PROFIL SINGKAT
FORUM BENIH LOKAL BERDAULAT
Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB) adalah forum terbuka sebagai wadah pengumpulan dan
pertukaran benih asli lokal (heirloom seed), berkomunikasi dan berjejaringnya para penggiat,
penggerak dan pemerhati benih asli lokal di seluruh Indonesia. Forum BLB bergerak dibidang
pelestarian dan pengembangan benih lokal asli Indonesia oleh petani-petani militan dengan
segenap militansinya berjuang mempertahankan benih lokal asli nusantara, dengan keragaman
karakternya, termasuk yang dianggap “tidak produktif” seperti padi yang baru panen setelah 7
bulan atau yang lainnya, karena diyakini bahwa setiap benih lokal asli memiliki kelebihan dan
keistimewaan genetis yang dapat dikembangkan sebagai benih-benih inbrida. Forum BLB oleh
karenanya juga mendukung pengembangan benih yang dilaksanakan oleh petani sendiri dan yang
dapat dimanfaatkan oleh petani secara mandiri dan berkelanjutan.
Forum BLB tidak mendukung penguasaan pengembangan benih oleh korporasi yang menjadikan
petani hanya sebagai pasar. Juga tidak mendukung pengembangan benih Hibrida dan Genetically
Modified Organism (GMO), yang bukan hanya meragukan dampaknya bagi lingkungan hidup dan
kesehatan, tetapi juga membuat petani bergantung dan makin tidak mandiri.
Visi Forum BLB meliputi 2 aspek yaitu:
1. Kedaulatan petani atas benih, dimana petani mandiri dalam menyediakan, memanfaatkan dan
mengembangkan Benih Asli Lokal mereka sendiri, sebagai salah satu kunci strategis untuk
kedaulatan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
2. Benih Asli Lokal sebagai kekayaan Sumber Daya Genetik keragaman hayati Indonesia dapat
dikembalikan, dipelihara, dan dikembangkan, sebagai kunci strategis kedaulatan Indonesia atas
pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.
Diinisiasi pada awal November 2016 oleh sejumlah penggerak penggiat benih lokal, dan sejauh ini
telah menjangkau:
Bali
Bangka Belitung
DI Yogyakarta
Jawa Barat
: Indramayu, Cianjur, Bandung, Bogor
Jawa Tengah
: Jepara, Karanganyar
Jawa Timur
: Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Malang,
Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo,
Surabaya,Tulungagung
Kalimantan Barat
: Sintang
NTB
: Lombok Barat
NTT
: Flores
Sumsel
: Palembang
Sulawesi Selatan
: Enrekang
Sulawesi Tengah
: Palu
Sulawesi Tenggara
: Pulau Muna, Buton Selatan
Forum BLB dikelola oleh:
Koordinator Nasional
Sekretaris Nasional
Bendahara Nasional
Koordinator Daerah

: Romi Abrori
: Dewi Hutabarat
: Fina Apriliya
: Satria Wisada, Nicko Agung, Bahrul Fikri, Ahmad Ali Sofyan,

