www.spi.or.id

pembaruantani@spi.or.id
M I M B A R

INDEKS BERITA

3

Segera: Petani Karet
Butuh Solusi Harga

12

SPI Dukung Aksi Tolak
Reklamasi Teluk Benoa
Bali

13

Edisi 147, Mei 2016

K O M U N I K A S I

Kartel Unggas
Harus Diberantas

P E T A N I

"Tangkarkan &
Sebarkan Benih Lokal
dari Petani ke Petani"
Kusnan
DPC SPI Kabupaten Tuban, Jawa Timut

Membangun Kemandirian dan
Keswadayaan A la Petani SPI
Meunasah Asan, Bireuen, Aceh

BIREUEN. Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah organisasi massa yang terdiri atas petani kecil, buruh tani, petani penggarap, hingga petani tanpa
tanah yang didirikan oleh sejumlah pejuang petani Indonesia 18 tahun yang lalu. Dalam kerja-kerjanya SPI mengutamakan kemandirian dan
keswadayaan kepada anggotanya di setiap provinsi, contohnya adalah para petani SPI di Desa Meunasah Asan, Kecamatan Simpang Mamplam,
Kabupaten Bireuen, Aceh. Silahkan simak artikel lengkapnya di edisi kali ini.
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Membangun Kemandirian dan
Keswadayaan A la Petani SPI
Meunasah Asan, Bireuen, Aceh
BIREUEN. Serikat Petani Indonesia (SPI)
adalah organisasi massa yang terdiri atas
petani kecil, buruh tani, petani penggarap,
hingga petani tanpa tanah yang
didirikan oleh sejumlah pejuang petani
Indonesia 18 tahun yang lalu. Kelahiran
organisasi petani ini merupakan bagian
dari perjalanan panjang perjuangan
petani Indonesia untuk memperoleh
kebebasan
dalam
menyuarakan
pendapat, berkumpul dan berorganisasi
guna memperjuangkan hak-haknya
yang telah ditindas dan dihisap oleh
rejim orde baru selama 33 tahun. Dalam
kerja-kerjanya
SPI
mengutamakan
kemandirian dan keswadayaan kepada
anggotanya di setiap provinsi, contohnya
adalah para petani SPI di Desa Meunasah
Asan, Kecamatan Simpang Mamplam,
Kabupaten Bireuen, Aceh.
Bergabung menjadi anggota SPI
sejak tujuh tahun lalu, para petani
SPI di Desa Meunasah Asan dengan
tekun mengikuti aturan dan anjuran
di organisasi, mulai dari iuran bulanan
anggota, hingga membangun koperasi
tani.
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Segera: Petani Karet
Butuh Solusi Harga

Foto: Petani SPI memanen sebuah pohon karet di lahannya.

Foto: Buku iuran SPI Meunasah Asan yang mencatat lengkap iuran yang rutin dibayarkan oleh anggotanya.

Syafrudin, Ketua SPI Basis Meunasah Asan menjelaskan, petani harus mandiri dan berdaulat. Oleh karena itu mereka dengan tekun berusaha
membangun kemandirian tersebut.
“Secara rutin semua petani di sini membayar iuran anggotanya sebesar Rp 10.000, biaya inilah yang digunakan untuk kerja-kerja organisasi,
kas kami Alhamdulillah sudah menjadi sekitar Rp 17 juta,” kata Syafruddin di desanya (05/04).
Syafrudin melanjutkan, untuk membangun ekonomi, petani SPI di sini membangun koperasi tani.
“Awalnya koperasinya berupa koperasi simpan pinjam, namun sekarang koperasi ini kami gunakan untuk membeli sapi. Alhamdulillah saat ini
kami sudah punya tiga ekor sapi secara kolektif, di luar kepemilikan sapi masing-masing anggota yang setidaknya 1 sapi bagi 1 kk (kepala keluarga),”
ungkap Syafrudin.
Syafrudin melanjutkan, petani SPI di desanya juga bertani di lahan kolektif seluas lebih kurang 150 hektar.
“Di lahan kolektif ini kami menanam padi di sawah tadah hujan, sayuran, dan palawija. Kami juga menangkarkan benih sendiri sehingga tidak
tergantung dengan perusahaaan. Untuk produksi kami berhasil panen padi sebanyak 4 ton di lahan seluas 6.000 m2,” papar Syafrudin.
Ari Azhari, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Aceh menerangkan, lahan kolektif yang menjadi tempat berproduksi para petani SPI
Meunasah Asan ini dulunya adalah milik para ampon (hulubalang kerajaan) dan keturunannya.
“Lahan ini kemudian mereka tinggalkan, dan tidak terurus. Oleh karena itu dimanfaatkan oleh petani kecil SPI di sini,” tutur Azhari.
Azhari menambahkan, petani SPI di sini sudah menyepakati kalau lahan ini tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh dipergunakan untuk
bertani, berproduksi.
“Alhamdulillah, kesadaran membangun organisasi petani yang kuat dan mandiri, yang menjadi penyangga kedaulatan pangan telah terbangun
dengan baik di sini,” tutupnya.#
Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad Redaktur Pelaksana : Hadiedi Prasaja Redaksi: Ali Fahmi, Agus
Ruli Ardiansyah, Muhammad Ikhwan, Irwan Piliang, Angga Hermanda, Ratih Kesuma Keuangan: Sulastri Sirkulasi: Adi Wibowo, Fajar Angga
Kesuma Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790 Telp: +62 21
7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id Website: www.spi.or.id

JAMBI – Anjloknya harga membuat petani karet merana. Di Jambi, tepatnya di Kabupaten Muara Jambi dan Tebo, harga di tingkat petani hanya
mencapai Rp 5.500-Rp 6.300.
“Fenomena ini ‘kan sudah berlangsung lama di komoditas karet, bisa dikatakan sejak (krisis Yunani) tahun 2015 lalu,” ujar Sarwadi, petani
karet dan juga Ketua SPI Jambi.
“Sewaktu krisis moneter tahun 1998-1999, petani memang menikmati harga karet yang tinggi. Waktu itu bisa meroket sampai Rp 19.000,” kata
dia. “Normalnya 2 tahun belakangan ini seharusnya sekitar Rp 8.000 sampai Rp 10.000 lah untuk petani kecil,” ujar dia.
Sarwadi yang menanam karet sejak tahun 1992 ini juga meminta agar pemerintah bergerak sigap mengamankan perkebunan karet rakyat. “Di
lapangan, petani karet skala kecil, 1 hingga 2 hektar sudah hidup pas-pasan dengan harga terjun bebas ini,” terang Sarwadi lagi.
Ada beberapa sebab anjloknya harga karet. Komoditas yang bergantung pada harga internasional ini memang rentan karena nilai rupiahnya
bergantung mekanisme pasar global. Pasokan memang cenderung meningkat, sementara permintaan dari negeri-negeri industri melambat.
International Tripartite Rubber Council (ITRC), organisasi negara produsen karet utama malah sudah sepakat mengurangi volume ekspor untuk
menyangga agar harga tak lanjut rebah.
“Pemerintah bisa sigap juga untuk proteksi petani karet dan komoditas lain yang rentan karena mekanisme pasar internasional,” kata Sarwadi.
Sementara itu, petani karet di Jambi juga menyoal rantai dagang karet yang cukup panjang. Ada toke pengumpul di tingkat desa, ada pengumpul
tingkat provinsi, ada gudang karet, dan ada perusahaan atau pabrik. Rantai penjualan yang panjang ini membuat harga getah karet di tingkat petani
selalu tertekan. Masalah lain adalah masalah klasik: jalan yang masih jelek, sarana transportasi, hingga biaya antar karet masih tinggi.
“Kita usulkan pemerintah juga melindungi harga karet dengan mekanisme seperti Bulog pada beras,” ujar Sarwadi lagi. “Petani karet saat ini
butuh solusi cepat. Pemerintah bisa membeli karet petani untuk industri lokal.”
Solusi pemerintah di hulu sejauh ini adalah peremajaan (replanting) dan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 10 triliun. Demikian
yang disebutkan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Nasir seperti dikutip dari detik.com.
“Tapi ini ‘kan solusi menengah dan panjang. Lagi pula petani kecil sulit mengakses KUR karena ada jaminan bank dan lain-lain.”
“Beberapa pascapanen karet kalau kering memang bisa disimpan maksimal setahun. Tapi petani sekarang butuh uang tunai untuk kebutuhan
sehari-hari, dan lanjut bertani,” pungkas Sarwadi.#
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Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan
Februari 2016 Semakin Senja,
(Potensi) Kartel Kian Mengemuka

Maret 2016: Nilai Tukar Petani
(NTP) Turun Lagi, Butuh Program
Cepat Pemerintah

JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan pada Februari 2016 menurut laporan BPS (01/03) turun sebesar 0,32 persen. Penurunan disebabkan
oleh turunnya indeks yang diterima oleh seluruh kelompok ternak.
Penurunan tertinggi dialami oleh kelompok unggas khususnya subsektor peternakan ayam ras pedaging dan telur ayam ras hingga mencapai
0,76 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok hasil ternak, kelompok ternak kecil dan kelompok ternak besar masing-masing sebesar 0,43 persen,
0,41 persen, dan 0,07 persen.
Indeks yang diterima peternak unggas turun diakibatkan oleh harga ayam di kandang peternak ayam mandiri yang anjlok sampai Rp 8.000 per
kg.
Menurut Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Hartono, harga ayam di kandang peternak sudah
kerap jatuh di bawah harga produksi yang berkisar Rp 18.000 per ekor sejak tahun 2013. Saat ini, harga mulai naik ke kisaran Rp 12.000,- hingga
Rp 14.000 per ekor, walaupun masih jauh dibawah biaya produksi.[1]
Penurunan juga terjadi di pasar, berdasarkan pantauan Kementerian Perdagangan RI pada 1 Februari 2016 harga daging ayam broiler yakni
sebesar Rp 33.340 per kg kemudian turun menjadi Rp 29.790 per kg pada 6 Februari 2016. Begitu pun dengan harga telur ayam ras yang turun Rp
1.370 per kg dari Rp 25.250 per kg pada awal Februari 2016 menjadi Rp 23.880 per kg di akhir Februari 2016.
Penyebab turunnya harga yaitu jumlah ayam usia sehari (day old chicks/DOC) yang melebihi dari kebutuhan. Karena alasan itu, pelaku usaha
peternakan unggas dan Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian RI pada November 2015 yang lalu sepakat untuk mengurangi populasi 6 juta
induk ayam melalui pengafkiran dini—yang merupakan kebijakan tidak manusiawi.
Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, pengafkiran dini harus distop karena diduga menjadi arena bermain
para kartel. Saat ini KPPU tengah melakukan pemeriksaan atas dugaan kartel unggas pada 12 perusahaan.[2]
Namun Kementerian Pertanian RI berencana terus melanjutkan pengafkiran dini induk ayam (parents stock/PS) yang tersisa, atau sekitar 50%
(3 juta) dari target 6 juta ekor. Di sisi lain, peternak mandiri menjadi kekurangan DOC karena perusahaan pun melakukan budidaya ayam.

JAKARTA. Kesejahteraan petani—dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikatornya—pada bulan Maret 2016 terus mengalami penurunan.
Hal ini ditunjukkan dengan data NTP Maret 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 1 April 2016. NTP nasional
Maret 2016 tercatat sebesar 101,32 atau turun 0,89 persen dibanding Februari.
Penurunan juga terjadi pada NTP subsektor tanaman pangan dan NTP subsektor perkebunan rakyat. NTP tanaman pangan anjlok ke angka
100,69 pada Maret 2016 (dari bulan sebelumnya 103,31). Penyebabnya yakni indeks yang diterima petani khususnya pada kelompok padi turun.
Penurunan di kelompok petani pangan ini dicermati oleh Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung, Mukhlasin. “Harga Gabah Kering
Panen (GKP) di Lampung hanya Rp. 3.500/kg dan harga Gabah Kering Giling (GKG) dihargai Rp. 4.000/kg.” Harga tersebut bahkan lebih rendah dari
Harga Pembelian Pemerintah yang menetapkan GKP sebesar Rp. 3.700/kg dan GKG dihargai Rp. 4.600/kg.
“Kelebihan pasokan beras saat panen raya dan kekacauan rantai dagang beras–kartel menjadi faktor yang paling mempengaruhi,” terang Ketua
Umum SPI, Henry Saragih. Ia melanjutkan, “Dalam beberapa bulan belakangan kenaikan harga pangan juga tidak dinikmati langsung oleh petani,
khususnya petani padi dan peternak unggas. Kartel harga pangan diduga keras menjadi biang kerok ketimpangan ini.”
Di sisi lain tanaman pangan, indeks jagung juga turun dari 135.84 ke 134.48, yang berarti petani jagung wajib waspada. Dikaitkan dengan
rencana pemerintah untuk meluncurkan benih jagung transgenik/GMO RR NK 603 produksi Monsanto, maka kartel dan dominasi harga ala
perusahaan besar akan terus memperparah sektor pangan kita.
Lebih parah dari NTP tanaman pangan, NTP perkebunan rakyat berada pada posisi terburuk. Menurut Ketua SPI Sumatera Selatan, Didi Fitriadi,
harga karet yang anjlok di kisaran Rp. 5.800-6.500/kg ternyata menjadi penyebab utama. Akibat penurunan harga internasional ini, penerimaan
petani jadi seret. NTP perkebunan rakyat akhirnya terjerembab dalam tren negatif—terus turun sejak Desember 2014.
Sementara itu, NTP subsektor hortikultura Maret 2016 naik tipis (0,58 persen). Ada kenaikan harga di berbagai komoditas kelompok sayursayuran, terutama bawang merah dan cabai merah.
Sayangnya, kenaikan NTP hortikultura tidak mampu mendongkrak NTP nasional. “Angka NTP nasional yang rendah mengindikasikan petani
semakin dekat dengan kemiskinan.” ujar Henry Saragih lagi. “Dalam visi kedaulatan pangan SPI, NTP seharusnya bernilai 125 agar petani sejahtera–
dan ini bisa kita capai dalam 5-10 tahun.”
“NTP ‘kan indikator yang bisa menyatakan kalau program pemerintah tidak berjalan untuk petani. Pasti ada yang salah: koordinasi, atau salah
sasaran,” ungkap Henry lagi.
Dalam jangka menengah, SPI mewaspadai tren harga gabah dan beras yang masih fluktuatif—seiring dengan panen raya padi yang masih
berlangsung hingga Mei 2016. Lalu ada juga ancaman gagal panen karena La Nina. Terakhir, harga komoditas perkebunan yang kian jatuh.
“Pemerintah harus berkoordinasi, lalu luncurkan program jangka pendek yang jitu agar NTP terkerek naik. Program ini harus cepat-lugas dan sesuai
dengan kedaulatan pangan di Nawa Cita. Pemerintah selalu bisa bekerja sama dengan organisasi tani,” tutup Henry. #
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SPI Ikuti Kemah Pemuda Tani
La Via Campesina di Thailand

Foto bersama peserta pendidikan pertanian agroekologi di Agam, Sumatera Barat.

AGAM. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan pendidikan pertanian
agroekologi di Palupuh selama empat hari, 7 – 10 Maret 2016, di Basis SPI Kuran Kuran, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
(Sumbar).
Ketua panitia penyelenggara Metri Piliang menyampaikan, peserta berasal dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Agam, Pasaman, Pasaman
Barat dan Lima Puluh Kota, dimana masing masing peserta sebelumnya telah ditunjuk oleh ketua Badan Pelaksana Cabang (BPS) Serikat Petani
Indonesia (SPI) di masing-masing Kabupaten.
“Pendidikan ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertani yang ramah lingkungan dan memproduksi pangan yang sehat,” kata Metri di
Palupuh (10/03).
Senada dengan Metri, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumbar Rustam Effendi menyampaikan, pendidikan ini dilakukan dari petani
oleh petani dan untuk petani.
“Pengajarnya juga adalah petani yang sudah terlebih dahulu menjalankan pertanian agroekologis dan sukses dengan sistem pertanian yang
ramah lingkungan tersebut,” kata Rustam.
“Tanamlah budi pada tanah dan tanaman maka tanah dan tanaman akan memberikan kesejahteraan ekonomi dan pangan yang sehat” tambah
Rustam.
Sementara itu, selama pendidikan peserta diajarkan tentang pembuatan pupuk alami, cara pengolahan tanah sebelum tanam, penyeleksian
benih, cara tanam, perawatan, pengendalian hama dan cara pengelolaan pasca panen yang sesuai dengan prinsip-prinsip agroekologis yang ramah
lingkungan. #

Foto bersama peserta Kemah Pemuda Tani La Via Campesina di Thailand.

THAILAND. Dua orang pemuda tani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) mengikuti kemah pemuda tani yang dilaksanakan oleh La Via Campesina
(Gerakan Petani Internasional) bekerjasama dengan Assembly of The Poor (ormas tani anggota La Via Campesina) Thailand.
Acara yang berlangsung selama lima hari ini (12-16 Maret 2016), juga diikuti oleh pemuda tani dari Sri Langka, India, Taiwan, Korea Selatan,
Kamboja, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste.
Yoon Geum Soon, anggota Komite Koordinasi Internasional menyampaikan dirinya sangat senang atas berkumpulnya para pemuda tani dari
berbagai negara di Asia.
Bersambung ke hal. 8
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Gerakan Petani ke FAO: Kuatkan
Sistem Pangan Lokal, Kerja Konkret
Demi Kedaulatan Pangan

Aksi pemuda tani La Via Campesina menolak privatisasi air di di Ataya, Thailand.

“Pemuda menjadi harapan perjuangan petani ke depan,” ungkapnya.
Yoon selanjutnya menjelaskan secara ringkat mengenai La Via Campesina dan sejarahnya, serta kegiatan yang dilakukan organisasi tani terbesar
di dunia ini seperti kampanye agroekologi, kedaulatan pangan, daulat tanah dan air, perubahan iklim, reforma agraria, dan lainnya.
“Salah satu yang menjadi fokus La Via Campesina yakni perdagangan bebas melalui neo-leberalisme yang menyerang pertanian berbasis petani
kecil, dan kita harus lawan,” kata Yoon.
“Masalah di Asia hampir sama, petani hijarah ke kota, tingginya angka bunuh diri dan sedikit pemuda yang mau bertani. Saat kemarin menghadiri
konferensi di Kuala Lumpur Malaysia, saya dan Henry Saragih menyuarakan kepentingan petani. Saat ini La Via Campesina khawatir konsep kita
tentang agroekologi, kedaulatan pangan, reforma agraria dan lainnya digunakan hanya untuk kampanye dan kepentingan sebagian orang,” papar
Yoon.
Sementara itu para pemuda yang mengikuti kemah tani mendapatkan perkuliahan dengan berbagai tema, diskusi, dan kunjungan ke lahan
pertanian.Tri Emma Marini, petani perwakilan SPI asal Rembang, Jawa Tengah, yang mengikuti acara ini menyampaikan, ia mendapatkan cukup
banyak pengetahuan dari pemateri-pemateri yang silih berganti memberikan materi.
“Ibu Yoon Geum Soon menjelaskan tentang situasi petani di Asia dan La Via Campesina, di Universitas Silpakorn Thailand ada Atchara yang
memberi kuliah tentang neoliberalisme, ada juga Mas Zainal Arifin Fuad yang memberi kuliah tentang kedaulatan pangan, agroekologi dan hak asasi
petani, dan ada juga kuliah tentang perberasan oleh Nanta Kantree,” kata Emma.
Angga Hermanda, perwakilan SPI lainnya yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan pentingnya pemuda dalam perjuangan.
“Mengutip kata-kata Soekarno, seribu orang tua hanya bisa bermimpi, seorang anak muda dapat merubah dunia,” tutur Angga.
Sementara itu para peserta kemah pemuda tani juga melakukan kunjungan lahan ke petani seperti petani hortikultura dan jamur organik.
Selanjutnya mereka mengunjungi lahan petani yang mengalami kekeringan di Ataya Thailand.
“Harusnya musim hujan datang ketika bulan Mei dan Oktober tapi beberapa tahun ini tak menentu. Beberapa bendungan sedang dibangun
namun airnya tidak untuk petani. Air petani digunakan untuk produksi air kemasan dan rumput golf. Kebanyakan petani menyewa lahan sebesar
3.000 bath/sepertiga hektar kepada tuan tanah. Petani tak bisa merubah komoditas dari padi—misalnya singkong, semangka, melon—karena
terkendala pasar. Sementara itu padi tak bisa ditanam karena air memang tidak diperuntukan bagi petani,” kata Baramee, perwakilan dari Assembly
of The Poor Thailand.
Oleh karena itu seluruh peserta kemah pemuda tani La Via Campesina melakukan aksi solidaritas kepada petani Ataya sekaligus dalam
menyambut Hari Air Sedunia (22 Maret) berupa pembentangan poster di persawahan petani. ###

Ketua Umum SPI Henry Saragih memberi sambutan dalam pertemuan FAO di Malaysia

Langsung dari FAO Asia Pacific Regional 2016, Putra Jaya, Malaysia
PUTRA JAYA, MALAYSIA. Mengapa kaum muda petani pergi ke kota? Mereka mencari kesempatan—demi keberlangsungan hidup mereka.
Namun hidup lebih mahal di kota. Tidak ada hubungan ke tanah sebagai kehidupan. Banyak dari mereka, yang akhirnya menjadi kaum miskin kota,
ingin kembali ke desa. Namun tidak bisa—tanpa insentif.
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyelenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik ke-33 di Putra Jaya, Malaysia sejak 7-11
Maret 2016. Dalam kesempatan ini, FAO membuka konsultasi dengan gerakan petani dan masyarakat sipil di region ini. Tema-tema kedaulatan
pangan, reforma agraria, dan pertanian agroekologis berkelanjutan jelas menjadi fokus program dari gerakan petani.
“Untuk menarik kaum muda kembali ke pertanian. kita harus menyediakan akses tanah dan pasar,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat
Petani Indonesia (SPI), di Putra Jaya, Malaysia, siang ini (10/03).
Henry membacakan pernyataan gerakan petani dan masyarakat sipil untuk FAO.
Ia melanjutkan, “Kita harus bergandengan tangan, petani-rakyat-pemerintah-FAO, demi sistem pangan yang demokratis. Demi kedaulatan
pangan,”
“Kendali luar biasa perusahaan dan pemodal pangan harus dihempang. Demokratisasi untuk pangan lokal adalah kunci—masa depan kita
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Sambungan dari hal. 9

tergantung bagaimana kita berdaulat atas pangan lokal,” tutup dia.
Dalam pernyataan sepanjang empat halaman tersebut, puluhan perwakilan petani kecil, kaum tak bertanah, perempuan petani, nelayan, buruh
tani, pastoralis dan penggembala, masyarakat adat, konsumen, kaum muda dan LSM menyatakan kekhawatiran terhadap sistem pangan saat ini.
Banyak kasus menyedihkan di pedesaan. Di India, 300 ribu petani bunuh diri dari 1995-2014. Di Indonesia, 5 juta keluarga tani berkurang
dalam kurun waktu 2003-2013. Di Australia, 55.000 peternak babi berkurang hingga cuma 600 sejak 1960-sekarang. Ini adalah masalah besar
di pedesaan, sementara keuntungan besar bagi pemodal dan perusahaan transnasional. Dengan adanya Trans-Pacific Partnership (TPP) dan
banyaknya perjanjian perdagangan bebas (FTAs), tangan pemodal besar dan korporasi makin merajalela.
“Untuk itu, FAO harus bekerja keras bersama pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa, memperkuat sistem pangan lokal
yang berkedaulatan pangan, membenahi terus perlindungan konsumen, serta menegakkan hak asasi petani dan mereka yang bekerja di pedesaan,”
kata pernyataan tersebut.
Tak lupa, gerakan petani dan masyarakat sipil berkomitmen untuk meninggikan komitmen untuk partisipasi bersama, monitoring dan
pelaporan, bahkan sumber daya dan agenda di dalam mekanisme FAO. Tentu ini demi bekerja bahu-membahu membangun sistem pangan lokal.
Dalam satu bagian, tindakan yang bisa diambil adalah mengakui kontribusi peran keluarga tani di tingkat dunia.
“Terkait hal ini, FAO bisa mengusulkan tema ‘Dekade Internasional tentang Keluarga Tani’ di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujar Henry
Saragih.
Henry juga mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia melaksanakan reforma agraria, dengan mendistribusikan tanah sembilan juta
hektar, dan membangun kedaulatan pangan melalui pembangunan ribuan desa berdaulat benih dan agroekologi.
Pemerintah Indonesia sendiri hadir dengan puluhan delegasi yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
“Kami juga mengapresiasi komitmen pemerintah Filipina untuk memberikan dana cadangan kepada petani kelapa di Filipina,” tutupnya. ##

Diskusi tentang UU SBT No. 12 Tahun 1992 di sekretariat DPW SPI Sumatera Utara di Medan
Sambungan dari hal. 10

Diskusi tentang UU SBT No. 12 Tahun 1992 di sekretariat DPW SPI Sumatera Utara di Medan

MEDAN. Prinsip agroekologi, kedaulatan pangan, reforma agraria, hak asasi petani, dan lainnya harus tercantum dalam revisi Undang-Undang Sistem
Budidaya Tanaman (SBT) No. 12 Tahun 1992. Hal ini ditegaskan oleh Zubaidah, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia
(SPI) Sumatera Utara (Sumatera Utara), saat menerima kunjungan kerja Setjen DPR-RI di sekretariat SPI Sumut di Medan, Rabu (16/03).
Zubaidah memaparkan terdapat sembilan prinsip yang harus tercantum dalam revisi UU SBT. Prinsip pertama adalah kedaulatan pangan yang
terbagi atas kedaulatan benih, kedaulatan petani, dan menuju kedaulatan nasional. Prinsip kedua adalah prinsip keterlibatan petani dan ormas
tani yakni pembentukan kebijakan yang pro petani bukan pro korporasi, keterlibatan langsung petani dan ormas tani dalam aspek perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan secara egaliter tanpa mendiskriminasi atau mengistimewakan satu kelompok tertentu.
“Prinsip ketiga adalah prinsip non eksploitasi yakni UU ini tidak boleh menjadi sarana eksploitasi manusia terhadap manusia atau manusia
terhadap alam, dan tentunya berbasis petani dan memberikan keuntungan bagi petani kecil,” kata Zubaidah.
“Prinsip keempat adalah prinsip reforma agraria yang terdiri atas tanah, air dan wilayah atau teritori; serta keadilan dalam penguasaan lahan,”
sambungnya.
Bersambung ke hal. 11

Zubaidah melanjutkan, prinsip kelima adalah prinsip agroekologi berbasis kearifan lokal. Prinsip ini maksudnya adalah penerapan teknologi
tepat guna berasas kerakyatan dengan menggunakan sebesar-besarnya sumber daya lokal; pelestarian lingkungan hidup dengan mencegah
pencemaran tanah, air, udara, serta pencemaran benih; mendorong biodiversitas dan menolak monokultur; menyelamatkan plasma nutfah;
konservasi sumber daya air; mendukung keberlanjutan kesuburan tanah dan senantiasa menghasilkan produksi pangan yang sehat; menghargai
diversifikasi pangan; dan pola pertanian terpadu keanekaragaman produk termasuk ternak dan perikanan.
“Prinsip keenam adalah prinsip perlindungan negara, dimana terdapat proteksi harga dan perlindungan dari pasar bebas; perlindungan lahan
atau alih fungsi; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah
over-produksi yakni berlebihnya produk hasil pertanian karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah produksi sehingga berpotensi merusak
nilai dan harga produk tersebut; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung
pasca pan atau pengolahan hasil pertanian,” papar Zubaidah.
Zubaidah menambahkan, prinsip ketujuh adalah kesetaraan gender yakni pengakuan kesetraaan yang responsif bagi petani dan pelaku
budidaya tanaman.
“Prinsip kedelapan adalah prinsip pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan domestik atau dalam negeri, yakni pengutamaan terhadap pemenuhan
produk yang dibutuhkan di tingkat lokal,” tambah Zubaidah.
“Prinsip kesembilan adalah prinsip hak asasi petani, menolak kekerasan dan kriminalisasii terhadap petani,” tutupnya.
Sementara itu tim Setjen DPR-RI yang dipimpin oleh Khopiatuziadah menyampaikan timnya mengapresiasi kesembilan prinsip tersebut dan
masukan-masukan lainnya.
“Apa yang kami terima dan kami dengar hari ini langsung dari petani dan ormas tani akan jadi pertimbangan kami untuk dimasukkan ke dalam
revisi UU SBT,” imbuhnya. ###
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Kartel Unggas Harus Diberantas

Foto oleh C-Serpents via flickr.

Aksi long march ribuan warga Bali tolak reklamasi Teluk Benoa.

JAKARTA. Gelombang menolak reklamasi Teluk Benoa Bali kembali bergema kemarin (20/03). 28 desa pakraman (adat) bersama ribuan masyarakat
Bali lainnya melakukan aksi damai menolak reklamasi Teluk Benoa.
Mereka berasal dari Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem.Massa aksi yang menyuarakan aksinya
menggunakan pakaian adat madya Bali, berkumpul di Desa Adat Kelan yang letaknya bersebelahan dengan Bandar Udara Internasional I Gusti
Ngurah Rai. Massa selanjutnya melakukan long march melalui Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai menuju Bundaran Ngurah Rai – yang jadi akses utama
ke Bandara Udara Ngurah Rai – lalu kembali ke Desa Adat Kelan.
Wayan Gendo Suardana, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali), menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi
masyarakat yang menolak reklamasi Teluk Benoa.
Menurut Gendo, pemerintah harus obyektif menilai dokumen amdal (analisis dampak lingkungan) dengan melihat aspek sosial budaya.
“Mayoritas masyarakat dari desa-desa adat di Bali, termasuk desa adat di pesisir Teluk Benoa sudah menyatakan menolak reklamasi,” tegasnya.
Gendo menambahkan, ia mendesak agar pemerintahan Jokowi membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 warisan
mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi landasan hukum reklamasi Teluk Benoa.
“Ada 13 alasan mengapa kami menolak reklamasi ini, intinya adalah reklamasi akan menghancurkan alam di Bali atas nama investasi,” tambah
Gendo. (Lihat diagram lengkapnya di halaman 16, red)
Sementara itu di tempat yang terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, SPI mendukung penuh
kampanye ForBali dan mayoritas masyarakat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa.
“Reklamasi Teluk Benoa selain berpotensi besar merusak lingkungan Bali, menyebabkan banjir, juga akan menyingkirkan nelayan-nelayan kecil
dan petani rumput laut di pesisir Teluk Benoa,” kata Henry di Jakarta siang ini (21/03).
Henry menambahkan, semoga pemerintahan Jokowi-JK membatalkan Perpres No.51 Tahun 2014 yang jadi dasar hukum reklamasi ini.
“Jangan sampai Bali yang jadi salah satu kebanggaan Indonesia jadi rusak alamnya dan terpinggirkan masyarakatnya hanya demi investasi,”
tambahnya. ###

JAKARTA. Menjadi peternak lokal unggas: ayam, bebek, dan produk turunannya menjadi sangat menakutkan di Indonesia. Walau terjadi kenaikan
harga rata-rata pangan (termasuk unggas) akhir-akhir ini, ternyata tidak dinikmati oleh peternak lokal unggas kita.
Peternak lokal ayam misalnya, menjerit dan terancam bangkrut karena biaya produksi ayam hidup berselisih Rp 8.500 dengan harga jualnya.
Keadaan ini membuat dugaan kartel, oligopoli rantai dagang unggas mencuat.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menyatakan, dugaan kartel ini sudah masuk ke tahap pembuktian. “Setidaknya
ada 12 pelaku usaha atau perusahaan besar yang diduga terlibat persekongkolan dalam mengatur stok ayam,” kata dia seperti dilangsir neraca.com.
Lebih lanjut lagi, ada nama-nama perusahaan yang disebutkan terduga terlibat kartel unggas: 1. PT Charoen Pokphand Jaya Farm; 2. PT Japfa
Comfeed Indonesia; 3. PT Satwa Borneo; 4. PT Wonokoyo Jaya Corp; 5. PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed); 6. PT Malindo; 7. PT Taat Indah bersinar;
8. PT Cibadak Indah Sari Farm; 9. CV. Missouri; 10. PT Ekspravet Nasuba; 11. PT Reza Perkasa; dan 12. PT Hybro Indonesia.
Dugaan kartelisasi unggas ini dialasi dengan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Jadi, menurut KPPU, pelaku usaha ditengarai membuat perjanjian dengan pesaingnya dengan maksud mempengaruhi harga dan mengatur
produksi dan/atau pemasaran.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengapresiasi inisiatif KPPU untuk mengusut kartel unggas ini.
“Kita bisa katakan di hulu, sektor peternakan unggas memang bergantung impor. Bukan hanya anakan ayam, tapi juga pakan,” kata dia di
Jakarta (22/3).
“Banyak temuan di lapangan soal ayam juga yang berujung pada PT Charoen Pokphand misalnya, yang memonopoli banyak sekali aspek pada
peternakan ayam,” kata dia lagi.
Khudori, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyatakan dominasi perusahaan perunggasan sangat besar. “Perusahaan
perunggasan besar bermodal kuat, memiliki teknologi modern, terintegrasi vertikal, dan mengendalikan pasar,” terang dia.
“Ujung kondisi ini, peternakan unggas dikuasai segelintir pelaku,” kata Khudori. “Produsen biang benih ayam hanya satu perusahaan. Produsen
benih ayam tak lebih dari 15 perusahaan.”
“Kondisi ini tidak boleh berlanjut. Pemerintah juga harus segera mencabut UU Perunggasan No. 18/2009,” ujar Henry Saragih. “Ini karena UU
tersebut mendukung usaha peternakan dari hulu hingga hilir–jadi memungkinkan kartel, monopoli.”
“Sepanjang UU masih ada, kartel unggas akan sulit diberantas. Peternak lokal mandiri juga tak akan bisa berkembang,” pungkas dia.
“Sayang jika sektor (peternakan unggas) ini tidak digarap serius oleh pemerintah, karena peternakan unggas adalah salah satu sumber protein
rakyat, menyerap 3 jutaan tenaga kerja, dan bernilai lebih Rp 100 triliun,” tutup Khudori. ###
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Ngelung, Gotong Royong A la
Petani SPI di Lebak Lebung OKI
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Sambungan dari hal. 4

Petani SPI OKI melakukan aktivitas ngelung di Lebak Lebung.

MENDATAR
OGAN KOMERING ILIR. Petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Selatan khususnya yang tinggal di daerah lebak lebung punya tradisi
sendiri sebelum masa tanam. Tradisi ini disebut “ngelung” yang berarti bergotongroyong membersihkan lahan di sawah rawa lebak lebung.
Lebak adalah kawasan rawa yang genangan airnya dipengaruhi air hujan atau luapan sungai. Lebak biasanya berada di antara dua buah sungai
besar di dataran rendah. Berbeda dengan rawa pasang surut yang genangan airnya dipengaruhi pasang surut air laut harian, lebak tergenang selama
musim hujan dan berangsurangsur kering pada musim kemarau. Ada tiga jenis lebak berdasarkan tinggi dan lama genangan. Lebak pematang atau
dangkal, bila genangan airnya kurang dari 50 cm selama kurang dari tiga bulan; lebak tengahan, dengan genangan air antara 50—100 cm selama
3—6 bulan; dan lebak dalam bila genangan airnya lebih dari 100 cm selama lebih dari enam bulan. Kawasan lebak dalam yang menghasilkan
produksi ikan secara alami dikenal dengan istilah lebak lebung.
Lebak lebung membentuk kebudayaan lokal, khususnya lewat interaksi petani dengan alam yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kearifan
terhadap alam. Sistem usaha tani yang dibangun dalam kebudayaan lebak lebung adalah sistem terpadu antara tanaman semusim (padi sawah,
palawija, dan sayuran), ternak (kerbau dan itik), serta usaha penangkapan ikan. Sedangkan pohon, seperti kelapa, mangga, durian dan duku, hanya
dapat ditanam di lahan yang tidak tergenang, misalnya di pinggiran sungai. Musim tanam pagi di lebak hanya sekali dalam setahun. Palawija dan
sayuran ditanam bersamaan dengan padi yang ditanam pada galangan-galangan sawah lebak. Sedangkan pada musim hujan, petani menangkap
ikan, menggembala ternak, atau mengusahakan kerajinan tangan, seperti tenun pakaian adat, anyaman tikar, dan alat rumah tangga.
Rohman Al-Qolami, petani SPI OKI menyampaikan melalui tradisi ngelung ini para petani saling bergotong rotong membersihkan lahan.
“Ngelung ini kami lakukan sebelum menanam padi dan saat menunggu air surut,” kata Rohman di Desa Kuro, Kecamatan Pampangan, Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) (03/04).
Ahmad Fitriyadi, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumsel menambahkan, tradisi ngelung ini kerap dilakukan untuk menumbuhkan
semangat kebersamaan sesama petani.
“Setelah ngelung, petani juga makan bersama dengan bekal yang dibawa dari rumah,” tutupnya. ###
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2. Makanan pokok kita 6. Penduduk, rakyat (non militer) 8. Makna kiasan 11. Organisasi massa Islam
di Indonesia 12. Overdosis 13. Jatah, jumlah yang ditentukan 14. Alternativa Bolivariana para las
Américas 15. Seragam wisuda 16. Satuan daya listrik 17. Kata ganti kepunyaan 18. Kuah yg kental
berisi bumbu bahan tertentu 19. Rumah Sakit Ibu Anak 20. Awalan yang berarti indah (Jawa) 21. Sel
darah merah 22. Aturan, kaidah 24. Daerah 25. Pemuka agama Islam 27. Gelar sarjana kedokteran
28. Huruf ketiga aksara arab 29. Bukti bahwa seseorang ada di tempat lain ketika peristiwa pidana terjadi
31. Keadaan udara 33. Cahaya yang keluar dari api

MENURUN

1. Nada ketujuh 2. Deretan beberapa buah rumah yg tidak terpisah-pisah 3. Runtuh 4. Duduk dengan
kaki berlipat dan bersilang 5. Event Organizer 6. Provinsi di Indonesia 7. Tabloidnya Serikat Petani
Indonesia 9. Lagu kebangsaan kita 10. Bapak Koperasi Indonesia 23. Lima (Sansekerta)
25. Batu campuran pasir, semen, dan sebagainya yang dipakai untuk lantai 26. Patung yang dibuat dari
batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang 30. Lembaga Permasyarakatan
32. Lambang unsur Kalsium

Menanggapi hal ini
Sekretaris Umum Badan
Pelaksana
Pusat
(BPP)
Serikat Petani Indonesia
(SPI) Agus Ruli Ardiansyah
menyampaikan,
kegiatan
tersebut secara jelas menodai
norma kehidupan.
“Pemerintah seharusnya
mempunyai cara lain—selain
pengafikiran
dini—yang
lebih
“berkemanusiaan”
untuk mengendalikan harga
daging ayam broiler dan telur
ayam ras,” kata Agus Ruli di
Jakarta (09/03).
“Misalnya
dengan
pengaturan impor Grand
Parents
Stock
(GPS),
pengaturan suplai DOC ke
peternak rakyat, mengatur
segmentasi
pasar
dan
memberikan sanksi berat
bagi
perusahaan
yang
terlibat
kartel
unggas.
Sehingga prioritas kebijakan
diperuntukan bagi para
peternak rakyat,” lanjut Agus
Ruli panjang lebar.
Agus Ruli menekankan,
solusi demikian diharapkan
akan kembali meningkatkan
NTP Peternakan secara
umum dan indeks yang
diterima peternak unggas
secara khusus. Karena para
peternak
akan
kembali
dihadapkan
dengan
tantangan baru berupa impor
sapi indukan yang akan
dimulai pada April 2016.
Menurut Kementerian
Pertanian RI, impor sapi
indukan bertujuan untuk
mencapai target pemasukan
sebanyak 50.000 ekor sapi[3]
[1] Kompas, “Peternak Butuh
Solusi Segera”, Senin 7 Maret
2016
[2] Bisnis Indonesia, “Afkir Dini
DOC Diteruskan”, Selasa 8 Maret
2016
[3] Bisnis Indonesia, “Impor Sapi
Indukan Mulai April”, Selasa 8
Maret 2016

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