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Seorang petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) sedang menyiram lahannya yang semakin terdesak dengan dibangunnya bangunan-
bangunan beton yang menjulang tinggi. (Foto oleh Ali Fahmi).
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Beras di pasar eceran Bitung, Indonesia (Kredit foto: Rick Collier)

JAKARTA. Akhir Januari ini, Indonesia kembali gaduh akibat gejolak harga pangan. Tercatat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, 
diantaranya beras dan daging. Fenomena gejolak harga pangan ini bukan yang pertama Indonesia alami. Tercatat di awal tahun 2015, 2014 juga 
harga beras mengalami gejolak. Dari pantauan Serikat Petani Indonesia (SPI), tentu ada yang salah baik dari persediaan, rantai pasok maupun 
distribusi. Untuk yang terakhir, jika barang ada, maka ada masalah yang membuat produksi pangan tidak bisa mengalir ke konsumen. Terkait 
beras, harga cenderung naik jika pemerintah tidak memiliki cadangan stok (buffer stock) yang cukup.

“Pemerintah harus mulai evaluasi stok beras Bulog, karena stok minimum saat ini gampang diakali pedagang,” terang Henry Saragih, Ketua 
Umum SPI di Jakarta pagi ini (31/01).

“Tingkat konsumsi kita besar, seharusnya Bulog memiliki cadangan yang lebih signifikan agar bisa menghempang spekulasi,” ujar Henry lagi.
Seperti yang kita tahu, cadangan beras untuk negara-negara “pemakan” beras relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Thailand contohnya, 

bisa sekitar 17 juta ton (dari 67 juta jiwa populasi atau 1:4). Malaysia 300 ribu ton (dari 30 juta jiwa, 1:100). Filipina 930.000 ton (dari 102 juta 
jiwa, 1: 110). Bandingkan dengan Indonesia: 1,3 juta ton dari total 250 juta jiwa. 1:192.

Harga Pangan Naik, Segera Bentuk 
Badan Pangan Nasional



PEMBARUAN TANI
EDISI 144

FEBRUARI 2016P E M B A R U A N  A G R A R I A 3

(Foto) Petani perempuan sedang berladang di sawahnya.

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id

“Dari perbandingan ini, selayaknya Bulog punya cadangan 2,5 hingga 5 juta ton beras,” terang Henry.
Oleh karena itu menurut Henry, pemerintah harus segera membentuk badan pangan nasional sesuai dengan perintah UU Pangan No. 18/ 

2012.
“Ini untuk mengintegrasikan kebijakan pangan di Indonesia yang saat ini parsial, di antara kementerian pertanian, perdagangan, dan bulog 

berjalan masing-masing. badan pangan nasional ini sesuai dengan amanatnya harus langsung ke presiden supaya kedaulatan pangan tercapai,” 
paprnya.

Henry melanjutkan, Bulog harus dikembalikan fungsinya sebagai badan penyangga pangan nasional yang tidak mesti bertanggung jawab ke 
Menteri BUMN, namun ke badan pangan nasional tersebut.

“Bulog hars melengkapi perangkatnya operasional organisasinya untuk bisa mempunyai stok pangan yang besar, dan sanggup menjangkau ke 
seluruh daerah di Indonesia,” katanya.

Pemerintah juga perlu mengkaji dampak kekeringan yang masih dialami beberapa daerah. Bulog juga perlu relaksasi dan membeli lebih 
banyak, langsung dari petani. Ini terkait dengan aturan/standar ketat Bulog yang sering tak bisa membeli langsung.

Selanjutnya, Kementerian pertanian segera memperbaiki data produksi pertanian dan peningkatan produksi pertaniannya dengan 
menjalankan pembaruan agraria dan mengembangkan pertanian yang ekologis untuk memenuhi kebutuhan nasional demi tegaknya kedaulatan 
pangan nasional.

“Akhirnya, ya aparat kepolisian tinggal mencari spekulan. Yang bermain, langsung tindak saja. Karena spekulan ini yang menjadi dalang 
kenaikan harga pangan pada 2008 lalu,” tutup Henry.#
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Target Pengentasan Kemiskinan 
Pemerintah 2015 Meleset, Akar Masalah 
Di Pertanian, Pedesaan

JAKARTA. Capaian pemerintahan Jokowi – JK untuk target pengentasan kemiskinan tahun 2015 meleset. Target pengurangan kemiskinan tersebut 
seharusnya sebesar 9,5 hingga 10,5 persen, atau jika dikonversi ke jumlah penduduk sekitar 900 ribu hingga 3,46 juta jiwa. Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan bahwa tahun 2015 pemerintah hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 80 
ribu atau 0.09 persen.

Hal tersebut didasarkan atas Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Januari 2016, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin 
(penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan September 2015 mencapai 28,51 juta 
orang (11,13 persen).

Namun bila dibandingkan dengan bulan September 2014, sejatinya angka kemiskinan pada bulan September 2015 ini mengalami kenaikan. 
Jumlah penduduk miskin di desa dan di kota selama setahun terakhir ini sama-sama mengalami peningkatan. Di kota bertambah 260 ribu, dan di 
desa bertambah lebih banyak: 520 ribu jiwa.

SPI juga mencatat bahwa peningkatan angka kemiskinan dalam kurun waktu September 2014 dan September 2015 ini banyak disebabkan 
oleh faktor harga pangan, di antaranya beras, rokok, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan tahu.

Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan terkhusus di perdesaan pada September 2015 tercatat sebesar 73,07 
persen, sedangkan lainnya adalah faktor bukan makanan, terkhusus perumahan, bahan bakar, listrik, dan pendidikan.

“Krisis harga beras di awal tahun 2015 juga berkontribusi tinggi dalam peningkatan jumlah penduduk miskin–terutama di pedesaan, karena 
selain menjadi produsen, petani juga menjadi konsumen pangan,” jelas Henry Saragih, Ketua Umum SPI.

Henry melanjutkan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga mendorong kenaikan harga pangan maupun non pangan lainnya. 
“Dengan kenaikan biaya kebutuhan tersebut, hasil penjualan panen petani kurang mampu meningkatkan daya beli dan lebih jauh kesejahteraan 
mereka,”

“Kita bisa lihat perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) selama tahun 2015 yang tidak pernah lebih dari 103. Bahkan NTP tanaman pangan 
dan petani perkebunan mengalami penurunan di akhir tahun, yang artinya daya beli petani sangat lemah,” ujar dia.

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin  Desa & Kota (juta jiwa) September 2014 – September 2015. Sumber: Laporan BPS, diolah SPI
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Daerah pedesaan yang merupakan sentra pertanian justru terus menjadi kantong kemiskinan.
Di sisi lain, ternyata jumlah tenaga kerja sektor pertanian masih lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor perdagangan, 

industri, jasa dan sektor-sektor lainnya.
“Dari total 114,8 juta orang penduduk yang bekerja pada Agustus 2015, sebanyak 37,75 juta (sekitar 32 persen dari total penduduk yang 

bekerja) menyandarkan lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian,” papar Henry.
Karena itu, Henry Saragih menggarisbawahi bahwa akar masalah dari kemiskinan dalam konteks Indonesia adalah sektor pertanian, dan 

pedesaan.
“Ini lingkaran setan. Petani tak hidup layak, lalu produksi dan kedaulatan pangan terancam, terus inflasi, dan tingkat kemiskinan naik. Petani 

lagi jadi korbannya.”
SPI menyatakan setidaknya ada dua pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan terkhusus di 

perdesaan.
Pertama, bahwa tingginya angka tenaga kerja sektor pertanian, namun dalam kondisi miskin disebabkan oleh produksi pertanian yang 

hasilnya tidak cukup untuk pendapatan yang layak.
Salah satu resep jitu memutus lingkaran setan ini adalah program Nawa Cita untuk reforma agraria, yakni meredistribusi tanah sebesar 9 juta 

hektar. Petani tentu menjadi porsi terbesar.
“Memang ada solusi cepat seperti program raskin, kartu kesehatan, kartu pendidikan untuk keluarga tani–namun jika solusi menengah-

panjang tak dilakukan, keadaan kemiskinan pedesaan akan tak kunjung membaik,” terang Henry lagi.
Namun sayangnya, rencana redistribusi 9 juta hektar lahan pun masih belum jelas implementasinya di tahun 2016. Henry menjelaskan, “Ini 

sudah sangat mendesak. Fakta tentang kemiskinan pedesaan 2015 harus jadi cambuk untuk pemerintah Jokowi-JK.”
Kedua, bahwa kecukupan produksi di sisi hulu belum menjamin kecukupannya di tangan konsumen. Oleh karena itu, sisi hilir harus menjadi 

perhatian utama pemerintah.
“Rantai dagang yang panjang, mafia pangan, kurangnya infrastruktur, serapan pasar lokal yang menguntungkan, adalah pekerjaan rumah 

kita yang menunggu cepat selesai,” Henry meneruskan. Sektor hilir juga perlu memberikan insentif, rangsangan kepada petani yang berproduksi. 
Bukan malah membuat kondisi makin keruh. “Perjanjian perdagangan bebas, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) contohnya: dalam waktu 
dekat akan membahayakan pasar lokal dan mengancam produk-produk pertanian kita,”

Henry menambahkan, “Pemerintah harus cerdas. Harus bisa melindungi petani dan ciptakan iklim yang bisa membuat sektor pertanian dan 
pembangunan pedesaan kita tumbuh.”

“Jika aman berproduksi dan ada insentif, sinyal positif dari konsumen lokal, akan makin banyak yang bertani. Daya beli akan meningkat. Roda 
ekonomi pedesaan pun berputar,” kata Henry.

“Kita harus selesaikan masalah kemiskinan ini pada akarnya: ya untuk majukan pertanian dan pembangunan pedesaan. Rakyat tani menanti 
segera,” tutup Henry. #

Grafik 2. Perkembangan NTP 2015 (tanaman pangan, hortikultura, & perkebunan rakyat). Sumber: Laporan BPS, diolah SPI

TANAH UNTUK PETANI PENGGARAP!
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SPI Pandeglang Selenggarakan 
Pendidikan Pertanian Agroekologi

PANDEGLANG. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Pandeglang, Banten menyelenggarakan pendidikan 
pertanian agroekologi di Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung, Pandeglang.

Dalam pendidikan yang diselenggarakan selama dua hari (5-6 Januari 2016) ini, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPC) SPI Pandeglang Asep 
Najmuddin menyampaikan, pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian petani dengan pola pertanian agroekologi yang ramah 
lingkungan untuk meningkatkan kemakmuran dan konsumsi pangan sehat.

“Ada sekitar 30 petani yang ikut dalam pendidikan ini yang berasal dari 10 basis SPI,” kata Asep di Pandeglang (07/01).
Asep menambahkan, materi pendidikannya mencakup beberapa hal seperti tentang pemulihan tanah beserta unsur hara tanah sampai 

pembuatan mikro organisme lokal (mol) dari berbagai jenis dari bahan-bahan lokal
“Ada juga praktek pembuatan pupuk kompos, hingga uji kesuburan tanah dengan teknologi tepat guna,” tambahnya.#

Foto bersama peserta pendidikan agroekologi di Pandeglang, Banten.

PERTANIAN AGROEKOLOGI UNTUK ATASI PERUBAHAN IKLIM
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Oleh Simone Adler (Other Worlds)

Yang kita perjuangkan adalah setiap petani - lebih dari 200 
juta - di planet ini. Orang-orang ingin bergandengan tangan dalam 
membangun suara global.

Perusahaan transnasional mendorong kebijakan di negara-
negara Afrika untuk industri pertanian dan penggunaan benih GMO, 
sementara merampas lahan dan mencuri sumber daya alam kami. 
Tidak ada yang harus datang dan memberitahu kami bagaimana untuk 
menghasilkan pangan.

Di La Via Campesina, kami percaya dalam mengendalikan 
tanah dan benih dan memproduksi makanan sehat yang kita 
inginkan, seperti yang kita inginkan. Tanggapan kami adalah 
untuk memperjuangkan kedaulatan pangan melawan perusahaan-
perusahaan transnasional ini yang terhubung ke G8 (Aliansi Baru 
untuk Ketahanan Pangan dan Nutrisi, yang tergabung ke G8), Aliansi 
untuk Revolusi Hijau di Afrika, Organisasi Perdagangan Dunia 
(WTO), dan perjanjian perdagangan bebas bilateral atau multilateral 
yang sama sekali tidak memperdulikan kebutuhan petani kecil atau 
masyarakat miskin.

La Via Campesina dibentuk [pada tahun 1993] ketika 
[sekelompok] petani bersatu untuk membentuk suara yang kuat 
dan strategi pada isu-isu yang membuat petani kecil menderita. 
Seiring waktu, La Via Campesina menjadi gerakan global untuk 
mengadvokasi kebijakan yang benar-benar memenuhi kebutuhan 
masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan berjuang melawan 
mereka-mereka yang menyengsarakan petani. Kami mengembangkan 
aksi global agroekologi, kedaulatan pangan, keanekaragaman 
hayati, benih, kedaulatan lahan - air - dan teritori, menghentikan 
perusahaan-perusahaan transnasional, keadilan iklim dan lingkungan, 
perdagangan, dan hak-hak asasi petani.

Via Campesina mengutamakan kepemimpinan perempuan. 
Perempuan, sebagai tulang punggung pertanian, tidak diajak 
untuk berkonsultasi dalam merumuskan kebijakan [pertanian] 
yang berdampak langsung terhadap kemampuan mereka untuk 

La Via Campesina Membangun 
Gerakan Internasional untuk 
Kedaulatan Pangan & Benih

Wawancara dengan Elizabeth Mpofu, Koordinator Umum La Via Campesina

Elizabeth Mpofu, Koordinator Umum La Via Campesina asal Zimbabwe Bersambung ke halaman 8
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menghasilkan makanan yang cukup untuk memberi makan keluarga kita. Di sebagian besar wilayah di mana Via Campesina hadir, pemimpinnya 
adalah perempuan. Perempuan secara aktif terlibat dalam merumuskan kebijakannya sendiri. Kami sedang membangun kapasitas perempuan 
dalam organisasi dari bawah ke atas.

Melindungi Benih Lokal di Afrika

Kita harus kembali ke sistem pertanian berbasis pengetahuan adat, sekarang disebut agroekologi, karena kita tahu bahwa sistem ini bekerja 
secara damai dengan alam dan tidak merusak lingkungan.

Anggota La Via Campesina mengatur pertukaran benih dan pameran yang memungkinkan petani untuk belajar bagaimana orang 
lain memproduksi dan memobilisasi mereka untuk bergabung dengan gerakan. Kami juga memprioritaskan membangun hubungan dan 
bekerjasama dengan politisi pro rakyat. Kami melobi pemerintah untuk menggabungkan dan melindungi adat, benih lokal kami ketika mereka 
mengembangkan kebijakan, sementara [menuntut] agar benih transgenik (GMO) tidak dipromosikan dan ditolak. Tentu saja, ini adalah tantangan 
besar karena [benih] industri perusahaan komersial memiliki banyak uang untuk diberikan ke pemerintah kita.

Tantangan terbesar untuk petani di Afrika adalah ancaman bagi pertanian dan benih lokal asli. Perusahaan-perusahaan transnasional dan 
revolusi hijau untuk Afrika telah memperkenalkan pertanian kontrak [di mana petani berkomitmen untuk memproduksi produk dengan cara 
tertentu dan perusahaan berkomitmen untuk membeli, tapi sering dengan dinamika kekuasaan yang tidak setara di mana petani menyediakan 
baik tanah dan tenaga kerja murah, tapi yang paling punya resiko tingi] dan benih transgenik tanpa transparan tentang efek buruknya. Petani kecil 
yang tidak punya sumber daya untuk menghasilkan pangan yang cukup ditekan untuk menerima kontrak ini dan sarana produksi baru. Mereka 
dipaksa untuk membayar kembali perusahaan untuk apa yang telah mereka terima [benih transgenik GMO atau pinjaman]. Jika musim tidak 
berjalan dengan baik, mereka dibiarkan menderita, ternak mereka pun terjual atau dipenjara karena tidak mampu membayar.

Hukum benih yang diselaraskan [yang membutuhkan benih secara resmi terdaftar untuk diperdagangkan, dan memperkenalkan hak 
kekayaan intelektual atas benih] memberikan tantangan lain di seluruh Afrika. Badan-badan regional seperti Pengembangan Masyarakat 

Sambungan dari halaman 7

Petani perempuan anggota La Via Campesina dalam aksi Forum Sosial Dunia 2011 lalu

Globalkan Perjuangan - Globalkan Harapan
viacampesina.org
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Elizabeth Mpofu (kedua dari kiri) sedang berbicara dalam Majelis Petani Perempuan Internasional La Via Campesina ke-4 yang menjadi rangkaian acara Konferensi 
Internasional ke-6 La Via Campesina di Jakarta, Juni 2013.

Afrika Selatan (SADC) dan Pasar umum untuk Afrika Timur dan Selatan (COMESA) sedang mengembangkan aturan yang akan meningkatkan 
ketersediaan benih komersial, hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan seperti Syngenta dan Monsanto. Benih lokal tradisional tidak 
diakui. Sementara itu, petani tidak diberikan informasi [tentang hukum] dan tidak diundang untuk berpartisipasi dalam proses perumusan 
kebijakan. Karena itu, kita dipaksa untuk mengambil tindakan dan menempatkan keprihatinan kami di atas meja.

Di Zimbabwe, anggota COMESA regional dan SADC, sangat terfokus pada hukum benih yang diselaraskan. Kami telah menyelenggarakan 
dialog dengan menteri-menteri terkait dan anggota parlemen tentang kebijakan dan bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mengembangkan 
sektor pertanian negara kita. ZIMSOFF (Forum Petani Kecil Organik Zimbabwe, Anggota La Via Campesina) telah memimpin proses ini, bersama-
sama dengan petani perempuan. Kami sudah sukses di daerah pedesaan, di mana kami memiliki workshop yang difasilitasi oleh Menteri tentang 
benih dan pengembangan koperasi pertanian Afrika.

Petani Kecil Dorong Deklarasi Universal Hak Asasi Petani

Banyak orang dan organisasi di luar Via Campesina sekarang mendukung Deklarasi Hak Asasi Petani dan berkampanye agar diterima oleh 
Dewan Hak HAM PBB dan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Internaional). Dukungan atas deklarasi hak asasi petani semakin besar di Dewan 
HAM PBB [sejak penyusunan deklarasi dimulai pada 2012]. Deklarasi yang luas ini mencakup isu-isu dari kebijakan pertanian yang mengakui hak-
hak asasi petani: privatisasi air, benih, dan energi, dan menghormati gender dalam pertanian. Ini telah menjadi perjalanan panjang tapi saya pikir 
kami benar-benar akan memenangkan penerimaan deklarasi oleh PBB.

Kami terorganisir dan tahu apa yang kami inginkan. Jika sindrom uang terus menguasai dunia, perjuangan tidak akan berakhir. Kami berjuang 
bersama-sama dan harus memperkuat perjuangan ini dengan bersama-sama pula.#

Globalkan Perjuangan - Globalkan Harapan
viacampesina.org
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"Globalkan Harapan" Bukan Hanya 
Slogan Tapi Strategi Politik

Konferensi Midterm La Via Campesina, 21-25 Februari 2016, Turki

TURKI. Dari 21-25 Februari, La Via Campesina melangsungkan Konferensi Jangka Menengah (Midterm), termasuk Majelis Perempuan dan Majelis 
Pemuda, di Seferihisar di Turki. Konferensi midterm ini diadakan antara dua dan tiga tahun setelah Konferensi Internasional, sebagai kesempatan 
untuk mengevaluasi kerja dan untuk menindaklanjuti tindakan dan komitmen yang diputuskan pada Konferensi Internasional sebelumnya. 
Konferensi Internasional terakhir diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, 2013. Lebih dari 100 petani, perempuan, perwakilan petani dan 
organisasi petani skala kecil dari seluruh dunia hadir dalam konferensi midterm ini.

Di Turki, organisasi tuan rumah penyelenggara konferensi midterm ini adalah Cifçi Sendikalari Konfederasyonu (Persatuan Federasi Petani) 
yang bekerja untuk memperkuat kapasitas organisasi petani dan petani sehingga mereka dapat menjadi bagian dari perjuangan global untuk 
tanah dan kedaulatan pangan, dan menolakkebijakan neoliberal yang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan transnasional besar.

Nilai-nilai dasar berdirinya La Via Campesina salah satunya adalah solidaritas dan internasionalisme. Untuk alasan ini, pada 26 Februari, 
para delegasi internasional Konferensi Midterm ini mengunjungi petani anggota Cifçi Sendikalari Konfederasyonu di Seferihizar, Izmir, yang telah 
dipengaruhi oleh fracking. Fracking adalah teknik geo-engineering ([pengeboran, penambangan bumi) untuk mengekstraksi gas dengan cara 
hidrolik, yang memiliki efek negatif yang parah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, terutama melalui pencemaran air.

"Kunjungan ini bukan hanya solidaritas sesama petani, tapi juga memberikan harapan dan dukungan bagi petani di sini untuk berjuang 
mempertahankan haknya dari tindakan fracking. Jadi slogan mengglobalkan harapan ini bukan hanya sekedar slogan, tapi juga strategi politik, 
aksi nyata di lapangan untuk mengglobalkan harapan para petani kecil," kata salah seorang perwakilan dari Komite Koordinator Internasional La 
Via Campesina.

Menuju Konferensi VII  La Via Campesina
Konferensi midterm ini juga dilaksanakan dalam rangka persiapan menuju Kongresi Internasional La Via Campesina yang berlangsung setiap 

empat tahun. Konferensi Internasional ini adalah saran utama dalam diskusi kolektif dan pengambilan keputusan. Konferensi Internasional adalah 
ruang untuk mengembangkan agenda mobilisasi umum untuk para petani dan gerakan petani skala kecil dengan tujuan membangun sebuah 
alternatif untuk pangan dan sistem pertanian syang sekarang. Ini adalah ruang untuk mempromosikan "jalan" La Via Campesina - salah satu 
penghormatan terhadap hak-hak petani kecil, melawan kekuatan perusahaan transnasional besar.

Konferensi Internasional La Via Campesina sebelumnya telah diadakan di: Mons, Belgia (1993); Tlaxcala, Meksiko (1996); Bangalore, India 
(2000); Sao Paulo, Brasil (2004), Maputo, Mozambik (2008) dan Indonesia, Jakarta (2013). Konferensi Internasional berikutnya akan berlangsung 
di Basque Counry di Spanyol pada bulan Juni 2017.#

Konferensi Midterm La Via Campesina di Turki, 21-25 Februari 2016
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Banjir Terjang Penduduk 
dan Petani Kampar

KAMPAR, RIAU. Tiga kecamatan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau terlanda banjir. Menurut Misngadi, Ketua Panitia Persiapan Wilayah (PPW) 
Serikat Petani Indonesia (SPI) Riau, tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Kampar 
Kiri Hilir.

“Sudah hampir seminggu air setinggi satu meter menggenangi rumah-rumah dan awah-sawah penduduk,” kata Misngadi di Kampar (21/01).
Misngadi menyampaikan, hingga Rabu sore (20 Januari 2016), belum nampak bantuan dan tinjauan ke lokasi banjir dari Pemerintah 

Kabupaten Kampar maupun Provinsi Riau.
“Saat ini roda perekonomian di Kecamatan Siak Hulu lumpuh. Kerambah ikan milik pembudidaya ikan di sekitar sungai Kampar habis tersapu 

derasnya banjir,” keluhnya.
Misngadi menambahkan, banjir juga menggenangi persawahan milik petani. Padi yang baru ditanam berumur sekitar empat MST (Minggu 

Setelah Tanam) sudah hampir seminggu tergenang air sekiar satu meter dan terancam gagal panen.
“Kalau sudah begini, kedaulatan pangan pun terancam,” tambahnya. #

Foto banjir di Kampar, Riau.
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SPI Yogyakarta Selenggarakan 
Pendidikan Agroekologi 
di Sleman dan Gunung Kidul

SLEMAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta melaksanakan pendidikan pertanian agroekologi secara 
berturut di dua kabupaten, di Sleman dan di Gunung Kidul.

Dari Sleman, acara yang diikuti oleh 20 peserta daro empat kecamatan ini dilaksanakan di Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, pada 16-
17 Januari. Ketua SPI Kabupaten Sleman Sarjio menyampaikan, pelatihan terbagi atas enam kali pertemuan, setelah itu dilanjutkan pelatihan, di 
masing-masing kecamatan dan di masing-masing desa.

“Untuk materi ada teknis pertanian, administrasi-manajemen, jaringan modal dan pasar,” kata Sarjio di Sleman (16/01).
Sarjio melanjutkan, tahap awal pendidikan utk fasilitator; tahap kedua pendampingan dan pemberdayaan kelompok; tahap ketiga 

jejaring antar kelompok; tahap keempat edukasi konsumen,  pengembangan jejaring pasar; dan tahap kelima pengembangan jaringan modal, 
pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan.

Dari Gunung Kidul, acara dilaksanakan di Ponjong pada 21-22 Januari 2016.
Secara praktis, Ketua SPI Kabupaten Gunung Kidul Fitri Cahyanto mengemukakan, pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan untuk 

menjawab permasalahan yang sedang dialami petani di daerahnya yakni daun padi yang berwarna kuning-kemerah-merahan.
“Jadi waktunya pas sekali, kami mendapatkan ilmu tentang pembuatan pupuk fermentasi untuk menghijaukan daun secara alami,” kata Fitri 

Cahyanto.
Fitri meneruskan, selain untuk pembuatan pupuk alami, pendidikan juga mentransfer ilmu pembibitan secara alami.
“Dengan pupuk membuat sendiri, bibit dari benih sendiri, petani tidak akan hanya selalu membeli membeli dan membeli, tapi petani Gunung 

Kidul yang ada di dalam organisasi SPI ini nantinya akan lebih mandiri,” paparnya.
Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta Tri Haryono menyampaikan, pelatihan agroekologi di dua kabupaten ini adalah bagian 

dari rangkaian pendidikan se-Yogyakarta.

Foto bersama peserta pendidikan & pelatihan agroekologi petani SPI di Sleman, Yogyakarta 
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“SPI ingin secara bertahap mengubah paradigma dan praktek para petani anggotanya untuk beralih dari pertanian konvensional ke pertanian 
agroekologi yang ramah lingkungan, menghilangkan ketergantungan terhadap input kimia dari perusahaan, dan bisa menghasilkan produksi yang 
tinggi,” papar Tri.

Tri menambahkan, dalam pelaksanaan kegiatan ini SPI bekerjasama dengan kampus-kampus, lembaga mandiri yangg mengakar di 
masyarakat, pondok pesantren, praktisi pertanian, serikat buruh untuk penyiapan jejaring konsumen sampai koperasi pasar untuk penyiapan 
jejaring distribusi.#

Praktek langsung pertanian agroekologi oleh peserta pelatihan agroekologi di Yogyakarta

Foto bersama peserta pendidikan & pelatihan agroekologi petani SPI di Gunung Kidul, Yogyakarta
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Manggarai Timur Darurat Kekeringan

MANGGARAI TIMUR. Bencana kekeringan yang melanda cukup banyak daerah di Indonesia belum juga usai. Kekeringan masih melanda sebagian 
besar daerah di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut penuturan Sebastian Anggal, petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) asal Desa Kisol Bondey, Kecamatan Kota Komba, 
Manggarai Timur, kekeringan melanda wilayahnya sejak April 2015.

“Bulan ini belum ada hujan turun, kalau bulan lalu (November, red) hujan turun cuma sekali, itu pun sedikit,” kata Sebastian (31/12).
Sebastian memaparkan, akibat bencana kekeringan ini ratusan hektar lahan di desanya mengalami gagal panen; dan diikuti dengan matinya 

hewan ternak seperti sapi, babi, kuda, dan lainnya.
“Tanaman dan ternak kami mati semua, pisang hancur, kakao gagal panen, kacang mete tidak berbuah, ubi-ubian juga mati semua,” keluh 

Sebastian.
“Kami sudah pernah mendatangi Dinas Pertanian setempat, tapi tidak ada respon dan tindakan yang berarti. Berkali-kali juga sudah datangi 

rekan media untuk liput bencana kekeringan ini,” tambah Sebastian yang juga anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI ini.
Sebastian menambahkan, akibat bencana kekeringan ini sudah banyak petani di desanya yang tidak lagi bertani, meninggalkan lahannya, dan 

mencari kerja luar desa (bahkan keluar pulau) untuk menjadi buruh bangunan, dan sebagainya.
“Kalau sudah begini, mustahil kedaulatan pangan di daerah kami bisa terwujud,” tegasnya. ##

Lahan kekeringan di Manggarai Timur



MENDATAR
3. Penyimpan barang   7. Urusan pertanian    9. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau thdp negara lain    11. 
Kata ganti kepunyaan    12. Harta benda peninggalan orang yg telah meninggal    14. Makan, minum    17. Insinyur (Singkatan)    18. Rumah Sakit  19. Percaya    
21. Berpaut (pada, dengan)    22. Memijit, menggosok    24. Orang atau perusahaan perantara  26. Public Relation    27. Indeks Prestasi    30. Huruf    32. 
Makanan    35. Warga Negara Indonesia   37. Bulan (matahari) gelap sebagian atau seluruhnya dilihat dari bumi    39. Kesusahan hati    41. Kata sapa

MENURUN
1. Tidak kurang, tidak lebih    2. Diulang, gaya dalam renang    3. Syarat mutlak kesejahteraan petani  4. Jarak (antara huruf cetak atau antara baris tulisan)    
5. Diulang, organ tubuh untuk mengunyah    6. Kata ganti orang pertama    8. Rancangan Undang-Undang    10. Alat pengeras suara    12. Lengkap; penuh 
lengkap    13. Suku, Agama, Ras    15. Sejenis senjata dalam olaharaga wushu    16. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk 
menghasilkan bahan pangan    20. Tangga nada    21. Huruf keempat dalam aksara Arab    23. Alat pencernaan makanan    26. Alat musik pukul    28. Tanah yang 
digarap dan diairi untuk tempat menanam padi    29. Pendapat    31. Kredit Pemilikan Rumah    33. Kata tanya    34. Konsepsi individu tentang dirinya sendiri    
36. Daerah Aliran Sungai    38. Sel darah merah    40. Aksara arab ketiga
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MANGGARAI TIMUR. Kekeringan di Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, NTT masih terus berlangsung. 
Walau hujan sudah turun dalam satu minggu belakangan, dampak kekeringan sejak April 2015 amat sangat darurat.

Selain untuk air minum dan air bersih untuk keperluan sehari-hari, laporan dari lapangan menyatakan situasi darurat berlaku juga untuk 
praktik pertanian rakyat sehari-hari.

“Bencana kekeringan ini sudah hampir setahun,” kata Sebastian Anggal, petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI).
“Kami sudah mengusulkan daerah ini masuk dalam darurat kekeringan, dan sudah dinyatakan demikian oleh Gubernur NTT, Frans Lebu 

Raya,” lapornya di Jakarta saat menghadiri Rapat Pleno III Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI di Jakarta, kemarin (29/01).
Dalam laporan tersebut, Sebastian menyatakan bahwa estimasi kerugian sudah ditetapkan secara kolektif. Secara tertulis, laporan tersebut 

menyatakan 150 hektar lahan terkena dampak bencana, dengan detail mayoritas tanaman pisang dan kelapa. Sebagai tambahan, ada juga 
kerugian sebanyak 300 ekor hewan yang terdiri dari kerbau, sapi, kambing dan babi milik petani. Total 150 KK terkena dampak di Kelurahan 
Tanah Rata.

Keadaan ini terjadi karena memang pertanian di sekitar daerah ini masih mempraktikkan sistem tadah hujan. Laporan tertulis tentang 
kerugian bencana kekeringan ini telah dimasukkan ke pemerintah desa.

“Namun respon kurang cepat untuk keadaan darurat ini. Pemerintah desa hanya mengusulkan memberikan bantuan beras,” terang Sebastian.
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya sendiri menyatakan dalam berita terpisah bahwa petani agar tidak cemas berlebihan dan panik dengan 

penyimpangan iklim serta cuaca saat ini. Hal ini agar petani tidak lupa melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi sebagai solusi. Sementara 
itu, belum ada saluran air yang diperbaiki, atau normalisasi sumber air.

“Selain memang minim, kontur dan geografi daerah memang sulit,” ujar Sebastian lagi.
Namun begitu, petani terus menanti bantuan penyediaan air di keadaan bencana, darurat ini. Mereka mohon perhatian dan respon cepat 

pemerintah.
“Dan jangan lupa agar ada ganti rugi pertanian kami yang terkena akibat bencana kekeringan,” tutup Sebastian. #

Hujan Turun, Namun Bencana Kekeringan 
Manggarai Timur Berlanjut

Lahan kekeringan di Kabupaten Manggarai Timur


