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"Saya bangga jadi anak petani.
Setelah lulus dari Universitas
Diponegoro saya apilkasikan yang
saya pelajari untuk bantu ayah
bertani"
Atika, Anak Petani SPI Batang, Jawa Tengah

Potong Distribusi, Petani Kopi
SPI Bengkulu Pasarkan
Langsung ke Konsumen

BENGKULU. Tren minum kopi di Indonesia saat ini sedang memasuki masa yang menggembirakan. Semakin banyak bermunculan warung-warung
kopi lokal yang menawarkan kopi — baik arabika atau robusta — dengan citarasa yang nikmat. Sayangnya, banyak petani kopi yang tidak merasakan
langsung dampak ini. Kopi yang mereka panen dibeli dengan harga murah untuk selanjutnya dijual dengan harga yang berkali-kali lipat. Untuk
mengatasi hal ini, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Bengkulu memasarkan langsung kopi Bengkulu langsung ke kedai
kopi. Silahkan simak ulasan lengkapnya di edisi kali ini.
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Potong Distribusi, Petani Kopi
SPI Bengkulu Pasarkan
Langsung ke Konsumen

Foto: Balai desa disulap jadi tempat pelatihan budidaya kopi di Kecamatan Kabawetan, Kepahiang, Bengkulu.

BENGKULU. Tren minum kopi di Indonesia saat ini sedang memasuki masa yang menggembirakan. Semakin banyak bermunculan warung-warung
kopi lokal yang menawarkan kopi — baik arabika atau robusta — dengan citarasa yang nikmat. Sayangnya, banyak petani kopi yang tidak merasakan
langsung dampak ini. Kopi yang mereka panen dibeli dengan harga murah untuk selanjutnya dijual dengan harga yang berkali-kali lipat. Untuk
mengatasi hal ini, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Bengkulu memasarkan langsung kopi Bengkulu langsung ke kedai
kopi.
Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Bengkulu Hendarman menyampaikan proses pemasaran langsung ke kedai kopi ini dilakukan
melalui koperasi petani SPI.
“Saat ini koperasi beranggotakan 214 kk petani kopi,” kata Hendarman pagi tadi di Bengkulu (30/05).
Hendarman melanjutkan, pemasaran kopi Bengkulu dimulai dengan mengenalkan ke pengusaha lokal yang membuka kedai kopi di Kota
Bengkulu.
“Selanjutnya pengusaha lokal ini memperkenalkannya ke komunitasnya di Jakarta. Alhamdulillah saat ini kopi arabika Kepahing Bengkulu
sudah tersedia di beberapa gerai kedai kopi di Jakarta,” kata Hendarman.
“Melalui metode ini pendapatan petani kopi kita meningkat karena selama ini kopi dijual ke tengkulak dengan harga yang murah,” katanya lagi
Tingkatkan Kualitas
Hendarman juga mengemukakan, guna mendapatkan kopi Bengkulu dengan kualitas terbaik, SPI Bengkulu juga kerap mengadakan berbagai
pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petaninya. Peningkatan kapasitas terhadap petani mulai dari teknik budidaya tanaman kopi dengan
mendatangkan para ahli dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia.
Dalam pelatihan itu, kata Hendarman, petani dianjurkan mengubah jarak tanam yang selama ini hanya satu meter menjadi dua meter, melakukan
pemangkasan tanaman hingga mengarahkan petani menggunakan pupuk alami non kimia.
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
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FOTO. Pemuda tani SPI Kepahiang kini bisa praktik stek dan stek sambung kopi

“Setelah teknik budi daya, berlanjut ke teknik pemanenan yaitu petik merah untuk mengubah kebiasaan petani yang terbiasa memanen seluruh
buah kopi, termasuk yang masih mentah,” tuturnya, menerangkan saat pelaksanaan “Workshop Kopi SPI Bengkulu” di Bengkulu (26/05).
“Petani SPI juga berlatih mengolah hasil panen mereka melalui berbagai teknik pengolahan mulai dari jenis kopi Bengkulu “specialty” dan kopi
premium,” lanjutnya.
Berdaulat Pangan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum SPI Henry Saragih menghimbau kepada para petani kopi SPI Bengkulu untuk tetap menanam
tanaman pangan di samping tanaman kopi.
“Sebaiknya peruntukan lahannya dibagi, sebagian untuk kopi, sebagian laginya untuk tanaman pangan,” ungkap Henry.
Saat ini katanya, Indonesia masih diuntungkan dengan harga kopi dunia yang masih tinggi, menyusul negara produsen kopi dunia lainnya yakni
Brazil saat ini sedang mengalami gagal panen, karena terjadi musim panas di negara-negara Amerika Selatan.
“Kalau suatu hari harga kopi jatuh, mau makan kopi? Kan tidak. Karena kopi bukan tanaman pangan,” imbuhnya.
Henry menambahkan, meski kopi itu berguna dan tidak merusak alam, namun jangan sampai petani (kopi) di Indonesia menjadi kesulitan
suatu hari nanti.
“Inflasi tertinggi di Indonesia itu adalah tanaman pangan, jadi kalau Bengkulu sudah selesaikan urusan pangan, maka 50-70 persen urusan
Bengkulu itu selesai. Tidak usah dipaksakan tanam kopi Bengkulu semua, demi terciptanya kedaulatan pangan di Bengkulu” tambahnya. ###

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI
www.spi.or.id
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Pernyataan Sikap Menolak
RUU Perkelapasawitan

Foto: Konferensi pers "Tim Advokasi Keadilan Perkebunan", menolak RUU Perkelapasawitan di Jakarta, 23 Juni 2016.

JAKARTA. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) tahun 2016. Alasan utama lahirnya RUU ini adalah untuk melindungi dan menghindari intervensi asing di sektor kelapa sawit.
Kami memandang bahwa rencana RUU Perkelapasawitan pada dasarnya tidak bersifat mendesak karena sudah begitu banyak UU dan peraturan
turunan yang secara eksplisit sudah mengatur perkelapasawitan.
Lebih lanjut, berdasarkan analisis kami, terdapat 41 pasal yang sama dengan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan di dalam draft RUU
tersebut. Draft RUU Perkelapasawitan yang tengah dirancang terkesan sangat politis, terburu-buru dan melindungi sektor kelapa sawit secara
berlebihan terutama kepada pihak-pihak yang sangat serius melihat dampak sosial dan lingkungan. Beberapa pasal dalam RUU ini memberi
legitimasi yang berlebihan dalam dukungan pemerintah terhadap investor.
Contohnya Pasal 30, di mana investor akan diberi kemudahan berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk
impor, pembebasan atau penangguhan PPN dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.
Di samping itu, semua hal yang terjadi saat ini di sektor kelapa sawit seperti kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan
gambut, konflik sosial, perampasan tanah, hilangnya hak-hak masyarakat adat dan lokal belum menjadi perhatian serius pemerintah. Lebih lanjut,
perlakuan yang memperbudak buruh perkebunan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, minimnya dukungan pemerintah kepada petani
mandiri, hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat masih terus terjadi sampai saat ini dan terus dibiarkan terjadi tanpa adanya perhatian
dari pemerintah. Catatan praktek pelanggaran hak asasi manusia di industri sawit yang disuarakan kelompok masyarakat sipil seperti beberapa
persoalan di atas, dibaca pemerintah dan investor sebagai “black campaign”–yang dicoba untuk dihempang melalui RUU ini.
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Foto: Perkebunan sawit

Via RUU Perkelapasawitan, pemerintah kemudian harus melakukan promosi dan kampanye positif untuk menangkal isu negatif dan upaya
mendiskreditkan industri dan/atau produk sawit Indonesia. Jadi, tugas pemerintah pun bertambah untuk mengampanyekan produk sawit Indonesia
sebagai produk yang dihasilkan tanpa perampasan lahan, dengan buruh perkebunan sejahtera, tidak ada pembakaran hutan dan lahan gambut dan
sebagainya.
Selain itu, perhatian serius pemerintah saat ini adalah bagaimana agar sektor ini dapat dengan mudah berkembang pesat di Indonesia tanpa
adanya tekanan dan gangguan dari para pihak yang serius memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari sektor ini.
Oleh karena itu, dengan ini Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch,Indonesian Human Rights Committee
for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dan Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and
Democracy (FIELD) menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan yang menjadi Prolegnas prioritas nasional di tahun 2016;
2. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Perkebunan yang banyak mengesampingkan hak-hak masyarakat;
3. Mendesak pemerintah untuk melakukan audit perijinan kepada semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia;
4. Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan kebijakan tertulis tentang Moratorium Sawit;
5. Mendesak DPR RI untuk tidak mempolitisasi sektor kelapa sawit.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk segera diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah.

TOLAK PERAMPASAN LAHAN!!!
www.spi.or.id
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Nilai Tukar Petani (NTP) Mei 2016
Naik Tipis, Pendapatan Petani Tidak
mengalami Perbaikan

JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2016 mengalami kenaikan yang sangat tipis sebsar 0,33 dari 101,22 pada bulan April menjadi 101,55.
Hal ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,43 dengan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,10. Kenaikan ini
merupakan fluktuasi di tengah penurunan NTP yang terus terjadi sejak November 2015 hingga April 2016.
Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Juni 2016, NTP pangan malah mengalami penurunan yakni
sebesar 0,02 dari 98,68 di bulan April menjadi 98,66 pada bulan Mei.
Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, NTP masih berada di level yang sangat rendah. Untuk sektor pertanian
pangan tidak ada tanda-tanda pertumbuhan yang signifikan karena instrumen kebijakan di sektor ini memang belum mendukung kenaikan yang
benar-benar signifikan.
“Pemerintah malah memperbesar biaya input pertanian, sementara harga jual tidak ada perubahan. Padahal di sisi lain kebutuhan petani terus
meningkat. Apalagi menjelang puasa Ramadhan seperti saat ini, semua harga kebutuhan pokok sehari-hari naik,” ungkapnya di Medan siang ini
(05/06).
Sementara itu, NTP hortikultura dan NTP perkebunan rakyat mengalami peningkatan. Data menunjukkan, kenaikan indeks NTP paling besar
dipengaruhi oleh kenaikan NTP perkebunan rakyat sebesar 1,06 dari bulan April yakni 97,87 menjadi 98,91 pada bulan Mei 2016.
“Kenaikan NTP perkebunan masih belum signifikan, dengan masih tertahan di bawah level 100. Meskipun naik, belum ada perubahan yang
sangat tinggi karena komoditas untuk sawit dan karet sudah over supply. Hal ini tidak akan berdampak kepada kesejahteraan petani,” paparnya.
Henry menambahkan, harus ada perubahan yang struktural dalam cara produksi pangan ke model pertanian yang ekologis. Sementara di saat
yang sama negara harus hadir dan berperan aktif dalam usaha perkebunan hingga ke hilir.
“Jangan pemerintah membiarkan segelintir perusahaan hilir perkebunan menguasai pengolahan dan distribusi hasil perkebunan tersebut,”
tambahnya. ###
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Deklarasi Kuat, Proses Berlanjut:
Harus Terus Kawal

Foto: Suasana sesi ketiga Dewan HAM PBB tentang hak asasi petani di Jenewa, Swiss

Sesi Ketiga untuk Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani

JENEWA. Negara-negara, bersama organisasi petani dan LSM telah merampungkan sesi ketiga untuk menyusun deklarasi PBB untuk hak asasi
petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.
Sesi ketiga ini berlangsung dari tanggal 17-20 Mei 2016 di markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss.
Sekira 50-an negara bergabung bersama dalam inisiatif membuat instrumen bagi perlindungan dan pengakuan hak asasi petani dan masyarakat
yang bekerja di pedesaan. Inisiatif ini berlangsung sejak tahun 2008 di PBB, dan telah menghasilkan dokumen-dokumen mulai dari studi, referensi,
resolusi PBB, yang sudah bisa digunakan untuk perlindungan hak asasi petani. Dan tentunya tujuan akhir adalah membuat deklarasi PBB, yang
Bersambung ke hal. 9
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Harga Kelapa Jatuh, Petani India
Lakukan Aksi & Demo

Foto: Aksi petani di India akibat jatuhnya harga kelapa.

KARNATAKA. Ratusan petani kelapa di Negara Bagian Karnataka, India, turun ke jalan, melakuka aksi untuk memprotes jatuhnya harga kelapa.
Koordinator KRRS (Organisasi Petani Negara Bagian Karnataka) menyampaikan, jatuhnya harga kelapa di India akibat tingginya impor kelapa
murah dari Indonesia, Filipina dan Malaysia (Juni, 2016).
"Memang pemerintah telah mengumumkan adanya anggaran untuk kebijakan penetapan harga kelapa. Tapi belum juga direlisasikan," katanya.
"Kami ingin pemerintah menyiapkan dana bergulir dan memberikan bantuan dan insentif untuk petani," lanjutnya.
Sementara itu, harga kelapa sampai saat ini berkisar di antara Rs. 25 dan Rs. 33, bahkan di pasar grosir telah jatuh ke bawah Rs. 10 musim ini.
Harga ini pernah terjadi satu dekade lalu, pada tahun 2006, ketika harga kelapa telah jatuh di bawah Rs. 10.
Dengan harga yang jatuh ke Rs. 6.500 dari Rs.18,000 per seribu kelapa di pasar grosir di Tumakuru, salah satu daerah utama kelapa tumbuh di
negara bagian, petani dalam kesulitan yang mendalam.
Petani Marimuthu dari Gollarahalli di taluk Chikkanyakanahalli kepada media The Hindu menyatakan, situasinya sangat mengerikan bahwa
anaknya, yang telah menyelesaikan SSLC, harus putus sekolah.
"Dia bekerja sebagai buruh tani," katanya.
Banyak petani tidak mampu untuk mendapatkan kembali modalnya dalam bertani kelapa selama satu tahun terakhir.
Paramashivaiah dari Dodda Agrahara di Sira taluk mengatakan, ia telah berhenti menyiram 200 pohon kelapanya karena tidak ada gunanya.
B.S. Devaraj, sekretaris KRRS menambahkan, selain harga yang jatuh, yang semakin membebani petani adalah praktek tradisional "sodi"
"Petani dipaksa memberikan 100 kelapa ekstra di Mandi untuk setiap 1000 kelapa," tutupnya. ##

LA VIA CAMPESINA
www.viacampesina.org
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Sambungan dari hal. 7

Foto: Suasana sesi ketiga Dewan HAM PBB tentang hak asasi petani di Jenewa, Swiss

tujuannya nanti bisa diratifikasi di negara-negara di seluruh dunia.
“Kita terus menekankan hak-hak yang paling penting untuk petani: seperti hak atas tanah, hak atas benih, hak atas keanekaragaman hayati,
akses keadilan, hak untuk pendapatan yang layak, serta kewajiban negara,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) yang
hadir dalam sesi tersebut.
“Draft deklarasi hak asasi petani saat ini sudah sangat bagus, petani harus dukung keseluruhan teks PBB tersebut,” ujar dia lagi.
Dalam komentar umum di hari pertama, pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya terhadap proses deklarasi hak asasi petani ini.
“Kita juga menyatakan bahwa perlindungan petani dijamin lewat Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU No. 19/2013),”
ujar Erlina Widyaningsih, perwakilan Indonesia di Jenewa.
“Pemerintah Indonesia juga berterima kasih sudah ikut dalam konsultasi tentang draft deklarasi ini bersama La Via Campesina, SPI dan petani
lain di Jakarta, 26-28 April lalu,” sambungnya di depan sidang PBB.
Selanjutnya, sidang membahas pasal demi pasal hingga akhir draft deklarasi, yang jumlahnya 30 pasal.
“Negara-negara memberikan sumbangsih ide, referensi, kritik, hingga contoh di negara mereka,” terang Henry Saragih lagi.
Ketua sesi, Nardi Suxo dari Bolivia mengantarkan sesi dengan baik. Mayoritas dari negara-negara terus mendukung, kecuali Uni Eropa dan
Amerika Serikat. Namun penolakan dari mereka tidak akan berhasil banyak, karena banyak usulan konkret dan positif dari negara-negara Asia,
Afrika dan Latin Amerika.
“Proses sudah baik dan konstruktif, mungkin perlu 2-3 tahun lagi untuk mencapai deklarasi PBB tentang hak asasi petani ini,” kata Henry lagi.
Sesi ditutup dengan laporan dari ketua sesi. Mandat telah diketuk untuk melanjutkan ke sesi keempat pada bulan Mei tahun depan, serta revisi
draft deklarasi.
“Proses ini yang amat sangat penting, dan kita petani–La Via Campesina dan nelayan, masyarakat adat, buruh tani, perempuan, dan masyarakat
pedesaan pada umumnya–harus terus kawal,” tutup dia.#

Foto: Petani SPI di Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat. Kalau tidak ada aral melintang Hak Asasi Petani sebentar lagi menjadi Konvensi Internasional.
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Aksi SPI Katingan
Kalimantan Tengah Tuntut
Penyelesaian Konflik Lahan

Foto: Aksi petani SPI Katingan, Kalimantan Tengah menuntut penyelesaian konflik lahan.

KATINGAN. Ratusan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, melakukan aksi menuntut penyelesaian
konflik lahan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan. Aksi ini dipusatkan di Kantor Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Katingan, Senin pagi (06/06).
Enjang Richard, perwakilan petani SPI Katingan menjelaskan, pada 2011 dilakukan penyerahan Lahan Usaha (LU) II oleh Dinsosnakertrans
Katingan kepada warga transmigran sebanyak 450 kepala keluarga (kk) dengan luas 450 hektar. Namun dalam lanjutannya penyerahan lahan
tersebut memicu terjadinya perselisihan karena pihak dinas tidak ikut mendampingi dalam proses distribusi lahan saat itu.
Enjang melanjutkan, akibatnya inisiatif warga transmigran masuk ke lahan mendapat penolakan dari masyarakat lokal yang enggan menyerahkan
lahan kepada masyarakat transmigran. Hal ini disebabkan masyarakat lokal belum menerima ganti rugi pembebasan lahan dari Dinas Transmigrasi.
“Masalah semakin rumit ketika pada saat yang sama, tahun 2011, Dinsosnakertrans menyerahkan lahan kepada PT. Intan Permai yang sekarang
mengklaim lahan tersebut. Luasnya sekitar 360 hektar, hanya 90 hektar sisanya yang boleh dikelola oleh masyarakat transmigran,” tegas Enjang
Richard.
“Yang jelas kami minta kejelasan LU II seluas 450 hektar yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai lahan peruntukan transmigran. Kami juga
menuntut jaminan keamanan berupa legalitas atau sertifikat lahan pekarangan, LU I dan LU II warga Transmigran UPT Pulau Malan,” lanjut Enjang.
Setelah melakukan orasi, massa akhirnya diterima oleh pihak pemerintah di Aula Dinsos Nakertrans. Pihak pemerintah diwakili oleh Wakil
Bupati Katingan Sakariyas, Sekda Nikodemus, Kepala Dinsosnakertrans Kesmi Pandiangan, hingga Ketua Komisi I DPRD Katingan Karyadi.
Dalam dialog tersebut, Wakil Bupati Sakariyas meminta kepada pihak Dinsosnakertrans untuk segera melakukan pendataan kembali warga
UPT Buntut Bali.
“Tadi perwakilan warga sudah sepakat untuk didata ulang bagi yang lahannya tidak bermasalah, sedangkan yang lahannya masih bermasalah
nanti bagian teknis yang akan mencari solusinya,” tuturnya. ###
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Enam Kritik SPI Terhadap
Toko Tani Indonesia

Foto: Pemuda tani SPI Sumatera Utara setelah selesai panen bawang merah di desanya. Kehadiran Toko Tani Indonesia diharapkan mampu memasarkan produk petani
kecil dengan harga yang pantas.

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia mengkritik konsep Toko Tani Indonesia (TTI) yang digagas oleh Kementerian
Pertanian (Kementan).
Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI Henry Saragih menyampaikan, SPI setidaknya memiliki enam kritik untuk Toko Taninya
Kementan.
“Pertama, TTI belum melibatkan petani secara langsung. TTI sampai saat ini hanya melibatkan pengusaha skala besar, tidak menampung
produk petani kecil,” kata Henry di Jakarta pagi ini (21/06).
Kritik kedua lanjut Henry, minimnya sosialisasi dari Kementan terhadap eksistensi TTI terkhusus bagi petani dan ormas tani.
“SPI sendiri belum mendapat sosialisasi sama sekali dari pemerintah terkait keberadaan dan fungsi dari Toko Tani Indonesia,” lanjutnya.
Henry mengingatkan pemerintah, keberadaan organisasi petani maupun koperasi-koperasi petani di pedesaan, serta badan usaha milik petani
harus diakomodir oleh pemerintah. Hal ini termasuk juga dengan menyalurkan produk petani langsung kepada pembeli.

Bersambung ke halaman 15
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Safari Ramadan DPP SPI di
Sukabumi: Bersama Menuju
Daulat Pangan

Foto: Ketua Umum SPI Henry Saragih memberikan arahannya dalam acata "Mimbar Petani" di Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat, (19/06).

SUKABUMI. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan safari Ramadan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Safari
diawali dengan menghadiri “Mimbar Petani” di Kecamatan Lengkong yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Sukabumi
bekerjasama dengan Fraksi Rakyat, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
Sukabumi dan elemen organisasi pemuda di Kecamatan Jampang dan Kecamatan Lengkong.
Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI Henry Saragih menyatakan apresiasinya terhadap DPC SPI Sukabumi dan Dewan Pengurus
Wilayah (DPW) SPI Jawa Barat serta panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
Dalam orasinya, Henry Saragih menyampaikan, kedaulatan pangan akan dicapai dengan kedaulatan petani.
“Kedaulatan petani diwujudkan dengan melaksanakan reforma agraria sembilan juta hektar lahan untuk petani, yang menjadi program
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Foto: Ketua Umum SPI Henry Saragih bersama petani SPI di kaki Gunung Pangango, Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka safari Ramadan 1437 H.

prioritas pemerintah Jokowi-JK dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,” kata Henry kemarin sore kepada
ratusan peserta yang hadir (19/06).
Henry melanjutkan, dasar hukum agar petani berdaulat juga sudah ada yakni melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960,
TAP MPR-IX 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Reforma Agraria, UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, UU 18/2012 tentang Pangan dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
“Saat ini SPI bersama ormas dan lembaga pro petani kecil lainnya sedang mendesak kekuatan hukum operasional melalui Perpres Reforma
Agraria,” tegas Henry.
Hal Senada disampaikan Tantan Sutandi, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Barat. Ia mengemukakan di Jawa Barat masih banyak
konflik agraria warisan kolonial.
“Di sini terdapat konflik agraria yang melibatkan lahan seluas 1.800-an hektar. Oleh karena itu petani SPI di sini harus melakukan konsolidasi,
memperkuat organisasi, dan berjuang bersama,” ungkap Tantan.
Tantan juga mengucapkan terimakasih terhadap dukungan gerakan mahasiswa dalam mendukung perjuangan petani menegakkan
kedaulatannya dan kedaulatan pangan di Lengkong, Sukabumi.
Setelah sambutan dari Wakil DPRD Sukabumi, dilakukan penanaman perdana (kelapa) di lahan reklaiming, menandakan petani kecil berperan
penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Acara pun ditutup dengan buka puasa dengan mengkonsumsi pangan lokal khas petani.
Selanjutnya safari Ramadan DPP SPI berlanjut ke Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Sukabumi. Di ketinggian 1.100 mpdl di Gunung
Pangrango ini, DPP SPI berdiskusi langsung dengan petani SPI mengenai konflik agraria yang sedang berlangsung.
“Di bulan ramadan yang penuh berkah ini marilah kita berdoa agar perjuangan kita petani kecil diridhoi Allah SWT karena kita memperjuangkan
kebenaran dan hak-hak kita. Amiiien,” tutup Henry. ###
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SPI Bengkalis Minta
Pemetaan Tapal Batas Lahan

Foto: Petani sedang bertani di sawahnya.

BENGKALIS. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Bengkalis meminta kepada pemerintah daerah untuk segera
melakukan penataan dan pemetaan tapal batas luar dan dalam lahan milik PT Arara Abadi di Dusun Perjuangan, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Menurut penuturan Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Bengkalis Mahmudin Silalahi, penataan dan pemetaaan ini cukup penting
sehingga petani SPI tidak tidak ragu ragu dan was-was melakukan aktivitas mengelola lahan untuk dijadikan pemukiman dan lahan pertanian
sebagai sumber hidup.
“Sejak 30 Mei lalu kita sudah layangkan surat permohonan dilakukannya pemetaan kembali lahan tersebut mulai dari tingkat pemerintahan RT
hingga ke Presiden Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada realisasi ke lapangan,” kata Mahmudin di Bengkalis (15/06).
Mahmudin melanjutkan, petani SPI berencana untuk mengolah lahan terlantar tersebut dan menanamnya dengan tanaman pangan sistim
tumpang sari.
“Kita rencanakan untuk tanaman padi seluas 100 hektar, ubi kayu 300 hektar, jagung 100 hektar,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Panitia Persiapan Wilayah (PPW) SPI Riau Misngadi. Ia menyampaikan, akibat tapal batas PT Arara Abadi yang
tidak jelas, pihak perusahaan sering mengintimidasi petani penggarap.
“Yang dilakukan oleh SPI Bengkalis adalah untuk menghindari pecahnya konflik agraria di lahan dengan perusahaan yang biasanya selalu
berakhir dengan kriminalisasi petani,” ungkap Misngadi.
Misngadi kembali menyampaikan, SPI telah mengirim surat resmi berkenaan hal ini, mulai dari bupati, DPR kabupaten dan provinsi, dinas
kehutanan kabupaten dan provinsi, Gubernur Riau, badan pengelola perbatasan, Badan Pertanahan Nasional, hingga Presiden RI Joko Widodo.
“Disinilah pentingnya reforma agraria yang dijanjikan Pak Jokowi itu, meredistribusi lahan-lahan terlantar untuk diolah menjadi produktif oleh
petani. Kami petani di Bengkalis dan Riau umunya masih menunggu realisasinya,” tambah Misngadi. ###
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Sambungan dari hal. 11

8

MENDATAR
3. Teka Teki Silang 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. Hutan
Tanaman Industri

MENURUN

1. Bendungan 2. Aksara kedua Arab 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. Usia senja, uzur 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. Taman Kanak Kanak

Poin ketiga adalah
kehadiran
TTI
yang
hanya solusi parsial atas
pemangkasan
rantai
pasok
yang
dianggap
melambungkan harga bahan
pangan.
“Hadirnya
TTI
bukan merupakan satu
kegiatan yang terencana,
komprehensif
terhadap
pembenahan
dan
kelembagaan
petani
di
pedesaan.
Belum
menyentuh
pelaku
di
akarnya,” papar Henry.
Henry
menilai,
pemerintah
sebetulnya
tak perlu berpikir terlalu
jauh untuk bisa melibatkan
petani dalam memangkas
rantai pasokan pangan.
“ P e m e r i n t a h
seharusnya
berpegangan
pada
Undang-Undang
No.19
tahun
2013
tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan
Petani.
Nah hal ini saja masih
belum banyak dilakukan
pemerintah (kementan),”
imbuhnya.
Poin keempat adalah
tidak adanya keterkaitan
dengan
pemberdayaan
petani kecil di daerah
“Fungsi
koperasi
digunakan, organisasi tani
di desa harus dirangkul,”
ujarnya.
Poin
selanjutnya
menurut Henry adalah,
TTI seharusnya dikelola
langsung oleh petani di
daerah.
“Ini secara efektif dapat
memangkas mata rantai
pasokan dan menjaga harga
lebih stabil,” sambungnya.
Poin keenam adalah
keberadaan
toko
tani
berada di bawah Bulog yang
tugas dan fungsinya harus
diperluas menjadi Badan
Pangan Nasional. ###

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