasan tidak dapat diterima, apalagi  sampai jatuh korban jiwa,” kata Henry lagi. Kasus ini bisa jadi terkait 
dengan konflik agraria antara petani dan PT. WKS yang sudah terjadi menahun di Kabupaten Tebo.  Setidaknya sejak 2007, terjadi ketegangan 
antara warga Tebo dengan PT. WKS terkait ekspansi lahan perkebunan mereka.

Ironisnya, negara sering tak hadir dalam kasus pelanggaran hak asasi petani seperti di Tebo ini. Pemerintah setempat, polisi dan bahkan 
angkatan bersenjata tak cepat membela petani. Kawasan perkebunan dijadikan teritori kekuasaan—seringkali dijaga satuan pengamanan, 
preman bahkan paramiliter. “Seperti yang terjadi pada Indra dan jutaan petani lain di daerah konflik agraria, mereka yang berjuang untuk hak 
hidup dari tanah, dari hasil tanaman pangan, harus berhadapan langsung dengan preman, paramiliter di daerah konflik agraria—hampir tanpa 
perlindungan,” terang Henry.

SPI menilai penyelesaian konflik agraria di Indonesia dan usaha pencegahaan serta pemulihan konflik sangat jauh panggang dari pada api. 
Sementara itu, Konstitusi RI dan UU Pokok Agraria No. 5/1960 telah menjamin tanah untuk petani. Amanah itu diperkuat dengan Undang-Undang 
No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menjamin lahan pertanian pangan dari ancaman ekspansi 
alih fungsi lahan besar-besaran, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berisi mengenai pengalokasian lahan dan sumber daya 
air kepada petani dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur mengenai penjaminan 
hak petani termasuk  mendistribusikan lahan paling banyak 2 hektar kepada petani. Henry Saragih menambahkan lagi, “Hebatnya, instrumen 
hukum tersebut bahkan saat ini didukung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menempatkan 
kedaulatan pangan dan Reforma Agraria untuk redistribusi lahan seluas 9,6 juta ha untuk petani sebagai program proritas”.

Namun di lapangan, terutama di daerah-daerah konflik agraria, negara kerap tak hadir. Pada Tahun 2014, SPI mencatat telah terjadi 29 konflik 
terbuka yang mencuat ke permukaan, 114 konflik masih terus berkecamuk di akar rumput, dan ribuan kasus konflik agraria masih mendekam 
seperti fenomena gunung es. Dari 143 kasus di atas, telah jatuh korban tewas 2 orang petani, 90 orang mengalami tindak kekerasan,89 orang 
ditahan/dikriminalisasi, serta ribuan orang terusir dari lahan pertaniannya. “Dari gambaran ini, jelas konflik agraria adalah bom waktu di daerah 
pedesaan. Jumlahnya banyak, skalanya besar, serta melibatkan populasi petani dan rakyat pedesaan yang besar. Jika negara terus tidak hadir, maka 
kasus Tebo akan terus berulang,” pungkas Henry.

SPI mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan PT. WKS kepada petani Indra yang tewas di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. SPI juga 
bersolidaritas dengan organisasi tani dan pedesaan lain untuk membantu petani Tebo. Kami mendesak negara segera hadir untuk membela 
petani di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dan kepada aparat, pihak yang berwajib untuk secepat-cepatnya memproses, mengadili pelaku tindak 
kekerasan. Hukum dan keadilan harus ditegakkan.

Dalam waktu dekat, pemerintah harus bekerja ekstra keras dan cepat untuk menyelesaikan konflik agraria di nusantara. Sudah banyak 
rekomendasi dari organisasi tani seperti pengadilan ad hoc, percepatan agenda reforma agraria, serta revisi UU yang merugikan petani (dan 
lebih menguntungkan perusahaan perkebunan, seperti UU Perkebunan). Petani butuh situasi aman dan kondusif untuk kelangsungan hidup dan 
memproduksi pangan bagi rakyat Indonesia.#

(Foto) Ketua DPW SPI Jambi Sarwadi Sukiman melakukan aksi solidaritas kematian petani Tebo.
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SPI Jambi Ikuti Aksi Solidaritas Bersama, 
Menuntut Keadilan Tewasnya Petani Tebo

JAMBI. Untuk yang kedua kalinya pada Selasa 10 Maret 2015, ratusan petani anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Jambi bersama dengan beberapa lembaga di Jambi melakukan aksi solidaritas menuntut keadilan atas tewasnya Indra Pelani yang dilakukan 
oleh oknum URC (Unit Reaksi Cepat) milik PT Wira Karya Sakti di Kabupaten Tebo, Jambi, 27 Februari 2015 lalu. Aksi ini diikuti oleh utusan 
anggota SPI dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Tebo, DPC SPI Kabupaten Muaro Jambi dan utusan DPC SPI Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat.

Kantor Gubernur Jambi adalah tempat tujuan aksi ini, karena menurut Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Tebo Junawal, 
sejak tewasnya Indra Pelani pada 27 Februari sampai saat ini Pemeritah Provinsi Jambi belum menyatakan kejelasan sikapnya. 

“Kami mengutuk keras terhadap pembunuhan Indra dan berjanji akan melakukan konsolidasi seluruh petani di Kabupaten  Tebo untuk 
melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan terhadap petani,” kata Junawal.

Hal senada dituturkan oleh Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi. Ia menegaskan, peristiwa tewasnya Indra ini akan 
menjadi momentum bersatunya kaum tani se-Jambi untuk menekan Pemerintah agar menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh.

“Kami mendesak negara segera hadir untuk membela petani di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dan kepada aparat, pihak yang berwajib 
untuk secepat-cepatnya memproses, mengadili pelaku tindak kekerasan. Hukum dan keadilan harus ditegakkan,” tegas Sarwadi yang juga ikut 
dalam aksi ini.

Sarwadi menambahkan, petani butuh situasi aman dan kondusif untuk kelangsungan hidup dan memproduksi pangan bagi rakyat Indonesia.
Sementara itu, massa aksi yang mendatangi kantor Gubernur Jambi merasa kecewa, ternyata gubernur tidak berada tempat di tempat karena 

sedang Umroh. Massa aksi kemudian melanjutkan aksi dengan mendatangi kantor DPRD Jambi dan diterima oleh Hasan Ibrahim anggota DPRD 
Dapil Bungo Tebo. Kepada massa aksi, ia berjanji akan merekomendasikan pencabutan ijin PT WKS jika ternyata terjadi melakukan pelanggaran 
aturan.#

(Foto) Aksi solidaritas SPI Jambi menuntut keadilan atas meninggalnya petani Tebo.
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SPI Sumbar Selenggarakan 
Pendidikan Paralegal

PASAMAN BARAT. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan pendidikan 
paralegal di Batang Lambau, Kinali, Pasaman Barat (11/03). Menurut penuturan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumbar Irwan Hamid 
Piliang, pendidikan paralegal yang diadakan ini sesuai dengan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) SPI, bahwa pendidikan harus diarahkan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader dan massa tani terhadap struktur organisasi dan berbgai kebijkan yang dikeluarkan 
oleh SPI, sehingga terjadi pemerataan pemahaman dan persepsi bagi angota.

“Tujuan dari diadakanya pendidikan dasar paralegal tersebut untuk melahirkan atau membentuk massa anggota dan kader yang kritis, dan 
mampu menjadi penyatu dan penjaga  kesatuan anggota di dalam perjuangan mempertahankan lahannya,” ungkap Irwan yang turut serta dalam 
pendidikan ini.

Hal senada dituturkan oleh Ketua SPI basis Batang Lambau, Sutan Syahrer. Menurutnya, pendidikan paralegal cukup penting untuk 
memperkuat persatuan sesama petani anggota SPI untuk terus bersemangat berjuang mempertahankan lahan yang menjadi haknya.

“Alhamdulillah, pendidikan paralegal ini menambah pengetahuan kami mengenai aspek legal hukum perjuangan mempertahankan lahan. 
Selain itu, semangat perjuangan kami juga semakin bertambah setelah diadakannya Musyawarah Tani pada 25 Februari 2015 lalu yang dihadiri 
oleh Ketua Umum SPI, Bapak Henry Saragih,” ungkap Sutan Syahrer, mewakili lima puluh orang peserta pendidikan yang lain.#

(Foto) Pendidikan paralegal oleh SPI Sumatera Barat di Pasaman Barat.
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Tips Membuat Bokashi 
dari SPI Lampung

PRINGSEWU. Bokashi adalah pupuk kompos yang dibuat dengan cara fermentasi. Pupuk bokhasi merupakan salah satu jenis pupuk kompos yang 
sebenarnya sudah sejak lama banyak digunakan oleh para petani di Indonesia. Berbeda dengan pupuk kompos biasa yang lazimnya mengandung 
komposisi bahan yang kurang terukur, pupuk Bokhasi memiliki ukuran komposisi yang spesifik untuk tanaman yang berbeda.

Menurut penjelasan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung, pengembangan pupuk ini mengunakan 
bahan-bahan dasar yang mudah didapatkan petani, seperti dedak, ampas tahu, sisa tulang, telur, bekicot dan kotoran hewan.

“Setelah kami gunakan, lahan terbukti jadi lebih produktif dan pastinya lebih ramah lingkungan,” tutur Muhlasin di Desa Sumber Agung, 
Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung (13/03).

Muhlasin melanjutkan, pembuatan pupuk Bokhasi ini pun akan jauh lebih menguntungkan petani karena hanya membutuhkan waktu proses 
pembuatan selama sekitar 15 hari, berbeda dengan pupuk kompos biasa, yang memakan waktu 3 hingga 6 bulan.

Berikut ini bahan dan tahap proses pembuatan pupuk bokashi, seperti yang dituturkan oleh Muhlasin.

Bahan-bahan : Kotoran kambing 400 Kg. Bekatul/dedak 30 Kg. Kepala ikan / tulang ikan 20 Kg. Arang sekam 70 Kg. Dolomit / ampas tahu 40 Kg. 
Sekam kayu 50 Kg. Tanah humus 5 liter. Molase / air gula 5 liter. Air secukupnya

Alat-alat :Cangkul. Sekop. Ember. Selang air. Plastik penutup

Proses pembuatan
Tahap I: Aduk semua bahan sampai rata. Tambahkan air sampai bergumpal bila digenggam. Ratakan atau tumpuk dengan ketinggian maksimal 60 
cm. Tutup rapat menggunakan palstik jerami. Beri naungan.

Tahap II: Setelah 2-3 hari periksa suhu lebih kurang 50 derajat celcius. Kalau terasa panas, aduk bila lebih dari 50 derajat celcius
Cek setiap hari, pertahankan suhu di bawah 50 derajat celcius kalau di atas 50 derajat buka dan aduk. Proses ini dilakukan selama 7 – 15 hari.
Setelah 15 hari bila aroma pupuk tidak busuk berarti bokasi siap dipakai, bila busuk berarti gagal, bila keluar jamur berlebihan berarti gagal.#

(Foto) Petani SPI Lampung bersama pupuk bokashinya.
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SPI Basis Kamang Mudiak, 
Sentra Organik di Agam, Sumatera Barat

AGAM. SPI Basis Kamang Mudiak adalah salah satu basis SPI di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Basis SPI yang berada di Jorong Pauh 
dengan jumlah 660 KK ini menjadi pusat produksi hasil pertanian organik di Kabupaten Agam.

Menurut penuturan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat Irwan Piliang, basis SPI ini mempunyai lahan pertanian 
organik seluas 6,8 hektar dan lahan pertanian konvensional seluas 15 Ha.

“Produksi beras organik basis ini mencapai 6,3 ton per hektar dengan alokasi 2 ton untuk dijual dengan harga Rp 14,000 per kilogramnya dan 
sisanya 4,3 ton untuk dikonsumsi oleh anggota basis SPI Kamang Mudiak,” tutur Irwan di Agam, (28/02).

Irwan juga menyampaikan, SPI basis Kamang Mudiak ini telah mendapatkan sertifikat organik dari tahun 2013 dan telah diperpanjang 
sampai tahun 2016.

“Untuk memenuhui kebutuhan kotoran ternak sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik, mereka ini memelihara kambing dan 
sapi,” lanjut Irwan.

Irwan menambahkan, ke depannya basis ini akan menjadi pusat pendidikan pertanian agroekologis SPI Sumatera Barat.
“Insya Allah nanti kita bangun pusat pendidikan agroekologis disini, untuk mendidik petani agar kembali kepada budaya pertanian yang tidak 

merusak ekologi,” tambahnya.#

(Foto) Petani organik SPI Basis Kamang Mudiak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
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TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 052

MENDATAR
1. Sholat wajib sebelum Isya    5. Tepung singkong    8. Udang kering    9. Domisili, kediaman
11. Suku asli masyarakat Jakarta    15. Usang, reyot    16. Titi nada    17. Akhiran    18. Dimana (Arab)
20. Olahraga khas Jepang    21. Keluarga Berencana    22. Salah satu ormas Islam terbesar di 
Indonesia    23. Makna, defenisi    25. Sejenis sayuran pahit    29. Institut Teknologi Medan
30. Sejenis pakaian resmi    32. Tenaga Kerja Indonesia    33. Ganda, sepasang    34. Dipimpin oleh 
presiden    36. Zat pembakar    37. Ibukota Thailand    38. Bermatapencaharian menangkap ikan

MENURUN
2. Kata tanya    3. Tumbuhan yang biasa tumbuh liar di pekarangan    4. Gabungan batu kerikil pasir 
semen    5. Negara di Asia    6. Penjaga kedaulatan pangan    7. Komisi Penyiaran Indonesia
10. Secara verbal, perkataan    12. Masa, era, periode    13. Kerajaan terbesar di Indonesia
14. Negara kita    19. Baterai basah    20. Sejenis makanan berkuah    24. Pangan khas Indonesia dari 
kedelai    26. Meja, mimbar    27. Senjata beladiri    28. Perlengkapan polisi    30. Rentang antara satu 
tempat dengan tempat lain    31. Hari pertama dalam seminggu    33. Konferensi Asia Afrika
35. Harapan    

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

Sambungan dari hal. 9

kesejahteraan yang nyata 
bagi petani perkebunan 
rakyat.

“Efek menetes (trickle 
down efect) dari kue 
hasil perkebunan belum 
sepenuhnya terbagi kepada 
petani perkebunan rakyat. 
Sebaliknya yang muncul 
adalah konflik agraria di 
sektor perkebunan. Masih 
segar di ingatan kita, 
beberapa hari lalu, petani 
di Kabupaten Tebo, Jambi, 
tewas karena dibunuh oleh 
oknum perusahaan. Ini kan 
sungguh miris,” tegas Henry.

Sementara itu, di 
tengah-tengah kegaduhan 
kenaikan harga beras, NTP 
pangan bulan Februari 2015 
mengalami kenaikan sebesar 
0,79%.

Menurut BPS, 
kenaikan NTP disebabkan 
oleh kenaikan penjualan 
komoditas ubi kayu dan 
jagung dengan kontribusi 
0,57%, serta beras dengan 
kontribusi 0,16%. Namun 
kenaikan harga beras 
tersebut pada satu sisi 
memberatkan bagi keluarga 
miskin dan terkhusus 
keluarga petani yang masih 
membeli beras tentunya. 
Sementara itu tidak semua 
petani beras menikmati 
kenaikan harga beras.

“Memang benar ada 
penurunan biaya konsumsi 
rumah tangga ( deflasi) di 
pedesaan terkait masih 
adanya dampak penurunan 
harga BBM. Meskipun 
beras tetap sebagai sumber 
kenaikan harga kebutuhan 
konsumsi rumah tangga/
inflasi ketika secara umum 
terjadi deflasi di pedesaan. 
Lebih dari itu kenaikan 
juga terjadi pada biaya 
produksi, yang kemungkinan 
disebabkan oleh masih 
adanya problem distribusi 
pupuk subsidi,” tambah 
Henry.#
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Musyawarah Tani SPI 
Sumatera Barat & Riau

Keterangan Foto
(Kiri Atas - Kanan Atas - Kiri Tengah) Musyawarah tani Serikat Petani 
Inonesia (SPI) Sumatera Barat di atas lahan perjuangan di Batang 
Lambau, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera 
Barat (25/02/2015).
(Kanan Tengah - Kiri Tengah) Musyawarah Tani Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Riau di Kampar.

Klik:

www.spi.or.id


