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Janji Distribusi Tanah 
9 Juta Hektar Harus 
Disegerakan

Di Tengah Kekeringan, 
Petani SPI Bantul 
Sukses Panen Jagung

Budaya “Ngerowot” 
untuk Kedaulatan 
Pangan Sumantoro

SPI Bantul, Yogyakarta

"Petani kecil harus berdaulat 
lahan, benih, pupuk, agar 
sejahtera"
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INDEKS BERITA

Hari Pangan 2015 : Jangan 
Hanya Tertumpu pada Beras

(FOTO) Para petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Bantul, Yogyakarta, melakukan panen jagung meski kekeringan melanda. Indonesia 
sebagai negara agraris seharusnya tidak hanya bergantung kepada beras sebagai makanan pokoknya. Masing-masing daerah dari Sabang hingga 
Merauke memiliki pangan lokal yang mampu menggantikan beras dan punya nutrisi yang tidak kalah beras. Pembaruan Tani edisi November 
2015 kali ini akan membahas ini lebih lanjut. 
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JAKARTA. “Kekayaan negeri ini sesungguhnya banyak yang kita abaikan karena kesalahan memandang pangan; kita ingatkan jangan hanya 
tertumpu pada beras saja”. Hal ini diutarakan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam diskusi dan bincang-bincang 
#HariPangan 2015 di kantor pusat SPI di Jakarta (16/10).

Henry mengemukakan, Indonesia memiliki potensi pangan lokal yang sebenarnya jauh lebih murah memproduksi ubi, singkong, sukun, 
alpukat, yang bisa jadi substitusi beras.

“Di belahan negara lain pangan itu sebetulnya menjadi bahan pangan utama,” katanya.
Henry melanjutkan, (niatan) impor beras sepihak kali ini (sebanyak satu jutaan ton dari Vietnam) menjadi ganjil karena setiap kementerian 

memiliki pendapat berbeda beda.
“Kita mengusulkan untuk mengurangi konsumsi beras, kita bisa menggunakan umbi-umbian. Kalau kita mencintai pangan lokal, akan panjang 

dampaknya. Pertama mengurangi konsumsi beras, dan mengurangi impor gandum, 2014 saja kita sudah 7,5 juta ton impor gandum. Dan yang 
penting, kesehatan kita semakin baik jika mengkonsumsi pangan lokal. Mengkonsumsi pangan yang beragam akan membuat kesehatan kita 
terjaga,” papar Henry.

Henry meneruskan, strategi pangan kita dihadang oleh perluasan kebun kelapa sawit yang tak terkendali, yang seharusnya bisa dikendalikan.
“Program kedaulatan pangan dan pembaruan agraria Presiden Joko Widodo harus diperjuangkan agar bisa dilaksankan,” ungkapnya.
Henry pun menambahkan, mandat implementasi Undang-Undang Perlidungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) No. 19 tahun 2013, tiga 

tahun setelah pengesahan, belum tampak.
“Padahal ini sangat ditunggu-tunggu petani,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Ridwan Darmawan dari Indonesia Human Rights Commission for Social Justice (IHCS). Menurutnya, kebijakan 

pangan nasional masih terbelah.

Foto: Diskusi Hari Pangan Sedunia di DPP SPI di Jakarta (16/10)

Bersambung ke halaman 2
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BOGOR. Kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Joko Widodo – Jusuf Kalla—Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 
2014-2019—memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu di antara sembilan cita-cita politik (nawa cita) yang harus dilaksanakannya.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, untuk mencapai kedaulatan pangan, program-program yang dilakukan 
pemerintah harus memperhatikan banyak hal.

“Janji distribusi tanah sembilan juta hektar kepada rakyat tak bertanah harus disegerakan. Berbahaya peningkatan produksi pertanian 
tanpa terlebih dahulu melakukan land reform. Hentikan wacana pendistribusian tanah sembilan juta hektar itu kepada korporasi pangan. Karena 

Foto: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih saat memberi materi dalam Seminar Nasional bertajuk “Tinjau Akademis, Konsepsi, 
dan Strategi Kedaulatan Pangan” yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, di Bogor 
(10/10).

Bersambung ke halaman 15

Sambungan dari halaman 1

Janji Distribusi Tanah 9 Juta 
Hektar Harus Disegerakan

“Di beberapa kesempatan terjadi silang pendapat antara menteri, wapres dan presiden. Terjadi tarik menarik kepentingan rakyat dan modal,” 
tutur Ridwan.

Ridwan menggarisbawahi, dari sisi perlindungan petani (UU Perlintan dan UU Pangan) selama setahun pemerintahan Jokowi-JK belum ada 
perkembangan yang menggembirakan.

“Terutama mandat untuk lembaga pangan yang powerful, yang langsung berada di bawah presiden yang urus hal strategis terkait pangan,” 
tekannya.

Dalam kesempatan yang sama, Nurhadi dari Aliansi Petani Indonesia (API) menambahkan, mengenai polemik impor beras juga seperti 
politik, petani tidak ikut-ikutaan; yang petani mau Bulog/pemerintah serap beras petani.

“Soal beras, usulan petani untuk serap beras, HPP multi kualitas, kerja sama Bulog – ormas tani malah adem ayem saja,” tambahnya.
Sementara itu, bincang-bincang #HariPangan kali ini juga ditemani dengan hidangan pangan lokal yang langsung berasal dari lahan petani, 

lalu diikuti dengan menikmati kopi arabica specialty Bengkulu produksi petani SPI.#
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Di Tengah Kekeringan, 
Petani SPI Bantul Sukses Panen Jagung
BANTUL. Dewan Pengurus Cabang (DPC) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten 
Bantul, Yogyakarta melakukan panen jagung 
di Dusun Blantik, Kelurahan Sidomulyo, 
Kecamatan Bambanglipuro (29/09).

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) 
SPI Bantul Sumantoro menyampaikan, panen 
kali ini adalah berkah bagi petani SPI Bantul, 
di tengah kondisi kekeringan yang melanda 
sebagian Indonesia.

“Alhamdulillah kami bisa panen, dan 
hasilnya pun melimpah,” kata Sumantoro.

Ia melanjutkan dalam panen kali ini 
petani SPI Bantul memperoleh 8 ton jagung 
per hektarnya.

“Memang tidak bisa dipungkiri irigasi 
yang baik adalah salah satu kuncinya 
keberhasilan panen kami kali ini. Di tengah 
kekeringan ini, alhamdulillah irigasi disini 
bagus, berbeda dengan saudara-saudara 
petani kami lainnya yang gagal panen karena 
rusaknya irigasi,” ungkap Sumantoro.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) 
SPI Yogyakarta Tri Haryono menjelaskan, 
bagusnya kondisi irigasi di sekitar lahan 
pertanian milik petani anggota SPI Bantul 
ini tidak lepas karena giatnya desakan ke 
pemerintah daerah.

“Tahun lalu, kami mengadakan diskusi 
mengenai Undang-Undang (UU) Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) No. 
19 Tahun 2013 dan mengundang pihak 
pemerintah daerah. Setelah diskusi tersebut 
mereka setuju memperbaiki irigasi dan 
memberikan bantuan pompa bagi petani SPI. 
Namun sayangnya perbaikan irigasi ini tidak 
dilakukan secara merata ke seluruh wilayah di 
Bantul, dan Yogyakarta secara umum,” papar 
Tri Haryono.

Tri Haryono menambahkan, Dewan 
Pengurus Wilayah (DPW) SPI Yogyakarta 
sudah melakukan audiensi ke Dinas Pertanian 
untuk segera menyelesaikan permasalahan 
kekeringan yang mengancam kedaulatan 
pangan di Yogyakarta.

“Audiensi ini kami lakukan sekaligus 
untuk memperingti Hari Tani 24 September 2015. Kami meminta pemerintah untuk segera realisasikan perda turunan dari UU Perlintan No. 19 
Tahun 2013,” tambah Tri Haryono.#

Foto: Petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Bantul, Yogyakarta melakukan 
panen jagung di lahannya. Meskipun dilanda kekeringan, petani SPI Bantul sukses panen berton-
ton jagung.

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI!
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Aksi Petani SPI Tebo, Peringati 
Hari Tani & Desak Penyegeraan 
Penyelesaian Konflik Agraria

TEBO. Seribuan petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi melakukan aksi 
long march menuju kantor Bupati (05/10).  Aksi dimulai sekitar pukul 12.45 WIB dari halaman masjid komplek perkantoran Bupati Tebo menuju 
kantor Bupati Tebo melalui halaman kantor DPRD Tebo.

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Tebo Junawal menyampaikan, meski sedikit telat, aksi ini juga dilaksanakan untuk memperingati 
Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September tiap tahunnya.

“Selain peringati hari tani, kami juga meminta kepada Bupati Tebo H. Sukandar untuk menyelesaikan sengketa agraria antara petani anggota 
SPI Tebo dengan PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) dan Koperasi Maju Bersama,” ungkapnya.

Junawal melanjutkan, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PT.LAJ dan Koperasi Maju Bersama terhadap petani tidak bisa 
dibiarkan.

“Mereka telah menggusur tanaman dan rumah-rumah petani dan mengintimidasi kami petani,” lanjut Junawal.
Massa aksi akhirnya diterima oleh perwakilan bupati dan Polres Tebo. Dalam laporan yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan 

Kabupaten Tebo diketahui bahwa Koperasi Maju Bersama tidak memeiliki badan hukum.
“Dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan diketahui bahwa zjin lokasi Koperasi Maju Bersama seluas 2.000 Ha dengan masa waktu maksimal 4 

tahun untuk memprosesnya dan apabila ada petani yang tidak bersedia bermitra dengan pihak Koperasi Maju Bersama maka tidak boleh dipaksa. 
Izin ini secara otomatis berakhir setelah 4 tahun,” papar Junawal.

Sementara itu, terkait sengketa dengan PT.LAJ, pihak Pemerintah Kabupaten Tebo akan memanggil kedua belah pihak kemudian akan 
menyerahkan proses penyelesaian ke pemerintah pusat merekalah yang mengeluarkan izin PT.LAJ.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi Sukiman yang turut hadir dalam aksi ini menegaskan, pemerintah daerah harus 
segera menyelesaikan konflik agraria yang menimpa petani kecil demi tegaknya kedaulatan pangan. Ia juga menyampaikan agar pemerintah 
daerah segera menerbitkan peraturan daerah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) No. 
19 tahun 2013.

“Petani kecillah yang memberi makan dunia dan menegakkan kedaulatan pangan. Oleh karena segera tuntaskan konflik agraria dan buar 
perda turunan UU Perlintan agar hak-hak petani kecil terlindungi,” tambahnya. #

Foto: Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi Sarwadi berorasi di atas mobil dalam aksi seribuan petani SPI di Kabupaten Tebo (05/10).
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Solidaritas SPI untuk Salim Kancil, 
Pejuang Tani Asal Lumajang
JAKARTA. Bumi pertiwi kembali menangis. 
Salah seorang putra terbaiknya, Salim 
Kancil, petani asal Desa Selok Awar-Awar, 
Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, 
Jawa Timur dibunuh dengan sadis pada 
26 September 2015. Pada hari yang naas 
itu, Salim Kancil sedang menggendong 
cucunya yang baru berusia 5 tahun, 
sebelum segerombolan orang datang 
dan menyerangnya di depan rumahnya. 
Beruntung ia masih sempat menyelamatkan 
cucunya ke dalam rumahnya. Semasa 
hidupnya, Salim aktif menolak tambang 
pasir di pantai dekat rumahnya. Salim 
tak sendiri, warga satu kecamatan juga 
menentangnya.

Salim diduga dihabisi dengan sadis 
oleh 40 orang yang tergabung dalam Tim 
12, pengelola tambang pasir di desa tempat 
tinggalnya. Tim ini berjumlah sekitar 40 
orang lebih, dan dipercaya merupakan 
tim sukses kepala desa dalam pilkades 
terakhir. Mereka belakangan juga diduga 
mengirimkan pesan ancaman kepada 
warga pada 8-9 September lalu. Isi pesan 
ancaman terkait aksi warga yang menentang 
penambangan pasir di Watu Pacak, Desa 
Selok Awar-Awar. Protes warga ini sudah 
berlangsung sejak setahun yang lalu, karena 
penambangan pasir dianggap merusak 
pertanian dan ekosistem sekitar. Akibat 
pesan ancaman ini, warga melaporkannya 
kepada Kepolisian Sektor Pasirian, yang 
kemudian diteruskan ke Kepolisian Resor Lumajang.

Salim dibunuh dengan sangat tidak manusiawi. Ia diseret, disetrum, digergaji, hingga dipukul kepalanya dengan batu besar.
Menyikapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengutuk keras pembunuhan atas Salim Kancil.
“Bertani, menyelamatkan lingkungan, menolak tambang, malah dibunuh. Solidaritas penuh untuk Salim Kancil,” kata Henry Saragih di Jakarta 

(29/09).
Henry menyampaikan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pihak kepolisian Republik Indonesia untuk 

mengusut tuntas kasus ini, menangkap pelaku, dan dalang pembunuhan keji ini.
“Negara harus hadir dan mengungkap pembunuhan atas Salim Kancil, petani penyedia pangan, penjaga lingkungan, yang justru dihilangkan 

keberadaannya. Nyawa petani ditukar dengan tambang pasir, ini sangat miris,” tegasnya.
Henry melanjutkan, DPP SPI juga meminta kepada Komnas HAM untuk menyelidiki kasus dengan membentuk tim investigasi khusus.
“Yang paling utama adalah pemerintah harus segera melaksanakan pembaruan agraria, melakukan redistribusi 9 juta hektar lahan untuk 

petani kecil, agar konflik-konflik berdarah seperti ini tidak terulang kembali di masa depan,” lanjutnya.
Henry meneruskan, petani butuh jaminan keamanan untuk kehidupannya, untuk menegakkan kedaulatan pangan–menyediakan makanan ke 

piring-piring kita.
“Ini jelas adalah pelanggaran hak asasi petani. Negara membiarkan nyawa Salim Kancil terancam dan hilang. Padahal petani dan warga sekitar 

sudah melaporkan ancaman pelanggaran ini beberapa minggu sebelumnya,” sambungnya.
“Kejadian ini bukan yang pertama, dan pasti bukan yang terakhir. Selama hak atas tanah belum diredistribusi ke petani, selama pemerintah–

terutama pemerintah daerah–masih mengutamakan modal tambang dan perkebunan, konflik agraria macam di Tulungagung akan terus ada,” 
tambah Henry.#
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Forum Agroekologi Internasional: 
Petani Kecil Luncurkan Visi Bersama

NYELENI, MALI.  Dalam sebuah laporan terbaru, untuk pertama kalinya produsen pangan skala kecil mempresentasikan visi bersamanya tentang 
agroekologi untuk kedaulatan pangan ke pemerintahan-pemerintahan dunia di Komite Ketahanan Pangan Dunia. Para petani tersebut mewakili 
70% dari produsen pangan dunia, mereka mendesak transformasi segera dari sistem pertanian pangan menuju agroekologi.

"Agroekologi dilakukan oleh produsen pangan skala kecil yang menghasilkan pengetahuan lokal, mempromosikan keadilan sosial, memelihara 
identitas dan budaya dan memperkuat kelayakan ekonomi dari daerah pedesaan," kata laporan dari Forum Internasional untuk Agroekologi di 
Nyeleni Center, Mali. 

Foto: Forum Internasional Agroekologi di Nyeleni Center, Mali (November 2015).

bersambung ke halaman 9
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Tuntut Solusi Krisis Iklim, Petani Sedunia 
akan Berkumpul di COP 21 Paris
BAGNOLET, PERANCIS. La Via Campesina 
sebagai gerakan petani internasional akan 
melakukan pengerahan massa, menyusul 
perhelatan COP 21 di Paris, Perancis, 30 
November - 12 Desember 2015. COP 21 
sendiri adalah sebutan untuk Konferensi 
Perubahan Iklim yang dilaksanakan oleh 
PBB melalui badan khususnya yakni 
UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB 
tentang Perubahan Iklim).

Josie, anggota Komite Koordinasi 
Internasional (ICC) La Via Campesina asal 
Perancis menyampaikan, COP 21 ini menjadi 
sangat penting dihadiri oleh perwakilan 
petani dari seluruh dunia, karena petani 
kecil adalah korban krisis iklim, sekaligus 
memiliki solusi pasti melawan krisis iklim.

"Selama ini COP hanya dan selalu 
didominasi oleh negara-negara industri 
yang sibuk membicarakan kompensasi 
atas emisi yang dihasilkan oleh negaranya, 
bukan menghasilkan solusi pasti," kata Josie 
(04/11).

Adapun perwakilan petani sedunia 
anggota La Via Campesina akan memulai 
rangkaian kegatannya mulai 4 Desember 
2015.

"Yang sudah dipastikan adalah mereka-
mereka anggota La Via Campesina dari  30 
negara, yaitu Zimbabwe, Afrika Selatan, 
Republik Demokratik Kongo, Gambia, 
Kongo, Kanada, Nikaragua, Guatemala, Kuba, 
Haiti, Kolombia, Brasil, Peru, Palestina, 
Indonesia, Korea Selatan, Bangladesh, Nepal, 
Jerman, Perancis, Turki, Rumania, Spanyol, 
Denmark, Austria, Finlandia, Inggris, Italia, 
Portugal, Belgia, dan Swedia," kata Josie 
yang juga pemimpin ormas tani Perancis 
Confederation Paysanne (anggota La Via 
Campesina).

Josie menambahkan, para petani La 
Via Campesina akan melakukan beberapa 
acara paralel dengan COP 21 yang tempat 
penyelenggaraan pas di samping gedung 
perhelatan COP 21.

"Pesan kita adalah kedaulatan 
pangan sebagai jawaban dari krisis iklim, 
laksanakan pertanian agroekologi yang 
ramah lingkungan yang dilaksanakan 
oleh keluarga petani kecil dan tinggalkan 
pertanian berbasis industri dan input-
kimia yang menghancurkan alam dan 
menghilangkan kedaulatan petani," 
tambahnya.
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"Agroekologi adalah politik; itu mengharuskan kita untuk menantang dan mengubah struktur kekuasaan dalam masyarakat. Kita perlu 
menempatkan kontrol benih, keanekaragaman hayati, tanah dan wilayah, perairan, pengetahuan, budaya dan barang-barang di tangan orang-
orang yang memberi makan dunia, " dikutip lagi dari laporan tersebut.

Visi bersama ini dikembangkan di forum bersejarah melalui dialog antara produsen pangan seperti petani dan nelayan kecil, petani 
tak bertanah, buruh pedesaan, masyarakat adat, pemburu dan pengumpul, penggembala, masyarakat nomaden, masyarakat perkotaan dan 
konsumen. Mereka memperingatkan kooptasi perusahaan terhadap agroekologi melalui inisiatif seperti Pertanian Iklim Cerdas. Upaya ini untuk 
mendefinisikan kembali agroekologi sebagai seperangkat sempit teknologi tanpa menantang sistem pangan berbasis industri, atau struktur 
kekuasaan yang ada.

Produsen pangan skala kecil menuntut pembuat kebijakan menghormati dan memperkuat proses agroekologi mereka daripada mendukung 
kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan konsep agroekologi itu sendiri.

Para produsen pangan yang hadir dan mempresentasikan visi bersama ini dalam Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan 
Pangan akan terus mempromosikan visi bersama ini, termasuk di Seminar Regional Komite Ketahanan Pangan dan FAO tentang Agroekologi pada 
November 2015.

Laporan ini adalah awal dari dialog yang berkembang oleh gerakan sosial untuk membangun dunia yang lebih baik berdasarkan pada 
penghormatan, keadilan sosial dan solidaritas.Mereka menyerukan kepada seluruh organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan untuk 
agroekologi dan mendukung Deklarasi Forum Internasional untuk Agroekologi!#

Sambungan dari hal. 7
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Konsumsi Pangan Lokal, Bentuk Sunah Rasul: 
Hari Pangan Sedunia di Bengkulu

BENGKULU. Serikat Petani Indonesia (SPI) merayakan Hari Pangan Sedunia di Bengkulu dengan gerakan makan pangan lokal. Selain bertani kopi, 
para petani SPI Bengkulu juga menanam jagung dan umbi-umbian sebagai solusi mengurangi konsumsi beras. Di Bengkulu, setiap 1 Muharram 
masih ada kebudayaan mengonsumsi umbi-umbian dan jagung selama satu bulan.

Peringatan Hari Pangan Sedunia di Bengkulu dilaksanakan pada Kamis (22/10). Ketua Umum SPI Henry Saragih, bersama Hendarman (Ketua 
BPW SPI Bengkulu), Sasmitra (Ketua BPC SPI Kabupaten Kepahiang), serta puluhan jajaran pengurus dan anggota. Hadir juga pada peringatan ini 
anggota Koperasi SPI yang mengolah kopi dan sembako.

“Mengonsumsi barang atau pangan lokal adalah salah satu bentuk sunah Rasul Allah Muhammad SAW,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum SPI. 
“Ini bisa kita sarikan dari hadits yang menyatakan bahwa kita harus makan dengan tangan kanan dan juga yang terdekat–menurut HR. Ahmad,” 
kata dia lagi.

“Itu sebabnya petani di Bengkulu tak melulu terkait beras,” terang Hendarman. Sasmitra menambahkan, “Di sini, selain beras, kami menanam 
kopi, sayur, obat-obatan serta kayu dalam satu hamparan.”

Dalam perayaan Hari Pangan Sedunia tersebut, jajaran SPI mengadakan pendalaman tentang koperasi dan budaya pangan lokal di Bengkulu. 
Peserta juga mengunjungi kebun kopi, koperasi dan memanen sayuran bersama.

“Daerah Bengkulu ini salah satu yang kurang menderita kekeringan. Masih banyak daerah yang teraliri air, terutama karena hutan masih 
terjaga,” kata Henry Saragih.

“Di Bengkulu, kami selalu merawat hutan. Tanaman kopi selalu dirindangi dengan bayangan pohon-pohon yang lebih tinggi,” ujar Hendarman.
“Sementara itu, umbi-umbian, sayur selalu siap kami pasok. Sekarang ini sedang musim labu jipang–harganya pun sedang bagus,” sambung 

Sasmitra.
Menurut laporan DPW SPI Bengkulu, koperasi terus berjalan dan sedang mengatur manajemen untuk stok kopi dan pemasaran langsung. 

Sementara itu, kebutuhan sembako dan dapur anggota juga menjadi salah satu aktivitas. “Koperasi kopi dan sembako menjadi solusi praktis untuk 
pemberdayaan ekonomi petani Bengkulu,” ujar Hendarman lagi.

“Tak lupa, kami pun sudah bisa mengolah pascapanen kopi. Dalam bagian tertentu, kopi tersebut juga tak hanya kami pasarkan–tapi kami 
konsumsi sendiri,” kata Sasmitra. “Petani juga butuh minum kopi yang mutunya bagus,” ujar mereka yang sudah memiliki beberapa alat pengolah 
dan minum kopi.

“Tak lupa, selain konsumsi pangan lokal untuk kedaulatan pangan, menggerakkan ekonomi pedesaan, ini juga sesuai dengan sunah rasul–Nabi 
Muhammad SAW,” tutup Henry Saragih.#

Foto: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih berdiskusi menyambut Hari Pangan Sedunia bersama petani kopi SPI Bengkulu di 
lahan kopi.

PERTANIAN KECIL BERBASIS KELUARGA 
JALAN KELUAR KRISIS PANGAN
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Hari Pangan Sedunia di Sumatera Selatan: 
Umbi dan Susu Kerbau Pampangan 
Jadi Andalan Petani

PALEMBANG. Lanjut ke Sumatera Selatan, Serikat Petani Indonesia (SPI) merayakan Hari Pangan Sedunia di Desa Bangsal, Pampangan, Kabupaten 
Ogan Komering Ilir. Di sini, pangan lokal yang jadi andalan adalah umbi-umbian dan susu kerbau Pampangan.

Pada Sabtu (24/10), anggota SPI berbondong-bondong merayakan Hari Pangan Sedunia bersama Ketua Umum SPI, Ketua SPI Sumatera 
Selatan dan Ketua-ketua Cabang SPI di seluruh kabupaten Sumatera Selatan. Tak lupa hadir pula Kepala Desa Bangsal dan tokoh-tokoh 
masyarakat.

Pangan lokal yang menjadi bintang dalam perayaan kali ini adalah olahan pangan dari susu kerbau Pampangan.
“Kerbau rawa adalah salah satu ikon asli dari Desa Kuro Pampangan yang terus berusaha dilestarikan oleh kaum tani di sini,” ujar Ahmad 

Fitriyadi, Ketua BPW SPI Sumatera Selatan.
“Untuk perayaan Hari Pangan Sedunia 2015, kami mengolah hasil susu kerbau Pampangan ini menjadi serikaya dan puan susu,” ujar Fitriyadi 

lagi.
“Agar tak mengimpor beras, SPI selalu menganjurkan diversifikasi pangan: carilah pengganti beras. Nah di Pampangan ini, pangan lokal 

pengganti beras adalah umbi-umbian,” terang Henry Saragih, Ketua Umum SPI.
Kegiatan perayaan Hari Pangan Sedunia di Sumatera Selatan dilaksanakan di MTs Ibnul Falah (yang terjemahannya adalah anak kemenangan–

atau anak petani) di Desa Bangsal. Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) ini didirikan oleh para petani yang difasilitasi oleh 
Kepala Desa Pak Hasan secara swadaya.

Sekolah MTs ini memiliki arti anak petani karena sebagian besar orang tua peserta didik adalah petani. Sekolah ini bertujuan agar anak para 
petani tidak perlu keluar desa untuk sekolah. Karena ketika air pasang, biasanya sangat sulit untuk anak-anak agar bisa pergi ke sekolah. Sekarang, 
anak-anak tak perlu khawatir karena lokasi sekolah mereka sudah sangat dekat.

Selain sekadar perayaan dan kumpul petani, gerakan konsumsi pangan lokal di Sumatera Selatan menjadi solusi konkret dari kebakaran dan 
kekeringan lahan yang marak di provinsi ini.

“Petani kecil anggota SPI bukan pembakar lahan. Kamilah penjaga lahan pertanian dengan mode produksi agroekologis yang ramah 
lingkungan,” lanjut Fitriyadi.

“Umbi-umbian, peternakan kerbau, bersama padi dan tanaman sayur adalah bentuk diversifikasi di lahan. Bukan monokultur yang merusak 
seperti perkebunan sawit,” terang dia lagi.

Sayangnya, kebakaran dan pembukaan lahan perkebunan ini pun berdampak pada kerbau di Pampangan.
“Kini sulit mengembangkan kerbau Pampangan karena terdesak lahan perkebunan. Petani kami pun cukup terganggu dengan kabut asap,” 

tutup dia.#

Foto: Kerbau Pampangan, kerbau rawa asli dari Desa Kuro Pampangan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
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Budaya “Ngerowot” untuk 
Kedaulatan Pangan

PRINGSEWU. Untuk memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober setiap tahunnya, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung menyelenggarakan diskusi bertemakan “Cintai Pangan Lokal dan Lindungi Hak-Hak Asasi Petani” di 
Pringsewu (19/10).

Dalam diskusi yang dilaksanakan di sekretariat DPW SPI Lampung ini, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, berdasarkan 
kebudayaan sudah saatnya untuk kembali memasifkan kampanye budaya “ngerowot”.

“Budaya ngerowot adalah budaya berhenti mengkonsumsi nasi dan menggantinya dengan tanaman “polo pendem”; polo endem yaitu 
tanaman pangan yang terdapat di bawah tanah seperti umbi-umbian,” kata Henry.

Henry melanjutkan, dengan budaya ngerowot kita bisa menghentikan impor pangan terutama beras dan gandum serta mengurangi konsumsi 
beras secara nasional.

“Dengan mengaplikasikan budaya ngerowot ini maka kita akan semakin mencintai pangan lokal yang ada di daerah kita, jadi kita tidak 
tergantung pada beras saja, dan ini tentu saja sejalan dengan konsep kedaulatan pangan,” paparnya,

Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Lampung, Muhlasin, menambahkan, petani di Lampung sudah menanam jagung 
sebagai pangan alternatif untuk mengurangi konsumsi beras. Akan tetapi, kekeringan hebat melanda dan mengakibatkan tanaman jagung 
mengering, mati, dan gagal panen.

“Disinilah peran pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) No. 19 Tahun 2013 
disebutkan bahwa jika petani mengalami gagal panen, petani mendapatkan ganti rugi dari pemerintah,” kata Muhlasin.

Meski demikian, Muhlasin menambahkan, bencana kekeringan ini janganlah dijadikan alasan pemerintah untuk melakukan impor beras satu 
jutaan ton dari Vietnam.

“Kita SPI menolak impor beras, masih banyak pangan lokal yang bisa dijadikan pengganti beras,” tambahnya.#

Foto: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam diskusi diskusi bertemakan “Cintai Pangan Lokal dan Lindungi Hak-Hak Asasi 
Petani” di Pringsewu, Lampung (19/10).



PEMBARUAN TANI
EDISI 141

NOVEMBER 2015
L A W A N  N E O L I B E R A L I S M E 13

Petani dan Mahasiswa Se-Sumatera 
Utara Rayakan Hari Pangan Sedunia

MEDAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) merayakan peringatan Hari Pangan Sedunia 
dengan mengadakan diskusi bertemakan “Cintai Pangan Lokal, Lindungi Hak Asasi Petani” di Medan (24/10).

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaidah menyampaikan, peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini adalah momen yang 
pas untuk menegaskan bahwa Indonesia, terkhusus Sumatera Utara memiliki banyak pangan lokal, yang bisa menjadi makanan pokok pengganti 
beras.

“Contohnya, para petani SPI di Kabupaten Langkat saat ini adalah produsen singkong atau ubi kayu yang memiliki kualitas nomor satu. Ubi 
ini bisa dijadikan pengganti beras, dan bisa diolah menjadi beragam bahan makanan, dan tepungnya bisa kita olah sehingga kita tidak lagi terlalu 
banyak mengkonsumsi (tepung) gandum impor. Jadi kita tak tergantung kepada beras saja,” kata Zubaidah.

Untuk itu menurut Zubaidah, pemerintah harus melindungi dan menjami hak-hak asasi petani sehingga petani merasa aman dan terlindungi 
dalam memproduksi pangan yang mampu menegakkan kedaulatan.

“Sediakan lahannya untuk bertani, jamin harga jual produknya, jangan kriminalisasi petaninya,” imbuh Zubaidah kepada seratusan peserta 
diskusi yang berasal dari berbagai kabupaten di Sumatera Utara.

Sehari sebelumnya, Jumat (23/10), sekumpulan mahasiswa dan pemuda tani yang tergabung dalam Sumatera Youth Food Movement (SYFM) 
juga mengadakan diskusi memperingati Hari Pangan Sedunia.

Dalam diskusi yang mengambil tema “Menolak Impor Beras dan Mempertanyakan Realisasi Program Kedaulatan Pangan Pemerintah” 
Randa Sinaga inisiator SYFM menyampaikan pemuda dan mahasiswa harus terus berada di posisi terdepan dalam menyuarakan dan membela 
kepentingan petani.

“Untuk itu kita menolak tegas rencana pemerintahan Jokowi-JK yang berniat melakukan impor beras dari Vietnam sebanyak satu jutaan ton,” 
katanya.

Randa menambahkan, niatan impor beras pemerintah tersebut tentu saja akan menodai program kedaulatan pangan pemerintahan Jokowi-JK 
yang sebelumnya sudah tercantum dalam Nawa Cita dan RPJMN.

“Justru yang harus disegerakan adalah mendistribusikan lahan-lahan terlantar kepada petani tak bertanah yang merupakan bagian dari 
program pembaruan agraria,” tambahnya.#

Foto bersama petani perempuan anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) setelah mengadakan diskusi bertemakan “Cintai Pangan Lokal, Lindungi Hak 
Asasi Petani” di Medan (24/10).
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Pilih Calon Kepala Daerah yang Tolak 
Alih Fungsi Lahan Pertanian

MEDAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan 
dan Yayasan Sintesa melaksanakan sosialisasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan 2015 bagi petani se-kota Medan di Kebun Kolektif 
Tani Kreatif di bilangan Jalan Eka Rasmi, Medan Johor (24/10).

Ketua SPI Sumatera Utara Zubaidah menyampaikan, petani seharusnya memilih calon walikota dan wakilnya yang mampu mendukung 
pertanian perkotaan, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, serta mendukung kedaulatan pangan di kota Medan.

“Di Medan sendiri masih banyak terdapat lahan pertanian produktif. Walikota dan wakil terpilihnya nanti jangan sampai mengizinkan alih 
fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri, ini yang paling penting, dan ini sudah diatur di Undang-Undang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan No. 41 tahun 2009,” imbuhnya.

“Dan akan lebih afdhol lagi kalau Walikota dan wakil terpilih nanti langsung menetapkan perda turunan dari UU No.41 Tahun 2009 yang 
isinya bisa mempidanakan oknum-oknum yang mngalihfungsikan lahan pertaniannya, sekaligus UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani yang mewajibkan negara menyediakan lahan seluas dua hektar bagi petani tak bertanah,” paparnya.

Hal senada disampaikan Direktur Yayasan Sintesa, Afrizal Kurniawan. Ia mengemukakan, berdasarkan data dari Pemko Medan per Februari 
2015, luas lahan pertanian yang dimiliki kota Medan mencapai 6.183 hektar yang terdiri dari lahan sawah 1.778 hektar dan lahan kering seluas 
4.395 hektar

“Luas lahan pertanian ini jangan sampai berkurang lagi. Oleh karena itu kami di Sintesa mendukung komitmen teman-teman petani yang 
hanya akan memilih calon walikota yang menolak alih fungsi lahan pertanian,” kata Afrizal.

Dihubungi di tempat terpisah, Komisioner KPU Kota Medan Divisi Sosialisasi Edi Suhartono menyampaikan, acara sosialisasi bersama 
petani se-kota Medan ini adalah bagian dari rangkaian acara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada 
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan, 9 Desember 2015 nanti.

“Minggu lalu kami laksanakan dengan nelayan, minggu ini dengan petani, semoga acara sosialisasi ini menekan tingkat golput di kota Medan,” 
ungkapnya.#

FOTO: Sosialiasasi pilkada serentak untuk petani yang diselenggarakan atas kerjasama Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara, Yayasan Sintensa, 
dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamadya Medan di Medan (24/10).

PERTANIAN AGROEKOLOGI SOLUSI KRISIS IKLIM



MENDATAR
2. Global Positioning System    4. Satuan mata uang    6. Sejenis ular    9. Satuan luas    11. Tanda nomor 
kendaraan daerah Magelang dan sekitarnya    12. Alat perekat    13. Pohon kelapa    14. Satuan hambatan 
listrik    15. Benua    17. Air berasa kecut    19. Bagian dari tumbuhan    21. Bercampur    23. Sejenis buah    
24. Juga, demikian    25. Berdiri berderet menunggu giliran    27. Petapa di biara    29. Periksa, selidik    
34. Abu-abu (Inggris)    36. Sejenis mineral menyerupai kaca    37. Tidak diperdulikan, acuh    38. Mutlak 
dimiliki petani     39. Gembira    40, Nahdlatul Ulama    41. Undang-Undang    43. Galangan kapal    44. Provinsi 
di Indonesia    45. Hak Asasi Petani    46. Kabar burung 
    
MENURUN
1. Provinsi termuda di Indonesia    2. Gaung    3. Gelar kesarjanaan    5. Pemancaran cahaya, panas    6. Tanda 
nomor kendaraan Sumatera Barat    7. Kerbau kecil, banyak di Sulawesi    8. Lagu daerah khas Papua 
10. Buah hati pasangan    11. Daerah    16. Pakaian khas India    18. Suku pedalaman di daerah sekitar Jambi
20. Terletak diantara dua benda    22. Tidak biasa    26. Panganan dari gandum    28. Tumbuhan berklorofil, 
hidup di dalam air    30. Yang digunakan untuk memikat atau menangkap sesuatu    31. Benda keras, padat
32. Sangsi berupa uang    33. Bagian tubuh    35. Memiliki keinginan kuat untuk bertemu    40. Notabene
42. Universitas negeri di Indonesia
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PETANI BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN

korporasi pangan sudah 
menguasai lahan sangat 
luas sekali,” kata Henry saat 
menjadi pembicara dalam 
Seminar Nasional bertajuk 
“Tinjau Akademis, Konsepsi, 
dan Strategi Kedaulatan 
Pangan” yang dilaksanakan 
oleh Himpunan Mahasiswa 
Ilmu Tanah, Fakultas 
Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor, di Bogor (10/10).

Henry melanjutkan 
pemerintah harus 
mengubah orientasi 
produksi pertanian 
Indonesia untuk 
kepentingan nasional 
bukan untuk kepentingan 
ekspor. Karena itu, 
perkebunan kelapa sawit 
yang sudah terlampau luas 
dan kelebihan produksi 
harus dikurangi. Tanah 
perkebunan kelapa sawit 
harus di konversi menjadi 
tanaman pangan, dan hutan 
serta padang gembala.

“Harus dicatat luas 
perkebunan kelapa sawit 
Indonesia dua kali lipat 
dari Malaysia, namun 
produksinya hampir 
sama. Untuk pulau Jawa 
sudah tidak boleh lagi ada 
perkebunan kelapa sawit 
dan karet,” tuturnya.

Henry menambahkan 
kelembagaan petani 
yang ada sekarang harus 
ditinjau sesuai Undang-
Undang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani No. 19 
tahun 2013 dan hasil sidang 
MK. Karena kelompok tani 
(poktan) dan gabungan 
kelompok Tani (gapoktan) 
yang ada sekarang ini sudah 
tak memadai.

“Banyak bantuan 
pemerintah yang salah 
sasaran dan tak sampai ke 
sasaran,” tambahnya.#

Sambungan dari hal. 3

www.spi.or.id
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Aksi Hari Pangan 2015: Cintai Pangan 
Lokal, Lindungi Hak-Hak Asasi Petani

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama API , IHCS , ISMPI, POPMASEPI, FKK HIMAGRI, HMPTI, dan FPPI menggelar aksi peringatan Hari 
Pangan Sedunia di Jakarta (15/10).

Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI menyampaikan, Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini 
masih disibukkan dengan berbagai masalah, seperti kemiskinan, konflik agraria, kelaparan, alih fungsi lahan pertanian dan kekurangan gizi yang 
disebabkan ketidakmampuan dalam pengelolaan pangan berbasis pada kedaulatan pangan.

“Petani sebagai garda terdepan dalam kegiatan produksi pangan juga masih dibenturkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang secara 
sistemik memiskinkan petani. Perlu dicermati dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indonesia membuka kran impor besar-besaran berbagai 
macam komoditas pangan, seperti kedelai, gandum, beras, jagung, dan daging sapi yang justru melemahkan dan menghilangkan kedaulatan 
pangan,” papar Agus Ruli.

Ferry Widodo, perwakilan Aliansi Petani Indonesia (API) mengemukakan, pada hakikatnya sumber karbohidrat tidak hanya berasal dari 
beras saja. Perubahan pola konsumsi untuk kembali kepada pangan lokal merupakan solusi yang nyata.

“Akan tetapi, pemerintah memilih jalan pintas untuk melakukan kebijakan impor. Kebijakan impor pangan secara jelas tidak mewujudkan 
kedaulatan pangan,” imbuhnya.

“Kekurangan stok Bulog yang hanya 1,7 juta ton dan penurunan produksi akibat kekeringan yang disebabkan El Nino menjadi alasan 
pemerintah untuk memuluskan langkah impor,” lanjutnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan pangan sesuai dengan amanat Nawacita, massa aksi mendesak pemerintah untuk segera 
melaksanakan pembaruan agraria mendistribusikan 9 juta hektar lahan, mengubah pola konsumsi ke pangan lokal, menghentikan impor pangan, 
menghentikan penggunaan benih yang diproduksi korporasi, menggunakan pupuk organik, hingga menerapkan sistem pertanian agroekologi.

“Serta mengubah kelembagaan petani sesuai UU No.19 Tahun 2013 dan putusan MK 87/PUU-XI/2013, mensinergikan Bulog dengan koperasi 
dan usaha-usaha tani, serta mengubah orientasi pasar pertanian untuk kepentingan nasional,” tambah Agus Ruli.#

FOTO: Aksi memperingati Hari Pangan Sedunia oleh SPI bersama API , IHCS , ISMPI, POPMASEPI, FKK HIMAGRI, HMPTI, dan FPPI menggelar aksi peringa-
tan Hari Pangan Sedunia di Jakarta (15/10).


