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Terima kasih kepada Pembicara atas presentasinya. Materi presentasi sangat lengkap 

dan menarik. Secara keseluruhan, konsepsi kebijakan ketahanan pangan nasional sangat 

lengkap dan terinci. Yang justru penting tetapi tidak dipaparkan adalah (mungkin karena diluar 

tupoksi Badan Ketahanan Pangan-BKP) program dan kegiatan kongkrit dalam merealisasi 

target-target yang dicanangkan. Kalaupun ada program-program yang disusun, masalahnya 

terjadi kepada pelaksanaannya. Dalam kesempatan dan waktu yang terbatas ini, saya hanya 

akan membahas beberapa komponen RPJM 2010-2014 (slight No 14). 

RPJM 2010-2014 (Perpres No 5/2010) menyebutkan bahwa ketahanan pangan 

merupakan salah satu dari 11 prioritas nasional. Ketahanan pangan akan dicapai melalui 

revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan daya saing produk 

pertanian, peningkatan pendapatan petani dan kelestarian SDA. Disebutkan dalam paparan 

bahwa Kebijakan Operasional mencakup: (i) peningkatan produksi 5 pangan utama (beras, 

jagung, kedele, gula dan daging sapi), (ii) stabilisasi harga pangan bagi konsumen (beras, 

daging sapi, kedele, bawang merah, bawang putih dan cabe), (iii) percepatan diversifikasi 

konsumsi pangan, dan (iv) pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan. 

 

Kemandirian dan Swasembada Pangan 

Dalam kaitan kebijakan (politik) pangan, perlu dijelaskan langkah kongkrit dan program 

yang telah dirancang dan/atau dilaksanakan untuk mencapai kemandirian pangan dan 

meningkatkan daya-saing. Mohon dijelaskan dan dielaborasi makna ‘kemandirian’ pangan agar 

menjadi definisi yang terukur dan workable. Dalam paparan disebutkan (tahun 2013) indeks 

swasembada beras, jagung, kedele, gula dan daging sapi masing-masing adalah 125.7%, 

116.1%, 40.1%, 124.1% dan 76.4%. Dengan indeks swasembada beras sebesar 125.7%, yang 
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berarti Indonesia mengalami surplus 25.7%, bagaimana menjelaskan kenyataan Indonesia 

masih mengimpor beras dalam jumlah besar. Pertanyaan yang sama terkait dengan indeks 

swasembada jagung (116.1) dan gula (124.1%). 

 

Daya Saing dan Standar Mutu  

Terkait dengan peningkatan daya saing dan jika standar mutu (kualitas) produk 

merupakan salah satu komponen penting daya saing, pertanyaannya adalah: langkah dan 

program apa yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas/mutu produk pangan, 

khususnya 5 komoditas pangan utama?? Disamping memberlakukan standar mutu, kebijakan 

dan instrumen kebijakan apa yang diterapkan pemerintah agar petani terdorong untuk 

menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu tersebut? Hal ini saya tanyakan mengingat 

terjadi kegagalan pasar (market failure) dimana struktur pasar, sampai saat ini, telah gagal 

dalam memberikan insentif kepada petani untuk menghasilkan produk berstandar mutu. Petani 

Indonesia pada umumnya belum terbiasa dengan standar mutu, tidak ada insentif harga bagi 

petani untuk menghasilkan produk berstandar mutu, sementara pemangku kebijakan baru 

terbatas kepada pernyataan dan wacana namun tidak disertai langkah dan program kongkrit 

untuk menrealisasikannya. 

 

Harga Produk dan Kesejahteraan Petani 

Pertanyaan lain adalah: apa langkah kongkrit atau program yang telah dilaksanakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Beberapa tahun terakhir menyebar pandangan 

bahwa kesejahteraan petani dapat ditingkatkan hanya bilamana petani memperoleh harga yang 

tinggi. Pandangan ini cukup meluas diantara pemangku kebijakan lingkup Kementan yang 

menyambut gembira dan mensyukuri terjadinya lonjakan harga beberapa produk pangan, 

termasuk harga cabe dan bawang merah, sebagai suatu keberhasilan. Kebijakan harga referensi 

impor yang diterapkan pemerintah (Kemendag) atas dasar perhitungan tingkat keuntungan 

petani (30-40% diatas BEP) yang diusulan Kementan cenderung ‘overestimasi’ sehingga 

berakibat harga eceran daging sapi, bawang merah dan cabe kelewat tinggi. Harga eceran yang 

sangat tinggi (bawang merah dan cabe) hanya dinikmati oleh pedagang, tidak dinikmati oleh 

petani karena terjadi di luar musim panen (off-season). Sebaliknya, pada saat musim panen 

raya (secara berulang) petani cabe dan bawang merah mengalami kerugian karena harga kedua 

komoditas anjlok dibawah tingkat harga BEP. 

  



Stabilisasi Harga, Standar Mutu dan Sistem Resi Gudang (SRG) 

Kecuali beras, masalah instabilitas (fluktuasi) harga produk pangan lain merupakan 

masalah yang terus berulang yang belum ada solusi permanen sampai saat ini. Setiap kali 

Presiden RI bersama jajaran Kabinetnya direpotkan oleh lonjakan dan anjloknya harga 

komoditas pangan dan hortikultura. Langkah ad-hoc (jangka pendek) setiap kali dilakukan 

pemerintah untuk meredam lonjakan harga, yakni dengan membuka kran impor lewat 

penambahan kuota impor. Namun, pemerintah ‘absen’ pada saat musim panen raya dimana 

harga tingkat petani merosot. Mengapa pemerintah tidak hadir untuk melindungi petani? Yang 

menarik dan patut dipertanyakan adalah Kebijakan Operasional (sengaja saya underline dengan 

italic) stabilisasi harga pangan bagi konsumen (beras, daging sapi, kedele, bawang merah, 

bawang putih dan cabe). Mengapa stabilisasi harga hanya untuk konsumen? Mengapa 

pemerintah tidak melakukan stabilisasi harga untuk petani produsen? Mengapa pemerintah 

tidak serius untuk menyebar-luaskan Sistem Resi Gudang (SRG), sebagaimana diamanatkan 

dalam UU No 9/2006 tentang SRG? 

Sifat musiman dari produksi pertanian sangat rentan terhadap gejolak harga. Harga 

jatuh pada saat musim panen raya dan naik pada saat di luar musim panen. Banyak negara, 

khususnya negara maju, memiliki instrumen untuk menghadapi fluktuasi harga produk 

pertanian, mulai dari Sistem Resi Gudang-RSG (warehouse receipt system), sistem kontrak serah 

(future contract) sampai ke bursa berjangka komoditas. Sistem ini sudah lama diterapkan di 

banyak negara, termasuk negara berkembang pengekspor produk pertanian. SRG baru mulai 

dikenal di Indonesia sejak terbitnya UU No 9/2006 tentang Resi Gudang, dan mulai diterapkan 

secara bertahap sejak tahun 2007.  

Resi Gudang (RG) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu 

gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang dan merupakan sekuriti yang menjadi 

instrumen perdagangan. RG merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan, diperjaul-

belikan, dipertukarkan atau digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman maupun dapat 

dipergunakan untuk pengiriman barang dalam transaksi derivative seperti halnya kontrak serah 

(future contract). RG dapat digunakan oleh petani untuk memperoleh kredit pembiayaaan dari 

per-bank-an untuk kegiatan usahataninya. Setiap produk yang akan disimpan di gudang harus 

memenuhi standar mutu tertentu sehingga Pengelola SRG dapat meng-issued RG sesuai dengan 

nilai produk yang disimpan. 

Sesuai Permendag No 26/M-DAG/PER/2007, pemerintah telah menetapkan 8 komoditas 

pertanian sebagai produk yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG, yaitu: 

gabah, beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan jagung, belakangan (2010) menyusul 

dua tambahan produk yaitu rotan dan garam. Adapun persyaratan produk yang diresi-

gudangkan adalah: (i) memiliki daya simpan minimal 3 bulan, (ii) memenuhi standar mutu 



tertentu, dan (iii) memenuhi jumlah minimum yang disimpan. Bank dan Lembaga Keuangan 

yang telah berpartisipasi dalam menyalurkan pembiayaan resi gudang, antara lain, Bank BRI, 

Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Kalsel. 

Data resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), 

Kementerian Perdagangan, memperlihatkan bahwa pelaksanaan SRG masih sangat terbatas 

dengan nilai RG sangat kecil, meskipun terjadi peningkatan cukup nyata dalam penerbitan resi 

gudang selama tiga tahun terakhir. Sejak 2008-November 2013, dilaporkan 1216 resi gudang 

telah diterbitkan dengan total nilai Rp237 milyar, mencakup 1070 RG untuk gabah dengan nilai 

Rp 197 milyar, 77 RG untuk beras dengan nilai Rp 32 milyar, 45 RG untuk jagung dengan nilai Rp 

4 milyar, sisanya 24 RG untuk produk lain dengan nilai Rp 3.1 milyar. Dari total RG yang telah 

diterbitkan, sebanyak 975 pemilik RG memperoleh kredit dari lembaga keuangan/perbankan 

dengan total nilai kredit Rp141 milyar. Dari total nasabah penerima kredit 863 pemilik RG gabah 

dan 61 pemilik RG beras dengan total nilai kredit masing-masing sebesar Rp 119 milyar dan Rp 

17 milyar. Menurut Menteri Perdagangan (2013) baru ada 81 unit gudang dan hanya mampu 

menampung 5 persen kebutuhan pangan (beras) nasional. Pertanyaannya adalah mengapa 

Mendag (Kemendag) dan Mentan (kementan) tidak mengusulkan rencana ini ke Menteri 

Keuangan (Kemenkeu) dalam sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden? Bukankah 

keberadaan SRG merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh 

pemerintah? 

Jika pemerintah benar-benar serius untuk membangun sektor pertanian, membantu dan 

melindungi petani dari masalah anjloknya harga saat musim panen serta memfasilitasi petani 

untuk memperoleh kredit perbankan maka sudah seharusnya pemerintah melaksanakan 

amanat UU SRG No 9/2006 secara penuh untuk mendorong/memfasilitasi penyebar-luasan SRG 

di seluruh wilayah tanah air. Sebagai langkah awal pemerintah dapat menugaskan BUMN 

perdagangan (Perum BULOG, PT PPI) sebagai penyelenggara SRG dan menugaskan Bank BUMN 

(BRI) untuk mendukung pembiayaannya. Dengan dukungan pemerintah dan komitmen Bank 

BUMN pada saatnya swasta menjadi penyelenggara SRG. 

Jika SRG diterapkan secara meluas di seluruh propinsi, maka akan mendorong 

pengembangan teknologi penyimpanan, mengurangi instabilitas harga produk pertanian 

meningkatkan pendapatan/keuntungan petani produsen, memudahkan petani untuk 

memperoleh kredit perbankan untuk usahataninya. Selain itu, jika SRG meluas penerapannya, 

Pemerintah tidak harus melakukan program ‘stabilisasi harga’ secara konvensional dengan 

mengelola stok penyangga sebagaimana terjadi pada komoditas beras yang memerlukan 

anggaran besar. Stok penyangga pemerintah (yang dikelola BULOG) tidak perlu terlalu besar, 

digantikan oleh stok swasta (pedagang) dan petani yang dibentuk lewat SRG. Disamping itu, 



penerapan SRG yang memerlukan syarat ‘standar mutu’ akan mendorong dan membudayakan 

petani untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu. 

Demikian, mudah-mudahan tanggapan diatas bermanfaat dan terima kasih atas penjelasannya. 

 


