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JAKARTA. Bencana kekeringan sudah (dan akan) memiliki dampak yang luas, termasuk dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, serta 
kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, maka SPI, API, IHCS, ISMPI, POPMASEPI, HMPTI dan FKK HIMAGRI merasa perlu memberikan 
perhatian luar biasa, dan mendirikan Posko Pemantauan Dampak Kekeringan. Simak ulasan lengkapnya di edisi kali ini.
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Ormas Tani, LSM, & Mahasiswa 
Dirikan Posko Pemantauan 
Dampak Kekeringan
JAKARTA. Kekeringan adalah bencana rutin di Indonesia. Bencana kekeringan juga merupakan persoalan pelik bagi petani, umumnya petani 
tanaman pangan. Bencana ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir 2015.

Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan, karena bencana kekeringan ini sudah (dan akan) memiliki dampak 
yang luas, termasuk dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, maka SPI, API, IHCS, 
ISMPI, POPMASEPI, HMPTI dan FKK HIMAGRI merasa perlu memberikan perhatian luar biasa.

“Terlebih lagi, sebagai organisasi tani, organisasi mahasiswa pertanian dan masyarakat umum, kami merasa perlu membentuk sebuah upaya 
luar biasa pula. Untuk itu, kami membentuk Posko Pemantauan Dampak Kekeringan. Posko ini bertujuan memantau bencana kekeringan yang 
terutama berdampak pada lahan pertanian—terlebih lagi tanaman pangan, mendata kerusakan, menyambung suara petani atau korban bencana, 
dan mengawasi kebijakan penanggulangan bencana kekeringan yang dilakukan oleh pemerintah,” papar Henry panjang lebar di Jakarta (13/08).

Yang lebih penting lagi, posko ini juga memberikan rekomendasi tidak hanya respons, tapi juga usaha pencegahan dalam jangka menengah 
dan panjang.

Laporan Awal Bencana Kekeringan dan Respon Petani
Hingga pertengahan Agustus ini (per Rabu, 12/08) bencana kekeringan sudah terjadi hampir di seluruh Sumatera dan Jawa.

Sumatera Barat
Di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam Sumatera Barat misalnya, berdasarkan laporan anggota Serikat Petani Indonesia (SPI), 

lebih dari 375 hektar padi terancam gagal panen. Selain padi, petani sayuran juga mengalami penurunan hasil panen sebanyak 30-35 persen. 
Biasanya, pada musim tanam kedua ini petani bisa bercocok tanam dan juga menghasilkan padi. Tapi kali ini, 80 persen lahan pertanian di dua 
kabupaten ini gagal panen. Sekira 20 persen lagi memang masih bisa menghasilkan padi, tapi tidak sebanding dengan biaya pengelolaan lahan. 
Pada kondisi normal satu hektar dapat menghasilkan 65 karung. Namun pada situasi bencana kekeringan, petani hanya dapat menghasilkan 15 
karung.

Lampung
Di Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Mesuji sudah menyalurkan 15 mesin pompa air ditambah 28 mesin pompa air dari Pemerintah 

Provinsi untuk menanggulangi bencana kekeringan. Harga pompa air di pasar berkisar antara Rp 2.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,-. Dengan 
harga tersebut, petani yang tidak mendapatkan bantuan mesin pompa tentu tidak mampu membeli. Di sisi lain, kalaupun pompa air tersedia, 
irigasi dan air tanah hingga kini belum juga tersedia. Sehingga berdasarkan pantauan di lapangan, luas lahan pertanian yang terkena kekeringan di 
Provinsi Lampung diperkirakan bisa mencapai 10.000 hektar–dan 90 hektar di antaranya mengalami puso.

Jawa Barat
M. Jazuli dari POPMASEPI (Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial ekonomi Pertanian Indonesia) menerangkan, di Jawa Barat, 

diperkirakan pada lahan penanaman padi terkena dampak bencana kekeringan seluas 60.000 hektar–dengan 9.000 hektar mengalami puso.
Di Kabupaten Sukabumi, petani anggota SPI di Kecamatan Warung Kiara mengalami gagal panen sekitar 30 hektar. Selain itu, petani padi 

terpaksa harus melakukan panen dini. Jika tidak, kemungkinan puso akan semakin besar. Pada kondisi demikian, petani harus menelan kenyataan 
pahit karena gabah yang dijual hanya dihargai setengah dari harga normal, yakni sekitar Rp 3.000 – Rp 4.000,-.

Menurut laporan petani SPI di Kabupaten Cirebon, sebesar 70 persen persawahan di Kecamatan Klangenan mengalami kekeringan, bercelah 
hingga empat jari orang dewasa. Sekira 40 persen padi hanya tumbuh sekitar 10 – 20 cm dan dipastikan akan mengalami gagal panen karena 
kurang air dari irigasi. Hanya dari dua kecamatan di Kabupaten Cirebon, total lahan sawah yang gagal panen sudah mencapai 363,7 hektar.

Banten
Kondisi kekeringan di Provinsi Banten tak jauh berbeda dengan Jawa Barat. Mahasiswa pertanian memantau di 10 kecamatan Kabupaten 

Serang yakni Cinangka, Kramatwatu, Pabuaran, Bandung, Pamarayan, Carenang, Pontang, Petir, Kopo dan Padarincang. Total luas kekeringan yang 
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dialami oleh petani mencapai 1.631,5 hektar. Umur tanaman petani yang mengalami kekeringan berbeda-beda antara 30 hari sampai 88 hari 
setelah masa tanam. Situasi ini belum mendapatkan perhatian yang cepat dari pemerintah, padahal berdasarkan Pasal 33 UU Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani, petani berhak mendapatkan ganti rugi tanaman yang mengalami gagal panen atau puso dari pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah.

Jawa Timur
Kekeringan juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Muhammad Rifai dari Aliansi Petani Indonesia (API) menyampaikandi Kecamatan Brondong 

dan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan mencapai 500 ha.
“Padi tadah hujan mengalami gagal panen seluas 250 ha karena sejak berumur 40-45 hari setelah masa tanam sudah tidak ada hujan.  

Kemudian sekitar 200 ha tanaman jagung mengalami penurunan produktifitas hingga 50 persen. Selanjutnya 50 ha tanaman kacang tanah petani 
produktifitasnya juga menurun, hanya tersisa 40 persen saja dari produksi normal. Di dua Kecamatan tersebut, potensi kerugian sekitar 1.600 KK 
ditaksir mencapai Rp. 7,2 miliar,” ungkapnya.

Rekomendasi
Kementerian Pertanian RI telah melansir bahwa untuk mengantisipasi kekeringan telah dan akan membagikan pompa sebanyak 45 ribu unit, 

membangun 1.000 embung, dan membangun irigasi tersier sebanyak 2,6 juta hektare sampai akhir tahun ini.
“Namun kami rasa dengan hal itu masih belum cukup. Kami merekomendasikan pemerintah untuk memiliki data yang akurat mengenai 

seberapa luas area yang terpapar bencana kekeringan. Di satu sisi agar transparan untuk respon cepat, di sisi yang lain agar bencana kekeringan 
ini tidak dijadikan alasan untuk impor pangan,” Imbuh Henry.

Henry juga merekomendasikan pemerintah untuk menstimulus gerakan masyarakat untuk mengatasi bencana kekeringan dengan kearifan 
lokal—juga melalui penyuluhan; membangun,  merehabilitasi, memelihara jaringan irigasi; hingga mengembangkan budidaya hemat air dan input 
(menggunakan metode SRI/PTT–System of Rice Intensification/Pengelolan Tanaman Terpadu).

“Jangan lupa juga untuk memberikan bantuan sarana produksi (benih dan pupuk, pompa spesifik lokasi),” kata Henry.
Ridwan Darmawan dari IHCS (Indonesia Human Rights Commission for Social Justice) menambahkan, pihaknya juga merekomendasikan agar 

pemerintah membangun, merehabilitasi, memelihara konservasi lahan dan air—terutama aliran sungai, daerah serapan air dan fungsi hutan.
“Inilah waktu yang tepat untuk negara mengelola sumber daya air bersama rakyat—mandat konstitusi terutama hasil judicial review UU 

Sumber Daya Air,” tambahnya.#

Foto: Lahan milik petani SPI Cirebon yang kekeringan.
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Posko Nasional Pemantauan 
Dampak Kekeringan Siap 
Bekerja Maksimal

JAKARTA. Menyusul bencana kekeringan yang menimpa sebagian besar wilayah di Indonesia, Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Aliansi 
Petani Indonesia (API), Indonesia Human Rights Commission for Social Justice (IHCS), Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI), 
Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI), Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman 
Indonesia (HMPTI), dan Forum Komunikasi dan Kerjasama Himpunan Mahasiswa Agronomi Indonesia (FKK HIMAGRI) mendirikan Posko 
Nasional Pemantauan Dampak Kekeringan.

Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI menyampaikan, karena bencana kekeringan ini sudah (dan akan) 
memiliki dampak yang luas, termasuk dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, maka 
SPI dan lainnya merasa perlu memberikan perhatian luar biasa.

“Posko ini bertujuan memantau bencana kekeringan yang terutama berdampak pada lahan pertanian—terlebih lagi tanaman pangan, 
mendata kerusakan, menyambung suara petani atau korban bencana, dan mengawasi kebijakan penanggulangan bencana kekeringan yang 
dilakukan oleh pemerintah. Kita siap bekerja maksimal,” tutur Agus Ruli dalam konferensi pers di sekretariat DPP SPI di Jakarta, kemarin (13/08).

Agus Ruli meneruskan, dalam siaran pers bersama, sudah tertera data awal dan keinginan petani dalam menanggapi bencana kekeringan.
Kita belum melihat upaya strategis terhadap dampak kekeringan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya memberikan solusi 

secara teknis. Cara kerja seperti ini sangat tidak komperehensif. Karena hanya menekankan bagi-bagi bantuan saja seperti penyaluran pompa air, 
padahal kekeringan menyangkut dampak yang lebih luas.

Dalam konferensi pers tersebut, M. Rifai dari API mengatakan, kekeringan memang terjadi setiap tahun, namun tahun ini terjadi lebih cepat 

Foto: Konferensi pers Posko Nasional Pemantauan Dampak Kekeringan di sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di 
Jakarta (13/08).

Bersambung ke halaman 6
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JAKARTA. Kekeringan yang mengancam Indonesia sudah terpantau di 8 propinsi. Tercatat Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, 
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan terparah.

El Nino Southern Oscilation (ENSO) diyakini sebagai penyebab kekeringan. Periode kekeringan diprediksi para pengamat mulai dari Juli hingga 
Oktober 2015.

Dampak untuk petani jelas terasa. Di beberapa daerah seperti Jawa Timur, tanaman padi berakhir puso. Beberapa daerah lainnya gagal panen. 
Selain kurang air untuk pertanian, petani juga menderita kekurangan air untuk konsumsi (air bersih).

Untuk itulah perlu respon cepat dari petani dan pemerintah. Respon ini harus segera karena beberapa provinsi yang disebutkan di atas adalah 
lumbung padi. Gagal panen dan kesulitan tanam padi akan berarti target penyerapan Bulog tidak tercapai—dan kisruh beras dan harga seperti di 
awal 2015 akan terulang.

Dihubungi di Jakarta, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan bahwa perlu data akurat dari pemerintah 
seberapa luas area yang terpapar kekeringan.

“Di satu sisi untuk penanggulangan dan respon cepat, di sisi lain agar tidak jadi alasan untuk impor pangan,” tukas Henry di Jakarta (29/07).
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus segera menindaklanjuti dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat.”
“Dana talangan panen, tanaman yang puso, harus segera diganti oleh pemerintah. Kekeringan adalah bencana alam, harus respon cepat agar 

Foto: Kekeringan di Jawa Timur, sumber foto: beritafoto.net

Solusi Kekeringan dari Petani

Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan

Bersambung ke halaman 6

www.spi.or.id
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dan lebih lama.
“Pemerintah seharusnya sudah memiliki antisipasi sejak dini,” katanya.
M. Rifai melanjutkan, awal yang terpenting sebetulnya saat sebelum el ninodatang. Pemerintah agak lamban menerapkan sistem preventif – 

mitigasi dan tidak berkordinasi secara intensif. Sehingga petani tidak mendapatkan informasi.
“Seharusnya ada info kemarau datang sampai kapan, agar petani tidak berspekulatif dan tidak putus informasi,” sambungnya.
Jazili dari POPMASEPI mennyampaikan, para mahasiswa agribisnis dan sosial ekonomi pertanian mendukung penuh Posko Pemantauan 

Dampak Kekeringan.
“Dalam disiplin ilmu kami, kami lebih fokus pada tingkat ekonomi rumah tangga petani. Karena potensi kerugian dampak dari kerugian akan 

mengancam setiap rumah tangga petani tanaman pangan khusunya padi,” ungkapnya.
Jazili juga menyampaikan, semoga dengan adanya posko ini, ormas tani, LSM, dan mahasiswa bisa bekerja bersama memberikan solusi-solusi 

langsung dari petani sebagai sumbernya.
“Contoh yang kami temukan, petani di daerah Tangerang masih belum berani menanam karena kekeringan masih melanda,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Agung perwakilan dari  HMPTI. Ia mengemukakan alasan HMPTI bergabung dengan posko pemantauan dampak 

kekeringan karena ingin bersama-sama memantau kemarau panjang ini. 
“El nino yang terjadi ditahun ini menyebabkan aktivitas hama meningkat. Dalam satu bulan ini kami menemukan terjadi ledakan hama 

dibeberapa daerah karena kekeringan. Seperti di beberapa daerah di Jawa Barat, Majalengka dan Cirebon. Kami mengharapkan Posko ini dapat 
mengajak seluruh stakeholder bersama-sama bisa membantu penanggulangan kekeringan,” paparnya.

Sementara itu, Ridwan dari IHCS menyebutkan, pemerintah memberikan bantuan pompa air, namun air irigasi yang hulu ke hilir tidak ada.
“Kemudian apa yang mau dipompa? Berdasarkan UU Perlintan disebutkan bahwa jika petani mengalami gagal panen, petani mendapatkan 

ganti rugi dari pemerintah. Kita akan lihat apakah ganti rugi akan dialihkan ke asuransi pertanian,” sebutnya.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Barat (Sumbar )yang turut hadir dalam konferensi pers menambahkan, SPI Sumbar 

sudah membentuk tim di lima kabupaten, yang terparah kekeringan terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di sebelas Kecamatan.
“Kami terus mendukung Pemerintah Kabupaten untuk melakukan solusi jangka pendek dan menengah. Pada 6 Agustus 2015, Pemerintah 

Kabupaten berencana mendirikan 20 embung dan meminta petani untuk menunda masa tanam. Petani sudah meminta ganti rugi lahan yang 
gagal panen, namun hingga malam tadi (12/08) belum direspon oleh pemerintah provinsi,” tambahnya.#

Sambungan dari hal. 4

petani aman berproduksi,” kata Henry lagi.
Dalam jangka pendek, solusi yang bisa dijalankan adalah pompa—terutama dari sungai maupun waduk.
“Yang harus dipastikan adalah penerima manfaat pompa tersebut, harus merata,” terang Henry Saragih.
“Ini karena biaya pompa cukup mahal, bisa mencapai Rp 200.000 di pedesaan. Petani butuh 3 hari menyewa pompa untuk airi sawahnya 

antara luas 0.5 sampai satu hektar. Harusnya ini ditanggung pemerintah,” kata Henry lagi.
Petani juga dihimbau jangan memaksakan tanam di musim kemarau. Dan ini membutuhkan penyuluhan dari pemerintah dan kearifan lokal 

untuk waktu tanam yang tepat.
“Silakan berkonsultasi dengan pengetahuan tradisional, juga berbagi pengalaman antarpetani di dalam organisasi tani,” ujar Henry.
Untuk jalur informasi, pemerintah diminta membuat respon cepat dalam memberikan informasi perubahan iklim. Informasi ini bisa disajikan 

via televisi, SMS, bahkan jejaring sosial macam Facebook.
“Di beberapa daerah, petani sudah pintar dan bisa akses informasi via Internet. Tinggal pemerintah mau kasih informasi itu atau tidak, jangan 

biarkan informasi penting macam ini malah didapat dari sumber yang tidak jelas serta seringkali tidak komprehensif,” tambah dia lagi.
Sementara dalam jangka menengah, pemerintah diminta untuk merehabilitasi jaringan irigasi dan membangun wilayah resapan air. 

Komoditas pertanian yang boros air juga harus dihindari, seperti pertanian monokultur sawit, jati.
“Sederhananya, di musim kering harus ada peralihan tanam juga seperti menanam kedelai,” pungkas Henry.
Dalam jangka panjang, tentunya tepat untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konsitusional tentang pembatalan UU No. 7 2004 tentang 

Sumber Daya Air, sehingga UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. Pemerintah dalam waktu dekat harus menginisisasi 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumberdaya Air yang pro rakyat dan tidak serupa dengan isi UU No.7 tahun 2004 yang telah dibatalkan MK.

“Pemerintah harus mengelola sumber daya air, agar bisa dikelola bersama petani dan masyarakat adat, agar bisa lebih cepat mengantisipasi 
perubahan iklim dan kekeringan seperti beberapa tahun belakangan,” tutupnya.#

PETANI BERSATU
TAK BISA DIKALAHKAN!!!

www.spi.or.id

Sambungan dari hal. 5
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La Via Campesina Promosikan
Deklarasi Internasional atas 
Hak Asasi Petani di Dewan HAM PBB

Foto: Kondisi rapat-rapat di dalam Dewan HAM PBB

JENEWA. Perwakilan petani La Via Campesina dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa menghadiri Sesi ke-30 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) 
PBB  di Jenewa, Swiss (24/09). Kehadiran La Via Campesina ini untuk meneruskan krja-kerja,  menyelesaikan "deklarasi internasional tentang 
hak-hak petani dan orang-orang lain yang bekerja di daerah pedesaan".

Selama bertahun-tahun, La Via Campesina beserta gerakan sosial lainnya, telah meminta badan PBB ini untuk melaporkan fakta bahwa petani 
dan penduduk pedesaan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di setiap benua, perampasan lahan, represi pemimpin petani dan efek 
bahan kimia pertanian pada kesehatan.

Genevieve Savigny, perwakilan petani asal Prancis menyampaikan, krisis pangan dunia, tahun internasional pertanian keluarga 2014, tahun 
tanah 2015, hingga bekerja menuju pencapaian tujuan pembangunan milenium telah menciptakan peningkatan kesadaran peran penting yang 
dimainkan oleh petani kecil.

"Tidak perlu lagi dipertanyakan mengapa harus memperkuat hak-hak petani kecil," tuturnya.

Bersambung ke halaman 15
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Kekeringan, Petani SPI 
Banten Bangun Embung

PANDEGLANG. Musim kemarau panjang tahun 2015 ini menyebabkan sawah petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) kekeringan. Dampak 
kekeringan yang dialami oleh petani anggota SPI berupa penurunan hasil produksi dan gagal panen, seperti yang terjadi di Desa Cihanjuang, 
Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Ketua Badan Pelaksana WIlayah (BPW) SPI Banten menyampaikan, sebagian besar petani anggota SPI di KP. Cihanjuang menanam padi di 
sawah tadah hujan.

“Pada kondisi normal, petani mampu menanam padi dua kali dalam setahun. Sedangkan pada musim kemarau seperti sekarang ini, petani 
hanya bisa menanam padi satu kali dalam waktu satu tahun,” kata Ahmad Syafei saat melakukan kunjungan lahan bersama Ketua Umum SPI 
Henry Saragih di Cibaliung, Pandeglang, Banten (22/08).

Mansyur, petani anggota SPI Cibaliung menyatakan, dari 3.000 m2 sawah yang ditanami padi, yang behasil terselamatkan hanya sekitar 1.000 
m2 saja.

“Kami disini umumnya hanya mampu memanen padi satu per tiga dari total luas sawah yang ditanami. Bahkan terdapat beberapa petani yang 
sama sekali tidak bisa panen karena puso,” keluhnya.

Tak berbeda dengan Mansyur, Rahim petani anggota SPI juga mengalami penurunan produksi. Dari empat kotak sawah yang ditanaminya – 
sekitar 4.000 m2 – Rahim hanya mampu menyelamatkan sekitar 2 kwintal saja.

“Kalau kondisi normal kami bisa memanen padi sebanyak 1-2 ton. Penurunan produksi ini diakibatkan oleh menyusutnya sumber mata air di 
kampung Cihanjuang,” tuturnya.

Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan pangan, petani anggota SPI di Desa Cihanjuang bergotong royong membangun embung di lokasi 
sumber air yang surut.

“Embung ini seharusnya bisa dipermanenkan, karena dari sumber air yang surut ini bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar yang 
bisa dikonsumsi petani sekitar, mengingat musim tanam diperkirakan baru dimulai bulan November atau Desember 2015,” tambah Syafei.#

Foto: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Ketua SPI Banten Achmad Syafei melihat embung petani SPI di Cibaliung, Pandeglang.
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364 Hektar Lahan Petani 
SPI Cirebon Kekeringan

CIREBON. Bencana kekeringan yang melanda Indonesia, juga dialami 
oleh petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.  Berdasarkan penuturan 
pengurus DPC SPI Cirebon Eka Wildanu, banyak kecamatan di 
kabupatennya yang mengalami bencana kekeringan.

“Dari yang kami data, kekeringan terjadi di beberapa kecamatan, 
mulai dari Kecamatan Klangenan, Lemahabang, Greged, Sinarancang, 
dan Kecamatan Mundu,” kata Eka di Cirebon (31/07).

Eka menjelaskan, 70 persen persawahan di Kecamatan Klangenan 
mengalami kekeringan, bercelah hingga empat jari orang dewasa, 40 
persen padi hanya tumbuh 10 – 20 cm dan dipastikan gagal panen 
karena kurang air dari irigasi.

” Totalnya ada sekitar 279,7 hektar lahan sawah di Klangenan yang 
mengalami gagal panen,” jelasnya.

Eka melanjutkan, di Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang, 
kurang lebih 72 hektar mengalami kekeringan.

“Biasanya biasa pada musim tanam kedua ini petani bisa bercocok 
tanam dan menghasilkan padi. Tapi kali ini 80 persen lahan pertanianya 
gagal panen, sedangkan 20 persen lagi masih bisa menghasilkan padi 
tapi itu juga tidak sebanding dengan luas dan biaya pengelolaan lahan, 
yang biasanya satu hektar dapat 65 karung, kali ini hanya menghasilkan 
15 karung,” papar Eka.

Eka kembali meneruskan, di Desa Nanggela Kecamatan Greged 
terdapat 12 hektar lahan pertanian yang mengalami kekeringan.

“Untuk menghadapi ini, petani harus mengeluarkan duit lebih untuk 
biaya bensi pompa air, kira-kira 30 liter untuk satu hektar,” imbuhnya.

Eka menambahkan, pihaknya menghimbau pemerintah untuk 
mengambil langkah nyata untuk membantu petani dalam mengatasi 
bencana kekeringan.

“Kami harap pemerintah mengganti rugi atas lahan pertanian 
kami yang gagal panen, serta membangun infrastruktur pertanian di 
daerah kami, karena jika gagal panen terus kedaulatan pangan tidak bisa 
tercapai,” tambahnya.#
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NTP Juli 2015 : Kenaikan Yang Kecil 
Dibayangi Penurunan Yang Besar

JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,44 dari 100,52 menjadi 100,97, demikian Badan Pusat Statistika 
melaporkan perkembangan NTP terakhir pada hari Senin (03/08/15). Kenaikan NTP dipengaruhi oleh naiknya NTP subsektor hortikultura, 
tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat.

NTP hortikultura mengalami kenaikan sebesar 0,75 menjadi 101,73. Kenaikan NTP hortikultura dipengaruhi oleh kenaikan harga cabe rawit 
dan cabe merah menjelang hari raya idul fitri (17/07) dan akhir bulan Juli.

Sementara itu, NTP tanaman pangan pada Juli 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 0,43 menjadi 97,71. Kenaikan ini disebabkan oleh 
naiknya harga beras seluruh kualitas. Hal ini terjadi karena permintaan terhadap beras menjadi tinggi ketika lebaran. Menurut data BPS, beras 
premium di tingkat penggilingan selama bulan Juli naik 0,33 persen dari bulan sebelumnya menjadi Rp. 8.945 per kg. Beras medium di tingkat 
Bersambung ke hal. 13
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Kekeringan, Petani di Lima Kabupaten 
di Sumatera Barat Terancam Gagal Panen

PADANG. Dampak dari musim kemarau yang melanda provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mulai dirasakan oleh petani di provinsi ini. Hampir 
di semua kabupaten mulai terjadi kekeringan yang menyebabkan penurunan produksi hasil pertanian bahkan ancaman gagal panen.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar mencatat, berdasarkan laporan dari pengurus SPI telah terjadi 
kekeringan di lima kabupaten.

Antosmet, petani SPI di Kabupaten Lima Puluh Kota menjelaskan, lebih dari 350 hektare padi terancam gagal panen di daerahnya.
“Kekeringan dan ancaman gagal panen telah terjadi di tiga jorong di Nagari Sungai Kamuyang. Jorong tersebut adalah Jorong Sibaladuang, 

Jorong Rageh dan Jorong Madang Kadok. Selain itu, di beberapa titik di Kecamatan Lareh Sago Halaban juga mengalami kekeringan dan ancaman 
gagal panen,” kata Antosmet (30/07).

Di Kabupaten Agam,  petani sayur mengalami kerugian yang besar akibat terdampak musim kemarau ini.
Zulazmi Khatib, Ketua SPI Basis Cingkariang memaparkan, kekeringan telah menyebabkan hasil panen petani sayur menurun 40% di 

Kecamatan Banuhampuah.
“Ada tiga nagari yang terkena dampak di kecamatan ini yakni, Nagari Cingkariang, Nagari Sungai Tanang dan Nagari Pakan Sinayan. Selain itu 

di Kecamatan Sungai Puar juga terjadi penurunan hasil panen petani sayur sebanyak 30-35 %,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, saat ini petani belum bisa mengolah tanah mereka untuk musim tanam berikutnya karena kekeringan tersebut. Selain itu 

kekeringan juga mengancam petani yang ada di tempat lain seperti di Kamang Mudiak, Pasanehan dan sebahagian Baso.
Di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Palupuah, seperti yang disampaikan oleh Azmi Dt. Naro petani SPI, 25 hektare sawah terancam gagal 

panen. Bahkan untuk mengairi sawah, petani terpaksa menggunakan mesin pompa air.
Di Kabupaten Pasaman, tiga nagari terancam mengalami kekeringan yaitu Nagari Alahan Mati, Nagari Simpang, dan sebahagian Nagari 

Cubadak.
Defri, pengurus SPI Kabupaten menjelaskan, nagari-nagari yang berada di dua kecamatan yakni Kecamatan Simpati dan Kecamatan Dou Koto 

sangat rentan terkena kekeringan karena belum adanya irigasi yang memadai di dua kecamatan tersebut.
Di Kabupaten Solok Selatan, Solok dan Pasaman Barat juga mengalami hal yang sama terutama di daerah yang pertaniannya hanya 

mengandalkan curah hujan ( sawah tadah hujan).
Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumbar Irwan Piliang meminta pemerintah daerah agar memberi perhatian 

khusus kepada petani yang mengalami kerugian dan gagal panen akibat kekeringan yang disebabkan oleh musim kemarau.
“Untuk saat ini pemerintah agar dapat memberikan bantuan pompa air bagi petani yang membutuhkan untuk mengurangi resiko kerugian 

petani yang semakin besar,” kata Irwan.
Irwan menambahkan, untuk jangka panjang,  di beberapa tempat di setiap kabupaten, SPI Sumbar meminta Pemerintah membangun irigasi 

atau embung terutama di sentra-sentra pertanian yang belum memiliki irigasi atau di daerah pertanian tadah hujan.
“Pemerintah seharusnya menjamin dan membantu petani yang mengalami gagal panen untuk pengadaan benih, pupuk dan permodalan 

untuk di musim tanam berikutnya. Pemerintah daerah harus segera mengimplementasikan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terutama dalam kondisi saat ini,” tambahnya.#

Foto: Kekeringan di lahan petani, sumber: google.co.id
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Ketum SPI : “Terus Semangat Berjuang, 
Jangan Pernah Putus Harapan”

PANDEGLANG. Terus semangat berjuang, jangan pernah putus harapan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih saat melakukan halal bi halal dan silaturahmi dengan para petani SPI Banten di Pandeglang (26/07).

Henry menyampaikan, perjuangan SPI sudah mengalami banyak kemajuan karena tuntutan kita para petani sudah menjadi program 
pemerintah saat ini.

“UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanahkan petani mendapatkan tanah paling banyak 2 hektar dan negara menjamin 
hak-hak petani. UU Pangan menyatakan bahwa rakyat tidak boleh kelaparan. UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan menegaskan untuk 
membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif, belum lagi UUPA No.5 Tahun 1960 dan Tap MPR yang sudah ada terlebih dahulu,” papar Henry.

Henry melanjutkan, apa yang sudah kita tanam harus kita panen, seperti filosofi pohon sawit yang buahnya ditanam kemudian dipanen 
dengan kerja keras.

“SPI di daerah-daerah lain sudah banyak berhasil, maka dari pada itu harus terus berjuang. Misalkan ada pertanyaan, terus berjuang 
tapi belum mendapat hasil. Wajar jika ada pertanyaan semacam itu. Kita tidak boleh putus harapan karena di dokumen sudah ada, tinggal 
implementasi. Saat ini kita sedang perjuangkan Permentan yang sesuai dengan UU Perlintan sehingga petani yang mendapatkan bantuan 
pemerintah tidak hanya dirasakan oleh kelompok tani dan gabungan kelompok tani saja.” tambah Henry.

Foto: Konsolidasi SPI Banten yang dihadiri oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih

Bersambung ke hal. 13
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kg di akhir bulan (31/07). Kenaikan harga beras juga terjadi pada beras kualitas rendah. Beras kualitas rendah di tingkat penggilingan 
dihargai Rp. 8.307 per kg atau naik sebesar 2,3 persen.

Selanjutnya NTP tanaman perkebunan rakyat hanya naik sebesar 0,04 dari 97,78 menjadi 97,82. Hal ini disebabkan oleh mulai berlakunya 
pungutan & bea keluar CPO dan produk turunannya pada 16 Juli 2015. Sehingga harga ekspor produk kelapa sawit masih fluktuatif. Beberapa 
komoditi tanaman perkebunan rakyat seperti kakao dan kelapa juga mengalami kenaikan.

Menanggapi hal ini Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, kendati NTP tanaman pangan dan tanaman 
perkebunan mengalami kenaikan – berbeda dengan NTP hortikultura – nilai kedua subsektor NTP tersebut masih di bawah 100. Artinya di tengah 
permintaan komoditi dan konsumsi yang tinggi saat lebaran, petani tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat secara rata-rata merugi. 
Karena indeks harga yang diterima lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayar oleh petani.

“Padahal ketika hari raya dapat dipastikan kebutuhan seluruh penduduk Indonesia tinggi, tak terkecuali petani. Kondisi demikian dibuktikan 
dengan inflasi perdesaan sebesar 0,89 persen pada Juli 2015 yang disebabkan oleh naiknya indeks seluruh kelompok konsumsi,” kata Henry di 
Jakarta pagi tadi (05/08).

Henry melanjutkan, NTP yang masih mengecewakan ini dikhawatirkan akan semakin parah dengan ancaman kekeringan hingga Oktober 
tahun ini. Terutama bagi petani tanaman pangan yang dibayangi ancaman puso dan penundaan masa tanam.

“Bagi petani tanaman pangan sebagai alternatif menghadapi kemarau mungkin bisa menanam palawija, padi SRI dan pengembangan benih 
lokal a la petani yang hemat air, bukan dengan pengembangan benih rekayasa genetika (GMO),” katanya.

Henry menambahkan, maka dari itu pemerintah harus menanggulangi dengan cepat, memastikan akurasi data, menyalurkan bantuan yang 
merata, memberikan informasi secara sistematis kepada petani, dan yang terpenting adalah jangan dijadikan alasan untuk impor.

“Dengan cara itu, NTP berbagai subsektor diharapkan akan naik dan tidak kembali turun atau stagnan di bawah 100, terlebih pada musim 
kemarau yang panjang dan menguatnya El Nino Southern Oscilation (ENSO) seperti sekarang ini, demi tercapainya kedaulatan pangan di negeri 
ini” tambah Henry.#

Menanggapi hal ini Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Banten Ahmad Syafei menuturkan, soliditas atas anggota SPI harus 
ditingkatkan agar kekompakan dan persatuan semakin kuat.

“Kita juga harus mendata ulang luas lahan anggota kita yang sedang diperjuangkan serta menerapkan strategi yang cocok dengan konflik 
lahan yang kita hadapi,” kata Syafei.

Selain berdiskusi, Ketua Umum SPI Henry Saragih juga mengecek kondisi kekeringan yang terjadi di Banten.#

Sambungan dari hal. 10

Sambungan dari hal. 12

PERTANIAN KECIL BERBASIS KELUARGA 
JALAN KELUAR KRISIS PANGAN
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Petani Harus Cerdas 
dan Melek Hukum

LEBAK. Badan Pelaksana Pusat (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan pendidikan dasar paralegal di Kecamatan Cigemblong, 
Kabupaten Lebak, Banten (8 – 9 Agustus 2015).

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah menyampaikan, pendidikan paralegal dasar wajib diikuti oleh setiap 
petani kader SPI.

“Pendidikan paralegal atau pendidikan hukum ini sangat berguna terutama bagi petani kita yang sedang berjuang di lahan. Kita harus satu 
suara dan satu langkah untuk perjuangan. Kita petani kecil juga harus melek hukum dan jangan mau terus dibodohi,” kata Ruli.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Departemen Pendidikan, Pemuda, Budaya dan Kesenian Nasional BPP SPI Ali Fahmi. Ia mengemukakan, 
pendidikan adalah salah satu cara penguatan organisasi.

“Kita akan rumuskan perjuangan yang dasarnya adalah  penguatan organisasi. Kemudian kebutuhan anggota atau peserta dalam pendidikan 
ini, secara garis besar, kesadaran sebagai anggota SPI dan strategi perjuangan, terutama mengenal kasus,” kata Ali.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Banten Ahmad Syafei menambahkan, organisasi  tidak boleh tergantung pada satu orang.
“Seluruh petani anggota SPI harus cerdas, tidak tergantung pada satu orang, semua harus paham terhadap kasus, permasalahan dan hukum. 

Kemudian organisasi harus kuat dengan kepengurusan dan anggota yang kompak serta paham kelemahan dan kekuatan. Itulah salah satu 
mengapa pendidikan ini kita laksanakan,” tambahnya.

Sementara itu, pendidikan kali ini dihadiri oleh puluhan petani SPI yang berasal dari sembulan basis dari Kecamatan Cigemblong dan 
Kecamatan Cijaku, Banten.#

Foto: Pendidikan paralegal dan diskusi SPI Banten
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Sambungan dari halaman 7

Sejak keputusan di tahun 
2012, yang menciptakan 
mandat untuk kelompok 
kerja terbuka antar 
pemerintah untuk menyusun 
deklarasi tentang hak-hak 
petani, telah menerima 
dukungan yang tumbuh 
dari 47 negara di Dewan 
Hak Asasi Manusia. La 
Via Campesina sekarang 
mengharapkan dukungan 
lebih dalam pemilihan 
berikutnya, terkhusus dari 
negara-negara Eropa dan 
negara industri.

Diego Monton, 
petani dari Argentina 
menyampaikan, hal ini 
sangat mendesak, karena 
setiap hari ribuan pertanian 
menghilang, pria petani 
dan wanita mengungsi dari 
tanah mereka, perusahaan 
transnasional mencoba 
untuk menguasai pangan, 
memprivatisasi benih, dan 
menenggelamkan petani 
dengan produk rekayasa 
genetik dan pestisida.

Ndiakhate Fall, petani 
asal Senegal, menegaskan 
bahwa petanilah yang 
memberi makan dunia dan 
memerangi pemanasan 
global. 

"Kami bertekad 
dalam perjuangan kami. 
kami sedang membangun 
harapan," tuturnya.

Zainal Arifin Fuad, 
perwakilan petani asal 
Indonesia menambahkan, 
deklarasi internasional atas 
hak asasi petani bukan hanya 
untuk kaum tani namun demi 
kepentingan seluruh orang di 
dunia.

"Kami menyerukan 
pemerintah-pemerintah 
dunia untuk mendengarkan 
suara rakyat dan mendukung 
deklarasi ini. Kami 
mengundang sekutu, serikat 
buruh, petani, masyarakat 
adat dan gerakan sosial untuk 
bergabung dalam proses ini," 
tambahnya.#
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Petani SPI Rayakan Hari 
Kemerdekaan Indonesia ke-70

SERDANG BEDAGAI. Untuk merayakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-70, para petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) 
melaksanakan berbagai macam kegiatan.

Dari Desa Pamah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ratusan petani SPI, mulai dari anak-anak hingga orang tua, 
melaksanakan upacara bendera di pagi hari, 17 Agustus 2015 di halaman kantor sekretariat basis.

Jekson Purba, Ketua SPI Basis Pamah yang menjadi pembina upacara menyampaikan adalah kewajiban setiap warga negara untuk terus 
mengingat jasa-jasa pahlawan sebab karena perjuangan merekalah kita sekarang menikmati kemerdekaan.

“Oleh karena itu, untuk mengisi kemerdekaan ini, kita sebagai petani harus tetap berjuang, pergi ke ladang dan sawah kita, mengolah lahan 
kita, menanam, agar tetap bisa menyediakan pangan untuk keluarga, untuk masyarakat, agar kedaulatan pangan di Indonesia bisa terwujud,” 
paparnya.

Jekson juga mengungkapkan, selama ini kita sering memperingati Hari Kemerdekaan, tapi hanya sebatas mengadakan perlombaan dan 
hiburan.

“Mudah-mudahan dengan diadakannya upacara bendera ini semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air dan lebih memperkuat 
persatuan dan kesatuan kita kaum tani,” ungkapnya.

Untuk semakin memeriahkan peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-79, tepat setelah upacara bendera juga diadakan berbagai aneka 
lomba dan permainan.

Dari Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat, petani SPI merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-70 dengan mengadakan pawai 
dan pesta rakyat.

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Sukabumi Engkos menyampaikan, petani bersama warga lainnya dengan antusis merayakan 
peringatan hari lahirnya republik ini.

“Kami petani menyiapkan jompana dan dompang (produksi hasil pertanian, red),” kata Engkos.
Engkos menambahkan, hari kemerdekaan Indonesia ke-70 dapat dijadikan sebagai momen untuk meningkatkan semangat perjuangan 

organisasi dalam usaha menjalankan pembaruan agraria untuk kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
“Jika dahulu pejuang kita berjuang melawan penjajah yang ingin merebut tanah tumpah darah kita, hari ini kita berjuang agar setiap rakyat 

Indonesia mendapatkan hak-haknya, petani mendapatkan tanah untuk bertani, dan dilindungi hak-haknya,” tambah Engkos.#

Foto: Upacara bendera memperingati kemerdekaan RI ke-70 oleh para petani SPI di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara


