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SERDANG BEDAGAI. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih beserta istri, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera 
Utara Zubaidah, Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Soekirman, Direktur Yayasan Sintesa Afrizal Kurniawan dan lainnya dalam acara panen raya 
padi di Desa Pamah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (15/06).
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Panen Raya Padi, SPI Siap Dukung Program 
Swasembada Pangan Pemerintah Demi 
Tegaknya Kedaulatan Pangan Nasional

SERDANG BEDAGAI. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan panen raya padi di 
lahan seluas 130 hektare di Desa Pamah Kecamatan, Silinda Kabupaten Serdang Bedagai,  (15/06).

Dalam acara yang bertemakan “Benih-Benih Padi Petani Demi Terwujudnya Kedaulatan Pangan” ini, Ketua Umum SPI Henry Saragih 
menyampaikan, panen raya ini adalah bagian dari komitmen SPI dalam mewujudkan kedaulatan pangan khususnya program swasembada pangan 
nasional.

“Petani SPI siap mensukseskan program swasembada pemerintah demi tegaknya kedaulatan pangan nasional,” kata Henry Saragih saat 
memberikan sambutan di depan seribuan massa petani.

Henry Saragih melanjutkan, Indonesia bisa berdaulat pangan dan bebas impor pangan, apabila pemerintah mendukung penuh pertanian 
berbasiskan petani kecil, bukannya berbasiskan korporasi pangan seperti food estate yang akan segera berjalan di Merauke.

“Kita bisa bebas impor pangan yang lebih kental aroma permainan perburuan rente ketimbang motivasi membangun pertanian nasional, 

(Foto). Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih memberi kata sambutannya dalam acara panen raya padi di Desa Pamah, Kabupaten Serdang Beda-
gai, Sumatera Utara (15/06).
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Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan www.spi.or.id

asalkan negara mendukung penuh petani,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) SPI Sumut. Ia menggarisbawahi mengenai pentingnya pemerintah daerah 

membuat peraturan daerah yang menjadi turunan dari beberapa undang-undang.
“Jika di level nasional ada Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan No. 41 Tahun 2009, Undang-Undang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013, Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, dan lainnya, maka di tingkat provinsi 
haruslah dibuat perda turunannya yang isinya pro petani kecil dan mampu mendukung tegaknya kedaulatan pangan, seperti larangan konversi 
lahan pertanian, distribusi lahan ke petani, distribusi benih dan pupuk yang adil dan merata, dan lainnya,” papar Zubaidah.

Jekson Purba, pemimpin petani SPI Desa Pamah menjelaskan para petani SPI di Desa Pamah cukup konsisten untuk menanam tanaman 
pangan seperti padi.

“Disini terdapat 300 KK yang tetap konsisten menanam tanaman pangan, di tengah banyaknya konversi lahan pertanian pangan menjadi 
lahan tanaman keras seprti sawit, hingga dikonversi menjadi galian C, karena adanya kesadaran untuk mendukung kedaulatan pangan,” ungkap 
Jekson.

Jekson juga mengharapkan agar pemerintah membangun infrastruktur persawahan seperti irigasi.
“Hampir tidak ada irigasi di desa kami ini, oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Bupati agar membangun irigasi agar hasil panen kami 

bisa lebih meningkat, serta distribusi pupuk juga sampai ke tangan kami,” tutur Jekson.
 

Gerakan Relawan Pemburu Sawah (GRPS)
Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Soekirman yang turut hadir dalam panen raya ini mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Sedang 

Bedagai merasa bangga sekaligus terkejut dengan kondisi persawahan di Desa Pamah, Kecamatan Silinda ini.
“Dari data yang saya terima dari Dinas Pertanian Kabupaten tidak ada areal persawahan padi produktif di daerah ini, selain perkebunan sawit. 

Oleh karena itu saya cukup bangga ada petani yang menanam padi disini. Kalau tidak ada beras apa bisa kita makan sawit? ” papar Soekirman.
Soekirman melanjutkan, Pemda Serdang Bedagai memiliki program Gerakan Relawan Pemburu Sawah (GRPS) yang bertujuan mencari lahan 

persawahan baru untuk mendukung program kedaulatan pangan pemerintahan Jokowi-JK.
“Oleh karena itu, hari ini, saya canangkan program GRPS Serdang Bedagai dimulai dari Desa Pamah, Kecamatan Silinda ini. Untuk 

pembangunan irigasi dan distribusi akan segera kita koordinasikan secepatnya” pungkasnya.
Sementara itu, perayaan Panen Raya di lahan pertanian padi yang dimiliki oleh anggota SPI Basis Pamahjuga dihadiri oleh undangan yang 

mewakili unsur pemerintahan, kepolisian, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa media dan tokoh masyarakat.Kegiatan ini juga akan 
menampilkan pameran hasil pertanian anggota SPI, dan dilanjutkan dengan acara kesenian serta pesta rakyat.#

(Foto). Disaksikan oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih dan Ketua SPI Sumatera Utara Zubaidah, Bupati Kabupaten Serdang Bedagai (memakai topi) menyerahkan ban-
tuan kepada perwakilan petani SPI Pamah (21/04).
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Deklarasikan Kampung Reforma Agraria, 
Petani SPI Siap Tegakkan 
Kedaulatan Pangan di Sumatera Utara

ASAHAN. Setelah sebelumnya di Desa Sei Litur, Kabupaten Langkat, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera 
Utara kembali mendeklarasikan kampung reforma agraria, kali ini berlokasi di Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten 
Asahan (13/05).

Ketua Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI Henry Saragih yang hadir dalam acara ini menyampaikan, deklarasi kampung reforma agraria ini 
sesuai dengan visi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menegakkan kedaulatan pangan nasional, yang salah satu tahapannya 
adalah dengan melakukan peningkatan akses kepemilikan lahan pertanian bagi petani kecil tidak bertanah.

“Redistribusi lahan kepada 4,5 juta keluarga petani kecil dan buruh tani tersebut merupakan komitmen pemerintahan Jokowi terhadap 
petani, dan kita SPI sudah melaksanakan hal jauh hari bahkan sebelum organisasi ini berdiri 15 tahun lalu,” kata Henry kepada 2.500 petani yang 
hadir dalam deklarasi (13/06).

Henry melanjutkan, sejak 2007 SPI telah berhasil mendistribusikan lahan seluas 200.000 hektare bagi para petani anggotanya. “Hingga tahun 
2019 mendatang, kita SPI mentargetkan berhasil mendistribusikan lahan seluas 1 juta hektare,” tuturnya.

Hal senada diutarakan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Zubaidah. Ia mengungkapkan, deklarasi kampung agraria kali ini juga 
bertujuan untuk merumuskan model-model pengelolaan lahan tani pasca perjuangan konflik agraria sebagai bagian dari program mewujudkan 
kesejahteraan petani dan terwujudnya kedaulatan pangan.

(Foto). Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Ketua SPI Sumatera Utara Zubaidah, dan Direktur Yayasan Sintesa Afrizal Kurniawan melakukan tari 
tradisional khas Batak, merayakan pendeklarasian kampung reforma agraria di Asahan (13/05).
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“Rangkaian acara yang melibatkan seluruh anggota SPI Se-Sumatera Utara dari 12 kabupaten ini merupakan upaya untuk 
mengkonsolidasikan organisasi tani pasca perjuangan konflik agraria, sebagai bagian dari langkah-langkah perjuangan menuju kedaulatan 
pangan. Kemudian secara khusus dapat memastikan dampak positif berjalannya agenda  pembaruan agraria tersebut bagi kesejahteraan petani, 
pembangunan pedesaan, dan program kedaulatan pangan,” papar Zubaidah.

Syahmana Damanik, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Asahan menjelaskan, kampung reforma agraria ini terdiri atas 153 
KK petani dengan lahan seluas 600 hektare.

“600 hektare tersebut terdiri atas lahan kolektif untuk logistik organisasi, dua hektare masing-masing untuk setiap KK untuk ditanami 
tanaman, fasilitas umum, dan tempat tinggal,” kata Syahmana.

Maulina Boru Sitorus, petani perempuan pemimpin SPI di Desa Sei Kopas menjelaskan, perjuangan mempertahankan lahan dimulai sejak 
tahun 2003.

“Kami bergabung dengan SPI sejak tahun 2006 dalam usaha merebut lahan kami yang diserobot PT Jayabaru Pratama tanpa Hak Guna Usaha 
(HGU). Segala pahit getir telah kami alami, mulai diusir, tanaman kami diberangus, dikriminalisasi, bahkan demi mempertahankan lahan kami 
pernah tidur di depan alat berat buldozer,” jelas Maulina.

Maulina melanjutkan, karena kegigihan, keuletan, dan kesatuan, akhirnya mereka mulai mendapatkan hasilnya sejak tahun 2011. “Sekarang, 
selain sawit, kami juga menanam jagung, ubi, dan pisang. Kami juga sudah memiliki koperasi untuk mendistribusikan hasil tani. Kami yakin petani 
mampu mendukung tegaknya kedaulatan pangan mulai dari level desa hingga provinsi,” kata Maulina.

Afrizal Kurniawan dari Yayasan Sintesa menekankan, pemerintah mulai dari tingkat provinsi hingga paling bawah harus mendukung 
perjuangan petani.

“Apa yang dilakukan oleh petani telah berhasil membangun kehidupan. Sejak petani menguasai lahan, ekonomi masyarakat sekitar juga 
semakin membaik,” ungkap Afrizal.

Sementara itu, deklarasi yang bertemakan “Menyongsong Babak Baru Perjuangan Agraria Sebagai Bagian Dari Program Pembaruan Agraria 
Nasional” ini diikuti peresmian pusat pelatihan serta pementasan seni dan pesta rakyat. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintahan 
seperti Hidayat Nasution dari DPRD Asahan, Julianto dari Dinas PSDA Sumatera Utara, M. Sinaga dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asahan, 
Darwis Sianipar dari KPU Asahan, para instansi pemerintahan tingkat kabupaten, para mahasiswa dan undangan lainnya.#

(Foto). Baliho besar Kampung Reforma Agraria yang dipasang untuk menyambut kedatangan peserta dalam acara deklarasi Kampung Reforma Agraia di Desa Sei Ko-
pas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (13/06).
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Lahan Petani SPI Simpang Tenggo, Pasaman 
Barat, Digusur Oknum PTPN IV Pabatu

(Foto). Konsolidasi petani SPI Desa Simpang Tenggo, Kabupaten Pasaman Barat menggalang strategi terhadap penggusuran lahan pertanian mereka oleh oknum PTPN 
IV Pabatu

PASAMAN BARAT. Penggusuran lahan petani kembali terjadi. Penggusuran kali ini menimpa lahan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di 
Desa Simpang Tenggo, Jorong Perlantingan Kanan, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, sekitar pukul 09.00 
WIB, Jumat  (29/05).

Januardi, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan, penggusuran kali ini dilakukan oleh oknum PTPN 
IV Pabatu Medan untuk perkebunan kelapa sawit.

“Penggusuran ini mengatasnamakan Koperasi Ombak Badabuh yang merupakan perpanjangan tangan dari pihak PTPN IV,” kata Januardi.
Januardi melnjutkan, penggusuran dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti buldozer). Adapun jenis tanaman yang digusur adalah 

kelapa, sayur-sayuran, nangka , jengkol dan berbagai jenis tanaman pangan untuk kebutuhan sehari hari.
“Penggususran ini juga dibekingi dan diawasi preman, sehingga kami petani hanya bisa pasrah melihat lahan kami digusur,” imbuh Januardi.
Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat Irwan Hamid Piliang menegaskan, saat ini pihaknya tengah 

mengumpulkan dokumentasi koronologis penggusuran lahan anggota basis SPI Simpang Tenggo tersebut termasuk surat perintah pengosongan 
lahan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat.

“Kami petani akan terus berkonsolidasi dan menyusun strategi untuk merebut kembali lahan kami yang telah digusur dan dirampas, dan 
meminta keadilan kepada negara dalam hal ini Pemda Pasaman Barat dan Pemprov Sumatera Barat,” papar Irwan.

Irwan menambahkan, petani SPI akan terus memperjuangkan lahan yang memang menjadi hak mereka.
“Kami benar, maka kami tidak akan mundur. Demi penghidupan anak kami, dan demi kedaulatan pangan di Pasaman Barat dan Sumatera 

Barat,” tambahnya.#
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(Foto). Aksi petani dan masyarakat sipil di Ghana menolak GMO

Petani Ghana Gelar Aksi Tolak Monsanto

GHANA. Para petani yang tergabung dalam Kedaulatan Pangan Ghana (Food Sovereigny Ghana - FSG) bersama jutaan orang dari berbagai dunia 
dari enam benua, 56 negara, 452 kota, termasuk lima negara di Afrika bergabung dalam acara tahunan aksi global menolak Monsanto, 23 Mei 
2015. Aksi tolak Monsanto di Ghana tahun ini juga dilaksanakan bersama komunitas Kanyan Akuafuo Kuo dari daerag Brong Ahafo di Ghana Utara 
Tengah, partai rakyat, dan Asosiasi Vegetarian Ghana.

Aksi pertama dilaksanakan di daerah Accra. Aksi ini dilakukan dengan meminimalkan suara dan hanya membawa serta mengangkat plakat 
dan spanduk, menyusul adanya larangan dewan adat setempat untuk membuat suara yang bising. Aksi massa kedua yang dilaksanakan dengan 
lebih menarik dilaksanakan di Goaso di daerah Brong Ahafo sekitar 400 km sebelah utara dari Accra. Disini kelompok dan organisasi tani yang 
berbeda bergabung anggota Kedaulatan Pangan Ghana untuk mengirim pesan yang jelas kepada para pembuat kepemimpinan dan kebijakan 

Bersambung ke hal. 9
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Tolak Undang-Undang Benih yang Kriminalisasi 
Petani & Pertahankan Benih Lokal

Benih (milik petani) diserang di mana-mana. 
Di bawah tekanan korporasi, hukum di banyak 
negara semakin menempatkan pembatasan 
pada apa yang petani bisa benih yang 
mereka dan dengan benih yang mereka beli. 
Penyimpanan benih, praktik berusia seribu 
tahun yang merupakan dasar dari pertanian, 
cepat menjadi dikriminalisasi. Apa yang bisa 
kita lakukan tentang hal ini?

Pertahankan Sistem Benih Milik Petani
Lahan petani adalah garis pertahanan 

pertama melawan undang-undang 
perbenihan yang buruk (baca: tidak memihak 
petani kecil). Ini berarti mengorganisir untuk 
menyelamatkan, mengumpulkan, memelihara, 
mengembangkan, berbagi dan menggunakan 
benih petani lokal. Dalam prakteknya, sangat 
penting semua pihak terlibat, mulai dari 
kaum perempuan dan orang-orang muda. Hal 
ini bisa diawali dengan mengajak tetangga, 
asosiasi lokal, berbicara gerai penjual benih 
di jalanan dan pasar, yang melibatkan sekolah 
hingga perguruan tinggi, hingga tempat kerja. 
Untuk mendukung hal ini, penyelenggaran 
pameran benih dan kunjungan langsung lahan 
dan kebun adalah bagian penting dari hal ini.

Hentikan "Hukum Monsanto"
Proposal hukum kriminalisasi petani 

lebih mudah untuk dilawan sebelum mereka 
direalisasikan dalam hukum atau undang-
undang. Bangun opini . Atur protes jalanan, 
buat video, berbicara kepada media, dan 
lainnya

Bergabung dengan (Organisasi) Tani dan 
Petani Lainnya

Di banyak negara, perjuangan petani 
memiliki karakter yang tidak jauh berbeda. 
Belajar dari mereka dan pengalaman mereka, 
baik dan buruk, bisa sangat membantu. 
Bahkan jika kita memiliki strategi yang 
berbeda, kita dapat membangun front 
perlawanan terhadap industri benih yang 
mengkriminalisasi dan pemerintah yang 
membela kepentingan korporasi industri.

Membangun Aliansi dengan Gerakan Sosial Lain
Aliansi gerakan sosial lebih luas dapat dibangun ketika masyarakat memahami bahwa benih mempengaruhi semua golongan, tidak hanya 

petani. Perjuangan untuk benih dapat diintegrasikan ke dalam perjuangan petani yang lebih luas, karena tidak ada kedaulatan pangan tanpa 
kedaulatan benih. Perjuangan benih juga dapat menjadi bagian penting dari perjuangan yang lebih besar, seperti kampanye dan tindakan terhadap 
perjanjian perdagangan bebas, langkah-langkah penghematan, paten atau rezim internet baru, perubahan iklim, undang-undang tanah, dll.
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Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan
www.spi.or.id

Balikkan Propaganda
Perusahaan benih dan oknum pemerintahan yang menghasilkan undang-undang benih untuk melindungi konsumen, menjamin kualitas 

benih, meningkatkan hasil produksi dan memberi makan orang yang lapar. Hal tersebut adalah propaganda perusahaan benih. Oleh karena itu, 
kita petani kecil, ormas tani perlu untuk membalikkan propaganda ini  dan menunjukkan bahwa pertanian mereka sebenarnya mempromosikan 
racun dan menghasilkan rasa lapar. Undang-undang ini hanya dimaksudkan untuk mengekstrak dan mengeksploitasi kekayaan dari masyarakat 
pedesaan dan ditransfer ke perusahaan.

Coba Ajukan Undang-Undang yang Positif

Dalam beberapa kasus, petani kecil yang tergabung dalam ormas tani berhasil mendesak pemerintahnya untuk menghasilkan undang-undang 
yang berpihak kepada petani kecil, yang menghasilkan program atau kebijakan yang melindungi sistem perbenihan petani. Undang-undang 
tersebut bisa saja berisi kebijakan anti rekayasa genetika, menolak paten, hingga  program yang mempromosikan varietas lokal dan benih petani.#

bahwa penggunaan tanaman hasil rekayasa genetika (GMO) di Ghana benar-benar tidak dapat diterima dan tidak untuk kepentingan masa depan 
Ghana yang berkelanjutan Ghana.

Aksi dimulai sejak pagi hari dengan mendatangi pemasok lokal produk Monsanto yang terletak di seberang kantor Harian Ghana. Massa 
aksi melanjutkan long march dengan bergerak menuju halaman GBC (Ghana Broadcasting Corporation - Perusahaan Penyiaran Ghana), disini 
pemimpin massa aksi sempat diwawancara oleh media lokal. Selanjutnya, massa aksi bergerak menuju pasar dan langsung mengkampanyekan 
mengenai bahaya GMO yang terkandung dalam Monsanto kepada para pembeli di pasar tersebut.

"Jelas tingkat ketidaktahuan tentang GMO di negara ini cukup memprihatinkan mengingat Ghana menjadi penandatangan Protokol Cartagena 
yang wajib melaksanakan pendidikan massa dan keterlibatan publik untuk masyarakat terhadap GMO," kata saalah seorang massa aksi.

Studi penelitian telah menunjukkan bahwa makanan Monsanto rekayasa genetik dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang serius seperti 
perkembangan tumor kanker, kemandulan dan cacat lahir. 

Prof Akosah seorang anggota senior Partai Rakyat (CPP) meminta para pembuat kebijakan di Ghana untuk mengenali perkembangan ini 
sebagai bendera merah jelas, dan kembali mempertimbangkan kebutuhan Ghana tentang atas tanaman hasil rekayasa genetika (GMO). 

"Petani Ghana tumbuh mampu memberi makan masyarakatnya sendiri, yang harus kita benihi justru adalah infrastruktur seperti fasilitas 
penyimpanan makanan sehingga kehilangan pangan pasca panen bisa diminimalkan," tambahnya.#

Sambungan dari hal. 7

(Foto) Salah satu publikasi poster dalam aski global tolak Monsanto, 23 Mei 2015
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Hari Petani Nasional di Nepal:
Selamatkan Benih dan Padi Kita

NEPAL. ANPF (All Nepal Peasants Federation - ormas tani terbesar di Nepal) merayakan peringatan Hari Petani Nasional Nepal dengan 
melaksanakan program menanam bersama (29-30 Juni 2015). Tema perayaan Hari Petani Nasional di Nepal tahun ini adalah "Menyelamatkan 
Benih dan Padi Kita).

Ketua ANPF Hon. Bavdev Gautam menyampaikan, perayaan hari petani tahun ini diperuntukkan untuk seluruh petani dan keluarganya yang 
meninggal akibat bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.

"Perayaan kali ini dilaksanakan di lebih dari 40 kabupaten di Nepal, termasuk Sunsari, Morang, Kavre. Dhading, Rupendehi, Lalitpur, dan 
lainnya," tutur Hon. Gautam yang juga menjabat sebagai deputi perdana menteri dan menteri dalam negeri Nepal.

Hon. Gautam menegaskan, padi adalah kebudayaan. Dalam setiap kesempatan apakah itu adalah upacara kelahiran atau ritual kematian 
bahkan pernikahan, padi selalu digunakan. 

"Ini adalah makanan pokok kita. Kita harus menghemat beras untuk melestarikan identitas kita. Kita juga harus melestarikan benih yang akan 
diwariskan untuk anak cucu kita," tuturnya.

Hon. Gautam menambahkan, perayaan hari petani tahun ini semakin penting karen bukan hanya untuk memberikan kebahagiaan bagi petani 
yang tertimpa musibah gempa bumi, namun juga untuk mengembalikan kepercayaan diri dan harapan mereka agar kembali menjalani hidup yang 
normal.#

(Foto). Puluhan petani Nepal menanam padi bersama, memperingati perayaan Hari Petani Nasional Nepal, 29/30 Juni 2015.
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Mendesak, Pembentukan Lembaga 
Otoritas Pangan yang Kuat

JAKARTA.  Yang paling mendesak adalah agar segera dibentuk kelembagaan pangan dengan otoritas yang kuat, dan peningkatan produksi pangan 
berbasiskan pada keluarga petani, bukan pada korporasi seperti (food estate).

Hal ini ditegaskan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam focus group discussion (FGD) yang 
dilaksanakan BULOG di Gedung BULOG di Jakarta, Jumat (05/06).

Agus Ruli Ardiansyah juga menyampaikan pengadaan dan penyaluran gabah dan beras harus menjamin harga gabah dan beras yang layak di 
tingkat petani dan terjangkau bagi masyrakat.

“Bulog harus meningkatkan penyerapan gabah dan beras dari petani dengan menggunakan modal atau anggaran dari negara, bukan dari 
swasta. Oleh karena itu keterlibatan organisasi petani dalam proses penentuan harga gabah atau beras sangatlah penting,” ungkapnya.

Agus Ruli juga menyoroti pengembangan dan pengolahan data serta informasi yang terintegrasi dan aktual, karena data yang ada berbeda-
beda.

“Data menunjukan produksi naik, namun mengapa harga juga naik?” tanyanya.
Agus Ruli menambahkan, Bulog harus mendirikan semacam distributor langsung di pasar-pasar induk sebagai pemasaran pangan pokok 

kepada masyarakat umum.
Dalam kesempatan tersebut, Lenny Sugihat Direktur BULOG menyampaikan, badan pangan Nasional akan dibentuk, dalam rangka 

mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan (3KP).
“Kami menyelenggarakan FGD ini bertujuan untuk menampung kritik dan saran demi kemajuan kita bersama,” ungkapnya.
Sri Adiningsih, anggota WANTIMPRES (Dewan Pertimbangan Presiden) menyampaikan, permasalahan yang dihadapi luar biasa, mulai dari 

data yang bermasalah, Nilai Tukar Petani (NTP) yang turun, dan lainnya.
“Artinya secara kelembagaan memang harus berubah. Kita harus menyampaikan ini ke Presiden agar dipercepat penyusunan Perpres 

mengenai ini,” imbuhnya. #

(Foto). Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum DPP SPI  (di depan microphone) dalam acara FGD di Gedung BULOG (05/06).
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SPI Gunung Kidul: Panen Kedelai 
Meningkat, Harga Jual Turun

GUNUNGKIDUL. Petani SPI Kabupaten Gunung Kidul mengeluh. Pasalnya, harga jual kedelai di pasaran cukup rendah. Diman (70 tahun), petani 
SPI di desa Gunungkrambil Ponjong menyampaikan ia saat ini tengah menyelesaikan panen kedelai dan jagung yang ditanam secara tumpangsari 
di lahan seluas 2 hektar. Hasil panen keduanya saat ini meningkat dan kualitasnya terbilang lumayan menggembirakan karena tidak banyak 
terserang hama. 

“Saya menghabiskan benih kedelai sekitar 25 kilogram dan saya memanen sekitar 8 kuintal kedelai. Alhamdulillah hasil panennya cukup 
memuaskan tetapi kondisi harga jual kedelai menurun bahkan tak kembali dari ongkos tanam. Harga Rp 6.200 per kilogram terbilang merugi bagi 
petani tulen seperti saya,” tutur Diman (24/05). 

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Kabupaten Gunung Kidul Fitri Cahyanto menyampaikan, dengan kondisi cuaca yang 
mendukung, karena sudah hampir satu pekan tak ada hujan, petani yang memanen kedelai langsung bisa kering dan dikupas.

“Tapi sayangnya harga jual di pasar justru rendah. Harga Rp 6.200 per kilogram yang diterima petani tidak bisa menutupi modal yang mereka 
keluarkan saat masa tanam. Akibatnya petani pun merugi,” tegasnya. 

Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta Tri Hariyono. Ia menegaskan, saat ini harga pokok 
pemerintah (HPP) untuk kedelai sebesar Rp 7.700 per kilogram. 

“HPP Rp 7.700 per kilogram saja kedelai petani masih dibeli seharga Rp 6.200 per kilogramnya. Pemerintah harus memperhatikan hal ini, 
karena jika harganya serendah ini kami petani menjadi tidak bergairah menanam kedelai, padahal kualitas kedelai yang kami panen cukup bagus,” 
paparnya. Tri Hariyono menambahkan, 

HPP kedelai sebaiknya dinaikkan ke Rp 8.500 hingga Rp 9.000 per kilogramnya. 
“Kalau harga jualnya bagus, kami petani bersemangat untuk menanamnya, bukan tidak mungkin kita bisa berdaulat kedelai,” tambahnya.#

(Foto). Ilustrasi menanam kedelai.
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SPI Sumut Gelar 
Rapat Kerja Wilayah

MEDAN. Untuk lebih memperkuat dan mengembangkan organisasi, Dewan Pengurus WIlayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera 
Utara (Sumut) mengadakan rapat kerja wilayah (rakerwil) dan rapat pleno di aula Yayasan Sintesa, Medan. Dalam acara yang berlangsung tiga hari 
ini (28 s/d 30 Mei 2015), hadir para perwakilan pengurus DPW, Dewan Pengurs Cabang (DPC), hingga dari Basis-Basis SPI di Sumatera Utara. 

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaidah menyampaikan, dalam rakerwil kali ini banyak program kerja badan pelaksana 
dari tingkat basis hingga wilayah yang dipaparkan dan dievaluasi.

“Selanjutnya rakerwil ini juga menyusun program kerja wilayah Juni 2015 hingga Mei 2016,” kata Zubaidah.
Zubaidah menyampaikan, acara rakerwil ini juga dijadikan ajang konsolidasi dan memperkuat kebersamaan para petani anggota SPI yang 

tersebar di Sumatera Utara.
Hal senada diutarakan Ketua Majelis Wilayah Petani (MWP) SPI Sumut, Wagimin. Ia berharap agar semua program yang telah disusun dapat 

dilaksakan oleh pengurus BPW semaksimal mungkin.
“Saya optimis teman-teman pengurus di BPW mampu memaksimalkan program kerja yang disusun, yang kesemuanya bermuara untuk 

mewujudkan pembaruan agraria dan kedaulatan pangan, khususnya di Sumatera Utara,” ungkap Wagimin.
Sementara itu, sebelum rakerwil, SPI Sumut mengadakan diskusi dan refleksi bertemakan “Perkuat Perjuangan Petani untuk Merebut 

Kedaulatan Rakyat Demi Tegakknya Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Pangan”. Acara diskusi dan refleksi ini menghadirkan narasumber Aprizal 
Kurniawan dan Ahmad Sofyan dari Yayasan Sintesa, dan dihadiri oleh para petani, mahasiswa, dan gerakan masyarakat sipil di Sumatera Utara.#

(Foto). Foto bersama para pengurus SPI se-Sumatera Utara setelah melakukan rapat kerja wilayah (rakerwil) di Medan.



PEMBARUAN TANI
EDISI 137
JULI 2015 L A W A N  N E O L I B E R A L I S M E14

Pemuda Tani Sumatera Utara 
Siap Tegakkan Kedaulatan Pangan

MEDAN. Sumatra Youth Food Movement (SYFM) bersama pemuda tani Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut), Yayasan Sintesa, 
Kemangteer Medan, Medan Street Hunting, dan Fokus Medan melaksanakan ngabuburit bertemakan “Suara-Suara Kedaulatan Pangan di Bulan 
Ramadhan” di depan Stadiun Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, (27/06).

Inisiator SYFM Randa Sinaga menyampaikan, acara ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran kaum muda akan pentingnya usaha 
menegakkan kedaulatan pangan.

“Acara ini sengaja kami laksanakan di kampus USU untuk menarik perhatian mahasiswa dan mahasiswi tentang pentingnya kedaulatan 
pangan, karena mahasiswa dan kaum muda lainnya adalah generasi penerus yang akan memimpin bangsa ini,” kata Randa kepada puluhan 
pemuda dan mahasiswa yang mengikuti acara ini.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Yayasan Sintesa Afrizal A. Kurniawan. Ia menyampaikan, semangat menegakkan kedaulatan pangan 
harus disebarluaskan kepada para pemuda.

“Kebiasaan menegakkan kedaulatan pangan ini bisa teman-teman mahasiswa dan pemuda lainnya lakukan dengan tidak lagi mengkonsumsi 
pangan impor, dan membeli pangan langsung dari petani lokal,” tutur Afrizal.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumut Zubaidah menambahkan, SPI mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan ini.
“Di saat semakin banyak pemuda tani desa yang mulai meninggalkan bertani, kegiatan yang dilakukan adik-adik SYFM ini sangat positif 

karena mendukung penuh petani kecil sebagai penegak kedaulatan pangan yang mampu memberi makan masyarakat dunia. Semoga di bulan 
Ramadhan yang berkah semakin banyak pemuda yang peduli pada petani kecil dan bersama-sama menegakkan kedaulatan pangan,” tambah 
Zubaidah.

Acara ngabuburit ini sendiri diisi dengan penampilan live band, musikalisasi puisi, orasi, dan ditutup dengan buka puasa bersama dengan 
takjil yang merupakan hasil tani petani SPI Desa Pamah, Kabupaten Serdang Bedagai.#

(Foto). Sesi akustik menyajikan musik perjuangan dalam acara ngabuburit bareng bertemakan "Suara-Suara Kedaulatan Pangan di Bulan Ramadhan" di kampus Univer-
sitas Sumatera Utara di Medan (27/06)

(Foto). Ketua SPI Sumatera Utara Zubaidah (Kedua dari kanan) bersama beberapa peserta "Suara-Suara Kedaulatan Pangan di Bulan Ramadhan" di kampus Universitas 
Sumatera Utara di Medan (27/06)
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TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 055

MENDATAR
1. Ormas tani kebanggaan kita    2. Ibukota negara kita    7. Tulang rusuk    9. Jenis zat    10. Pakaian 
perempuan    11. Umur    12. Kereta Api    13. Panggilan kepada lelaki lebih tua (Padang)    
14. Bagian dari atom    16. Lambang unsur natrium    17. Sejenis alat pendongkrak    19. Alat musik 
pukul    21. Nada, melodi    23. Wajib dikuasai oleh petani jika ingin sejahtera   25. Panggilan hormat 
kepada lelaki (biasanya lebih tua)    28. Bagian dari organ perut    31. Hilang    35. Buah dalam catur    
36. Nada keenam    37. Sejenis singkong    38. Tes    39. Taman Kanak-Kanak    40. Cairan kental 
pelengkap makanan    42. Suku bangsa    43. Utusan Tuhan    47. Kulit terluar    48. Musim kering    
49. Kosong

MENURUN
1. Sekolah Dasar    2. Ilmu Pengetahuan Alam    3. Gaya    4. Surat kabar    5. Transportasi air
6. Besar, ternama    7. Tidak senang dengan kesenangan orang lain    8. Penyejuk ruangan    
9. Olahraga asah otak    12. Nomor    18. Tujuan (Inggris)    20. Kakek (Belanda)    22. Harapan
24. Nomor Induk Mahasiswa    26. Bahan pokok    27. Panggilan untuk perempuan lebih tua
29. Ikatan Dokter Indonesia    30. Pondok, rumah    32. Basi, rusak kualitasnya    33. Sejenis kerang
34. Pengemudi delman    35. Tempat masuk ke dalam ruangan    41. Baterei basah    44. Metode 
pembayaran    45. Aksara kedua dalam bahasa Arab    46. Tanda nomor kendaraan provinsi Aceh

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

Selamat
Menunaikan

Ibadah 
Puasa

Ramadhan
1436 H
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Panen Raya Padi & Deklarasi Kampung 
Reforma Agraria di Sumatera Utara

Panen raya padi di Desa Pamah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang (berita lengkap di halaman 2, foto kiri atas, kanan atas, dan kiri tengah), dan deklarasi 
kampung refroma agraria di Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (berita lengkap di halaman 4, foto kanan tengah, kiri bawah, dan kanan bawah)


