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ABSTRACT
Food sovereignty is a right of every state and nation independently determining
food policies that guarantee the right of food for its people and give the right for
public to determine a food system in accordance with the potential of local
resources. The concept of the food sovereignty has become an alternative for
economic policy in many countries, including Indonesia it became a food political
law of President / Vice President Jusuf Kalla Jokowi named "Nawacita" which is as
Indonesian development guidance and strategy or National Medium Term
Development Plan (RPJMN) Year 2015-2019. Nearly 70 years since Indonesian’s
independence, Indonesia has still not gotten the sovereignty of food although
Indonesia's natural resources are very abundant. Statistics Indonesia (BPS) states
that Indonesian import of food has continuously risen. The food import is
regulated by Law No. 18 Year 2012 on Food (Food Law), however, it must be
regularly reviewed based on its urgency and should not create benefits for any
certain parties. The government must decisively act, enforcing the law for mafia
eradication of food imports if our country does not want to fall into a food trap due
to policy choices which are led by the food import provision. This study discusses
three (3) important things. Firstly, how the current regulation and related
implementation food imports are; secondly, how the existence of institutions
associated with the implementation of the present food in order to achieve food
sovereignty are; and thirdly, how law enforcement to eradicate mafia food imports
currently and forthcoming is. The legal assessment in this study uses normative
legal assessment methods with legislation approaches and analytical methods for
interpretation. The results of this study show that the implementation of food
imports regulations is not optimal, such as there are still many overlapping
regulations and regulatory authorities among institutions; there are articles of
Laws related food imports which raise multiple interpretations and can trigger
mafias of food imports i.e. cartel or other imperfect competitions; and there are
weak coordinations among institutions due to ego sectoral interests, not available
of national food agencies as mandated by the food Act, and unintegrated law
enforcement of food imports mafia eradication into a criminal justice system. This
study recommends an immediately implementation of the mandate of the Food Act
which is establishing the Institute of National Food, strengthening institutional
Business Competition Supervisory Commission (KPPU), fairly planning for every
policy related food imports, more offensive law enforcing by law enforcement
officials in both the central and local governments, increasing coordination among
agencies involved in food, implementing an integrated criminal justice system
effectively and efficiently, increasing domestic food production, and undertaking
food diversification programs.
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ABSTRAK
Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan
yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang
sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Konsep kedaulatan pangan kini menjadi
alternatif bagi kebijakan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia dan
menjadi politik hukum pangan pada pemerintahan Presiden/Wakil Presiden
Jokowi-Jusuf Kalla “Nawacita” dan telah menjadi arah kebijakan dan strategi
RPJMN Tahun 2015-2019. Hampir 70 tahun Indonesia merdeka, namun Indonesia
masih belum berdaulat pangan meskipun sumber daya alam Indonesia sangat
berlimpah. Data dari BPS menyebutkan bahwa impor pangan Indonesia terus naik
melesat. Kebijakan impor dimungkinkan menurut Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), namun demikian harus dilihat dari
tingkat urgensinya dan juga tidak boleh menguntungkan pihak tertentu dari
kebijakan tersebut. Pemerintah harus bisa bertindak secara tegas, melakukan
penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan ini jika tidak ingin negara
kita jatuh kedalam jebakan pangan (food trap) yang antara lain disebabkan oleh
pilihan kebijakan yang bermuara pada penyediaan yang bertumpu pada impor.
Kajian ini membahas 3 (tiga) hal penting. Pertama, bagaimana kondisi regulasi saat
ini dan implementasinya terkait impor pangan, kedua, bagaimana eksistensi
lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pangan saat ini dalam
upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan ketiga, bagaimana penegakan hukum
pemberantasan mafia impor pangan saat ini dan kedepan. Pengkajian hukum ini
menggunakan metode pengkajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan menggunakan metode analitis dengan interpretasi. Dari
hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi regulasi terkait impor
pangan belum optimal, masih banyaknya tumpang tindih peraturan dan
kewenangan antar lembaga yang terkait pangan, adanya pasal-pasal multitafsir
yang berpeluang memunculkan mafia impor pangan dalam bentuk kartel ataupun
lainnya, koordinasi yang lemah antar lembaga, adanya kepentingan ego sektoral,
belum terbentuknya lembaga pangan nasional sebagaimana amanat UU Pangan,
penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan yang belum terintegrasi
dalam sistem peradilan pidana terpadu (criminal justice system). Dari hasil kajian
tim merekomendasikan untuk segera melaksanakan amanat UU Pangan yaitu
membentuk Lembaga Pangan Nasional, memperkuat kelembagaan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), melakukan perencanaan yang matang dalam
setiap pengambilan kebijakan impor pangan, melakukan penegakan hukum yang
lebih ofensif oleh aparat penegak hukum baik di pusat dan daerah, peningkatan
koordinasi antar instansi yang terlibat dalam bidang pangan, mewujudkan system
peradilan pidana yang terpadu secara efektif dan efisien, peningkatan produksi
pangan dalam negeri, melakukan program diversifikasi pangan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan merupakan upaya sistematis dan terencana oleh
seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih
baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara
optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan negara
telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UUDNKRI) Tahun 1945 yaitu melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Ideologi pembangunan Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla
adalah Pancasila dan Trisakti. Trisakti diwujudkan dalam bentuk kedaulatan
dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan.
Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdikari, sektor-sektor
strategis ekonomi domestik perlu lebih digiatkan di antaranya dengan
membangun kedaulatan pangan.1
Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara
mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi
rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem
pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 2 Kedaulatan pangan
merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik
dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang
berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konsep kedaulatan pangan,
untuk mengatasi krisis pangan dibutuhkan keterlibatan petani kecil dan
1
2

Bappenas, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Buku I, Jakarta: Bappenas ( 2014), hlm. 50.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 Angka 2.
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bukan perusahaan transnasional, dan harus mendapatkan kontrol atas
sumber daya agraria yang dibutuhkan untuk memproduksi pangan yaitu
tanah, air, benih.3 Konsep kedaulatan pangan kini menjadi alternatif bagi
kebijakan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia pada pada masa
pemerintahan Presiden/Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.
Sampai saat ini permasalahan pangan masih menjadi problem
mendasar bagi bangsa Indonesia, Indonesia, sebagai negara dengan wilayah
yang begitu luas dan sumber daya alam berlimpah, tapi tingkat impor pangan
masih tinggi, harga pangan semakin mahal dan kerawanan pangan
mengancam di berbagai daerah. Hampir 70 tahun Indonesia Merdeka, namun
rakyatnya masih belum berdaulat pangan. Lalu apa yang salah? Instrumeninstrumen hukum telah banyak mengatur tentang hal tersebut, baik
instrumen internasional seperti Deklarasi HAM Tahun 1948 dan Kovenan
Ekosob yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 maupun
intrumen nasional yaitu konstitusi kita UUDNRI Tahun 1945 telah menjamin
hak pangan yang secara implisit terkandung dalam Pasal 27 Ayat(2), Pasal 28
Ayat(1) dan Pasal 34, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang

Pangan

penyelenggaraan

(UU

Pangan)

pangan

harus

sudah

mengamanatkan

berdasarkan

kedaulatan

bahwa
pangan,

kemandirian pangan dan ketahanan pangan.
Di Indonesia, konsep kedaulatan pangan telah dikenal sejak tahun
2002. Namun demikian, jauh sebelum dikenal kedaulatan pangan konsep
yang dipakai Pemerintah Indonesia pada saat itu adalah ketahanan pangan.
Konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan adalah suatu hal yang
berbeda. Pada dasarnya ketahanan pangan adalah tersedianya pangan dalam
jumlah yang cukup, terdistribusi dengan harga yang terjangkau serta aman
untuk dikonsumsi. Jadi kuncinya adalah ketersediaan, keterjangkauan dan
stabilitas pengadaannya. Dalam konteks ini pangan menjadi semata-mata
komoditas

yang

dapat

diperdagangkan

secara

lokal

dan

bahkan

3

Serikat Petani Indonesia, Kebangkitan Perjuangan Kedaulatan Pangan di Dunia, 2014,
<http://www.spi.or.id/?page_id=282> [10/03/2015].
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internasional. Ketahanan pangan dapat dicapai di semua negara baik dengan
atau tanpa dukungan sektor pertanian. Dengan pendekatan ini misalnya,
Singapura bisa tetap berketahanan pangan tanpa harus didukung oleh
produksi pangan dalam negeri, sebab dengan pendapatan per kapita yang
tinggi, rakyat Singapura bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka dari
impor yang hampir mencapai 90% dari ketersediaan pangan yang
dibutuhkan. Pemerintah Singapura memberikan kebebasan terhadap impor
dan suplai bahan pangan dan produk makanan jadi, namun negara ini juga
sangat terkenal dengan pengamanan dan kebersihan makanan, dengan
diberlakukannya peraturan yang ketat dalam menjamin keamanan setiap
pasokan makanan yang di impor ke negara Singapura di bawah pengawasan
The Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) dan Food Control
Department.4
Terdapat beberapa alasan suatu negara melakukan impor pangan,
diantaranya adalah (1) produksi dalam negeri yang terbatas sementara
kebutuhan domestik tinggi sehingga tidak mencukupi; (2) impor lebih murah
dibandingkan harga dalam negeri; (3) dari sisi neraca perdagangan, impor
lebih menguntungkan karena produksi dalam negeri bisa digunakan untuk
ekspor dengan asumsi harga ekspor di pasar luar negeri lebih tinggi daripada
harga impor yang harus dibayar. 5 Kebijakan impor pangan juga dilakukan
Pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu negara tropis di dunia yang
memiliki wilayah yang luas, sumber daya alam yang berlimpah nyatanya
sampai saat ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara
mandiri. Hal ini dapat dilihat dari membanjirnya produk-produk pangan
impor seperti beras dari Thailand dan Vietnam, buah-buahan dari China dan
masih banyaknya daerah yang masuk kategori rawan pangan seperti di
Papua, NTT, sebagian NTB, sebagian Jawa, sebagian Maluku, sebagian
Kalimantan Barat, sebagian Sumatera. Data BPS per September 2014
4

Jeane N. Saly (et.al), “Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dalam
Menjamin Perlindungan Pangan (Perbandingan Beberapa Negara),”Jakarta: BPHN, 2011, hlm.
161-162.
5
Attar Asmawan (et. Al.), Analisis Kebijakan Impor Tepung Gandum, Bogor: MB-IPB, 2014, hlm
i.

3

menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu kurang lebih 28 juta
jiwa.6 Hal ini menjadi sebuah ironi, oleh karena pangan pada hakikatnya
adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan
pangan merupakan bagian dari hak asasi individu dan negara harus
menjamin ketersediaannya. Bahkan karena begitu pentingnya pangan bagi
umat manusia di dunia, maka hak atas pangan dilindungi dan dijamin dalam
Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 Artikel 11 ayat (1) yang menyatakan
bahwa “Everyone has the right to standard living adequate for the health and
well being of himself and of his family, including food”. 7 Oleh karena itu dalam
konteks negara kesejahteraan, masyarakat sebagaimana tujuan negara
adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin ketersediaan
pangan bagi warganya. Selain sebagai wujud eksistensi sebuah negara, peran
negara sangat penting sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan selalu
tersedia setiap saat dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
Kebijakan impor pangan oleh pemerintah tidak terlepas dari
konsekuensi bergabungnya Indonesia menjadi anggota dari WTO. Sejak
disepakatinya hasil Putaran Uruguay GATT/WTO, maka Indonesia sebagai
salah satu negara anggotanya wajib mematuhi dan menyesuaikan hasil
kesepakatan

GATT

termasuk

dengan

ideologi

perdagangan

bebas

(neoliberalisme) yang telah memaksakan petani dan negara membuat pilihan
yang tidak nyaman dan seperti dihadapkan pada pihak yang saling
bertentangan satu dengan lainnya, seperti misalnya kebijakan impor zero
tariff pada beberapa komoditas pangan, harga pangan yang diserahkan pada
mekanisme pasar sehingga membuat Indonesia kurang giat mendorong
produksi dan sebaliknya semakin bergantung pada pangan impor. Data dari
BPS menyebutkan bahwa impor pangan Indonesia terus naik melesat. Jika
tahun 2003, impor pangan sebesar US$ 3,34 miliar, maka 10 tahun kemudian
yaitu tahun 2013 melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi US$ 14,90
miliar. Di samping itu dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi penyusutan
6

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488 > [19/03/2015].
Nunuk Febriana, “Kedaulatan Pangan: Peluang dan Tantangan Pemerintahan Baru Lima
Tahun Kedepan”, Indonesia Law Journal Vol 7(2014).
7
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luas lahan pertanian sebanyak 5 ha lebih, jumlah petani menyusut 500.000
dalam kurun waktu 10 tahun dan masih banyaknya kemiskinan di
Indonesia.8 Peningkatan impor beras tahun 2010-2013 mencapai hingga
482,6%, impor jagung sampai tahun 2013 adalah 3,2 juta ton, kemudian
peningkatan impor daging sapi naik hingga 250% dari tahun 2010-2013 dan
defisit daging sapi pada tahun 2014 mencapai 40.000 (empat puluh ribu)
ton.9 Kepala Badan Ketahanan Pangan Indonesia menyatakan bahwa saat ini
lima komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, gandum, daging
masih ditopang impor

karena belum mampu untuk swasembada.

Ketergantungan impor pangan ini menurutnya adalah sebagai akibat
penyusutan jumlah lahan tanam, ancaman perubahan iklim yang mengancam
semua negara. Hal lain dikemukakan pengamat ekonomi Dradjad Wibowo 10
yang menjelaskan bahwa tonggak sejarah kebijakan pro-impor pangan
Indonesia adalah melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara
Pemerintah Indonesia dengan International Monetery Fund (IMF) pada
Januari 1998. Dampak LoI sangat terasa pada sisi orientasi kebijakan, yaitu
dari kebijakan yang berorientasi pada swasembada pangan menjadi
kebijakan yang pro-impor pangan Indonesia.
Kebijakan impor sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar salah,
namun demikian harus dilihat dari tingkat urgensinya dan juga tidak boleh
menguntungkan pihak tertentu dari kebijakan tersebut. Dasar hukum
kebijakan impor pangan diatur dalam UU Pangan bagian kelima pasal 36-40,
dimana impor pangan hanya dapat dilakukan jika produksi pangan dalam
negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri,
sementara untuk impor makanan pokok hanya dapat dilakukan apabila
produksi pangan dalam negeri dan cadangan Pangan Nasional tidak
mencukupi. Namun demikian, adakalanya

kebijakan impor

pangan

8

Pembaruan Tani, Edisi 127, September 2014, hlm 2.
Jokowi-Jusuf Kalla, “Membangun Kedaulatan Pangan, Visi Misi dan Program Aksi Jalan
Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”, Jakarta, Mei 2014.
10
Dr. Ir. Dradjad Hari Wibowo, M.Ec adalah ekonom INDEF dan mantan anggota DPR RI dari
Partai Amanat Nasional periode 2004-2009.
9
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disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan
dengan sengaja memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengambil
keuntungan semata. Beberapa modus yang dilakukan untuk mengeruk
keuntungan dari kebijakan impor pangan sebagaimana diungkapkan
Sudrajad Wibowo antara lain yaitu: 11 Pertama, adalah estimasi kebutuhan
komoditi pangan yang dilebih-lebihkan demi memunculkan kesan terhadap
gap besar antara permintaan pasar dan produksi sehingga impor menjadi
keharusan, Kedua, membuat lonjakan harga komoditas pangan pada bulanbulan tertentu sehingga impor pangan terjustifikasi, Ketiga, mendorong
kemudahan

perpajakan

sehingga

importir

mendapat

keuntungan

pembebasan PPN, bea masuk dan PPh dan Keempat, memainkan berbagai
mekanisme pengaturan seperti kuota impor perusahaan sementara fakta di
lapangan menunjukkan impor setiap komoditas pangan itu hanya dilakukan
oleh beberapa perusahaan, sebab salah satu kebijakan pemerintah terkait
impor pangan adalah dengan memberlakukan sistem kuota yang hanya boleh
dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ditunjuk pemerintah.
Banyak pihak yang menduga bahwa praktek mafia impor pangan ini
memang disinyalir telah lama ada di Indonesia dengan berbagai variasi
dalam praktek monopoli, oligopoli ataupun kartel.dimana praktek mafia
impor pangan ini sulit diketahui pelakunya. Sebagian dari mereka diduga
sudah terstruktur, turun temurun dan terafiliasi dengan perusahaan raksasa
global

yang

melihat

Indonesia

sebagai

pasar

besar

yang

sangat

menggiurkan.12 Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, tidak dapat
dipungkiri bahwa keberadaan mafia impor pangan akan memberikan
dampak kepada perekonomian. Kemampuan mereka menguasai pasar
melalui kartel membawa kecenderungan menempuh cara yang dapat
memaksimalkan

keuntungan

(maximum

profit)

meskipun

dengan

mengorbankan kondisi perekonomian secara makro. Perilaku kartel
11

http://www.beritasatu.com/nasional/96627-kebijakan-impor-pangan-ciptakan-modusmafia-keruk-keuntungan.html > [24/03/2015].
12
Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara, Memperkuat Ketahanan Pangan Demi
Masa Depan Indonesia 2015-2025, Jakarta: cv. rumah buku, 2014, hlm 12-13.
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melibatkan beberapa pelaku usaha. Menurut Bustanul Arifin (tahun?),
terdapat banyak komoditas pangan yang sering menjadi sasaran praktek
monopoli atau oligopoli13, dan kartel tidak pernah lepas dari kegiatan usaha
khususnya dalam pasar yang berstruktur oligopoli. Eksploitasi terhadap para
konsumen dalam pasar oligopoli muncul ketika terjadi kolusi atau
persekongkolan segelintir pelaku pasar untuk mengatur produksi atau
konsumsi mereka, atau mengatur pemasaran barang sehingga mereka bisa
menentukan harga atau dengan kata lain membentuk kartel di dalam pasar.
Tren kenaikan harga pangan yang cukup signifikan dalam beberapa
tahun terakhir diduga karena hadirnya kartel dalam struktur pasar
komoditas pangan impor. Kecurigaan ini cukup beralasan sebab jika melihat
struktur pasar, memang tampak jelas bahwa hanya segelintir perusahaan
yang berskala besar menguasai pasar pangan Indonesia, dengan kata lain
struktur pasar pangan domestik bersifat oligopoli terutama untuk pasar
kedelai, pakan unggas dan gula. Importir kedelai di dalam negeri hanya ada
tiga, yakni PT Teluk Intan (menggunakan PT Gerbang Cahaya Utama), PT
Sungai Budi dan PT Cargill Indonesia. Pada industri pakan unggas yang
hampir 70% bahan bakunya adalah jagung, empat perusahaan terbesar
menguasai sekitar 40% pangsa pasar. Distribusi gula di dalam negeri dulu
dikuasai beberapa perusahaan.14 Apapun praktek yang dilakukan, petani dan
masyarakat

akan

selalu

ketidakberdayaannya dalam

menjadi

pihak

menghadapi

yang

dirugikan

praktek pasar

yang

karena
telah

terstruktur ini. Kartel bukan sekedar kegiatan pelaku usaha. Dalam kondisi
tertentu kartel dapat terafiliasi oleh regulasi (cartel by regulations) yang
dikeluarkan oleh Pemerintah. Bisa saja bukan aturan yang mendorong
terjadinya kartel tetapi justru para pelaksananya.

13

Struktur pangan monopoli adalah apabila penjual komoditas pangan tersebut hanya satu,
sedangkan oligopoli adalah apabila beberapa penjual komoditas pangan bekerjasama dalam
mengatur harga jual komoditas pangan.
14
Andi Irawan, Lagi Tentang Kartel Pangan, Media Indonesia, Jakarta, edisi 2 Maret 2013, hlm.
VII, Kolom 1-7.
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Beberapa kasus terkait impor pangan yang telah terjadi di beberapa
tahun terakhir, terlepas dari isu politik dibelakangnya, adalah kasus impor
daging sapi yang melibatkan salah satu anggota DPR, yang menerima hadiah
1 milyar untuk kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi untuk
PT Indoguna.15 Maraknya berbagai praktik perburuan rente, kartel juga
terjadi pada tata niaga beras. Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel
menyatakan bahwa ada mafia beras di Pasar Induk Cipinang terkait
distribusi ilegal beras operasi pasar (OP) Perum Bulog. Hal ini terungkap
karena sejak awal

Februari

2015 Pemerintah dan Perum

Bulog

menghentikan OP beras Bulog ke para pedagang Pasar Induk Cipinang, dan
memilih mendistribusikan beras langsung ke pasar tradisional dan
masyarakat dengan melibatkan Kodam Jaya. Pemasukan beras Bulog ke
Pasar Induk Cipinang dinilai dilakukan secara ilegal sebab tidak ada
dokumen Delivery Order (DO) yang dikeluarkan Bulog ke Pasar Induk
Cipinang.16 Ketentuan terkait Tata Niaga Impor beras diatur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Beras yang mulai berlaku sejak tanggal 3 April
2014. Kebijakan pengetatan impor beras harus didukung karena terkait
dengan pengamanan produksi beras dalam negeri, dan juga sesuai dengan
program pemerintahan Presiden Jokowi yang bertekad mewujudkan
swasembada beras. Kasus lain adalah penyelundupan beras impor di Batam.
Kanwil Bea Cukai Kepulauan Riau sejak Januari 2015 telah menggagalkan 12
tindak pidana penyelundupan beras impor. Beras yang diangkut berasal dari
Batam yang mendapat fasilitas bebas bea impor karena berstatus kawasan
perdagangan bebas. Sebagaimana diketahui Batam adalah kawasan bebas,
barang impor dari Batam memang rawan dibawa keluar termasuk beras.17

15

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51163e8461256/kpk-janji-bongkar-mafiaimpor-pangan >[23/03/2015].
16
http://finance.detik.com/read/2015/02/20/170842/2838547/4/mendag-gobel-sebut-adamafia-beras-di-pasar-induk-cipinang > [23/03/2015].
17
http://www.antaranews.com/berita/483375/bc-kepri-gagalkan-12-penyelundupan-berasimpor> [23/03/2015].
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Permasalahan lainnya adalah harga eceran beras saat ini adalah
berkisar 8000 rupiah per kilogram, sementara harga beras Thailand kualitas
5% patah tercatat 4000 rupiah per kilogram FoB (Freight on Board).
Disparitas harga beras yang sangat tinggi itulah yang menjadikan impor
beras menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menguntungkan.
Dengan disparitas harga yang tinggi, pelaku impor beras Thailand memetik
keuntungan kotor dua kali lipat. Disparitas harga beras yang tinggi itulah
selama ini yang menjadi ajang perburuan rente bagi pelaku ekonomi dan
politik, terutama mereka yang memiliki akses dalam mempengaruhi
kebijakan pangan Indonesia. Kasus kisruhnya beras impor kualitas medium
dan premium pada tahun 2013 adalah salah satu contoh perburuan rente
ekonomi pangan yang melingkupi manajemen tata niaga beras impor. Pada
tahun 2013, produksi padi mencapai 71,3 juta ton GKG atau sekitar 40,5 juta
ton beras. Sementara itu, angka konsumsi beras adalah 113,5 kilogram per
kapita per tahun, atau total konsumsi beras untuk 245 juta jiwa penduduk
mencapai 28 juta ton. Dari data tersebut Indonesia seharusnya surplus beras
lebih dari 10 juta ton sehingga tidak perlu impor. Namun fakta yang terjadi di
lapangan memperlihatkan bahwa Indonesia masih melakukan impor beras
sebanyak 472 ribu ton. Oleh karena potensi keuntungan yang sangat
menggiurkan, maka ada semacam daya upaya untuk “melanggengkan”
pangan impor daripada melakukan upaya-upaya peningkatan produksi dan
produktivitas pangan.18
Persoalan lain juga terjadi pada pengaturan tata niaga gula. Menurut
data dari PTPN X, terdapat lebih dari 1 juta ton gula petani dan pabrik gula di
gudang karena tidak bisa terjual ke pasar. Permasalahan ini salah satunya
disebabkan pemberian izin impor gula mentah (raw sugar) yang dipermudah.
Pemerintah memberikan izin pendirian pabrik gula rafinasi yang kebutuhan
bahan bakunya harus dipenuhi gula mentah impor. Pemberian izin
pembangunan pabrik gula rafinasi membawa konsekuensi peningkatan

18

Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara, Op., Cit.
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volume impor gula mentah sebagai bahan baku.19 Pada kuartal I tahun 2015,
izin impor gula mentah (raw sugar) adalah 630.357 ton, II dan III (April –
September) Kementerian Perindustrian memberikan rekomendasi terkait
impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 1.576.000 ton meskipun setelah
dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan gula bagi industri
makanan minuman yang meningkat khususnya di kuartal II yaitu puasa dan
Lebaran, Kemendag mengeluarkan izin impor sebesar 60% dari 1.576.000
ton yaitu 945.643 ton sehingga di kuartal III (Juli-September) sebesar 40%
atau 630.357 ton.20
Berdasarkan beberapa persoalan di atas, Pemerintah harus bisa
bertindak secara tegas, melakukan penegakan hukum pemberantasan mafia
impor pangan ini jika tidak ingin negara kita jatuh ke dalam jebakan pangan
(food trap) yang antara lain disebabkan oleh pilihan kebijakan yang sematamata bermuara pada penyediaan pangan yang bertumpu pada impor.
Jebakan pangan yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana suatu negara
mempunyai ketergantungan yang sangat kuat terhadap impor pangan.
Jebakan pangan ini juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan sarana dan
prasarana produksi pangan dalam negeri untuk bersaing dengan bahan
pangan produksi impor, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan
hilangnya kekuasaan Pemerintah dalam menentukan kebijakan pangan
nasional dan tidak tercapainya cita-cita kedaualatan pangan di Indonesia.
Saat ini sudah banyak lembaga-lembaga yang menangani persoalan
pangan

baik

Kementerian

lembaga
Kelautan

pemerintah
dan

seperti

Perikanan,

Kementerian

Kementerian

Pertanian,

Perindustrian,

Kementerian Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan, Dewan Ketahanan
Pangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Sertifikasi
Halal MUI, Badan Standardisasi Nasional, Perum Bulog dan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Namun demikian, apakah
19

http://www.ptpn10.com/blog/izin-impor-gula-terlalu-diobral > [25/03/2015].
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/03/25/nlr9tc-izin-impor-gulamentah > [08/04/2015].
20
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kinerja kelembagaan tersebut sudah optimal dalam penyelenggaraan
pangan?
Banyak

kendala

yang

sering

terjadi

dalam

implementasi

penyelenggaraan pangan antara lain karena keterbatasan anggaran,
lemahnya koordinasi, rendahnya komitmen pimpinan dan belum adanya
pedoman operasional yang jelas di tingkat daerah. Keberadaan institusi
Badan Ketahanan Pangan sering menimbulkan pertanyaan karena statusnya
yang berada di bawah Kementerian Pertanian, sehingga dianggap kurang
mencerminkan ketahanan pangan sebagai urusan wajib.
Demikian juga dalam hal penegakan hukum. Sebagaimana diuraikan
diatas terkait struktur pasar yang bersifat oligopoli, secara hukum positif
belum bisa disebut kartel. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) mengatakan bahwa para pelaku
usaha baru bisa dikatakan membentuk kartel jika terbukti melakukan
persekongkolan, kerjasama untuk mengatur produksi dan atau mengatur
pemasaran produk-produk pangan impor di Indonesia yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat, dan tidak mudah bagi KPPU untuk membuktikan terjadinya
persekongkolan ekonomi yang dinamakan kartel. Beberapa faktor kendala
dalam melakukan penegakan hukum antara lain adalah (1) kewenangan yang
dimiliki KPPU terbatas, (2) terjadinya persekongkolan antara pelaku pasar
dengan kekuatan di luar pasar, khususnya pengambil kebijakan negara baik
di level eksekutif, legislatif maupun yudikatif, (3) adanya win-win solution di
antara pelaku ekonomi dengan salah satu atau lebih dari elite negara, bisa
perencana dan pelaksana pembangunan (eksekutif), pembuatan undangundang (legislatif) atau penegak hukum (jaksa, polisi atau hakim). 21 Pelaku
pasar tertentu diuntungkan dan mendapat keuntungan (privilege) dan
kekuatan (power) untuk menguasai pasar karena mendapat dukungan dan

21

Ibid.
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lindungan elit-elit negara. Keuntungan dari penguasaan pasar dibagi kepada
semua pihak yang terlibat. Fenomena ini dikenal dengan terminologi
perburuan rente ekonomi (economic rent seeking), sehingga kebijakankebijakan perdagangan, produksi, distribusi dan konsumsi yang dikeluarkan
negara menjadi bias (vested interest), dimana motivasi utamanya bukan
untuk memakmurkan bangsa sebagaimana tujuan nasional negara Indonesia
dalam UUDNRI 1945 melainkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi
atau politik dalam jangka pendek. Keberadaan para pemburu rente ini
menyebabkan tidak adanya pertimbangan jangka panjang ketika akan
mengeluarkan sebuah kebijakan. Dampaknya, aturan yang dikeluarkan
pembuat keputusan hanya berdasar pada motif kepentingan jangka pendek
baik secara ekonomi maupun politik yang sudah pasti mengabaikan
kepentingan masyarakat.
Permasalahan di sektor pangan ternyata sangat rumit. Lalu
bagaimana langkah pemerintah dalam usahanya untuk mewujudkan
kedaulatan pangan di Indonesia? Beberapa pasal dalam UU Pangan telah
mengamanatkan

pembentukan

Lembaga

Pangan,

yaitu

dalam

hal

mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan
nasional, yaitu membentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang
pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal
126), Lembaga pemerintah tersebut mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pangan (Pasal 127), lembaga pemerintah tersebut
dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus
kepada badan usaha negara di bidang pangan untuk melaksanakan produksi,
pengadaan, penyimpanan dan atau distribusi pangan pokok dan pangan
lainnya (Pasal 128) dan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan
Pemerintah (Pasal 129). Lembaga ini harus sudah terbentuk setelah UU
Pangan ini disahkan pada tahun 2015 (Pasal 151). Oleh karena itu
pembentukan Lembaga otoritas pangan adalah sebuah mandatory., Dengan
kompleksitas persoalan pangan, dibutuhkan sebuah lembaga pangan yang
mempunyai otoritas tersendiri, yang kuat dengan didukung sumber daya
12

manusia yang berkualitas, program dan kegiatan yang jelas dan terarah
termasuk dalam penegakan hukum yang didukung pembiayaan yang
memadai. Pada gilirannya hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan
kedaulatan pangan nasional yang mantap sebagaimana visi-misi Jokowi –
Jusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 20152019 yang memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan
cita-cita politik hukum “Nawa Cita” yang harus dilaksanakannya dan telah
menjadi arah kebjikan dan strategi RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu
pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, dimana salah
satunya

melalui

pemberantasan

terhadap

“mafia”

impor

pangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) menganggap penting untuk melakukan kegiatan pengkajian
hukum tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan.
B. Permasalahan
1. Bagaimana kondisi regulasi saat ini dan implementasinya terkait
dengan impor pangan?
2. Bagaimana

eksistensi

penyelenggaraan

lembaga-lembaga

pangan

saat

ini

yang

dalam

terkait

upaya

dengan

mewujudkan

kedaulatan pangan?
3. Bagaimana penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan
saat ini dan ke depan?
C. Tujuan dan Kegunaan Pengkajian
Pengkajian hukum bertujuan untuk mendapatkan pemikiran dari para
teoritisi dan praktisi berkaitan dengan berbagai permasalahan hukum
(issues) untuk dijadikan bahan awal dalam mendukung pembentukan
peraturan perundang-undangan dan pengembangan hukum.
Tujuan kegiatan pengkajian hukum adalah:
1. Menganalisis implementasi regulasi terkait dengan penyelenggaraan
impor pangan saat ini dan kendala-kendalanya;
13

2. Menganalisis eksistensi lembaga-lembaga yang terkait dengan
penyelenggaraan pangan saat ini

dalam

upaya mewujudkan

kedaulatan pangan;
3. Mengevaluasi penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan
saat ini dan kendalanya.
Kegunaan

pengkajian

hukum

ini

diharapkan

memberikan

manfaat/kegunaan dan kontribusi teoritis dan praktis, yaitu:
1. Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangsih bagi perkembangan
ilmu hukum, khususnya hukum pangan maupun perdagangan dan
khususnya lagi dalam penegakan hukum terkait mafia impor pangan;
2. Manfaat praktis yaitu memberikan masukan kepada pemerintah
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait penegakan
hukum mafia impor pangan.
D. Kerangka Konseptual
Dalam pengkajian hukum ini definisi konseptual yang digunakan
adalah sebagai berikut:
1. Pangan, yang dimaksud pangan dalam pengkajian hukum ini adalah
sebagaimana diatur dalam UU Pangan, dikatakan bahwa Pangan
adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan,
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman. Namun demikian dalam pengkajian hukum
ini, Tim melakukan pembatasan ruang lingkup definisi pangan yang
terbatas pada komoditas pangan pokok dan strategis yang selama ini
menjadi fokus pemerintah, yakni beras, kedelai, dan gula.
2. Impor Pangan, yang dimaksud impor pangan dalam pengkajian
hukum ini adalah sebagaimana diatur dalam UU Pangan, dikatakan
14

bahwa Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam
daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, tempat-tempat tertentu di
Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen;
3. Ketahanan Pangan, yang dimaksud ketahanan pangan dalam
pengkajian hukum ini adalah sebagaimana diatur dalam UU Pangan,
dikatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman
untuk dikonsumsi;
4. Kedaulatan Pangan, yang dimaksud kedaulatan pangan dalam
pengkajian hukum ini adalah sebagaimana diatur dalam UU Pangan,
dikatakan bahwa Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa
yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin
hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi
masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan
potensi sumber daya lokal;
5. Mafia, yang dimaksud mafia dalam pengkajian hukum ini adalah
sebagaimana dimaksusd dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), yaitu perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan
(kriminal). Menurut Pasal 1 Angka 8 UU Anti Monopoli, yang di
maksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk
kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain
dengan

maksud

untuk

menguasai

pasar

bersangkutan

bagi

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
6. Penegakan hukum, adalah proses pemfungsian norma-norma hukum
secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Penegakan hukum sangat tergantung pada aparat yang bersih baik di
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kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang
menjalankan fungsi-fungsi penegakan tersebut.
E. Metode Pengkajian
Pengkajian hukum ini adalah pengkajian hukum normatif dengan
metode pendekatan peraturan perundang-undangan dengan metode analisis
deskriptif dengan interpretasi. Peraturan perundang-undangan yang dikaji
meliputi:
1. UUDNKRI 1945
2. KUHP
3. UU Pangan
4. UU Anti Monopoli
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan impor pangan
F. Jadwal Kegiatan Pengkajian
Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Mafia Impor Pangan
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor: PHN-03-LT.02.01 Tahun 2015 dilaksanakan selama 9 (sembilan)
bulan mulai tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015. Urutan
kegiatan kerja Tim Pokja Pengkajian Hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Maret 2015

: Penyusunan Tim dan Proposal

2. April 2015

: Rapat Tim Pokja dan Finalisasi Bab I

3. Mei 2015

: Rapat Tim Pokja dan FGD

4. Juni-Oktober 2015

: Rapat Tim Pokja dan Penyusunan Laporan

5. Nopember 2015

: Finalisasi Laporan Akhir
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BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Teori Penegakan Hukum
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah
negara hukum. Penegasan ini membawa konsekuensi bahwa hukum adalah
panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Penegakan supremasi hukum, dengan demikian merupakan amanat
konstitusi. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan usaha untuk
mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat
menjadi kenyataan. Dilihat dari subyeknya, proses penegakan hukum dalam
arti luas melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan terbatas sebagai
upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dilihat dari
sudut obyeknya (dari substansi hukumnya), dalam arti luas penegakan
hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi
aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
Sementara dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut peraturan
formal dan tertulis. Penegakan hukum memang merupakan salah satu
persoalam serius yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Berbagai
pakar dan ahli hukum menjelaskan tentang definisi penegakan hukum dan
juga menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah.
Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa pada dasarnya penegakan
hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu
lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
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Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap, mengejawantah dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 22
Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya
merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan,
kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum
merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tadi
menjadi kenyataan.23
Indonesia adalah negara hukum (rule of law), negara dimana hukum
menjadi dasar bagi kehidupan bernegara. Penegakan supremasi hukum
merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penegakan hukum secara
konsisten akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Hukum
yang baik adalah hukum yang mempunyai daya guna dan daya laku. Daya
guna mempunyai makna bahwa hukum tersebut dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat, sementara daya laku bahwa hukum tersebut dapat
diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat. Permasalahan yang
esensial dalam implementasi hukum di Indonesia bukan hanya terhadap
produk hukum itu sendiri, melainkan juga pada sisi penegakan hukumnya.
Seringkali substansi dari produk hukum tersebut sudah mengatur tentang
sanksi dan hukuman akibat suatu pelanggaran, namun seringkali juga sulit
diterapkan ketika melakukan penegakan hukum. Banyak faktor yang
mempengaruhi berhasil tidaknya penegakan hukum, baik itu dari faktor
substansi hukumnya, kelembagaan dan aparat penegak hukumnya ataupun
dari budaya hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka
pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya
22

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo
Persada, 2013, hlm. 5.
23
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru,
Bandung, 2010, hlm. 15.
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dengan integritas dan dedikasi yang baik seperti pepatah “as long as the dirty
broom is not cleaned, any talk of justice will be empty” (sepanjang sapu kotor
belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi
omong kosong belaka).24 Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika
lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas
yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Betapapun baiknya
kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan
oleh aparatur negara yang kompeten dan proesional maka rasa keadilan
masyarakat masih tetap jauh dari harapan.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi hukum di
Indonesia semakin hari semakin menurun. Menurut data hasil survei
lembaga survei Indonesia (LSI) pada bulan Februari 2015, sebesar 66.89%
publik menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia memprihatinkan,
22.52% menyatakan sama saja dan hanya sebesar 3,97% publik yang
menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia makin baik. 25 Terdapat
banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut para ahli.
Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum di Indonesia adalah:
1. Faktor Hukum.
Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan
antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menitikberatkan
pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara
keadilan sifatnya abstrak. Hukum dalam arti perundang-undangan seringkali
ditemukan masalah antara lain ketidakpastian dalam penjelasan suatu pasal.
Sebagai contoh Pasal 284 ayat 1 KUHAP, dikatakan bahwa “Terhadap perkara
yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin
diberlakukan ketentuan undang-undang ini.” Pasal tersebut yang di dalam

24

Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2001. Hlm. 74.
25
http://lsi.co.id/lsi/2015/02/24/kondisi-hukum-setelah-kasus-bg/
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penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk
menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.
Suatu masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah
adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan
pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan
demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan
undang-undang, kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan
pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam
undang-undang.
Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah
ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan
pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan
kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal
terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat sehingga
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 26
2. Faktor Penegak Hukum
Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang
peranan yang penting. Apabila peraturan perundang-undangannya sudah
baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan
terjadi masalah dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh
karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas
tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

26

Soerjono Soekanto, Op., Cit., hlm. 11-18.
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cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil
penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
Contoh faktor ini bisa dilihat dalam proses peradilan. Beberapa faktor
yang menghambat proses penyelesaian dalam proses peradilan baik banding
dan kasasi oleh penegak hukum antara lain yaitu terlalu banyaknya kasus,
berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar
penegak hukum, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan
para hakim. Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata
disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan sementara
waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Suatu
masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan
sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang
diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksisanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar
potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.
Namun apakah sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat bukan
merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan
maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya? Kepastian (certainty) di
dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak lebih
nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Jika
tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka
sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi sehingga
akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.
Kepastian dan kecepatan penanganan perkara tergantung pada
masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program
pencegahan

dan

pemberantasan

kejahatan.

Peningkatan

teknologi,

pendidikan bagi para penegak hukum mempunyai peranan yang sangat
penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.
Pendidikan yang diterima polisi cenderung bersifat pragmatis dan
konvensional sehingga dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala
diantaranya kemampuan menyidik terhadap kasus mafia impor pangan.
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Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat
penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas
tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang
seharusnya.27
4. Faktor Masyarakat
Faktor ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Tingkat
kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu indikator berfungsinya
hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi
penegakan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai
persepsi tertentu mengenai hukum. Beberapa pengertian yang diberikan
pada hukum antara lainhukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni
patokan perilaku pantas yang diharapkan, hukum diartikan sebagai petugas
atau pejabat, hukum diartikan sebagai pejabat atau penguasa dan lainnya.
Dari sekian banyak persepsi terntang arti hukum, sebagian besar
masyarakat menganggap bahwa hukum identik dengan petugas (penegak
hukum), sehingga seringkali baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan
pola perilaku penegak hukum tersebut. Sebagai contoh salah satu unsur
penegak hukum yaitu polisi, yang sering dianggap sebagai hukum oleh
masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya seperti Hakim dan Jaksa).
Masyarakat memiliki pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat
menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah
polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau polisi yang
sudah senior dan berpengalaman. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa
setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dihadapi
warga masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah
mengenai segi penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum
menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak

27

Ibid., hlm. 37-44.
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mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu
sempit. Oleh karena itu persepsi masyarakat haruslah diubah. Perubahan
tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan diseminasi hukum yang
berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya untuk kemudian
dikembangkan lagi.
Selain persepsi hukum adalah petugas penegak hukum, masyarakat
mempersepsikan hukum juga sebagai undang-undang tertulis. Sebagai akibat
dari pandangan bahwa hukum adalah hukum tertulis belaka adalah adanya
kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah
adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih
menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan
yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban, padahal
belum tentu hukum positif tersebut dapat berlaku secara sosiologis.28
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia
dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan
sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.
Teori yang menjelaskan tentang teori penegakan hukum yang
disampaikan oleh Lawrence M. Friedman. Ketiga komponen tersebut adalah:
a. Struktur Hukum
Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem
hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat
penegak hukum, sarana dan prasarana, yang secara kumulatif
menentukan proses kerja serta kinerja mereka;

28

Ibid., hlm. 45-58.
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b. Substansi Hukum
Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi
hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk
menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat;
c. Budaya Hukum
Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam
menaati hukum itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.
Ketiga komponen itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu
sama lain, ketiganya harus dilakukan secara simultan. Dalam pelaksanaannya
seringkali

kita

menghadapi

hambatan-hambatan

yang

menunjukkan

kelemahan penegakan hukum di negara Indonesia. Kelemahan pertama
yaitu banyaknya hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku.
Salah satu contoh yang paling signifikan adalah KUHP. Sebagaimana
diketahui, KUHP diadopsi dari Wetboek van Strafrecht (WvS), buku hukum
pidana Belanda yang di Negeri Belanda diberlakukan sejak 1881. WvS
dijadikan hukum pidana Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
Di Belanda, Penal Code atau WvS sudah mengalami revisi ratusan kali karena
sangat dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Sebaliknya, di Indonesia sampai saat ini revisi UU KUHP belum selesai
pembahasan. Kelemahan kedua, adanya peraturan perundang-undangan
yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat
dari banyaknya perkara uji materiil UU yang di-judicialreview-kan ke
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Kelemahan ketiga,
peraturan perundang-undangan yang ada kalah cepat dibandingkan dengan
realitas hukum yang berkembang di masyarakat.
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B. Kebijakan Pangan Nasional
Landasan hukum kebijakan pangan di Indonesia terdapat dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang pertama
adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya
disebut UU Pangan), yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 227
Tahun 2012. Dalam UU ini secara eksplisit telah mengatur dan membedakan
secara jelas terkait 3 (tiga) istilah penting yang sering membingungkan yaitu
kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.
Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai definisi kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak
negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang
menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat
untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya
lokal. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam
memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat
menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat
perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA),
manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Ketahanan
pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan
perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif dan produkstif secara berkelanjutan. Keberhasilan
pelaksanaan UU Pangan dalam menjamin ketahanan pangan, menjaga
kemandirian pangan dan menciptakan kedaulatan pangan nasional sangat
bergantung pada kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Landasan kebijakan yang juga terkait dengan pangan adalah UndangUndang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani (selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).
Tujuan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini adalah memberikan
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perlindungan

petani

dan

usaha

taninya

sekaligus

memberikan

pemberdayaan dan pendampingan kepada petani. Salah satu wujud
kebijakan perlindungan petani adalah asuransi pertanian yang meliputi
banjir, kekeringan, dan serangan hama dan penyakit tanaman. Perlindungan
ini diberikan kepada petani yang menguasai lahan dibawah 2 hektar. Dalam
program ini Pemerintah memberikan subsidi berupa pembayaran 80% dari
asuransi, sementara petani menanggung 20% sisanya. Kerugian diganti
apabila tingkat kerusakan lahan mencapai 75% atau lebih. Sementara wujud
dari kebijakan pemberdayaan petani adalah kredit perbankan atau
pembiayaan petani dan pertanian.
Landasan kebijakan lain yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010
tentang Hortikultura (selanjutnya disebut UU Hortikultura). Tujuan UU
Hortikultura ini adalah mewadahi pengembangan pangan khususnya dari
sektor hortikultura yang amat potensial sebagai sumber penghasilan petani
yang berlahan sempit. Salah satu substansi yang penting dalam UU
Hortikultura ini adalah pembatasan 30% kepemilikan asing di sektor
hortikultura sementara pengembangan benih hortikultura.
Kemudian

Undang-Undang

Nomor

41

Tahun

2009

tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU ini dimaksudkan
untuk menahan laju konversi lahan sawah pertanian. Peraturan-peraturan
turunannya pun telah disiapkan baik itu Peraturan Pemerintah maupun
Peraturan Menteri Pertanian.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan. UU ini sangat kental dimensi bisnis dan politik dari
pangan berbasis peternakan. UU ini mengatur tentang impor produk
peternakan terutama daging sapi agar tidak bergantung hanya dari Australia
dan Selandia Baru. Aturan impor sapi dan daging sapi yang pada awalnya
berbasis negara dilonggarkan menjadi berbazis zona di dalam negara yang
penting bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Dampaknya adalah
selain impor dari Australia dan Selandia Baru, Indonesia juga bisa impor sapi
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dan daging sapi dari India dan Brasil sepanjang dari wilayah yang bebas dari
PMK meskipun negara tersebut tidak bebas PMK. Dampak dari kebijakan
tersebut kemudian diujimaterilkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh
sebagian masyarakat yang menuntut kebijakan tersebut dibatalkan dan
hanya boleh mengimpor dari negara yang bebas PMK, yang dalam hal ini
adalah Australia dan Selandia Baru.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Indonesia
sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri
dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi
perikanan

yang

dimiliki

merupakan

potensi

ekonomi

yang

dapat

dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung
pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada
pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang
ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil,
meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan
kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing
hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan
pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan
sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga
diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya
dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan
pengelolaan perikanan.
Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan
yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah,
masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan.
Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih,
pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya
menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan
nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional.
Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh,
29

sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan
strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara
terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu
kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang
perikanan.
UU Perikanan ini mengatur tentang: Pertama, mengenai pengawasan
dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar
instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang
perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama
mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam
penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan
tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kedua, masalah
pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi,
perizinan, dan kesyahbandaran. Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi
pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan
perikanan

Negara

Republik

Indonesia.

Keempat,

mengarah

pada

keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil antara lain
dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem
pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi
pidana.
C. Kebijakan Impor Pangan (Beras, Kedelai, Gula)
Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai
makanan pokoknya sehingga beras menjadi komoditi terpenting bagi
Indonesia. Sebagian masyarakat bahkan merasa belum makan jika belum
makan nasi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang lebih
dari 250 juta menyebabkan kebutuhan akan beras tidak dapat dicukupi oleh
produksi dalam negeri. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor
diantaranya menciutnya lahan pertanian karena beralih fungsi menjadi area
perumahan, sumber genetika yang semakin terbatas sehingga menyebabkan
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usaha perakitan varietas baru yang diharapkan dapat menaikkan produksi
padi sulit untuk dilaksanakan, harga pupuk yang kian mahal menyebabkan
petani tidak menanam padi di lahan sawahnya. Untuk mencukupi kebutuhan
beras maka pemerintah mengambil kebijakan impor beras.
Berdasarkan UU Pangan No 18 Tahun 2012, kebijakan impor dapat
diambil dengan kondisi sebagai berikut:
Pasal 14:
(1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dan
cadangan pangan nasional.
(2) Dalam hal sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor
pangan sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 36:
(1) Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam
negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam
negeri.
(2) Impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan
dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.
(3) Kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan
pangan pemerintah ditetapkan oleh Menteri atau lembaga pemerintah
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pangan.
Selain diatur dalam UU Pangan, kebijakan impor pangan juga diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(selanjutnya disebut UU Perdagangan). Dalam Pasal 26 diuraikan bahwa
dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan
nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga
barang kebutuhan pokok dan barang penting dimana jaminan pasokan dan
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stabilisasi harga dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat
konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Dalam menjamin pasokan
dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri
menetapkan kelebihan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan
impor dan ekspor.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Ketersediaan Pangan
adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan
cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak
dapat

memenuhi

kebutuhan.

Beberapa

kebijakan

yang

ditetapkan

pemerintah dalam rangka pengendalian impor untuk melindungi petani dari
produk impor dan praktek unfair trading antara lain dengan menerapkan
trade remedies dan trade defence instruments dalam rangka perlindungan
konsumen.

Selain

itu

pemerintah

berupaya

menerapkan

kebijakan

perdagangan untuk melindungi dan memberdayakan petani tanpa harus
membebani konsumen, antara lain dengan kebijakan stabilisasi harga
pangan, kebijakan harga input produksi, kebijakan resi gudang dan lainnya
untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan standar mutu
produk.
C.1. Kebijakan Impor Beras
Beras merupakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat
Indonesia sehingga kegiatan pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat
penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional, menjaga ketahanan
pangan, meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan petani

serta

melindungi kepentingan konsumen.29 Impor beras adalah kegiatan
memasukkan beras kedalam daerah pabean. Pengaturan impor beras dapat
kita lihat pada Instruksi Presiden RI Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
Kebijakan ini diambil dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi

29

Konsideran menimbang butir a Permendag Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.
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tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan cadangan
beras pemerintah dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan
oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan kebijakan perberasan. Dalam
diktum ketujuh menetapkan bahwa kebijakan pengadaan beras dari luar
negeri dimungkinkan dengan tetap menjaga kepentingan petani dan
konsumen. Pengadaan beras tersebut dapat dilakukan jika ketersediaan
beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi
kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga
stabilitas harga dalam negeri. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari
luar negeri dilakukan oleh Perum Bulog. Pengaturan lebih lanjut tentang
Ekspor dan Impor Beras terdapat dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2014
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (selanjutnya disebut permendag
ketentuan ekspor dan impor beras).
Dalam Pasal 8 Permendag ketentuan ekspor dan impor beras
ditentukan bahwa impor beras dilakukan untuk keperluan stabilisasi harga,
penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan
pangan. Beras dari luar negeri tersebut digunakan sebagai cadangan yang
sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh pemerintah. Impor beras hanya
dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum Bulog (dengan tingkat kepecahan
maksimal 25%). Impor beras hanya dapat dilakukan di luar masa 1 (satu)
bulan sebelum panen raya, masa panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen
raya.
Impor beras juga dapat dilakukan untuk keperluan tertentu guna
memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong dengan
ketentuan beras pecah dengan tingkat kepecahan 100%, beras ketan pecah
dengan tingkat kepecahan 100%, beras japonica dengan tingkat kepecahan
maksimal 5%. Impor beras untuk bahan baku tersebut hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan pemegang importir (IP) Beras (Pasal 11). Impor
beras untuk keperluan industri ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan
yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP Beras dari Menteri. Namun
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demikian Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan
sebagai IP Beras kepada Direktur Jenderal (Pasal 12).
Selain itu dalam Pasal 16 juga diatur bahwa impor beras juga dapat
dilakukan untuk keperluan tertentu terkait kesehatan/dietery dan konsumsi
khusus, dengan ketentuan beras ketan utuh dan beras thai hom mali tingkat
kepecahan maksimal 5%. Beras kukus dan beras japonica tingkat kepecahan
maksimal 5%, beras basmati dengan tingkat kepecahan maksimal 5%. Impor
beras untuk kesehatan dan konsumsi khusus tersebut hanya dapat dilakukan
oleh perusahaan pemegang ITP-Beras dengan juga melampirkan surat
persetujuan impor (PI) dari Menteri yang bisa didelegasikan kepada Direktur
Jenderal (Pasal 20).
Beras yang diimpor harus memenuhi persyaratan pada kemasannya
antara lain kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus
menggunakan bahan yang diijinkan untuk pangan sesuai ketentuan
peraturan

perundang-undangan

Indonesia.

Apabila

kemasannya

menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur
Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang
dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji
yang kompeten dan diakui pemerintah setempat atau surat pernyataan dari
importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan
mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan (Pasal
30).
IP Beras dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan
beras yang diimpornya kepada pihak lain dan wajib merealisasikan impor
beras paling sedikit 80% (delapan puluh persen) (Pasal 34). IP Beras
berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis.
C.2. Kebijakan Impor Kedelai
Kedelai merupakan komoditas tanaman pangan terpenting setelah
padi dan jagung. Selain itu kedelai juga merupakan komoditas palawija yang
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kaya akan protein. Kedelai segar sangat dibutuhkan dalam industri pangan
dan bungkil kedelai dibutuhkan untuk industri pakan. Bungkil kedelai
merupakan kedelai bubuk yang telah diambil minyaknya dan menjadi
komponen terpenting kedua setelah jagung sebagai sumber protein dalam
komposisi pakan unggas. Hal ini kontradiktif dengan sistem usaha tani di
Indonesia. Luas pertanian kedelai kurang dari lima persen dari seluruh luas
areal tanam pangan, namun komoditas ini memegang posisi sentral dalam
seluruh kebijaksanaan pangan nasional karena perannya sangat penting
dalam menu pangan penduduk. Beberapa produk pangan yang dihasilkan
dari kedelai antara lain tahu, tempe, kecap, es krim, susu kedelai, minyak
makan dan tepung kedelai. Selain itu pangan kedelai juga banyak digunakan
untuk pakan dan bahan baku industri.30
Aktivitas pangan (termasuk kedelai) di Indonesia secara prinsip
dijalankan

berdasarkan

mekanisme

pasar

bebas.

Konsekuensinya

pedaganglah yang menguasai cadangan paling besar dibandingkan dengan
pemerintah dan rumah tangga. Dalam era globalisasi pasar bebas, arus
barang akan sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran
masing-masing negara. Negara pengekspor yang mampu bersaing di pasar
internasional adalah negara yang memproduksi secara efisien. Sebaliknya
negara pengimpor yang mampu bersaing untuk memperoleh barang dari
pasar internasional adalah negara yang sanggup membayar lebih mahal atau
minimal sama dengan harga internasional. Lonjakan harga kedelai pada
beberapa tahun sebagian besar dipicu oleh faktor eksternal yaitu
berkurangnya pasokan kedelai di pasar dunia. Hal ini terjadi setelah produksi
kedelai Amerika Serikat sebagai eksportir terbesar dunia komoditas kedelai
berkurang karena petani kedelai beralih dan lebih memilih menanam jagung
sebagai bahan baku biodiesel. Krisis kedelai yang berimbas pada kenaikan
harga pangan yang berbahan kedelai menyebabkan Pemerintah mengambil
kebijakan untuk melakukan impor kedelai. Kebijakan tersebut diatur dalam
Permendag Nomor 45 Tahun 2013.
30

Supadi, Dampak Impor Kedelai Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan, Analisis
Kebijakan Pertanian, Volume 7 Nomor 1, Maret 2009 hlm. 87-102.
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Permendag Nomor 45 Tahun 2013 mengatur tentang Ketentuan
Impor Kedelai dalam rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai. Ketentuan
yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi:
1. Impor kedelai bertujuan untuk mendukung program stabilisasi harga
kedelai.
2. Impor kedelai hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG,
BUMN, Koperasi dan/atau Swasta yang ikut dalam program stabilisasi
harga kedelai dengan ketentuan:
a. Impor kedelai oleh Bulog dapat dilakukan setelah mendapat
penugasan dari Menteri;
b. Impor kedelai oleh BUMN dan/atau swasta dapat dilakukan setelah
mendapat penetapan sebagai IT-Kedelai atau IP-Kedelai oleh Menteri;
c. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai
IT-Kedelai dan IP-Kedelai kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri
3. Untuk mendapatkan IT-Kedelai perusahaan harus mendapat PI dari
Menteri (didelegasikan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri)
4. Impor kedelai dilakukan dengan memperhatikan masa panen raya
kedelai yang ditentukan oleh Menteri Pertanian, kecuali berdasarkan
hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri bidang
ekonomi.
5. Perum BULOG dan pemegang IT-Kedelai wajib merealisasikan impor
kedelai minimal 70% dari realisasi pada semester berjalan.
C.3. Kebijakan Impor Gula Pasir
Indonesia pernah mengalami era kejayaan industri gula pada tahun
1930-an. Saat itu pabrik gula yang beroperasi adalah 179 pabrik gula (PG),
produktivitas sekitar 14,8% dan rendemen mencapai 11-13,8%. Ekspor gula
pernah mencapai sekitar 2,4 juta ton dengan produksi puncak mencapai
sekitar 3 juta ton. Namun pada dekade terakhir, industri gula Indonesia
sedang mengalami berbagai masalah yang saling terkait yang mengakibatkan
kemunduran pada industri gula tersebut. Masalah inefisiensi di tingkat usaha
tani dan pabrik, penurunan kinerja juga disebabkan oleh kebijakan yang
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kurang memadai baik kebijakan domestik maupun kebijakan perdagangan
internasional antara lain indikatornya adalah kecenderungan volume impor
yang terus meningkat .
Beberapa ketentuan tentang gula antara lain diatur dalam Permendag
Nomor 35 tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal
Putih Tahun 2015. Dalam rangka stabilisasi harga gula dalam negeri, maka
Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih ditetapkan sebesar Rp
8900/kg. Peraturan lain ada Permendag Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Ketentuan Impor Gula. Dalam ketentuan tersebut menguraikan antara lain:
1. Terdapat 3 (tiga) jenis gula yang dapat diimpor yaitu gula kristal
mentah/gula kasar (raw sugar), gula kristal rafinasi (refined sugary), dan
gula kristal putih (plantation white sugar). Raw Sugar adalah gula mentah
berbentuk kristal berwarna kecoklatan dengan bahan baku dari tebu.
Gula tipe ini adalah gula “setengah jadi” dari pabrik-pabrik penggilingan
tebu yang tidak mempunyai unit pemutihan yang biasanya jenis gula
inilah yang banyak diimpor untuk kemudian diolah menjadi gula kristal
putih maupun gula rafinasi. Gula rafinasi merupakan hasil olahan lebih
lanjut dari gula mentah atau raw sugar melalui proses defikasi yang tidak
dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut.
Yang membedakan dalam proses produksi gula rafinasi dan gula kristal
putih yaitu gula rafinasi menggunakan proses karbonasi sedangkan gula
kristal putih menggunakan proses sulfitasi. Gula rafinasi inilah yang
digunakan oleh industri makanan dan minuman sebagai bahan baku.
Peredaran gula rafinasi ini dilakukan secara khusus dimana distributor
gula rafinasi ini tidak bisa sembarangan beroperasi namun harus
mendapat persetujuan serta penunjukan dari pabrik gula rafinasi yang
kemudian disahkan oleh Kementerian Perindustrian.
2. Gula kristal mentah (raw sugar) yang dapat diimpor harus memiliki
bilangan ICUMSA minimal 1200 IU dan gula kristal rafinasi (refined sugar)
memiliki ICUMSA maksimal 45 IU. Sedangkan gula kristal putih yang
dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai 200
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IU. ICUMSA (International Commission For Uniform Methods of Sugar
Analysis). ICUMSA merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyusun
metode analisis kualitas gula dengan anggota lebih dari 30 (tiga puluh)
negara. Mengenai warna gula ICUMSA telah membuat rating atau grade
kualitas warna gula. Sistem rating berdasarkan warna gula yang
menunjukkan kemurnian dan banyaknya kotoran yang terdapat dalam
gula tersebut. Semakin tinggi nilai ICUMSA, semakin coklat warna dari
gula tersebut serta rasanya pun semakin manis. Gula tipe ini umumnya
digunakan untuk rumah tangga dan diproduksi oleh pabrik-pabrik gula di
dekat perkebunan tebu dengan cara menggiling tebu dan melakukan
proses pemutihan dengan sulfitasi.
3. Impor gula kristal mentah dan kristal rafinasi dapat dilakukan oleh
perusahaan pemegang IP-Gula dan hanya boleh dipergunakan sebagai
bahan baku untuk proses produksi, sedangkan impor gula kristal putih
dapat diimpor oleh perusahaan pemegang IT-Gula.
4. Gula kristal putih hanya dapat diimpor dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Di luar masa sebagai berikut: 1 (satu) bulan sebelum musim giling
tebu rakyat, musim giling tebu rakyat dan 2 (dua) bulan setelah
musim giling tebu rakyat.
b. Apabila harga gula kristal putih di tingkat petani mencapai diatas
Harga Pokok Pangan (HPP) yang ditentukan.
c. Apabila produksi dan atau persediaan gula kristal putih di dalam
negeri tidak mencukupi kebutuhan.
5. Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT gula wajib
dilakukan penyanggaan harga gula apabila harga gula kristal putih
(plantation white sugar) di tingkat petani berada di bawah HPP yang
ditentukan, bekerjasama dengan pihak lain yang mendapat persetujuan
Asosiasi Petani Tebu Rakyat setempat.
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D. Dampak Globalisasi Terhadap Kebijakan Impor Pangan
Globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari
oleh setiap bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Mau tidak mau, suka atau
tidak suka, siap atau tidak siap setiap bangsa harus mengikuti arus tersebut.
Globalisasi ditandai dengan ekspansi pasar dalam bentuk konkrit menjelma
dalam berbagai penyelenggaraan pasar-pasar bersama regional dalam
pertarungan bebas di pasaran internasional. Lalu lintas perdagangan dunia
ditandai oleh adanya arus mobilitas modal yang tanpa batas (borderless).
Gejala tersebut mengglobal karena adanya perubahan pergeseran paradigma
pembangunan ekonomi dunia yang menyerahkan kepercayaan pada pasar
dalam kegiatan perekonomian (neoliberal). Hal ini berpengaruh juga pada
kegiatan perekonomian Indonesia khususnya di bidang pangan. Pergeseran
paradigma pembangunan ekonomi terebut berimplikasi pada kebijakan yang
menjadikan pangan sebagai komoditas sehingga perusahaan raksasa (MNCs)
yang memiliki modal besar dapat mengambil alih penyediaan pangan sebagai
alat untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga menimbulkan
dampak pada kebijakan impor pangan.
D.1. World Trade Organization (WTO)
WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur masalah
perdagangan antar negara. WTO dibentuk secara resmi pada tahun 1994
melalui perundingan General Agreements on Tarrif and Trade (GATT) Putaran
Uruguay yang

berlangsung

dari

tahun 1986 sampai

1994.

WTO

beranggotakan negara-negara baik kelompok negara anggota pendiri
maupun negara anggota yang melalui proses aksesi.31 Indonesia telah
meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun
1994. Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO
adalah tunduk dan taat pada semua aturan yang telah dibuat termasuk

31

Aksesi adalah proses adopsi suatu negara terhadap satu perjanjian dapat dilakukan oleh
suatu negara yang sebelumnya belum atau tidak menandatangani perjanjian yang bersangkutan.
Untuk menjadi anggota WTO melalui proses aksesi membutuhkan proses evaluasi dan konsultasi
dengan semua negara anggota dan memerlukan waktu yang lama.
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aturan dalam bidang pangan. Aturan terkait pangan dan pertanian masuk ke
dalam kerangka Agreement on Agriculture (AoA), yang isinya meliputi
peraturan tentang liberalisasi pertanian yang bersifat multilateral yang
menghendaki

penurunan

tarif,

penurunan

subsidi

domestik

dan

pengurangan subsidi ekspor.32 Aturan yang lain adalah aturan sanitary and
phyto-sanitary (SPS) terkait dengan ketentuan hak dan kewajiban dasar
(basic right and obligation), ketentuan harmonisasi, adaptasi kondisi regional
dan ketentuan transparansi melalui notifikasi, kontrol dan inspeksi. Aturan
perizinan impor (Import Licencing) yang mencakup perizinan impor otomatis
(automatic import licensing) dan perizinan impor tidak otomatis (nonautomatic import licensing). Aturan GATT 1994 yang antara lain terkait
dengan ketentuan penerapan Most Favored Nation (MFN), ketentuan National
Treatment on Internal Taxation and Regulation, ketentuan tentang “General
Elimination of Quantitative Resitriction, dan General Assistance to Economic
Development. Liberalisasi pertanian berarti menolak adanya pembatasan
perdagangan terhadap komoditas pangan. Sejak saat itu pemerintah dituntut
untuk tidak memberikan hambatan untuk masuknya impor. Globalisasi dan
liberalisasi memang tidak bisa dihindari. Dampak positif dan negatif akan
selalu ada, namun bagaimana suatu negara menyikapinya menjadi lebih
penting sebab ketergantungan negara terhadap impor bukan semata-mata
kesalahan liberalisasi.
Sesuai tujuan UU Pangan, Indonesia mempunyai keinginan politik
untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan. Tidak boleh ada satu
negara pun yang menggugat dan berkeberatan dengan tujuan politik pangan
Indonesia, tidak terkecuali WTO. Aturan WTO juga tidak melarang negara
anggota untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan, dengan catatan
dalam pemilihan instrumen kebijakan pangannya tidak menyalahi aturan
WTO yang berlaku. Aturan WTO bersifat mengikat (binding) bagi seluruh
negara anggota baik itu negara maju, negara berkembang dan negara yang
sedang berkembang tanpa pengcualian. Jika terjadi pelanggaran terhadap
32

Syamsul Hadi, “Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam
Ekonomi Indonesia.” Indonesia Berdikari, Jakarta 2012, hlm. 142.
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ketentuan yang diatur dalam WTO, bukan WTO yang menggugat tetapi
anggota WTO yang akan menggugat Indonesia dalam proses sengketa dagang
di Dispute Settlement Body WTO. Banyak informasi yang menyatakan bahwa
dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO lebih banyak merugikan dan
bahkan menjadi ancaman ketahanan pangan nasional padahal Indonesia
mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti halnya Amerika dan
negara anggota di WTO lainnya oleh karena aturan di WTO tidak
memungkinkan satu negara anggota dapat memaksa atau mendikte negara
anggota yang lain.
Peran dan mandat WTO antara lain adalah: (i) sebagai wadah dalam
mengelola dan menegakkan aturan perdagangan multilateral/WTO, (ii)
sebagai wadah anggota untuk merundingkan aturan baru perdagangan
dunia, (iii) sebagai wadah penyelesaian sengketa dagang antara negara
anggota (dispute settlement mechanism) dan (iv) sebagai wadah pengelolaan
bantuan teknis dan peningkatan kapasitas (tecnical assistance and capacity
building-TACB) negara berkembang dan LDCS dalam melaksanakan aturan
WTO dan berpartisipasi dalam perundingan.
Kebijakan impor pangan di Indonesia adalah ekses dari berbagai
faktor yang ada diantaranya adalah kapasitas produksi pangan nasional yang
terbatas. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan pangan semakin hari semakin
tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang lebih dari 250
juta. Sementara kapasitas produksi pangan nasional adalah terbatas.
Keterbatasan ini terjadi karena salah satu faktornya adalah keterbatasan
ketersediaan lahan. Semakin menurunnya luas lahan sawah dan lahan kering
untuk tanaman pangan akibat konversi lahan ke penggunaan non pertanian
seperti perkebunan (kelapa sawit) dan perumahan mengakibatkan kapasitas
produksi pangan nasional semakin menurun. Dengan kondisi demikian, tidak
mengherankan apabila negara mengalami defisit pangan dan memenuhinya
dengan mengimpor produk pangan. Semakin hari ketergantungan terhadap
impor pangan terus meningkat membuat Indonesia menjadi salah satu
negara importir pangan terbesar di dunia. Di satu sisi, negara harus
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mengambil kebijakan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya,
dan kebijakan ini dimungkinkan dalam UU Pangan namun menjadi masalah
ketika instrumen hukum yang diambil pemerintah bertentangan dan tidak
sesuai dengan ketentuan dalam WTO.
D.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
MEA akan efektif pada 31 Desember 2015. Salah satu milestone yang
menandai strategi diplomasi perdagangan Indonesia, adalah kerjasama
ekonomi ASEAN yang secara formal dikenal dengan sebutan Masyarakat
Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community-AEC). Blueprint tersebut telah
diadopsi oleh negara-negara di kawasan ASEAN pada tahun 2007. Cetak biru
MEA berfungsi sebagai rencana induk yaitu mengenai koherensi integrasi
ekonomi ASEAN untuk mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun
2015, yang secara garis besar ditandai oleh empat komponen: (1) pasar
tunggal dan basis produksi tunggal; (2) kawasan ekonomi yang kompetitif;
(3) wilayah dengan pembangunan ekonomi yang adil dan merata; dan (4)
kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Menurut cetak biru
tersebut, MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas, yang meliputi:
perikanan, e-travel, e-ASEAN, otomotif, logistik, industri berbasis kayu,
industri berbasis karet, furnitur, makanan dan minuman, alas kaki, tekstil
dan produk tekstil, serta kesehatan.
Secara khusus, di bawah cetak biru MEA , inisiatif kerjasama ASEAN
di

bidang

pertanian

diarahkan

memperkuat

ketahanan

pangan,

meningkatkan daya saing produk makanan di wilayah ASEAN, dan
mempromosikan kerjasama pertanian di wilayah ASEAN. Ketahanan pangan
telah menjadi agenda tetap di ASEAN dan menghadapi sejumlah tantangan
diantaranya dalam hal peningkatan populasi, dampak perubahan iklim,
konversi makanan untuk penggunaan energi, penurunan produksi pangan
akibat hama dan penyakit serta kompetisi penggunaan lahan antara
pertanian dan penggunaan lainnya yang menyebabkan permintaan dan
pasokan makanan menjadi kurang stabil dan mengarah ke situasi kerawanan
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pangan. Oleh karena itu, agenda perdagangan pertanian dalam lingkup MEA
dapat dikatakan diimplementasikan menurut perlakuan khusus. Skema
perlakukan khusus ini dapat menjadi problematis bagi negara ASEAN karena
dapat menciptakan efek positif dan negatif. Di satu sisi, negosiasi atas produk
pertanian yang bersifat sensitif memungkinkan negosiasi yang terfokus pada
sektor yang saling memberikan manfaat. Untuk mitra dagang yang tidak
kompetitif di bidang pertanian akan mendapatkan manfaat dari skema
perdagangan preferensial karena penggantian produk domestik yang
melakukan integrasi ekonomi regional dengan produk impor yang lebih
murah dari anggota lain. Di samping itu, potensi efek negatif di bidang
pertanian juga dapat terjadi akibat pengalihan aliran perdagangan dari
negara yang tidak ikut serta dalam perjanjian perdagangan tapi lebih efisien
ke negara yang ikut serta dalam perjanjian walaupun kurang efisien.
Nilai yang terkandung dalam MEA ini adalah peduli bersama, berbagi
bersama, maju bersama dan berjuang bersama dalam menghadapi ekonomi
global. Adanya kebebasan arus barang dan jasa memaksa kita untuk fokus
pada kualitas produk pertanian dan tenaga kerja. Permasalahan dalam aspek
daya saing produk pertanian kita meliputi: a) Tuntutan standarisasi produk
dan proses, b) Tuntutan pangan yang tidak mengandung bahan berbahaya, c)
Tuntutan integrasi pengelolaan rantai pasok, dan d) Peningkatan kualitas
mutu dan keamanan pangan. Selama ini komoditas pangan dan hortikultura
lebih fokus untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Indonesia masih
kalah dalam daya saing produk pertanian dengan Singapura dan Malaysia.
Adanya MEA memungkinkan negara-negara ASEAN untuk terintegrasi secara
ekonomi dan ini akan memperkuat posisi Indonesia pada percaturan
ekonomi global. Selain itu MEA akan dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan ekspor produk pertanian kita ke pasar internasional.
Menghadapi MEA ini Indonesia harus belajar ke belakang, yaitu
ASEAN China Free Trade Area (ACFTA). ACFTA bertujuan untuk
meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan
jasa antar ASEAN dan Tiongkok. Salah satu program dari ACFTA adalah Early
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Harvest Program yaitu menurunkan tarif komoditas sayur-sayuran dan buahbuahan, sehingga sayur-sayuran dan buah-buahan Indonesia yang diekspor
ke Tiongkok diturunkan harganya, dan juga sebaliknya. Pada awalnya ini
sebenarnya adalah kesempatan bagi Indonesia, di mana standar kualitas
Tiongkok lebih ringan dibanding negara lain sehingga Indonesia berpotensi
mengambil keuntungan dari situ. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.
Barang-barang dari Tiongkok lebih membanjiri pasar Indonesia daripada
barang Indonesia yang membanjiri Tiongkok dan dalam praktiknya, ada
beberapa komoditas pertanian Indonesia yang dihambat oleh pertanian
Tiongkok untuk masuk di negaranya. Belajar dari ACFTA, Indonesia harus
berhati-hati, karena MEA adalah bentuk liberalisasi pasar ASEAN.
Di antara negara-negara ASEAN, basis produksi pertanian cukup
beragam, baik yang berkaitan dengan tanaman pangan serta tanaman
lainnya. Meskipun demikian, terdapat feature umum yang diketahui
mengenai pertanian tanaman pangan di ASEAN, yang menunjukkan bahwa
area penanaman didominasi oleh penanaman padi di semua negara anggota
yang berbasis pertanian. Budidaya padi merepresentasikan hampir 60% dari
area pertanian di Indonesia, Myanmar, Thailand dan Vietnam, serta mencapai
90% di Kamboja dan Laos.33 Terdapat dua eksportir beras terbesar di dunia,
Thailand dan Vietnam, berada di wilayah ASEAN. Di samping itu, negara
produsen beras lain yang penting di wilayah tersebut adalah Myanmar, yang
mungkin memiliki potensi yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan
output dan ekspor beras. Di samping potensi penawaran beras, wilayah
ASEAN ini juga memiliki dua importir terbesar di pasar beras internasional,
yakni Indonesia dan Filipina, meskipun keduanya melihat perdagangan
sebagai lender of the last resource untuk stabilisasi harga beras dan
penguatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, posisi negara sebagai importir
beras secara mutlak ditentukan produksi beras domestik.

33

FAO. World Food and Agiculture Organization. FAO Statistical Yearbook 2011.
[diunduh November 2015]. Tersedia pada: http://fao.org/.
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Kondisi existing volume perdagangan beras apabila dibandingkan
dengan persentase volume perdagangan serealia lainnya, menunjukkan
bahwa intensitas perdagangan beras adalah tergolong yang paling rendah.
Oleh karena itu, pasar beras digolongkan tipis (thin market). Di samping itu,
perdagangan beras juga dikategorikan sebagai aktivitas “sampingan” di
sebagian besar negara, karena hampir seluruh peruntukan atas pasokan
beras dikonsumsi di dalam negeri dengan proporsi kecil untuk kegiatan
ekspor dan impor. Indonesia misalnya, merupakan salah satu produsen
utama beras dunia, namun bukan merupakan negara pengekspor beras.
Indonesia diklasifikasikan sebagai negara net importer beras. Hal ini
dikarenakan tingginya kebutuhan domestik sehingga hampir semua produksi
beras dialokasikan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Situasi
pedagangan seperti ini mengisyaratkan bahwa sebagian besar produksi
beras dunia digunakan untuk konsumsi domestik sehingga surplus yang
diperdagangkan menjadi sangat terbatas.34
Bagi negara yang terklasifikasi sebagai net importers komoditas beras,
hambatan untuk mendapatkan status ketahanan pangan sangat tergantung
dengan volatilitas harga beras di level domestik dan internasional. Analisis
dan napak tilas perkembangan harga komoditas pangan internasional,
termasuk beras, menjadi suatu hal yang sangat krusial seiring arah
peningkatan harga tersebut yang terdeteksi sejak tahun 2005. FAO pada
tahun 2008 mengkompilasikan multi-factors yang berada di balik isu krusial
tersebut dalam suatu simplifikasi sisi penawaran dan permintaan.
Berdasarkan konsep penawaran: Pertama, ketidakpastian iklim disinyalir
telah menjadi risiko produksi sehingga berdampak negatif pada produksi
tanaman pangan, terutama pada komoditas serealia. Kedua, keterbatasan
pasokan pangan yang secara kategorikal mempengaruhi penawaran pangan,

34

Busnita, S.S. dan R. Oktaviani. 2014. Volatilitas dan Diparitas Harga Beras Studi di
Negara Indonesia, Indonesia, dan Dunia. Dipresentasikan pada Konferensi Perhepi,
Bogor, 28 Agustus 2014.
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diduga turut berimplikasi bagi kenaikan harga. Secara historis, telah terjadi
reduksi gradual pada pasokan pangan serealia sejak medio 90-an. Ketiga,
kenaikan harga energi internasional, secara spesifik bahan bakar minyak
semakin meningkatkan intensitas kenaikan harga pangan. Krusialitas bahan
bakar minyak bukan hanya berimplikasi langsung dalam kegiatan produksi
pertanian itu sendiri, tetapi juga pada kegiatan distribusi dan transportasi.
Sementara itu, faktor-faktor sisi permintaan yang mempengaruhi sinyal
harga komoditas pangan meliputi:

Pertama, transformasi struktur

permintaan atas komoditas pangan konvensional (bahan makanan sumber
karbohidrat) kepada komoditas pangan sumber protein, seperti daging dan
produk susu. Dampak derivatif yang terjadi mengakar ke level input yang
berimplikasi

pada

terbentuknya

excess

demand

di

pasar

serealia

internasional. Kedua, tren biofuel telah berperan dalam perubahan
paradigma konversi bahan pangan menjadi bahan bakar nabati terutama
pada komoditas gula, jagung, ubi kayu, minyak biji-bijian, dan minyak kelapa
sawit. Pergerakan liar harga bahan bakar minyak di pasar internasional telah
menginisisasi pengembangan bahan bakar nabati sebagai alternatif yang
difasilitasi dengan kebijakan suportif dari pemerintah. Meskipun gejolak
harga komoditas pangan internasional bertendensi untuk mereda sejak
penghujung tahun 2008, tetapi proyeksi menunjukkan bahwa harga
komoditas internasional (setidaknya sampai dengan jangka menengah) tidak
akan kembali ke level ”normalitas” sehingga akan secara relatif menjadi lebih
tinggi dibandingkan dengan tingkat harga historis yang terlampaui.
Meskipun produksi beras di Indonesia cukup tinggi namun sampai
saat ini kita masih impor. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah
ketergantungan pada nasi. Pada penelitian yang dilakukan Tim di Maluku
pada September 2015, menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Maluku

mengatakan

bahwa

meskipun

masyarakat

Maluku

dikenal

mengkonsumsi sagu, namun pada kenyataannya 80% masyarakat Maluku
mengkonsumsi nasi dari beras. Jadi mau tidak mau kita harus mengurangi
konsumsi nasi dan menggantinya dengan makanan lain, tetapi harus yang
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lokal (produksi dalam negeri). Oleh karena itu kebijakan bagi Indonesia
dalam memperkuat kedaulatan pangan di era MEA di antarannya adalah : 1)
Portfolio

kebijakan

yang

lebih menyeluruh untuk upaya

boosting

peningkatan daya saing perdagangan di sekor pertanian melalui peningkatan
produktivitas komoditas, insentif research and development, provisioning
infrastruktur, pembiayaan dan perbaikan konektivitas logistik secara terarah
dan berkesinambungan, serta mendukung investasi swasta tidak hanya pada
produk primer tapi juga pada penyediaan (logistik), pergudangan,
pengolahan dan distribusi.
Pada sisi lain, kunci MEA terletak pada daya saing ekonomi, tetapi bisa
dikatakan bahwa daya saing Indonesia saat ini masih lemah. Dalam atribut
daya saing pun, Indonesia belum mengarah pada peningkatan kualitas, Hal
ini dapat dilihat dari jumlah produksi Indonesia yang cukup besar tetapi
produktivitas Indonesia masih ditantang oleh banyak negara lain. Indonesia
punya potensi, tetapi harus ditingkatkan potensi tersebut untuk menjadi
kekuatan. Di sisi lain ketahanan pangan regional ASEAN dapat ditingkatkan
dengan modernisasi infrastruktur jalan, logistik, dan revitalisasi industri
penggilingan padi memiliki potensi meningkatkan surplus beras negara di
lingkungan ASEAN.
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BAB III
PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN MAFIA IMPOR PANGAN
DARI BERBAGAI ASPEK
A. Aspek Hukum
Ada beberapa persoalan akurasi data dan sebagainya yang diperjelas
sehingga kita bisa dapat membuat kesimpulan yang akurat. Jika ada data
yang akurat, pemerintah akan mengambil kebijakan tepat mengenai kondisi
yang mengganggu kondisi pangan. Keakuratan data itu mempengaruhi
pengeluaran atau belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terserap dengan baik.
Perlunya peningkatan koordinasi antar kelembagaan pemerintah dalam
masalah pangan, yakni antara Kementerian Pertanian dan Kementerian
Perdagangan. Kementerian Pertanian wajib memiliki data stok pangan
nasional. Seperti misalnya masalah kelangkaan daging sapi tidak akan terjadi
seandainya Kementerian Pertanian mampunyai data stok sapi lokal seperti
jumlah dan di mana lokasinya. Banyak yang menduga jika kelangkaan daging
sapi sengaja diciptakan untuk menguntungkan pihak tertentu, dan
belakangan memang terbukti ada ratusan sapi siap potong yang
disembunyikan di sebuah gudang di Tangerang.
Di Indonesia kedelai merupakan komoditas pangan yang strategis,
yang menempati urutan terpenting ketiga setelah padi dan jagung yang
mempunyai posisi strategis dalam seluruh kebijakan pangan nasional karena
perannya sangat penting dalam menu pangan penduduk Indonesia.
Mengingat kultur konsumsi masyarakat Indonesia yang mengggunakan
kacang kedelai sebagai bahan baku produksi, sehingga usaha untuk
memenuhi swasembada tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan
kedelai dalam negeri melainkan juga sebagai pendukung agroindustri
nasional

dan

ketergantungan

menghemat
terhadap

devisa
impor

yang
kacang

dikeluarkan
kedelai

dalam

serta

rangka

mengurangi

ketergantungan terhadap impor itu sendiri. Langkah yang harus ditempuh
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adalah swasembada. Hal ini ditempuh karena ketergantungan yang makin
besar pada impor bisa menjadi musibah terutama jika harga dunia sangat
mahal akibat stok menurun. Tingkat swasembada kedelai sampai saat ini
tingkat swasembada kedelai belum tercapai karena jumlah kebutuhan masih
relatif besar dibandingkan dengan jumlah produksi. Hal ini menyebabkan
impor kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun.
Ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar negeri dalam
jumlah yang cukup besar, dapat melumpuhkan ketahanan nasional dan
mengganggu stabilitas sosial masyarakat, ekonomi serta politik. Ketahanan
pangan dan kedaulatan pangan berpengaruh secara langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pemenuhan
kebutuhan nasional terhadap kacang kedelai belum tercapai, dimana jumlah
kebutuhan masih relatif besar dibandingkan kapasitas produksi dalam negeri
yang hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan kedelai nasional.
Kedelai merupakan komoditas pangan yang terpenting ketiga setelah
padi dan jagung yang mempunyai posisi strategis dalam seluruh kebijakan
pangan nasional, karena perannya yang sangat penting dalam menu pangan
penduduk Indonesia. Tinginya tingkat ketergantungan impor kacang kedelai
Indonesia dan semakin dominannya kacang kedelai impor di pasaran
domestik menimbulkan berbagai permasalahan. Pada tingkat petani,
permasalahan timbul antara lain diakibatkan oleh harga kacang kedelai
impor yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga kacang kedelai
lokal. Akibatnya, dengan biaya produksi yang masih tinggi para petani tidak
sanggup menetapkan harga yang sesuai agar dapat bersaing dengan kacang
kedelai impor. Banyak diantaranya mengalami kerugian dan akhirnya lebih
memilih menanam komoditas lain yang relatif dapat mendatangkan
keuntungan.
Di

tingkat

produktivitas

pangan

nasional,

Indonesia

rentan

menghadapi permasalahan akibat krisis kacang kedelai yang dipicu oleh
kelangkaan pasokan dan tingginya harga kacang kedelai dunia. Tingginya
permintaan kacang kedelai dunia untuk pangan serta berkurangnya pasokan
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kacang kedelai dari negara -negara produsen utama. Konsekuensinya adalah
semakin besar devisa negara yang harus dibelanjakan untuk membeli kacang
kedelai dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Melihat kondisi tersebut di mana kecenderungan produksi pangan
semakin menggantungkan diri kepada impor, maka yang perlu ditekankan di
antaranya adalah perluasan areal pertanian pangan dan optimalisasi
pemberdayaan sumber daya pendukung lokalnya, kebijakan tata niaga
kedelai dan pembatasan impor kedelai, pemberian kredit produksi dan
subsidi bagi petani kedelai, pemacuan kawasan sentra produksi dan fasilitas
pasca panen serta ketersediaan stok pangan sampai tingkat terkecil. Untuk
mewujudkan usaha pemacuan peningkatan produksi pangan nasional harus
ditunjang dengan kesiapan dana, penyediaan lahan, teknologi, masyarakat
(petani) dan infrastrukturnya yang dijadikan sebagai kebijakan ketahanan
dan kemandirian pangan nasional.
Menempatkan pangan sebagai bagian dari kepentingan rakyat, bangsa
dan

negara

serta

nasionalisme

untuk

melindungi,

mencintai

dan

memperbaiki produksi pangan lokal harus terus dikembangkan menuju arah
kemajuan. Pertanian pangan hendaknya jangan dipandang sebagai lahan
untuk menyerap tenaga kerja atau petani dikondisikan untuk terus
memberikan subsidi atau penopang bagi pertumbuhan ekonomi sektor lain.
Disisi lain petani pangan seharusnya juga mendapatkan beberapa prioritas
perlindungan oleh pemerintah melalui harga jual yang layak dan mendapat
subsidi produksi karena petani membawa kepercayaan dari masyarakat dan
negara

bagi

ketahanan

pangan,

serta

petani

perlu

mendapatkan

kesejahteraan yang layak.
Impor yang sangat kekurangan produksi pangan, justru membuat
petani semakin terpuruk dalam produksi pangan dan tidak berdaya atas
sistem pembangunan ketahanan pangan yang tidak tegas. Akibat kelebihan
cadangan pangan dari impor seringkali memaksa harga jual panen petani
menjadi rendah tidak sebanding dengan biaya produksinya sehingga petani
harus menanggung kerugian. Oleh karena itu kedepannya Indonesia harus
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mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya.
Hanya dengan regulasi dan kebijakan yang tegas dan berani dari pemerintah
dalam mengatur dorongan budidaya dan tata niaga kedelai, Indonesia dapat
memenuhi kecukupan pangan dan tidak perlu lagi impor mengingat
teknologi

produktivitas

yang

tepat

telah

ada,

ketersediaan

lahan

pengembangan dan pasar di dalam negeri berpotensi mendukung.
B. Aspek Politik
Penyediaan kebutuhan pangan khususnya beras, kedelai dan gula
pada dasarnya adalah aktivitas ekonomi. Selain sebagai aktivitas ekonomi,
pangan juga merupakan hak asasi yang mendasar bagi seluruh bangsa.
Sebagai bagian dari hak asasi yang mendasar, maka negara mempunyai
kewajiban untuk memenuhi hak dasar warganya termasuk dalam hak atas
pangan. Peran negara harus ada dalam penyediaan pangan untuk warganya
sehingga intervensi politik diwujudkan dalam berbagai kebijakan pangan di
suatu negara termasuk Indonesia. Indonesia pernah mengalami era
swasembada beras pada masa pemerintahan Soeharto, namun pada
perkembangannya menimbulkan dampak bagi masyarakat yaitu menjadi
sangat ketergantungan pada bahan pangan beras. Pada masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid, pemerintah didesak untuk memperbarui format
kebijakan pangan dengan mengeluarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1998
yaitu Kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG). Melalui HDG pemerintah
bermaksud untuk memberikan jaminan harga sehingga nanti petani akan
menjual gabah paling sedikit sesuai dengan harga dasar gabah tersebut.
Kebijakan ini diharapkan mampu untuk mewujudkan ketersediaan pangan
dalam jumlah dan mutu yang memadai dan dapat terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat. Kebijakan pangan diarahkan untuk meningkatkan
produksi

dan

produktivitas

(swasembada)

bahan

pangan

dengan

memanfaatkan perubahan teknologi bidang pertanian yang berkembang
sangat cepat pada saat itu. Terdapat 3 (tiga) kebijakan yang penting dalam
kebijakan pangan, yaitu (1) Intensifikasi, yaitu peningkatan kualitas dan
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kuantitas produksi dengan penggunaan teknologi biologi dan kimia (pupuk,
benih unggul, pestisida dan herbisida) dan teknologi mekanis (traktorisasi
dan kombinasi manajemen air irigasi dan drainase); (2) Ekstensifikasi, yaitu
perluasan area yang mengkonversi hutan tidak produktif menjadi areal
persawahan, lahan kering, tanah terlantar dan lainnya; (3) Diversifikasi, yaitu
penganekaragaman usaha pertanian untuk menambah pendapatan rumah
tangga petani, usaha tani terpadu, peternakan dan perikanan yang telah
menjadi andalan masyarakat pedesaan pada umumnya. 35 Kebijakan pangan
tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas agar
pertanian di Indonesia menjadi lebih berkembang dan produksinya
berlimpah sehingga petani bisa mendapat keuntungannya.
Politik hukum pangan pada era Jokowi, kebijakan pangan yang
mengarah pada strategi swasembada beras juga dilakukan meskipun untuk
mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Aktivitas
impor beras yang dilakukan Indonesia selama ini telah menimbulkan
ketergantungan yang tinggi dan bisa dikatakan telah terjebak pada
kebutuhan pangan (food trap) yang mempengaruhi sendi-sendi kedaulatan
ekonomi bangsa Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa isu terkait pangan
menjadi sangat sensitif. Seperti akhir-akhir ini adanya beras plastik misalnya
atau kelangkaan beras di beberapa pasar pun menyebabkan harga beras di
pasaran menjadi naik. Belum lagi perubahan iklim dengan kekeringan yang
berkepanjangan hingga menimbulkan El-Nino, pemerintah pun akhirnya
turun tangan untuk mengeluarkan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton
sebagai cadangan stok beras di Bulog. Dari beberapa hal ini membuktikan
bahwa pangan sangat dipengaruhi oleh aspek politik. Oleh karena itu,
Indonesia semakin menyadari betapa perlunya untuk mengedepankan suatu
strategi yang lebih komprehensif tidak hanya pada aspek peningkatan
produksi pangan, tetapi pada pemenuhan kualitas gizi masyarakat dan
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keamanan pangan dengan harga yang terjangkau sebagai bagian integral dari
pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan rawan pangan. 36
Suatu kebijakan seperti kebijakan pangan setidaknya memperhatikan
4 (empat) aspek sebagai berikut: Pertama, nilai yang melandasi kebijakan
tersebut, dimana kebijakan tidak bisa lepas dari sebuah nilai yang dibawa,
nilai ini mencakup nilai moral dan nurani. Kedua, pengetahuan (knowledge)
yang melandasinya di antaranya pengetahuan tentang sebab-akibat dari
keputusan dan implikasinya. Ketiga, politik dalam pengertian kepentingan
siapa yang dimenangkan-dikalahkan dari kebijakan itu. Keempat, institusi
sebagai alat operasional kebijakan. Keempat aspek tersebut tidak bisa
dilepaskan satu persatu tetapi perlu dilihat, dipikirkan, dan dipahami secara
utuh dan terintegrasi.37
Jika dilihat dari aspek yang pertama yaitu aspek nilai, Indonesia
merupakan negeri dengan keanekaragaman hayati yang melimpah dan
dilalui oleh garis khatulistiwa yang beriklim tropis yang memungkinkan bagi
rakyatnya untuk bercocok tanam serta mengembangbiakkan aneka ragam
hayati yang ada. Keanekaragaman hayati antar daerah ini secara evolutif
menimbulkan pola konsumsi masyarakat yang unik, misalnya masyarakat
Madura menggunakan jagung sebagai makan pokok, atau masyarakat Papua
dan Maluku yang menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Namun, melalui
rekayasa pemerintah dengan program pembangunann pertaniannya, pola
konsumsi masyarakat Indonesia tersebut secara doktrinal diganti dengan
beras. Nilai kearifan lokal melalui berbagai ragam makanan pokok seperti
jagung dan sagu tergantikan dengan beras. Menurut Ariani,38 kebijakan
pangan pemerintah yang kurang memperhatikan budaya masing-masing
wilayah telah merusak budaya makan setempat. Pemerintah telah
menggiring budaya makan lokal ke budaya makan nasional melalui
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“berasisasi”, kemudian juga memberi kesempatan untuk terciptanya budaya
makan global berupa aneka mie melalui kebijakan gandum dan olahannya.
Di Indonesia kebutuhan akan pangan terutama berpusat pada
kebutuhan akan beras, sehingga kebijakan pangan di Indonesia sering identik
dengan kebijakan perberasan. Indonesia akan mengalami ketidakstabilan
apabila masalah perberasan tidak teratasi mengingat pola pangan masih
terkonsentrasi pada beras yang konsumsi per kapitanya 134 kg per orang
per tahun. Kebijakan pemerintah dalam hal pangan sering diukur dari: (1)
ketersedaiaan produksi beras untuk konsumsi masyarakat; dan (2)
keterjangkauan dan stabilnya harga beras mempunyai implikasi langsung
dengan masalah inflasi. Jadi, beras harus tersedia setiap saat tetapi harganya
harus bisa dikendalikan. Petani selalu diarahkan untuk menanam padi
dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Namun, agar petani tidak
pindah menanam komoditas lain pemerintah menentukan harga dasar beras.
Oleh karena itu, kebijakan beras menjadikan beras sebagai komoditas politik.
Sasaran kebijakan perberasan Indonesia di masa Orde Baru, terdiri atas 3
kebijakan yaitu :

Pertama, berupaya menjadi pengekspor beras melalui

tingkat pertumbuhan produksi beras sebesar 4% per tahun. Kedua, tetap
melakukan impor dengan mengupayakan tingkat pertumbuhan produksi
sebesar 1% per tahun. Ketiga, pertumbuhan produksi 2,5% per tahun dengan
sasaran mempertahankan swasembada on trend (mengimpor beras ketika
produksi jelek dan mengekspor ketika produksi bagus).

Kebijakan

perberasan pada masa Orde Baru terutama dimulai ketika terjadi kenaikan
harga beras yang tinggi sebagai akibat kekeringan pada tahun 1972−1973.
Bersamaan dengan naiknya harga minyak bumi (oil bonanza) akibat perang
Arab-Israel pada tahun 1973−1977, Pemerintah mempunyai banyak dana
untuk diinvestasikan bagi pengembangan sektor pertanian yaitu padi lewat
program bimbingan massal (bimas) yang kemudian diganti dengan
intensifikasi massal (inmas). Program yang sudah dimulai sejak awal
1960−an adalah diperkenalkannya “panca usahatani”. Panca usahatani
meliputi: (1) pengenalan dan percepatan penggunaan varietas unggul padi,
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(2) pemupukan, (3) pemberantasan hama dan penyakit, (4) pengairan, dan
(5) perbaikan dalam bercocok tanam.39
Dengan kebijakan tersebut, ketergantungan Indonesia terhadap beras
impor menjadi teratasi terutama setelah tahun 1984. Hal ini sekaligus
menjadi legitimasi politik bagi pemerintah, karena telah mampu menjaga
kebutuhan pokok. Keterkaitan produksi pangan terhadap kehidupan politik
tentu saja disertai dengan dampak bagi masing-masing pihak terutama bagi
petani. Berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh
kesimpulan bahwa kebijakan pangan merupakan suatu kebijakan di bidang
pangan atau disebut juga dengan kebijakan perberasan untuk meningkatkan
produksi dan produktivitas atau lebih dikenal dengan strategi swasembada
bahan pangan sambil memanfaatkan perubahan teknologi dalam bidang
pertanian. Selain itu, terdapat kebijakan-kebijakan yang penting dalam
kebijakan pangan yang meliputi: intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi
yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas agar
pertanian di Indonesia menjadi lebih berkembang dan produksinya menjadi
berlimpah, serta petani mendapat keuntungannya. Oleh karena itu, kebijakan
pangan tersebut dirasa bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap
beras impor menjadi teratasi, akan tetapi karena berbagai sebab akhirnya
impor beras dipilih sebagai bentuk kebijakan pangan saat ini walaupun
kebijakan dari pemerintah tersebut nantinya akan berdampak pada
kontroversi dari berbagai pihak.
Impor pangan adalah sebuah kebutuhan karena rasionalitas ekonomi
dan juga politik menghendaki demikian. Besar kecilnya impor tidak otomatis
paralel dengan besar kecilnya derajat kedaulatan pangan yang dimiliki.
Semakin besar impor pangan tidak berarti semakin kecil kedaulatan pangan,
begitu juga sebaliknya semakin banyak mengekspor pangan tidak berarti
semakin kuat kedaulatan pangan sebuah negara.40 Indonesia boleh saja
masih mengimpor kebutuhan pangan utama seperti beras, tetapi upaya
39
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impor itu seharusnya lebih banyak digunakan sebagai cadangan pasokan
terkait dengan tingginya permintaan dan persoalan lain seperti, misalnya
masih rendahnya diversifikasi pangan. Seharusnya produksi dalam negeri
bisa memenuhi kebutuhan pangan dan impor adalah sebuah pilihan terakhir
yang rasional ketika dihadapkan pada situasi tertentu seperti tersendatnya
pasokan atau ancaman musim kemarau dan untuk menjaga agar tidak terjadi
gejolak atau permainan spekulan. Namun demikian, alasan impor pangan
haruslah alasan yang memang benar-benar mendesak, sebab adakalanya
terdapat beberapa kejanggalan dalam keputusan impor beras tersebut, yaitu:
Pertama, pemerintah tidak mempercayai dan tidak menghargai data
produksi beras nasional, hal ini terjadi karena banyaknya lembaga yang
memiliki data stok pangan yang berbeda-beda; Kedua, argumen tentang
impor beras untuk memenuhi dan menjaga stok domestik menjadi rancu dan
terkesan sangat dipaksakan seperti kekeringan yang berkepanjangan dan
efek badai El-Nino; dan Ketiga, kepentingan kesejahteraan petani seperti
diabaikan oleh karena hasil produksinya kalah bersaing dengan beras impor
dengan disparitas harga yang tinggi.
C. Aspek Ekonomi
Paling tidak, ada 3 (tiga) argumen utuk mengatakan bahwa potensi di
sektor pangan bisa diandalkan menjadi penyangga utama kekuatan ekonomi
Indoesia. Pertama, dari sisi sumber daya alam (SDA). Indonesia memperoleh
keberuntungan dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang
melimpah. Lokasi yang strategis persis berada di garis khatulistiwa
menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu di
wilayah bagian selatan banyak kemarau dan wilayah bagian utara banyak
hujan. Kondisi musim yang demikian memungkinkan sebagian besar jenis
tanaman dan hewan ternak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Di
setiap wilayah di Indonesia mempunyai keunggulan sumber daya masingmasing yang bisa menjadi penyangga pangan bagi bangsa Indonesia.
Kebutuhan daging sapi nasional bisa disuplai dari Nusa Tenggara, kebutuhan
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beras bisa disuplai oleh beberapa daerah di jawa, NTB dan sulawesi selatan,
kebutuhan holtikultura dan gula bisa disuplai oleh beberapa daerah di
Sulawesi, Jawa dan Sumatera, sementara wilayah Sulawesi, Maluku dan
Papua sangat potensial menjadi penyangga stok ikan dan hasil-hasil laut.
Kedua, lebih dari 50% penduduk Indonesia memilih usaha tani sebagai mata
pencaharian pokoknya. Ketiga, dari sisi potensi SDM, Indonesia memiliki
banyak sarjana pertanian yang dapat diandalkan untuk meningkatkan
produksi hasil-hasil pertanian sehingga masalah pangan seharusnya bisa
diatasi dengan baik. Potensi sumber daya pangan dan SDM yang kita miliki
ternyata belum mampu ditransformasikan menjadi kemakmuran dan
kesejahteraan bagi penduduk Indonesia.
Indonesia pernah berswasembada beras pada dekade tahun 1990-an.
Pada waktu Indonesia mengalami surplus pada tahun 1992 dan mengekspor
berasnya, harga beras dunia merosot tajam. Sebaliknya pada waktu
Indonesia membutuhkan beras impor harga beras dunia mengalami
kenaikan.

Seiring

bertambahnya

jumlah

penduduk

dan

tingkat

ketergantungan yang tinggi pada konsumsi beras, saat ini negara Indonesia
dikenal sebagai salah satu importir beras terbesar di dunia. Produksi dalam
negeri yang tidak mencukupi mengharuskan pemerintah mengimpor untuk
memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Khusus
dalam komoditas beras, pasar beras internasional memiliki keunikan
dibandingkan pasar internasional untuk komoditas pertanian lainnya.
Karakteristik unik dalam pasar beras internasional antara lain: (1) Sembilan
puluh persen produksi dan konsumsi beras dilakukan di Asia, berbeda
dengan tanaman pangan lain seperti jagung dan gandum yang diproduksi
oleh banyak negara di dunia; (2) Pasar beras internasional sangat tipis, yakni
hanya sekitar empat persen dari total produksi, berbeda dengan gandum,
jagung, dan kedelai yang masing-masing mencapai 20 persen, 15 persen, dan
30 persen dari total produksi dunia; (3) Pasar yang tipis menyebabkan harga
beras dunia relatif tidak stabil, terutama jika Indonesia sebagai negara besar
melakukan impor beras, maka harga beras internasional akan meningkat; (4)
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Sebanyak 80 persen perdagangan beras dunia dikuasai oleh enam negara,
yakni Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Pakistan, Cina, dan Myanmar; (5)
Indonesia merupakan net importir beras. Tahun 1998 Indonesia mengimpor
31 persen dari total beras dalam pasar internasional; Kebijakan impor beras
merupakan langkah praktis yang ditempuh guna menjamin stabilitas harga
maupun keamanan penyediaan beras dalam negeri. Namun, peningkatan
impor beras secara terus menerus menyebabkan perekonomian nasional
mengalami ketergantungan serta rentan terhadap gejolak ekonomi eksternal.
Impor pangan dalam jumlah besat juga memperburuk neraca perdagangan
dan membuat Indonesia semakin bergantung pada pangan impor. Oleh
karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka perlu ditempuh langkahlangkah untuk bisa memenuhi ketersediaan dan kecukupan pangan.
Peningkatan produksi dalam negeri adalah salah satu upaya untuk menjamin
terciptanya ketahanan pangan dan juga revitalisasi peran negara di sektor
pertanian dan pangan.
Penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan terkait aspek
ekonomi berhubungan erat dengan logika ekonomi yang mengkategorikan
suatu kegiatan ekonomi masuk dalam ranah bertentangan dengan hukum.
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat melarang adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada
pelaku usaha tertentu di Indonesia. Pada tataran implementasi, praktekpraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor pangan inilah
yang dapat menimbulkan celah munculnya mafia impor pangan. Praktekpraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara teori akan
mengakibatkan inefisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumberdaya
yang pada gilirannya akan berakibat pada penurunan kesejahteraan
ekonomi, terutama yang akan lebih banyak dirugikan adalah konsumen.
Di dalam konsep ekonomi dikatakan bahwa suatu pasar dikatakan
paling efisien jika berada pada perekonomian atau pasar persaingan
sempurna. Pada sebuah perekonomian atau pasar persaingan sempurna
(PPS), perusahaan-perusahaan yang ada, tidak bisa mempengaruhi harga
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(price taker).

Artinya, penjual barang harus selalu menerima harga

berapapun yang terjadi di pasar.

Akan tetapi jika hanya sedikit sekali

perusahaan yang menghasilkan suatu barang, maka yang terjadi adalah
sebaliknya dimana penjual sebagai price maker dan kondisi ini dikatakan
bahwa pasar atau perekonomian berada pada persaingan tidak sempurna
(imperfect competition) atau non PPS. Contoh-contoh praktek struktur pasar
persaingan tidak sempurna yang sering muncul adalah monopoli, oligopoli,
dan kartel. Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat
menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang
yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin
mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya.
Kegagalan paling jelas dari pasar monopoli dan pasar persaingan
tidak sempurna lainnya terletak pada harga yang tinggi yang memungkinkan
perusahaan

monopoli

untuk

menetapkan

harga

dan

memperoleh

keuntungan yang tinggi -- suatu kegagalan yang melanggar keadilan kapitalis.
Pasar monopoli juga mengakibatkan penurunan efisiensi dalam proses
alokasi dan distribusi barang. Sebagai contoh adalah (1) Pasar monopoli
memungkinkan penggunaan sumber daya dalam suatu cara yang akan
menciptakan kelangkaan atas barang-barang yang diinginkan pembeli dan
dijual dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya; (2) Pasar monopoli
tidak terdorong untuk menekan biaya dan otomatis juga tidak termotivasi
untuk mencari metode produksi yang lebih murah; (3) Pasar monopoli
memungkinkan penjual untuk menetapkan harga yang membatasi konsumen
guna memperoleh komoditas yang paling memuaskan yang bisa mereka beli
dengan uang mereka. Pasar monopoli juga menerapkan pembatasan atas
hak-hak negatif yang didukung oleh pasar persaingan sempurna. Pasar
monopoli mengakibatkan penjual lain tidak bisa masuk atau menyebabkan
persaingan yang tidak sehat. Pasar monopoli memungkinkan perusahaan
monopoli memasok barang-barang yang tidak diinginkan konsumen atau
dalam jumlah yang tidak mereka inginkan dan didominasi oleh penjual
tunggal yang keputusannya menentukan harga dan jumlah komoditas yang
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ditawarkan. Meskipun demikian, pada kasus-kasus tertentu praktek
monopoli masih diperlukan dimana tidak ada perusahaan yang mampu
memproduksi barang/jasa yang harus tersedia untuk kebutuhan publik.
Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita
membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar
(monopoli), dalam banyak hal praktek monopoli, oligopoli, suap, harus
dibatasi dan dikendalikan, karena merugikan kepentingan masyarakat pada
umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Berangkat
dari inilah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat dilahirkan.
Tantangan penegakan hukum atas keberadaan praktek-praktek
persaingan usaha tidak sehat adalah sulitnya membuktikan beberapa
perusahaan bergabung atau berkolusi untuk mempengaruhi harga (price
maker). Jika praktek monopoli relative lebih mudah diidentifikasi dengan
indikasi hanya ada satu perusahaan yang memproduksi barang/jasa tertentu,
maka untuk membuktikan bahwa terdapat beberapa perusahaan berlaku
menjadi monopolis jauh lebih sulit. Karenanya khusus untuk praktek kartel,
KPPU memberikan panduan khusus untuk mengidentikasi. Indikasi-indikasi
adalah: (1) jumlah perusahaan sedikit dan pasarnya terkonsentrasi; (2)
Ukuran bisnis perusahaan dapat diperbandingkan; (3) produknya homogen;
(4) Kontak yang banyak antar competitor; (5) afiliasi antar competitor; (6)
tingginya halangan masuk perusahaan baru; (7) deman-nya cenderung stabil
dan inelastis; (8) pembeli tidak memiliki kekuatan tawar; (9) terdapat
pertukaran informasi secara regular antar competitor; dan (10) ada aturan
atau kontrak untuk harga.
Dalam teori ekonomi, aliran klasik meyakini bahwa adanya campur
tangan pemerintah menyebabkan kegagalan pasar. Dalam pelaksanaanya,
jika pemerintah terpaksa ikut campur, hanyalah pada bidang yang sektor
swastanya tidak mampu melaksanakan secara efisien. Hambatan-hambatan
yang diciptakan pemerintah yang merupakan bentuk intervensi pemerintah
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hanya akan menyebabkan ketidakefisienan. Salah satu hambatan yang
diciptakan pemerintah dan menimbulkan potensi munculnya mafia atau
permainan harga komoditi adalah kebijakan kuota atau pembatasan
perdagangan non tariff.
Kuota adalah pembatasan secara langsung jumlah fisik terhadap
barang yang masuk (kuota impor) dan keluar (kuota ekspor). Pemberlakuan
kuota impor memberikan dampak-dampak terhadap konsumsi dan produksi
seperti yang ditimbulkan oleh penerapan tarif impor yang setara.
Penyesuaian terhadap setiap pergeseran dalam kurva permintaan atau kurva
penawaran sehubungan dengan adanya kuota impor akan terjadi pada hargaharga domestik. Sedangkan jika yang diberlakukan adalah tarif impor, maka
penyesuaian tersebut akan terjadi pada kuantitas impor. Secara umum, kuota
impor itu lebih menghambat daripada tarif impor yang setara.
Hambatan kuota sering dimanfaatkan untuk memperbaiki neraca
pembayaran yang defisit dan akan meningkatkan harga produk. Pada
dasarnya proteksi terhadap perdagangan tersebut akan menguntungkan bagi
produsen namun merugikan bagi konsumen. Pada akhirnya hal ini akan
merugikan perekonomian secara keseluruhan (Salvatore, 2007)41.
Pembatasan impor (kuota) dengan menerapkan kebijakan-kebijakan
perdagangan akan mempengaruhi kesejahteraan. Dampak kuota dalam
analisis keseimbangan parsial dapat dijelaskan dengan mengilustrasikan
supply dan demand suatu negara seperti terlihat dalam Gambar 1.

41

Dominic Salvatore. 2007.International Economics, Ninth edition, Hoboken, New Jersey: John
Wiley & Sons.
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Sumber: Wall (1999)42
Gambar 1. Dampak Pembatasan Impor (Kuota) terhadap Kesejahteraan

Dari Gambar 1, apabila terjadi perdagangan bebas maka barang yang
diimpor akan berada pada harga dunia yaitu Pw. Negara akan mengkonsumsi
sebesar QD0 dan produksi sebesar QS0. Jumlah yang akan diimpor dari negara
lain sebesar QD0-QS0. Ketika ada proteksi impor, maka harga akan meningkat
menjadi PM. Sebagai akibatnya, negara tersebut akan berproduksi sebesar Q S1
dan jumlah impor akan berkurang menjadi QD1-QS1. Konsumen akan
dirugikan karena menanggung harga yang lebih mahal dan produsen
diuntungkan dengan peningkatan produksi dengan harga tinggi. Surplus
konsumen akan berkurang sebesar area A+B+C+D. Area A merupakan
surplus konsumen yang ditransfer ke produsen. Area B dan D adalah
kehilangan kesejahteraan atau Dead Weight Loss (DWL) yang merupakan
kerugian perekonomian. Area C tidak merepresentasikan penerimaan
pemerintah dari tarif, karena pembatasan impor bukan berasal dari
kebijakan tarif melainkan kebijakan non tarif. Area ini secara teoritis diukur
sebagai quota rent. Jika tidak ada peningkatan penerimaan pemerintah yang
berasal dari quota rent ini maka quota rent akan didapat oleh produsen
42

Wall, Howard J. 1999. Using the Gravity model to Estimate the osts of Protection. Review of
the Federal Reserve Bank of St. Louis Jan/Feb.: 33-40
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negara lain,

sehingga C direpresentasikan sebagai net welfare loss to

economy. Penerimaan pemerintah hanya dapat meningkat melalui penjualan
lisensi kuota. Dengan menggunakan θ yang mencerminkan share dari quota
rent, maka total net welfare loss dari pembatasan impor sebesar B+D+(1- θ)C.
Adanya potensi DWL tersebutlah yang secara ekonomi menyebabkan
inefisiensi karena adanya kehilangan kesejahteraan (welfare loss). Kebijakan
kuota impor berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bagi
konsumen, kebijakan kuota impor akan mengurangi surplus konsumen yaitu
perbedaan

diantara

kepuasan

yang

diperoleh

seseorang

didalam

mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat
untuk memperoleh barang tersebut. Akibatnya, tingkat kepuasan konsumen
akan tertekan dan mengurangi kesejahteraan sosial. Jika kuota impor
dibatasi dengan volume jauh di bawah defisit antara penawaran dan
permintaan produk pangan yang dihasilkan dalam negeri, maka harga
komoditas pangan akan meningkat. Peningkatan harga bisa menjadi tidak
wajar dan kondisi ini membuat konsumen dirugikan.
Kehilangan kesejahteraan diderita tidak hanya oleh konsumen namun
bisa juga pemerintah. Quota rent yang seharusnya menjadi penerimaan
(income) pemerintah rentan untuk dipermainkan dan tidak dapat menjadi
pemasukan negara.
Pada kenyataannya, kebijakan kuota impor pangan di Indonesia
ternyata menguntungkan beberapa pihak terutama pengimpor dan oknum
yang mempunyai akses terhadap kekuasaan yang bisa mengeluarkan
kebijakan kuota impor. Kebijakan kuota impor ini bisa membuat rent seeker
muncul. Karena kebijakan kuota impor ini juga disertai dengan pembatasan
pada perusahaan mana yang bisa mengimpor, maka jumlah kuota yang
diimpor biasanya dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Dalam
situasi ini maka peluang untuk menjadi rent seeker terjadi. Ada kemungkinan
perhitungan kuota impor lebih rendah dari yang seharusnya sehingga harga
komoditas pangan menjadi lebih tinggi. Selisih harga beli di luar negeri
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dengan harga jual dalam negeri menjadi semakin melebar, dan selisih ini
yang bisa digunakan oknum untuk meminta bagian dari keuntungan
perusahaan pengimpor. Oknum inilah yang teridentifikasi sebagai mafia
pangan.

D. Aspek Sosial Budaya
Lingkungan sosial memberikan gambaran jelas tentang perbedaan
pola makan. Setiap masyarakat atau suku mempunyai kebiasaan makan
berbeda sesuai kebiasaan yang dianut. Kebutuhan makan bukanlah satusatunya dorongan untuk mengatasi rasa lapar, di samping itu ada kebutuhan
fisiologis, seperti pemenuhan gizi ikut mempengaruhi. Bangsa Indonesia
terdiri atas berbagai macam etnis, suku bangsa. Indonesia sangat kaya
dengan adat-istiadatnya termasuk adat-istiadat makan dan cara membuat
makanan. Jenis makanan mulai dari Sabang sampai Merauke sangatlah
beragam. Setiap daerah mempunyai keunikan resep memasaknya sehingga
jenis masakan dari daerah ke daerah di seluruh Nusantara ini sangat
bervariasi.
Pola makan pada dasarnya merupakan konsep budaya bertalian
dengan makanan yang banyak dipengaruhi oleh unsur sosial budaya yang
berlaku dalam kelompok masyarakat itu, seperti nilai sosial, norma sosial
dan norma budaya bertalian dengan makanan, makanan apa yang dianggap
baik

dan

tidak

baik.43

Komunitas-komunitas

di

Indonesia

telah

mengembangkan berbagai makanan pokok seperti sagu, jagung, ketela
pohon, dan ubi jalar. Berbagai jenis tanaman itu tumbuh dan tersedia
sepanjang tahun di berbagai keadaan lahan dan musim. Sejak dulu secara
turun-temurun masyarakat desa terbiasa memanfaatkan sumber-sumber
pangan yang beragam itu sebagai basis pemenuhan kebutuhan pangan pokok
sehari-hari maupun sebagai camilan. Keragaman pangan juga mengandung
keragaman nutrisi, bahkan diantara tanaman pangan itu berkhasiat obat.
Sistem pangan lokal inilah yang menjadi andalan untuk menjamin
43

Sediaoetama AD., Imu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi Jilid II. Jakarta : Dian Rakyat, 1999.
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pemenuhan kebutuhan pangan dan mengatasi ancaman dari bahaya
kelaparan atau krisis pangan. Berbagai potensi yang terkandung dalam
sistem pangan lokal inilah yang sangat mungkin dapat mengatasi persoalan
pangan pada tingkat komunitas. “community based food systems” memiliki
peran penting dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan. Communitybased food system menawarkan kepada rakyat suatu peluang di mana mereka
dapat meningkatkan pendapatan, penghidupan mereka, dan kapasitas untuk
memproduksi, dan secara mendasar suatu jalan lapang di mana mereka
dapat menjamin ketahanan pangan mereka pada masa mendatang.
Jika kita berkeinginan agar kearifan masyarakat lokal tentang
makanan khas dan asli Indonesia dengan segala jenis resep dan tata cara
mengolah, memasak termasuk cara menyajikannya tidak terlindas lebih jauh
oleh makanan asing, bangsa ini masih harus bekerja keras. Saat ini, bangsa
Indonesia mengalami krisis budaya di bidang pangan. Masyarakat seringkali
lebih menghargai jenis makanan asing. Membeli dan mengkonsumsi
makanan asing sekalipun belum tentu gizinya baik sudah merasa lebih
bergengsi dibandingkan mengkonsumsi makanan lokal sehingga terdapat
gap antara kelompok yang kekurangan gizi dengan kelompok yang kelebihan
gizi. Hal ini bisa dilihat dari perubahan pola konsumsi dari pengaruh budaya
sebagaimana terlihat dari tumbuhnya restoran-restoran siap saji yang
menawarkan makanan siap saji (junk food) yang bahan bakunya sebagian
besar berasal dari impor. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak mustahil bangsa
Indonesia akan menjadi bangsa yang lemah dan tidak produktif.
Program diversifikasi pangan menjadi alternatif kebijakan bagi
pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pola makan pada konsumsi
beras dan juga meningkatkan kualitas produk non beras melalui pengolahan
modern yang bisa menaikkan mutu dan harga jual komunitas pangan non
beras tersebut di masyarakat. Program diversifikasi pangan sebetulnya
sudah dirintis sejak awal dasawarsa 60-an dimana pemerintah telah
menyadari pentingnya diversifikasi pangan. Pada tahun 1974 pemerintah
mencanangkan kebijakan diversifikasi pangan melalui Instruksi Presiden
65

(INPRES) Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat
(UPMMR).

Maksud

dari

instruksi

tersebut

adalah

untuk

lebih

menganekaragaman jenis pangan dan meningkatkan mutu gizi makanan
rakyat baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai usaha untuk
meningkatkan kualitas SDM. Dalam perjalanannya program diversifikasi ini
mengalami kevakuman, dan baru pada tahun 1991 muncul program
diversifikasi konsumsi pangan dan gizi yang dikeluarkan oleh Departemen
Pertanian yang dalam pelaksanaannya adalah dalam bentuk program
pemanfaatan lahan pekarangan. Pada tahun 2009 dikeluarkan Perpres
Nomor 22 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaraaman KOnsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang bertujuan untuk memfasilitas dan
mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, seimbang dan
aman sesuai dengan budaya lokal masyarakat.
Strategi yang ditempuh dalam Perpres tersebut ada dua yaitu: (a)
Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan melalui: advokasi,
kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam,
bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan aparat, masyarakat,
pendidikan formal dan non formal dan (b) Pengembangan bisnis dan industri
pangan lokal melalui fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis
pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap
saji yang aman berbasis sumber daya lokal serta advokasi, sosialisasi dan
penerapan standar mutu dan keamanan pangan baki pelaku usaha pangan
terutama usaha rumah tangga dan UMKM.
Program diversifikasi pangan sebenarnya program yang bagus untuk
kesehatan masyarakat juga. Namun demikian, dalam pelaksanaannya
pencapaiannya belum berjalan secara signifikan. Masyarakat masih tertumpu
pada konsumsi pangan pokok beras. Kendala-kendala yang menjadi
hambatan pencapaian diversifikasi konsumsi pangan diantaranya adalah:
(1) Tidak ada institusi tingkat pusat yang menangani diversifikasi
konsumsi pangan. Jikapun ada, bersifat parsial, tidak kontinyu dan
dapat tumpang tindih.
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(2) Konsep makan, pola pangan pokok dan lambang kemakmuran adalah
beras. Seseorang merasa belum makan walaupun sudah makan roti,
mie instan tetapi belum makan nasi. Nasi adalah primadona bagi
sebagian besar masyarakat Indonesia, dampaknya tingkat partisipasi
konsumsi beras mencapai hampir 100% dan beras dijadikan pangan
pokok utama. Beras sebagai konstruksi sosial dengan penyamaan
swasembada beras dengan ketahanan pangan. Lambang padi
digunakan sebagai simbol kemakmuran Negara termasuk di daerahdaerah produsen jagung dan ubi jalar seperti Timor dan Papua, padi
tetap disimbolkan sebagai lambang pemerintah daerah.
(3) Kebijakan diversifikasi konsumsi pangan yang tidak konsisten
pelaksanaannya sehingga kebijakan pemerintahpun juga tumpang
tindih. Di satu sisi mendukung tapi pada sisi lain kontra produktif
dengan kebijakan diversifikasi pangan seperti adanya kebijakan beras
miskin (raskin) sekarang dinamakan beras sejahtera untuk seluruh
Indonesia dalam waktu yang lama. Selain itu juga apabila terjadi
kelangkaan beras pemerintah selalu melakukan operasi pasar beras
dan bahkan mengeluarkan kebijakan impor beras.
(4) Kebijakan

konsumsi

pangan

vs

kebijakan

produksi

pangan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan agar
pangan yang dikonsumsi masyarakat beragam dan penurunan tingkat
konsumsi beras. Di sisi lain, program peningkatan pangan sejak tahun
2008 diutamakan untuk peningkatan produksi beras melalui Program
Peningkatan Produksi Beras (P2BN). Bahkan sejak tahun 2010,
pemerintah menetapkan target surplus beras 10 juta ton di tahun
2014.
(5) Variasi kelembagaan ketahanan pangan di daerah. Dampak dari
kebijakan otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota memiliki
konsepsi yang berbeda-beda terkait ketahanan pangan termasuk
diversifikasi pangannya.
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(6) Adanya kebijakan impor gandum untuk diproses menjadi tepung di
dalam negeri yang berlangsung lama dan subsidi harga terigu oleh
pemerintah, maka harga terigu menjadi murah.
(7) Pengembangan teknologi pengolahan non beras dan non terigu
terbatas. Beras dan terigu termasuk tepungnya dapat dijumpai di
pasaran dengan mudah, sebaliknya untuk tepung dari jagung,
ganyong, talas, ubi kayu dan ubi jalar tersedia dalam jumlah yang
terbatas dan tidak kontinyu.
(8) Kebijakan yang sentralistik dan penyeragaman dengan mengabaikan
aspek budaya dan potensi pangan lokal.
(9) Riset diversifikasi konsumsi pangan masih lemah, bisa pada beras dan
terpusat di Jawa-Bali.
(10) Menyamakan arti diversifikasi konsumsi pangan seolah-olah
diversifikasi hanya untuk makanan pokok.
(11) Masih kurangnya sinergi untuk mendorong dan memberikan
insentif bagi dunia usaha dan masyarakat dalam mengembangkan
aneka produk olahan pangan lokal. Demikian juga masih kurangnya
fasilitas

pemberdayaan

ekonomi

dan

pengetahuan

untuk

meningkatkan aksesabilitas pada pangan beragam, bergizi, seimbang
dan aman
(12) Jumlah penduduk miskin dan pengangguran masih relatif besar.
(13) Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi
pangan dan gizi masih rendah. Dalam pola makan, kadang-kadang
bertindak irasional, faktor gengsi kadang lebih dominan daripada
aspek

kesehatan,

termasuk

kesadaran

masyarakat

terhadap

keamanan pangan.
E. Aspek Kelembagaan
Terdapat beberapa lembaga yang terkait dengan pangan antara lain
Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, KPPU dan
lembaga lain yang terkait. Dalam hal pangan strategis seperti beras,
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kedelai dan gula, peran Bulog sangat besar. Lembaga seperti Bulog telah
ada sejak zaman sebelum penjajahan Belanda, saat penjajahan Belanda
yang dikenal sebagai VMF, masa penjajahan Jepang yang dikenal sebagai
Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha, atau juga pada zaman kemerdekaan
yang banyak mengalami perubahan sejak dari PMR, BAMA, YUBM, BPUP,
Kolognas dan Bulog.

Tugas dan fungsi lembaga pangan tersebut

umumnya berkisar pada masalah pengendalian harga, distribusi dan
pemasaran dan hanya fokus utamanya dapat berbeda antar waktu dan
antar lembaga tersebut.
Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1967
yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan
penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Peran Bulog
tersebut dikembangkan lagi dengan ditambah mengendalikan harga
produsen melalui instrumen harga dasar untuk melindungi petani padi.
Dalam perkembangan selanjutnya, peran Bulog tidak hanya terbatas pada
beras saja tetapi juga pada pengendalian harga dan penyediaan komoditas
lain seperti gula pasir, tepung terigu, kedelai dan pakan ternak, minyak
goreng, telur dan daging serta juga bumbu-bumbuan, yang dilakukan secara
insidentil terutama saat situasi harga meningkat. Sebelum tahun 1998, tugas
yang diberikan kepada Bulog ditujukan untuk mengendalikan harga
produsen dan menjaga stabilitas harga beras konsumen, serta menyediakan
stok beras antar waktu dan antar daerah untuk keperluan penyaluran rutin
dan cadangan pemerintah untuk keperluan darurat atau keperluan lainnya.
Mulai tahun 1998, Bulog kembali hanya menangani beras. Tugas yang
diberikan kepada Bulog juga mengalami perubahan karena berubahnya
kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah. Perlindungan kepada
petani melalui harga dasar tetap menjadi prioritas utama. Sedangkan untuk
stabilisasi harga konsumen mulai berkurang sejalan dengan terus
tertekannya harga beras domestik. Sebaliknya peran Bulog untuk membantu
kelompok miskin yang rawan pangan semakin menonjol. Tugas dan peran
yang diberikan kepada Bulog merupakan implementasi kebijakan harga
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seperti yang diusulkan Affif dan Mears tahun 1969 yang meliputi (1)
menyangga harga dasar yang cukup tinggi untuk merangsang produksi, (2)
perlindungan harga maksimum yang menjamin harga yang layak bagi
konsumen, (3) perbedaan harga yang layak antara harga dasar dengan harga
maksimum agar merangsang perdagangan, (4) hubungan harga yang wajar
antara harga domestik dengan harga internasional. Untuk mencapai tujuan di
atas, paket instrumen kebijakan yang ditempuh adalah: (1) menetapkan
harga dasar, (2) melakukan pembelian gabah/beras hasil produksi pada
masa panen, (3) memberikan tambahan gaji dalam bentuk beras kepada PNS
dan TNI/Polri, (4) melakukan operasi pasar dengan menambah pasokan
beras ke pasar umum pada saat paceklik dan di daerah defisit, (5)
mengisolasi pasar beras domestik dari pengaruh pasar beras dunia melalui
monopoli impor beras hanya oleh Bulog, (6) mendistribusikan beras ke
berbagai daerah dan menetapkan harga jual beras yang berbeda antar
daerah untuk merangsang perdagangan swasta. Dari segi pembiayaan,
operasi Bulog juga didukung oleh kredit murah yang berasal dari kredit
likuiditas.
Keberhasilan Bulog dalam melaksanakan tugas yang diberikan
pemerintah tersebut sangat erat hubungannya dengan paket instrumen
kebijakan yang bersifat terintegrasi. Untuk setiap tujuan yang akan dicapai
dalam kebijakan perberasan, pemerintah menyediakan satu atau beberapa
instrumen kebijakan yang saling terkait. Konflik antar tujuan kebijakan
perberasan yang akan dicapai juga diantisipasi dengan memberikan
instrumen pendukungnya. Secara tegas pemerintah menugaskan Bulog untuk
melakukan pembelian hasil panen petani. Namun pemerintah juga
menyediakan outlet bagi hasil pengadaan tersebut. Pembelian hasil panen
dengan harga dasar yang lebih tinggi dari harga pasar diimbangi dengan
penyediaan dana murah kredit likuiditas. Untuk mengendalikan harga beras
saat paceklik yang lebih murah dari harga pasar, pemerintah juga
memberikan jaminan atas kerugian yang timbul dari operasi tersebut.
Demikian pula dengan upaya menjaga stabilitas harga domestik, selain
70

dengan operasi pasar juga disediakan instrumen monopoli impor. Guna
memeratakan stok antar daerah, Bulog juga membangun jaringan
pergudangan di daerah produsen dan konsumen yang tersebar di sekitar
1.500 lokasi gudang dengan kapasitas sekitar 3,5 juta ton. Meskipun Bulog
sukses dalam menjalankan tugas yang diberikan pemerintah, namun kritik
terhadap hasil yang dicapai akibat kebijakan tersebut juga muncul. Kritik
tersebut antara lain berupa dampak yang timbul terhadap kesejahteraan
petani padi yang belum banyak meningkat, seperti tercermin dari nilai tukar
petani yang masih rendah akibat pengendalian harga beras konsumen yang
ketat. Dalam suatu kebijakan, konflik akan selalu muncul antar tujuan yang
sangat sulit dihindari oleh Bulog. Dari tugas yang diberikan pemerintah,
Bulog selalu menghadapi potensi konflik yang muncul karena tujuan yang
berbeda antara kepentingan produsen dan konsumen. Situasi ini akan cukup
besar di masa mendatang karena instrumen kebijakan yang mampu
meredam konflik akan semakin menurun. Oleh karenanya fokus tujuan
kebijakan perberasan menjadi sangat penting dan konflik antar tujuan yang
akan dicapai harus diminimalkan sesuai dengan kemampuan pemerintah
untuk meredam konflik tersebut.
Pada masa panen raya, petani selalu menghadapi persoalan klasik
berupa meningkatnya jumlah suplai hasil panen musiman yang mendorong
harga produsen turun. Tanpa ada tambahan penyerapan hasil panen melalui
pengadaan, yang sekaligus sebagai instrumen harga dasar, harga produsen
akan semakin tertekan. Dalam pasar beras yang tertutup, maka harga dasar
atau harga pembelian beras oleh Bulog merupakan harga patokan bagi
pedagang, karena apabila harga beli pedagang tidak menguntungkan bagi
petani mereka dapat menjual ke Bulog pada harga dasar. Untuk daerahdaerah tertentu seperti NTT, Irja dan Maluku sebagian besar kebutuhan
berasnya banyak berasal dari beras Bulog. Keberhasilan pengendalian harga
di tingkat produsen dan konsumen, serta penyediaan stok beras yang cukup
antar waktu dan antar daerah memberikan kontribusi yang besar dalam
pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun secara tidak langsung akibat
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stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial yang diciptakan. Kontribusi sektor
perberasan dalam pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan
sejalan dengan membesarnya kontribusi sektor lain. Namun peranannya
dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial masih akan tetap besar
untuk waktu yang masih lama.
Peranan Bulog pada masa krisis pangan, perubahan peran Bulog
sangat menonjol sejak krisis ekonomi terjadi tahun 1997. Sebagai lembaga
yang bertugas menjalankan kebijakan pemerintah, Bulog harus segera
menyesuaikan diri akibat perubahan kebijakan yang ditempuh. Perubahan
kebijakan tersebut tidak hanya terjadi pada sektor perberasan saja, tetapi
juga berlangsung pada sektor lain seperti moneter, fiskal dan perdagangan
yang sangat berpengaruh terhadap tugas yang diberikan kepada Bulog. Krisis
ekonomi yang terjadi mulai pertengahan 1997 dan diperburuk oleh
penurunan produksi beras akibat El-Nino telah menyebabkan ketahanan
pangan berada pada posisi yang sangat rawan. Akibat krisis, banyak industri
yang tutup, pengangguran meningkat, daya beli rendah, sementara harga
beras justru melonjak tajam. Impor pangan mengalami hambatan akibat
rendahnya

kepercayaan

internasional

terhadap

kemampuan

devisa

Indonesia. Perilaku panic buying semakin sering dijumpai akibat rendahnya
kepercayaan masyarakat terhadap jaminan suplai pangan. Akibat El-Nino
produksi beras mengalami penurunan secara tajam pada tahun 1997 dan
1998 masing-masing 3,34 persen dan 0,03 persen. Setelah swasembada
beras tercapai pada tahun 1984, Indonesia kembali sebagai pengimpor beras
yang besar pada tahun 1990an, yaitu pada masa liberalisasi perdagangan
tahun 1998. Meskipun produksi beras masih naik pada tahun-tahun tertentu,
namun karena kebutuhan yang terus meningkat maka impor masih
dilakukan untuk menutup kekurangan produksi beras dalam negeri. Dampak
El-Nino sangat menekan suplai beras di pasar domestik yang masih defisit
sehingga diperlukan impor yang lebih besar dari keadaan normal.
Pada masa transisi seperti sekarang, kelembagaan pangan Indonesia
mengalami kompleksitas yang tidak ringan karena baik secara ideologis
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maupun secara praktis landasan kebijakan yang ada masih belum mampu
mengarah pada kemandirian atau ketahanan pangan. Sejak berlakunya
liberalisasi perdagangan di Indonesia pada Tahun 1998, posisi kedaulatan
ekonomi Indonesia menjadi lemah. Laju impor Indonesia mencapai 5,8 juta
ton, suatu rekor terburuk dalam sejarah pertanian modern Indonesia. Petani
padi dan konsumen beras dibuat semakin tergantung pada beras impor
karena petani padi juga net customer. Demikian pula untuk komoditas
pangan lainnya seperti kedelai dan gula, volume impor yang dicatat
Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan keberdaulatan pangan di
dalam negeri.
Efektif sejak Januari 2003, lembaga negara Bulog resmi berubah
menjadi BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang dikuatkan
dengan PP Nomor 7 Tahun 2003. Dengan status Perum tersebut menjadikan
Bulog tak ubahnya seperti perusahaan perdagangan biasa yang mengejar
keuntungan (provit oriented) dan berkontribusi pada penerimaan negara
dalam APBN. Menurut Pasal 6 PP Nomor 7 Tahun 2003, sifat usaha Perum
Bulog adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus
memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.
Perum Bulog diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan usaha logistik
pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyak. Perum Bulog juga melaksanakan tugas-tugas tertentu yang
diberikan pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan
cadangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan
masyarakat tertentu khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok
lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk ketahanan pangan.
Status Bulog sebagai Perum tentu saja diperbolehkan mengurangi
tanggung jawab publiknya dan menitikberatkan pada fungsi bisnis untuk
mencari keuntungan maksimum. Namun persoalannya adalah bagaimana
Perum Bulog mampu menjalankan fungsi sosial dan fungsi bisnis komersial
sekaligus. Dalam tanggung jawab publik atau penugasan pemerintah yang
sangat strategis kepada Perum Bulog adalah pengadaan gabah dalam negeri
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dan penyaluran raskin (yang saat ini berganti nama menjadi rastra atau
beras sejahtera). Dalam pelaksanaannya Bulog pasti membutuhkan kerja
sama dengan Pemda di seluruh Indonesia. Hal ini semakin menimbulkan
ketidakpastian pada sistem ketahanan pangan nasional, apalagi jika Pemda
lambat mengantisipasi tugas-tugas darurat misalnya pada masa bencana
alam, kekeringan dan kerusuhan sosial. Oleh karena itu pada saat ini yang
dibutuhkan adalah revitalisasi perum Bulog. Di satu sisi Bulog dibutuhkan
oleh masyarakat menjadi jangkar utama program beras untuk keluarga,
melakukan pengadaan beras dalam negeri terutama untuk tujuan stok
penyangga dan stok nasional dan jika tidak mencukupi boleh melakukan
impor untuk mendukung kebijakan pengadaan pangan tingkat domestik
khususnya dalam mengantisipasi gangguan serius seperti gagal panen dan
kekeringan, namun dengan statusnya sebagai BUMN yang perlu berfikir
untuk mencetak keuntungan menyebabkan Bulog tidak bisa bekerja secara
maksimal.
Selain Bulog, lembaga yang berhubungan dengan impor pangan
adalah Kementerian Pertanian. Pasal 36 UU Pangan dikatakan bahwa
kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan
pemerintah ditetapkan oleh Menteri atau lembaga pemerintah yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
Apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak
dapat diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan impor dan impor pangan
pokok tersebut hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri
dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Peran penting Kementerian
Pertanian dalam peran strategis tanggung jawab ketersediaan pangan tidak
dapat berhenti pada cukupnya stok pangan nasional.
Kebijakan impor Kementerian Perdagangan diatur dalam Pasal 26
ayat (3) UU Perdagangan, dimana dikatakan bahwa dalam menjamin pasokan
dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri
menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan
ekspor dan impor.
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Lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam kasuskasus persaingan usaha adalah KPPU. KPPU adalah lembaga independen
yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden.
Walaupun demikian, secara normatif KPPU tetap bebas dari pengaruh dan
kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan
adalah semata-mata merupakan prinsip administrasi yang baik. Berdasarkan
Pasal 35 huruf g UU Anti Monopoli, KPPU juga berkewajiban untuk
menyampaikan laporan berkala atas hasil kinerjanya kepada DPR sesuai
dengan kebiasaan internasional. Pasal 36 huruf c UU Anti Monopoli
disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan
dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh
pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil penelitiannya.
Namun pada kenyataannya sebagaimana disampaikan Narasumber dari
KPPU pada FGD Tim, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara
efektif oleh KPPU. Salah satu kasus yang sulit ditindak oleh KPPU adalah
importir yang terbukti melakukan kartel. Masalah ini timbul akibat
keterbatasan wewenang KPPU untuk mengusut indikasi praktek kartel di
dunia usaha. Salah satu kesulitannya adalah mencari bukti kuat praktek
kartel. KPPU harus mencari bukti yang kuat sementara KPPU tidak memiliki
wewenang untuk menggeledah dan menyita. KPPU beranggapan bahwa
tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan
khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat menjadikan kinerja KPPU belum dapat
berlangsung secara optimal serta tidak efektif dalam pelaksanaannya. Namun
demikian, tidak adanya kewenangan penggeledahan dan penyitaan bukannya
tanpa alasan, yaitu agar tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang
lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan
dan penyidikan. Masalah lainnya adalah ketika KPPU mengeluarkan putusan,
seringkali putusannya dikalahkan di tingkat banding oleh Mahkamah Agung.
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Dalam beberapa kasus kartel yang ditangani KPPU, pelaku usaha
mendasarkan perilaku kartelnya atas dasar untuk menstabilkan harga di
pasar. Ketidakstabilan harga dipicu oleh timbulnya perang harga diantara
perusahaan yang bersaing sehingga perusahaan-perusahaan tersebut
berupaya untuk mencapai kesepakatan harga. Bahkan kesepakatankesepakatan ini pada umumnya terang-terangan dituangkan secara tertulis
dan ditandatangani oleh para pelaku usaha yang menyepakatinya.
Adakalanya juga tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha disebabkan
karena adanya celah hukum (loop hole) dari kebijakan pemerintah yang tidak
komprehensif.
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BAB IV
KOMPARASI KEBIJAKAN PANGAN DENGAN NEGARA LAIN
(CHINA, INDIA, VIETNAM)

A. China
Karakteristik pertanian di negara China sangat dipengaruhi oleh
sumberdaya dan kebijakan negaranya. Karakteristiknya meliputi (1)
memiliki penduduk terbesar dunia mengakibatkan tenaga kerja di sektor
pertanian sangat besar; (2) China memiliki kebijakan pembangunan yang
berorientasi investasi, akumulasi kapital melalui surplus perdagangan dan
investasi asing (foreign direct investment/FDI). Hal ini terlihat dari impor
barang di China lebih didominasi oleh barang-barang peralatan kapital dan
input antara. Impor pangan di China sangat rendah.
Kerawanan pangan (food insecurity) bukan lagi menjadi masalah di
China semenjak reformasi ekonomi China pada akhir tahun 1970an.
Persediaan pangan (food supply) per kapita yang diukur dengan besaran
kalori per orang per hari di China adalah 8 persen di atas rata-rata dunia di
tahun 1999.44 Pola pangan di China didominasi (70% konsumsi per
kapitanya) oleh konsumsi padi-padian terutama beras, gandum, sayuran dan
ikan. Konsumsinya bahkan melebihi rata-rata konsumsi di dunia. Namun
konsumsi buah-buahan, gula, pemanis, minyak dan lemak lebih rendah dari
konsumsi dunia. Sementara pada beberapa komoditi pangan seperti daging
babi (pork) dan buah-buahan produksinya melebihi produksi dunia.
Salah satu kebijakan penting dalam reformasi pembangunan
pertanian di China adalah membagi-bagikan lahan pertanian (reformasi
agraria) kepada para petani agar terjamin adanya kapasitas usaha tani yang
44
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ekonomis. Petani di China rata-rata adalah petani kecil dimana rumah tangga
rata-rata mengelola usaha tani 2.5 acre. Namun lahan pertanian secara
kolektif dimiliki oleh desa. Kepala-Kepala desa yang mengalokasikan
penggunaan lahan berdasarkan ukuran keluarga dan ketersediaan tenaga
kerja. Petani tidak dapat menjual lahannya namun masih bisa menyewakan.
Pangan China hampir telah tercukupi (self-sufficient) dan malah
sebagian besar produk pangan merupakan komoditas ekspor. Produkproduk pangan olahan yang menjadi komoditas ekspor utama China antara
lain makanan dan minumana olahan, sayur-sayuran, ikan dan hasil laut, teh,
dan buah-buahan. Sebagian besar komoditas ekspor tersebut dijual di
negara-negara Asia termasuk Jepang, Korea Selatan dan Amerika dan
Indonsia. China merupakan net importer untuk gandum, oilseeds, vegetable
oils, dan oil meal.
Rencana lima tahunan ke-12 China (2011-2015) untuk pertama
kalinya mengganti kebijakan dari kebijakan pertanian yang berfokus pada
masyarakat pedesaan ke arah produksi besar-besaran produk pertanian
(boosting agricultural output). China menjamin swasembada (self-sufficiency)
95% untuk jagung, gandum dan beras. China menjaga tingkat produksi
pangannya dengan melakukan intensifikasi pertanian dengan penanaman
dua hingga tiga kalinya dan penggunaan pupuk dan tenaga kerja dalam
jumlah besar.45 Penggunaan pupuk bahkan 2.5 kali lebih tinggi dari rata-rata
yang digunakan dunia. Selain itu pemanfaatan lahan beririgasi juga dilakukan
secara besar-besaran dengan sedikit penggunaan traktor. Guna mencapai
kebijakan produksi besar-besaran produk pertanian, China melibatkan
peneliti dari berbagai lembaga penelitian dan bantuan luar negeri untuk
meningkatkan produktivitas pertanian berbasis sains dan teknologi.
Swasembada pada jagung, gandum dan beras dibarengi pula dengan
kebijakan swasembada pada produk daging khusunya daging babi (pork),
unggas, dan sapi. Namun kebijakan ini menjadi kebijakan yang salah sasaran
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(misallocation) karena tidak memperhatikan kebutuhan pangan dari ternak
sebab produksi ternak membutuhkan tambahan air, gandum dan jagung
untuk pakan ternak. Akibatnya terjadi perubahan alih fungsi lahan dari yang
tadinya ditanami padi untuk beras menjadi gandum dan jagung untuk pakan
ternak. Sebagai konsekuensinya semenjak 1990an China mulai mengimpor
besar-besaran kedelai sebagai alternatif pengganti pakan ternak dan jagung.
Selain itu, untuk melindungi petani dalam negerinya, China menerapkan
kebijakan tarif kuota impor. Dengan kebijakan ini China dapat menjalankan
kebijakan harga dengan baik dan efektif.
Beberapa faktor penting berkaitan dengan keberhasilan China dalam
pengelolaan pangannya adalah:46
1. Sistem kebijakan pangan nasional yang rasional, obyektif dan fokus
serta terkoordinir dengan baik oleh Dewan Negara (cabinet) dengan
ujung tombak The State Development Planning Commission (SDPC)
yang menata berbagai kementerian, lembaga nasional terkait guna
mencapai tujuan produksi, sistem perdagangan, atau pemasaran dan
harga melalui berbagai mekanisme yang ada untuk mencapai
kestabilan dan ketahanan pangan nasionalnya;
2. Kebijakan industri pedesaan yang dilakukan sejak 1980an telah
berhasil mengalihprofesikan 100 juta jiwa petani untuk bekerja di
sektor industri di pedesaan. Data tahun 1998 menunjukkan bahwa
terdapat 22 juta perusahaan telah berdiri di pedesaan yang bergerak
disektor industri berupa township and village enterprise.
3. Dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga penelitian dari berbagai
perguruan tinggi yang selalu meningkatkan usahanya mencapai hasil
yang maksimal dan berusaha membimbing petani dan perusahaanperusahaan yang bergerak di sektor pertanian, baik melalui
bimbingan, penyuluhan maupun percontohan.
46
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4. Bantuan dan kerjasama teknik luar negeri dan badan-badan pangan
dunia dimanfaatkan secara maksimal, fokus, rasional dan berhasil
guna.
B. India
Kebijakan pangan India tidak terlepas dari sejarah pertanian di India.
Pada tahun 1960an dan 1970an India mengalami Revolusi Hijau (Green
Revolution), di mana petani mengadopsi gandum dan beras dengan varietas
produksi tinggi. Akibatnya kemiskinan di pedesaan turun dari 64% di tahun
1967 menjadi 56% di tahun 1973 dan menjadi 50% di tahun 1979/80. Green
revolution ini terus terjadi hingga pertengahan 1980an dan semakin
menurun setelahnya. Pada tahun 1970an India mengadopsi kebijakan subsidi
untuk input pertanian seperti pupuk dan listrik untuk memompa irigasi.
Subsidi ini berhasil menjaga produksi pertanian tapi memberatkan anggaran
pemerintah. Awal 1991 India membuat reformasi makro ekonomi yang
menstimulasi pertumbuhan pertanian dengan menstimulus permintaan
untuk produk-produk pertanian dan meningkatkan peran investasi swasta di
pertanian. Akibat dari kebijakan tersebut, sektor pertanian tumbuh rata-rata
4.1 persen dan kemiskinan pedesaan turun dari 39.1% di tahun 1987/88
menjadi 37.3% di tahun 1993 dan lebih jauh turun 27.1% di tahun
1999/2000 (Braun et al. 2005). Setelah pemerintah India membuka sektor
pertanian ke dalam perdagangan internasional di tengah-tengah jatuhnya
harga pangan dunia selama 1990an, pertumbuhan sektor pertanian di India
menurun dengan pertumbuhan rata-rata 2% antara 1997/98 dan 2003/04.
Secara nyata perubahan kebijakan pertanian di India adalah adanya
pergeseran fokus dari swasembada pangan menuju tambahan pendapatan di
wilayah pedesaan sebagai alat menanggulangi kemiskinan yang tinggi di
pedesaan.

Akselerasi

pertumbuhan

pertanian

dengan

fokus

utama

memperbaiki posisi petani kecil dan memperluas revolusi produktivitas ke
daerah-daeran non-irigasi adalah titik poin strategi anti kemiskinan India.
Pada era 1993/94-1999/00 pertumbuhan pertanian India mengalami
penurunan yang berakibat pada meningkatnya kembali kemiskinan.
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Pemerintah akhirnya menerapkan strategi baru di bidang pertanian, yaitu
peningkatan investasi irigasi dan jalan pedesaan, perbaikan manajemen
sistem irigasi yang ada, penguatan sistem riset pertanian dan penyuluh,
peningkatan produksi dan distribusi benih bersertifikat, peningkatan sistem
kredit dan langkah-langkah inovasi seperti pemasaran dan kemitraan
pertanian (contract farming) untuk mendukung diversifikasi pertanian.47
Pemerintah India juga memberikan dukungan infrastruktur pembangunan
pengolahan pasca panen melalui Indian Agricultural Research Institute dan
Central Rice Research Institute. Kedua institut penelitian tersebut saat ini
mengembangkan beras hibrida dan beras beta carotene (golden rice). Untuk
mendorong pertumbuhan produksi padi, pemerintah India juga memberikan
insentif usaha tani padi berupa subsidi input (pupuk), bahan bakar, dan
pengadaan alsintan.
India telah menerapkan program ketahanan pangan terbesar di dunia
yaitu menerapkan pangan murah untuk penduduk miskin. Kebijakan harga
output (floor price dan ceiling price) diterapkan pula di India. Pelaksanaan
kebijakan tersebut diawasi secara ketat sehingga petani padi benar-benar
mendapatkan manfaat yang nyata dari kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah. Pada periode 2011-2012 Food Corporation India telah
mendapatkan 63.4 juta metric ton beras dan gandum dan sitem distribusi
publik telah mengirimkan 51.3 juta ton gandum yang harganya disubsidi
untuk 530 juta orang miskin. Berdasarkan proyeksi pemerintah India akan
mengimplementasikan 61.2 juta sereal yang disediakan dari pemerintah
melalui dukungan harga minimum yang akan diberikan pada 820 juta rakyat
miskin setiap tahunnya dengan harga Rs 1-3 per kg.48 Selain kebijakan harga
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dasar, India masih memberikan subsidi input dan kredit usaha tani dengan
bunga rendah.49
India telah mampu membuktikan sebagai negara yang berhasil
menghasilkan produk yang beragam (diversifikasi). Bersamaan dengan itu,
India ternyata juga mampu menurunkan konsumsi berasnya sehingga
mendekati 100 kg/kapita/tahun sehingga mengurangi ketergantungan yang
tinggi terhadap satu jenis bahan pangan, yaitu beras. Kondisi ini juga
menunjukkan bahwa selain tingkat pendapatan, tingkat ketersediaan pangan
selain beras juga dapat mendorong penurunan konsumsi beras di India.
Selain itu, untuk melindungi petani dalam negerinya, India
menerapkan kebijakan tarif kuota impor. Dengan kebijakan ini India dapat
menjalankan kebijakan harga dengan baik dan efektif. India juga memberikan
dukungan dengan kebijakan dalam bentuk subsidi ekspor dan imbal beli
(counter trade).50
C. Vietnam
Ketahanan pangan menjadi dimensi penting dalam pembangunan
Vietnam semenjak 2002 saat dimasukkannya di dalam kerangka kerja
(framework) kebijakan nasional. Semenjak pertengah 1980an Vietnam telah
menggeser fundamental ekonomi pertaniannya kepada multi-sector-based
melalui kebijakan dukungan industrialisasi dan modernisasi.
Produksi padi beras merupakan aktivitas utama pertanian Vietnam.
Oleh karena itu kebijakan pembangunan dirancang untuk memanfaatkan
lahan untuk produksi padi dan meningkatkan produktivitas. Misalnya
Peraturan

391/2008

dikeluarkan

untuk

memfasilitasi

implementasi

penggunaan lahan pertanian dan mengalokasikan lahan untuk produksi padi.

49
50

(Mardianto dan Arini 2004). Op. Cit.
(Mardianto dan Arini 2004). Ibid.

82

Penggunaan lahan nasional dikeluarkan hingga periode 2030 dimana 3.8 juta
hektar lahan dipertahankan untuk tujuan produksi padi.51
Beras merupakan komoditas politik dan budaya di Vietnam sehingga
harga beras di Vietnam sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan
kebijakan pemerintah. Beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) sangat
mempengaruhi pasar beras dan harga beras. Peran para stakeholder tersebut
memiliki ketertarikan yang berbeda dan menjadi interaksi antara politik
domestik dan proses pembuatan kebijakan. Stakeholder yang memiliki
pengaruh terhadap kebijakan beras di Vietnam antara lain penguasa, secara
politik adalah National Assembly, State president dan pemerintah, dan
perdana menteri. Semenjak era politik terbuka yang dibawa Doi Moi, aktoraktor non politik seperti pihak independen, lembaga penelitian, masyarakat
sipil, organisasi internasional dan media dapat memberikan masukan
terhadap kebijakan beras Vietnam. Hasil masukan mereka terlihat saat
pemerintah melakukan kebijakan stabilasi harga beras selama gejolak harga
terjadi khususnya pada tahun 2008.
Perdana menteri Vietnam setiap tahunnya mengumumkan target
ekspor beras. Target tersebut dihasilkan atas saran dari Kementerian
pertanian dan pembangunan pedesaan (MARD), Kementerian Industry Dan
Perdagangan (MoIT) dan Asosiasi Pangan Vietnam (VFA). MARD bertugas
mengumpulkan informasi dan membuat penghitungan perkiraan produksi
dan konsumsi beras per tahun. MoIT melakukan deal dengan kebijakan
ekspor dan memonitor progress ekspor beras melalui bea cukai. Sedangkan
asosiasi (VFA) berperan penting dalam eksportasi beras. Asosiasi tersbut
terdiri atas BUMN dan perusahaan swasta yang terlibat dalam ekspor beras
dan dibawah manajemen Kementerian Interior dalam pemerintahan pusat
51
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dan MARD dalam manajemen sektoral. VFA dapat memberikan rekomendasi
kebijakan dalam hal produksi, pengolahan, perdagangan, ekspor dan inpor
pangan, dan kebijakan-kebijakan terkait pasar pangan, harga pangan dan
lain-lain kepada pemerintah. VFA juga dapat memberikan arahan harga
untuk ekspor beras, implementasi registrasi dan statistik ekspor/impor, dan
arahan dan manajemen ekspor/impor beras.
Kebijakan pangan Vietnam bertujuan untuk:52 (1) menjamin
ketahanan pangan domestik, atau dengan kata lain memproteksi kepentingan
konsumen beras; (2) menjaga kepentingan petani padi; dan mencapai
stabilitas sosial dan makroekonomi. Artinya bahwa pemerintah Vietnam
konsen

terhadap

konflik

kepentingan

konsumen

dan

produsen

beras.Kekuatan grup konsumen (misalnya Asosiasi Proteksi Konsumen dan
Standar Vietnam) adalah moderat sedangkan kekuatan produsen beras yang
dimotori Persatuan Petani Vietnam adalah lebih kuat. Namun pada
kenyataannya pengaruh asosiasi produsen terhadap kebijakan harga beras
tidak sebesar asosiasi konsumen.
Kebijakan harga output (floor price danceiling price) diterapkan di
Vietnam. Kebijakan floor price ditetapkan untuk menjamin keuntungan
minimum yang diperoleh petani yaitu sebesar 30% dari biaya produksinya
(Kien 2014). Kebijakan floor price ditujukan untuk menjamin pendapatan
petani padi dimana dalam kebijakan tersebut perusahaan membeli padi pada
harga floor price. Kementerian keuangan (MOF) dan Kementerian Pertanian
dan Pembangunan Pedesaan (MARD) menyiapkan metodenya sedangkan
otoritas provinsi mengestimasi dan mengumumkan harga dasar tersebut.
Otoritas provinsi juga bertugas memonitor dan mengatur proses pengadaan.
Pelaksanaan kebijakan tersebut diawasi secara ketat sehingga petani padi
benar-benar mendapatkan manfaat yang nyata dari kebijakan yang
diterapkan oleh pemerintah. Untuk membantu petani, pemerintah Vietnam
52
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membangun gudang-gudang padi atau beras yang dapat digunakan petani
untuk mengolah dan menyimpan padinya. Dengan fasilitas tersebut rakyat
Vietnam dapat mengatur stok padi atau beras yang akan dijual sehingga
mengurangi risiko fluktuasi harga.
Kebijakan lainnya yang diterapkan Vietnam untuk mengintervensi
suplai beras adalah kebijakan pengadaan (procurement) untuk penyimpanan
sementara (temporer). Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan
permintaan beras dengan mendorong harga pengadaan. 53 Kebijakan tersebut
dilakukan dengan cara melakukan dukungan 100% tingkat suku bunga untuk
perusahaan pengadaan yang melakukan pengadaan untuk penyimpanan
sementara selama kurang dari 3 bulan. Jumlah pengadaan diajukan oleh VFA
pada harga pasar untuk stabilitas reservasi nasional, konsumsi dan ekspor.
Kebijakan ini dinilai belum jelas memberikan dampak.54
Selain itu Vietnam juga menerapkan kebijakan kondisional pada
perusahaan-perusahaan ekspor beras. Kebijakan ini bertujuan untuk (1)
membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan petani untuk
stabilisasi outlet pasar dan pendapatan petani; (2) menjamin keseimbangan
antara ekspor dan konsumsi domestik; dan (3) stabilitas pasar beras untuk
mencapai efisiensi ekspor. Kondisional yang dimaksud untuk perusahaanperusahaan yang menjadi eksportir beras Vietnam adalah (1) dapat
menyediakan gudang khusus dengan kapasitas> 5000-ton; (2) dapat
menyediakan >1 pabrik penggilingan dengan kapasitas >10 tons/h; (3)
berlokasi di provinsi atau kota yang surplus beras untuk ekspor dan
pelabuhan laut internasional. Untuk menjaga minimum penyimpanan maka
harus setara dengan 10% volume ekspor beras dalam 6 bulan yang lalu. Hal
ini dimaksudkan agar jika harga domestik beras tiba-tiba meningkat, gudang
penyimpanan akan menyediakan beras untuk memenuhi permintaan.
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Pemerintah Vietnam yang juga perhatian terhadap kepentingan
produsen beras juga memberlakukan kebijakan bantuan langsung kepada
petani. Kebijakan ini bertujuan untuk memproteksi dan mengembangkan
lahan padi. Kebijakan ini meliputi (1) bantuan 500.000 VND/ha/year untuk
organisasi, rumah tangga, dan swasta yang berproduksi di lahan khusus
untuk beras basah (wet rice); (2) bantuan 100.000 VND/ha/year untuk
organisasi, rumah tangga, dan swasta yang berproduksi di lahan padi lainnya
kecuali padi lahan tinggi (huma) dapat memperluas sendiri tanpa mengikuti
regulasi dan merencanakan penggunaan lahan untuk padi. Efektifitas dari
kebijakan ini adalah membantu petani secara langsung. Namun kebijakan ini
sulit untuk diimplementasikan dan dimonitor dimana salah satu kesulitannya
adalah mengidentifikasi area lahan dataran tinggi untuk penanaman.
Efektivitas kebijakan ini dinilai rendah karena

pendapatan petani tidak

terlihat meningkat signifikan. Petani malah berpindah ke tanaman pangan
lainnya atau beralih ke aktivitas non pertanian.
Dukungan lainnya yang dilakukan Vietnam dalam kebijakan
pangannya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dari hasil
taninya antara lain:55 (1) pengecualian pajak lahan pertanian untuk rumah
tangga miskin, rumah tangga pertanian yang berada pada area yang tidak
menguntungkan, menurunkan 50% pajak lahan pertanian kepada yang
lainnya; (2) bantuan pinjaman kredit untuk membeli fasilitas, material
dengan suku bunga rendah; (3) pengecualian pungutan irigasi; (4) Riset dan
pembangunan (R&D) untuk mengembangkan teknologi padi hibrida; (5)
subsidi benih; (6) pembangunan infrastruktur pedesaan; dan (7) program
desa baru pedesaan.
Selain kebijakan-kebijakan tersebut, Vietnam juga pernah melakukan
kebijakan menahan ekspor dalam kondisi-kondisi darurat tertentu (Kien
2014). Kebijakan ini lebih ditujukan untuk mengurangi inflasi, stabilitas
harga konsumsi domestik dan menjamin ketahanan pangan. Kebijakan ini
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pernah dilakukan dua kali yaitu pada tahun 2008 pada saat terjadi krisis
harga pangan global dimana perdana menteri Vietnam memerintahkan untuk
penghentian penandatanganan kontrak baru ekspor beras dan pemerintah
mengetatkan pajak ekspor beras yang berlaku dari 21 Juli 2010 hingga 19
Desember 2010.
Intervensi

pemerintah

Vietnam

lainnya

yang

mempengaruhi

permintaan pangan adalah bantuan pangan langsung. Kebijakan ini hanya
berlaku untuk (1) rumah tangga miskin yang hidup di hutan dan terlibat
dalam proteksi kehutanan dimana mereka menerima bantuan 15 kg per
kapita per bulan selama periode mereka tidak dapat menyediakan pangan
mereka sendiri (tidak melewati 7 tahun); (2) rumah tangga miskin di daerah
perbatasan yang diberikan 15 kg beras/orang/bulan hingga mereka mampu
memenuhi pangan mereka sendiri; (3) bantuan untuk provinsi-provinsi yang
defisit pangan sebelum panen; dan (4) bantuan langsung pangan untuk
membantu provinsi-provinsi yang kekurangan pangan karena bencana alam.
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BAB V
ANALISIS REGULASI
TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN IMPOR PANGAN

A. Analisis Peraturan-Peraturan Terkait Impor Pangan
Analisis regulasi terkait penyelenggaraan impor pangan difokuskan
pada kebijakan impor beras, impor kedelai dan impor gula. Selengkapnya
diuraikan dalam matriks sebagai berikut:

88

ANALISIS REGULASI TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN IMPOR PANGAN (BERAS, KEDELAI DAN GULA)

NO

PERATURAN

DIKELUARKAN
OLEH

ARTIKEL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN
PERATURAN

ANALISIS KEBIJAKAN SAAT INI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1

 Instruksi Presiden
RI No. 5/2015
tentang Kebijakan
Pengadaan
Gabah/Beras dan
Penyaluran Beras
oleh Pemerintah
 Peraturan Menteri
Perdagangan
RI
No.
19/MDAG/PER/3/2014
tentang Ketentuan
Ekspor dan Impor
Beras

Presiden

Struktur Industri
Produsen/petani:
Kompetitif
Pengumpul: Imperfect
Competition
Penggilingan: Imperfect
Competiton
Pedagang besar: Imperfect
Competiton

Kementerian
Perdagangan

Pedagang pengecer :
Kompetitif

Beberapa pelaku usaha

Implementasi
Industri Beras

Kebijakan

Dalam

 Pasokan
dibatasi,
dengan
membatasi impor. Ini merupakan
intervensi Pemerintah terhadap
pasar. Namun di sisi hilir
diserahkan kepada sepenuhnya
mekanisme pasar.
 Tidak ada instrumen intervensi
harga di sisi hilir.
 Tetapi terdapat kebijakan Harga
Dasar Gabah, untuk tujuan
perlindungan petani.
 Tidak ada hambatan masuk bagi
pelaku usaha untuk masuk ke
industri beras, kecuali impor.
 Bulog bisa mengintervensi pasar
dengan cara menyerap gabah
petani dan menjual pada harga
yang sesuai dengan daya beli

Kebijakan Dalam Jangka Pendek
Kebijakan tataniaga saat ini, adalah kebijakan
tataniaga yang kurang tepat, karena hanya
terjadi tataniaga di sisi hulu berupa
pembatasan pasokan (impor), tetapi di sisi
hilir diserahkan kepada mekanisme pasar.

Apabila Kebijakan tataniaga beras seperti
saat ini tetap menjadi pilihan, maka
beberapa hal di bawah ini harus dipenuhi.
 Memastikan akurasi neraca beras
 Persediaan minimal Bulog untuk proses
stabilisasi, harus bisa dipenuhi untuk
mengatasi gejolak. Untuk pemenuhan
persediaan minimal tersebut Bulog dapat
melakukan impor. Impor tidak perlu
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NO

PERATURAN

DIKELUARKAN
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ANALISIS KEBIJAKAN SAAT INI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

besar di pasar beras antara
lain :

masyarakat.
Dampak kebijakan saat ini :

Tiga Pilar Group
Sungai Budi Group

Konsumsi
Berdasarkan data Susenas
BPS Tahun 2014, Konsumsi
per kapita menurun dari
107 kg per kapita per tahun
(2004) menjadi 96,2 Kg per
kapita per tahun (2014).
Namun angka kebutuhan
beras naik dengan estimasi
0,44 % per tahun.

Pasokan

sebagian

besar

 Harga rawan naik signifikan,
karena :
o Neraca beras tidak akurat
o Tataniaga yang diberlakukan
setengah hati. Sisi pasokan
dibatasi,
tetapi
sisi
hilir/perdagangan diserahkan
kepada mekanisme pasar.
o Posisi jejaring distribusi kuat,
dan rawan disalahgunakan
(imperfect competition).
o Kebijakan harga tidak utuh,
ada harga dasar gabah untuk
perlindungan petani dengan
kecenderungan naik tetapi
harga eceran diserahkan
kepada mekanisme pasar.
Konsumen
rawan
dieksploitasi melalui harga
tinggi.
 Intervensi pasar sulit dilakukan
karena
Pemerintah
tidak

dilakukan jika stok Bulog mencukupi.
 Mengingat tataniaga adalah bentuk
distorsi pasar, di mana pasokan didistorsi
hanya boleh sebesar permintaan maka
tataniaga
harus
disempurnakan
distorsinya dengan dilakukan penetapan
harga di setiap level jejaring distribusi
serta harga akhir di konsumen.
 Penetapan
harga
tersebut
untuk
menghindari
eksploitasi
konsumen
melalui harga mahal di setiap jejaring
distribusi, sebagai akibat tataniaga yang
memperkuat kekuatan pasar mereka.
 Dengan cara seperti itu, maka potensi
penyalahgunaan kekuatan pasar dalam
pasar yang bersifat imperfect competition
bisa dicegah.
 Berkaitan dengan berkembangnya produk
beras, dengan kemasan tertentu yang
diproduksi pelaku usaha besar dan masih
sangat terbatas, maka untuk melindungi
petani, beras tersebut sebaiknya hanya
dijual di supermarket/hypermarket.
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PERATURAN
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

dipenuhi produksi dalam
negeri. Ada beberapa jenis
beras yang diimpor.

memiliki cukup instrumen untuk
itu :
o Stok Bulog terbatas
 Pelaku usaha besar mulai masuk,
yang dengan kekuatan kapitalnya
mulai bisa merebut pasar.
Struktur pasar bergerak menjadi
semakin terkonsentrasi.
 Tataniaga saat ini memperkuat
kekuatan oligopoli tersebut, dan
sangat rawan disalahgunakan.

Conduct/Perilaku
Potensi
penyalahgunaan
kekuatan pasar oleh pelaku
usaha tertentu pada pasar
yang bersifat imperfect
competition.

Performance/Kinerja

Kebijakan Dalam Jangka Menengah
 Memperpendek jejaring distribusi, untuk
menekan biaya distribusi beras.
 Memperpendek rentang harga dari harga
dasar gabah Rp 4.400/kg sampai harga
beras Rp 10.000-11.000/kg
Kebijakan Dalam Jangka Panjang
 Meningkatkan daya saing, dengan
mengembangkan
pertanian
melalui
implementasi tata kelola pertanian
modern dengan memanfaatka berbagai
teknologi yang berkembang sehingga bisa
meningkatkan produktivitas dan efisien.
 Saat daya saing produk tinggi, petani bisa
bersaing
di
pasar
bebas
maka
implementasi mekanisme pasar secara
utuh dapat dilaksanakan.

Dalam beberapa tahun
terakhir,
harga
beras
bergejolak
dengan
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

kecenderungan naik.

Harga beras (mediumpremium) Indonesia lebih
mahal dibandingkan
dengan beras Negara
ASEAN lain.
2

 Peraturan Menteri
Perdagangan
RI
No.
35/MDAG/PER/5/2015
tentang Penetapan
Harga
Patokan
Petani Gula Kristal
Putih Tahun 2015
 Keputusan Menteri
Perindustrian dan
Perdagangan
RI
No.
527/MPP/Kep/9/2
004
tentang
Ketentuan Impor

Kementerian
Perdagangan

Struktur
Petani Tebu : Kompetitif
Produsen Gula : Oligopoli
Pedagang Besar : Oligopoli
Pedagang
Kompetitif

Pengecer:

Di Pedagang besar terdapat
pelaku
dengan
peran

Implementasi
Industri

Kebijakan

Dalam

 Pasokan gula Indonesia dibatasi
sebatas permintaan. Di mana
kekurangan
pemenuhan
kebutuhan oleh produksi dalam
negeri, dipenuhi dari impor.
 Terdapat penetapan harga dasar
gula di tingkat petani yang
ditujukan
untuk
melindungi
petani. Saat ini besarannya Rp
8.900/kg
 Harga akhir gula, sepenuhnya
ditetapkan melalui mekanisme

Alternatif Kebijakan

Akar Permasalahan Industri Gula Indonesia
adalah tidak kompetitifnya harga gula
Indonesia, sehingga gula Indonesia sangat
mahal yang menyebabkannya menjadi
sumber inflasi dan tidak kompetitifnya
industri hilir dengan bahan baku utama gula.

Salah penyebab tidak kompetitifnya harga
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

pasar.
 Terdapat tariff barrier gula impor
sebesar Rp 790/kg untuk gula
rafinasi dan Rp 550/kg untuk raw
sugar.
 Impor hanya boleh dilakukan oleh
produsen berbasis petani tebu
serta perusahaan yang ditunjuk
menteri biasanya Bulog dan PT
PPI.

gula Indonesia adalah inefisiensi pabrik gula,
terutama yang berbasis pasokan bahan baku
petani tebu. Jadi salah satu akar
permasalahan kebijakan gula adalah
perlindungan petani tebu Indonesia.

Gula

sangat signifikan :
Pieko Njotosetiadi
Ridwan Tandiawan
Sunhan
Tjokro
Grup Berlian Penta
Kelompok Harijono Santosa
(Soehariyanto,
Harijono
Santosa, Hartono Santoso)
Kementerian
Perindustrian
Supply & Demand
 Kebutuhan
Gula
Indonesia
secara
keseluruhan saat ini
adalah sekitar 5,7 juta
ton. Di mana kebutuhan
gula Kristal putih (untuk

Dampak kebijakan saat ini :
 Harga dasar gula petani yang
sangat tinggi dan naik setiap
tahunnya, akan selalu dijadikan
patokan oleh seluruh produsen
dalam menetapkan harga jual.
Harga jual adalah harga dasar gula
+ margin keuntungan + biaya
distribusi. Saat ini dengan harga
dasar gula Rp 8.900/Kg, maka
harga akhir diperkirakan ada di
kisaran Rp 12.000-13.000/kg.
 Dengan pola seperti ini, maka

Selama ini, kebijakan tidak kompetitifnya
pabrik
gula
senantiasa
diupayakan
pemecahan
permasalahannya
melalui
kebijakan perdagangan.

Untuk
menyelesaikan
permasalahan
tersebut,
maka
harus
ada
upaya
komprehensif
pemecahan
dengan
melibatkan
seluruh
instansi
yang
berkepentingan antara lain, kementerian
perdagangan, kementerian perindustrian,
kementerian pertanian dan kementerian
BUMN.
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

konsumsi) sekitar 2,8 juta
ton dan gula rafinasi
sekitar 2,9 juta ton.
 Gula rafinasi, seluruhnya
proses akhir produksi
dilakukan di Indonesia,
tetapi dengan bahan
baku berupa gula mentah
(raw
sugar)
yang
diimpor.
 Gula
Kristal
putih,
umumnya bisa dipenuhi
dari dalam negeri sekitar
2.5 juta ton, sisanya
dilakukan impor oleh
produsen gula berbasis
bahan baku tebu petani
serta PT PPI dan Bulog.

Conduct/Perilaku
Terdapat
potensi
persaingan usaha tidak
sehat dalam bentuk kartel









harga gula Indonesia akan selalu
tinggi dan naik setiap tahunnya.
Tidak mengherankan apabila
harga gula Indonesia, kini hampir
dua kali lipat dari harga
internasional gula.
Pelaku usaha yang sangat
diuntungkan dari tataniaga gula
saat ini adalah pelaku usaha yang
efisien, seperti kelompok sugar
group yang HPP nya kurang dari
50% harga dasar gula petani.
Konsumen menjadi pihak yang
dirugikan
karena
harus
mendapatkan harga gula yang
sangat mahal.
Terjadi ironi dalam industri gula,
Indonesia yang memiliki pabrik
gula harga gula konsumennya
lebih mahal dari Negara tanpa
pabrik gula, seperti Singapura.

Kebijakan
harus
menyelesaikan
permasalahan dengan indikator :
1.
2.

Harga gula Indonesia kompetitif
Petani
terlindungi
dari
potensi
eksploitasi, serta mekanisme pasar yang
liberal

Saat ini kebijakan tataniaga dan tariff barrier
di industri gula diimplementasikan, sehingga
kebijakan proteksinya sudah sangat kuat.
Akan tetapi kebijakan ini perlu koreksi.

Kebijakan Tataniaga Komoditas Gula
Apabila kebijakan tataniaga saat ini mau
dipertahankan, maka tataniaga secara utuh
dari hulu ke hilir dengan tidak mekanisme
pasar di setiap level proses bisnis gula adalah
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yang dapat muncul dalam
beberapa bentuk :
1. Kartel pembelian gula
petani, untuk ditekan
serendah mungkin.
2. Kartel penjualan gula ke
tangan
konsumen,
memanfaatkan
tataniaga
yang
menguatkan
posisi
pemain di perdagangan
gula.

Performance/Kinerja
 Harga jual gula konsumsi
sangat tinggi Rp 11.00013.000/kg.
 Harga gula Indonesia
termasuk yang termahal
di ASEAN.

kebijakan harus dilakukan Pemerintah.
Kebijakan ini akan menjamin harga di tingkat
petani, dan harga di tingkat konsumen
terjangkau.

Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui :
1.
2.

Penetapan neraca gula dengan validitas
datanya yang akurat
Penetapan harga dasar gula petani :
a. Petani yang gulanya dibeli atas
dasar Penetapan Pemerintah, harus
didefinisikan. Petani seharusnya
memiliki lahan sendiri, dan perlu
dibantu karena secara ekonomi
mengalami kendala untuk mencapai
harga
keekonomian
melalui
mekanisme pasar. Hanya petani
seperti ini, yang gulanya dibeli oleh
pihak yang ditunjuk Pemerintah,
dengan
harga
dasar
yang
ditetapkan.
b. Komponen harga dasar gula harus

95

NO

PERATURAN

DIKELUARKAN
OLEH

ARTIKEL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN
PERATURAN

ANALISIS KEBIJAKAN SAAT INI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
dikoreksi.
i. Harga Sewa Tanah sebagai
komponen harus dikoreksi.
Harusnya petani yang dilindungi
adalah petani yang memiliki
lahan sendiri.
c. Kenaikan harga dasar gula yang
sangat signifikan akhir-akhir ini
harus dikoreksi, karena kenaikannya
sangat tinggi setiap tahunnya, jauh
dibandingkan dengan saat awal
penetapan harga dasar dilakukan.
Harga dasar gula yang tinggi bisa
menjadi sumber inflasi.
d. Harus ada upaya menurunkan harga
dasar gula, dengan memperbaiki
kinerja budidaya petani sehingga
rendemen
meningkat
serta
perbaikan pabrik gula, sehingga
proses produksinya berjalan efisien
e. Pemerintah dapat menunjuk BUMN
yang diwajibkan menyerap gula
petani sehingga petani terlindungi.
f. Ditetapkan harga di setiap level
jejaring distribusi gula dan eceran di
tingkat konsumen.
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DIKELUARKAN
OLEH

ARTIKEL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN
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REKOMENDASI KEBIJAKAN

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
3.

4.

5.

Penetapan
impor
gula
(apabila
diperlukan) :
a. Jumlah
impor
untuk
setiap
kebutuhan ditetapkan berdasarkan
neraca gula.
b. Penetapan importir harus dilakukan
melalui mekanisme persaingan
usaha sehat yakni melalui lelang
impor gula dengan pemenangnya
yang bisa memberikan penawaran
terendah saat masuk distribusi.
Harga eceran akhir gula impor tetap
mengacu kepada harga dasar gula
petani.
Pengawasan yang ketat terhadap pabrik
gula rafinasi dan importir gula konsumsi
(apabila ada), untuk tidak merembeskan
ke pasar gula konsumsi.
Meregulasi importir gula konsumsi, agar
perannya hanya sebagai penjaga buffer
stock yang akan dipasok ke pasar
sebesar ketentuan yang telah ditetapkan
Pemerintah.
Tidak
diperbolehkan
mereka mengembangkan komoditas
gula untuk tujuan bisnis melebihi
tugasnya mengisi pasar atas kekurangan
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
pasokan.

Kebijakan Subsidi Bagi Petani Gula
Salah
satu
alternatif
yang
perlu
diperhitungkan Pemerintah, dengan tujuan
petani
terlindungi
dan
konsumen
mendapatkan harga kompetitif adalah
dengan membeli seluruh produksi petani
(Kisaran 1 juta - 1.2 juta ton) oleh
Bulog/Pemerintah. Selanjutnya gula dijual
dalam mekanisme pasar.
Apabila terdapat selisih harga antara harga
beli (yang lebih mahal) dan harga jual (lebih
murah karena ikut mekanisme pasar), maka
selisih tersebut adalah subsidi bagi petani.
Dengan cara seperti ini, petani terlindungi
dengan harga yang diinginkan, dan
konsumen dilindungi karena mendapatkan
harga rendah melalui mekanisme pasar.
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

3







Harga
Jual
Kedelai (HJP) di
tingkat Pengrajin
kemudian
dikoreksi melalui
Peraturan
No
37/MDAG/PER/7/2013
Peraturan
Presiden RI No.
32/2013 tentang
Penugasan
kepada
Perusahaan
Umum
Bulog
untuk
Pengamanan
Harga
dan
Penyaluran
Kedelai
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.

Kementerian
Perdagangan

Struktur
Importir : Oligopoli
Petani Kedelai : Kompetitif

Implementasi
Industri


Pedagang Besar : Oligopoli
Pedagang
Kompetitif

Pengecer:

Terdapat importir dengan
peran sangat signifikan :





PT Teluk Intan (dgn
menggunakan
PT
Gerbang
Cahaya
Utama)
Sungai Budi
PT Cargill





Kebijakan

Dalam

Berbeda dengan komoditas
lain, dalam komoditas kedelai
Pemerintah
benar-benar
menetapkan regulasi yang rigid
terutama untuk melindungi
pelaku usaha kecil pada kedua
sisi. Di satu sisi petani kedelai
yang menginginkan harga jual
tinggi, dan pengrajin kedelai
seperti
tahu/tempe
yang
menginginkan harga rendah.
Dalam hal ini dibuat kebijakan
penetapan harga pembelian
kedelai di tingkat petani dan
harga jual di tingkat pengrajin.
Tetapi sejak koperasi pengrajin
tahu/tempe (inkopti) di berikan
akses untuk melakukan impor
kedelai langsung dari Amerika
Serikat, penetapan harga jual di

Alternatif Kebijakan

Komoditas kedelai ditargetkan salah satu
komoditas
yang
diharapkan
bisa
swasembada dalam waktu dekat. Akan tetapi
nampaknya jalan menuju arah tersebut
masih relatif jauh.

Beberapa kebijakan justru mendorong impor
kedelai lebih banyak dilakukan, seperti
dengan memberikan akses langsung kepada
Gabungkan Koperasi Tahu dan Tempe
Indonesia (GAPKOPTINDO) untuk bisa
mengimpor dari Amerika Serikat.

Keinginan swasembada juga tidak terlihat
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]



133/PMK.011/20
13
tentang
Perubahan atas
peraturan
Menteri
Keuangan Nomor
213/PMK.011/20
11
tentang
penetapan sistem
klasifikasi barang
dan pembebanan
tarif bea masuk
atas
barang
impor.
Peraturan
Menteri
Perdagangan RI
No.
01/MDAG/PER/1/2015
tentang
Penetapan Harga
Pembelian
Kedelai
Petani
dalam
Rangka
Pengamanan
Harga Kedelai di

Presiden

Supply & Demand




Kebutuhan
Kedelai
Indonesia
secara
keseluruhan saat ini
adalah sekitar 2,54 juta
ton.
Dari
kebutuhan
tersebut
sekitar
998.000 ton dipenuhi
melalui produksi dalam
negeri. Sisanya sekiatr
1.54 juta ton dipenuhi
melalui impor.





Dampak kebijakan saat ini :



Conduct/Perilaku
Terdapat
potensi
persaingan usaha tidak
sehat
dalam
industri
kedelai, terkait dengan :

tingkat
pengrajin
tidak
dilakukan lagi.
Karena rigidnya pengaturan,
maka
kini
setiap
saat
Pemerintah harus melakukan
perubahan penetapan harga
pembelian di tingkat petani.
Sejak tahun 2013 Pemerintah
menerapkan bea masuk 0%



Harga di tingkat petani dan
pengrajin tempe, terlindungi.
Seharusnya saat ini, daya saing
kedelai lokal terhadap kedelai
impor meningkat karena kurs
rupiah terhadap dollar Amerika
Serikat mengalami penurunan
signifikan.
Disayangkan, pengrajin berbasis
kedelai sangat tergantung
kedelai impor, dan hampir tidak
mau menggunakan kedelai
lokal.

dari upaya pengembangan bibit unggul
komoditas kedelai, yang bisa menandingi
produktivitas kedelai Negara lain, terutama
Amerika Serikat yang dikembangkan atas
dasar transgenik dan iklimnya lebih
mendukung.

Saat ini tidak ada juga tariff barrier, karena
bea masuknya 0%.

Kebijakan Kedelai ini, sudah komprehensif di
mana pasar kedelai dibuka, bahkan terhadap
impor. Tetapi untuk harga beli petani, sudah
dilindungi oleh dengan adanya kebijakan
penetapan harga. Meskipun menjadi sangat
merepotkan, karena kondisi harga harus
ditetapkan terutama setiap ada penurunan
kurs rupiah terhadap dollar yang bisa
menyebabkan harga kedelai impor turun.
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Tingkat Petani

1.

2.
Kementerian
Keuangan

Kartel impor kedelai,
yang dalam prakteknya
dikuasai oleh beberapa
pelaku usaha saja.
Padahal
impor
menempati
65%
pasokan.
Kartel
pembelian
kedelai petani

Performance/Kinerja




Dalam beberapa waktu
terakhir kedelai impor
lebih
murah
dari
kedelai lokal, akan
tetapi seiring dengan
naiknya kurs rupiah
terhadap dollar maka
kedelai Indonesia bisa
meningkat
daya
saingnya.
Sayangnya
produksi
kedelai
Indonesia
kapasitasnya
hanya





Pengembangan kedelai lokal
tidak
mengalami
banyak
perubahan dan cenderung
stagnan sehingga swasembada
kedelai sulit dilakukan.
Dengan bea masuk 0%, Pelaku
usaha bisa mengimpor kedelai
secara bebas, tetapi ketika
menjual ke pengrajin tahu
tempe dia dibatasi harga
tertentu. Sisanya mekanisme
pasar.

Revisi Kebijakan
Dalam kondisi saat ini, di mana kurs dollar
naik maka seharusnya daya saing kedelai
lokal naik menjadi lebih murah dibandingkan
kedelai impor.

Kebijakan seharusnya direvisi, apakah masih
diperlukan kebijakan penetapan harga beli
ditingkat petani, karena tidak ada lagi
ancaman dari kedelai impor. Apalagi
produksi dalam negeri hanya bisa memenuhi
35% kebutuhan kedelai.

Sementara itu, pengrajin tahu dan tempe
sudah lama bisa melakukan impor sendiri,
sehingga
dia
mengetahui
langsung
pergerakan harga kedelai dan terhindar dari
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[1]

[2]

[3]
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[6]



35% dari kebutuhan.
Dengan kondisi seperti
ini, maka harga kedelai
sangat
tergantung
pada
kurs
rupiah
terhadap
dollar
Amerika Serikat.

potensi eksploitasi importir. Oleh karenanya
kebijakan harga jual kedelai ke pengrajin
tidak lagi diperlukan.

Kementerian
Perdagangan
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B. Respon terhadap Deregulasi dan Debirokratisasi terkait Impor Pangan
Pada bulan September 2015 pemerintah telah mengeluarkan paket
kebijakan ekonomi sampai jilid IV. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan
ekonomi ini antara lain untuk menggerakkan kembali sektor riil,
meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika
ekonomi global, mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah,
memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan
efisiensi rantai pasokan dan menggairahkan sektor pariwisata serta
peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kenaikan produksi ikan tangkap
dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% yang didapat dari
konversi minyak solar ke LPG.
Terdapat 3 (tiga) langkah paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi
yaitu: (1) Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi,
debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha; (2)
Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai
hambatan antara lain penyederhanaan perijinan, penyelesaian tata ruang
dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah,
diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum, serta
mendukung kepala daerah melaksanakan percepatan proyek strategis
nasional;

(3)

Meningkatkan

investasi

di

sektor

properti

dengan

mengeluarkan kebijakan yang mendorong pembangunan perumahan,
khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, disamping membuka
peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.
Saat ini terdapat 98 peraturan yang dirombak untuk menghilangkan
duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi serta memangkas
peraturan yang menghambat daya saing industri nasional. Deregulasi ini
dilaksanakan mulai bulan september dan oktober 2015. Sebagai komitmen
pemerintah dalam melaksanakan paket kebijakan ekonomi maka Presiden,
Wakil Presiden dan Menteri memimpin langsung pelaksanaan paket
kebijakan ekonomi ini. Deregulasi memiliki pengertian yaitu kebijakan
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pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang
mengekang

kebebasan

gerak

modal,

barang

dan

jasa.

Sementara

debirokratisasi adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau
meniadakan peran institusi, kementerian, lembaga atau unit-unit pemerintah
yang dinilai menghambat pergerakan terbitnya regulasi.

Tujuan dari

deregulasi dan debirokatisasi adalah mendukung upaya peningkatan
kelancaran arus barang dalam rangka ekspor, impor dan distribusi barang di
dalam negeri serta meningkatkan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.
Pada September 2015, melalui paket kebijakan ekonomi jilid IV sebanyak
134 regulasi dari berbagai kementerian/lembaga dan juga berbagai sektor
termasuk sektor impor pangan khususnya beras dan gula telah dideregulasi
dan debirokratisasi. Khusus regulasi terkait impor pangan yang terkena
deregulasi adalah Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang impor
beras dan Permendag Nomor 35 tahun 2015 tentang Penetapan Harga
Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2015.
Deregulasi dan debirokratisasi di sektor perdagangan khususnya
beras dan gula akan berdampak pada ekspor dan impor komoditi pertanian.
Di sisi ekspor deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan antara lain
menghapuskan kewajiban verifikasi surveyor (LS) pada ekspor beberapa
komoditas (seperti produk kayu, beras, precursor non farmasi dan minyak
bumi), menghilangkan Eksportir Terdaftar (ET), penggunaan satu identitas
untuk ekspor yaitu SIUP. Sementara pada sisi impor, deregulasi dan
debirokratisasi yang dilakukan antara lain yaitu menghilangkan Importir
Terdaftar/IT, menghapuskan kewajiban verifikasi surveyor/LS, dan untuk
komoditas gula dan beras, dalam rangka impor tidak lagi diperlukan
beberapa rekomendasi dari Kementerian/Lembaga. Pada Permendag Nomor
19/M-DAG/PER/3/2014 tentang impor beras untuk impor beras dibutuhkan
rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Namun berdasarkan paket
kebijakan ekonomi jilid IV hal ini dihapuskan. Tujuan menghilangkan
rekomendasi Kementerian Pertanian ini adalah untuk penyederhanaan
birokrasi. Namun pada kenyataannya hal ini sulit dilaksanakan. Jika
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menyangkut persoalan pangan apalagi sektor pangan strategis seperti beras
dan gula, mau tidak mau Kementerian/Lembaga yang sangat terkait adalah
Kementerian Pertanian. Kementerian pertanian mempunyai tugas sesuai
dengan Pasal 36 UU Pangan, untuk mengetahui kecukupan produksi pangan
pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh
Menteri atau Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan
pemerintahan di bidang pangan, yaitu Kementerian Pertanian. Dalam FGD
yang

dilakukan

Tim,

Narasumber

dari

Kementerian

Perdagangan

mengatakan bahwa terjadi kesulitan dalam implementasi deregulasi di
bidang pangan ini. Bagaimana mengetahui kebutuhan pangan, lalu
bagaimana pengawasan di lapangannya. Di samping menghilangkan
rekomendasi, kebijakan lainnya adalah post-audit untuk kewajiban label
berbahasa Indonesia dan SNI, penggunaan satu identitas untuk impr yaitu
Angka Pengenal Importir (API), dan khusus untuk komoditas gula
dihilangkan aturan perdagangan antar pulau.
Gula kristal rafinasi (selanjutnya disebut GKR) yang dapat
diperdagangkan antar pulau meliputi GKR produksi dalam negeri yang
berbahan baku tebu dan gula kristal mentah/gula kasar oleh produsen GKR.
GKR hanya dapat diperdagangkan kepada Industri pengguna sebagai bahan
baku dan dilarang diperjualbelikan di pasar eceran. Produsen GKR yang
memperdagangkan

antar

pulau

wajib

memiliki

Surat

Persetujuan

Perdagangan Antar Pulau sebagai dokumen pengangkutan dan berlaku
selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Produsen GKR yang
melakukan pendistribusian GKR kepada industri pengguna harus memiliki
perjanjian kerjasama dengan industri pengguna. Produsen GKR yang
melanggar ketentuan dalam Permendag ini dapat dikenakan sanksi
penarikan GKR, dan jika tidak melakukan penarikan barang akan dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan dapat dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan SPPAGKR dan/atau pembekuan surat persetujuan impor.
Industri pengguna yang melanggar ketentuan larangan penjualan GKR yang
didistribusikan oleh produsen GKR dikenakan sanksi pencabutan izin usaha
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oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi atau pejabat yang
ditunjuk. Deregulasi ini bertujuan untuk mencegah eks-gula penyelundupan
didistribusikan antar pulau, melindungi industri gula dalam negeri dan
memperluas kesempatan kerja.
Secara detail, pokok perubahan deregulasi kebijakan impor produk
pangan dapat dilihat pada tabel berikut:
Produk
Gula

Beras

Pokok Perubahan

Manfaat

Pencabutan Permendag Nomor 19
Tahun 2008 diganti dengan
Permendag
baru
dengan
penyederhanaan
ketentuan
berupa:
 Penghapusan IT dan IP
 Penghapusan
persyaratan
NPWP, SIUP dan TDP
 Penghapusan
rekomendasi
impor gula dari Kemenperin
untuk Kawasan Berikat dan
yang mendapat fasilitas KITE
 Penentuan alokasi melalui
Rakortas
 Impor
untuk
kebutuhan
industri
hanya
dapat
dilakukan oleh pemilik API-P
Pencabutan Permendag Nmor 19
Tahun 2014 diganti dengan
Permendag
baru
dengan
penyederhanaan
ketentuan
berupa:
 Penghapusan IT dan IP
 Penghapusan
persyaratan
NPWP, SIUP, TDP dan NIK
 Penghapusan
rekomendasi
beras untuk bahan baku
industri dari Kemenperin
 Penghapusan label untuk
beras bahan baku industri
 Penentuan label untuk beras
bahan baku industri
 Penentuan alokasi ditentuak
dalam rakortas

Menjamin ketersediaan
gula dalam negeri

Kepastian
volume
impor,
menciptakan
iklim
usaha
yang
kondusif, memperluas
kesempatan
kerja,
mempermudah
eksportasi beras jenis
tertentu
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Produk

Pokok Perubahan

Manfaat

Catatan: untuk beras tertentu,
hibah tetap ada rekomendasi dari
Kementerian Pertanian
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BAB VI
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN
MAFIA IMPOR PANGAN
A. Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara konsisten akan
memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Saat ini tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia
semakin hari semakin menurun. Banyak faktor yang mempengaruhinya.
Sebagaimana diuraikan pada Bab II terkait dengan teori penegakan hukum
yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, faktor-faktor yang saling
mempengaruhi berhasil tidaknya penegakan hukum adalah struktur hukum,
substansi hukum dan budaya hukum. Ketiga faktor ini saling terkait dan
saling mempengaruhi satu sama lain meskipun dalam pelaksanaannya
seringkali menghadapi hambatan-hambatan. Struktur hukum merupakan
pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri. Struktur adalah
kerangka yang menjadi motor penggerak yang memungkinkan sistem hukum
dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat yang terdiri dari lembagalembaga

hukum

(Kepolisian,

Kejaksaan,

Pengadilan,

Lembaga

Pemasyarakatan, Advokat), dan lembaga penegak hukum yang secara khusus
diatur oleh UU seperti KPK dan KPPU dalam hal persaingan usaha. Dengan
demikian Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pemberantasan mafia
impor pangan, selama ini penegakan hukumnya dilakukan oleh KPPU, KPK
dan Polisi.
KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU
bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, secara normatif
KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga
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kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan
prinsip administrasi yang baik. Tujuan pembentukan KPPU adalah dalam
rangka mengawasi pelaksanaan UU Anti Monopoli.
Tugas KPPU diatur dalam Pasal 35 yaitu antara lain melakukan
penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat melakukan penilaian
terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak

sehat,

melakukan

penilaian

terhadap

ada

atau

tidaknya

penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penegakan
hukum yaitu mengambil tindakan sesuai wewenangnya, memberikan saran
dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, menyusun
pedoman dan atau publikasi sesuai tugasnya dan memberikan laporan
berkala hasil kinerjanya kepada Presiden dan DPR.
Kewenangan KPPU diatur dalam Pasal 36 yang antara lain menerima
laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan
penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan
terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada
atau tidak adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran,
memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran, meminta bantuan penyidik untuk
menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak
bersedia memenuhi panggilan, meminta keterangan dari instansi pemerintah
dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap
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pelaku usaha yang melanggar UU ini, mendapatkan, meneliti dan atau
menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau
pemeriksaan, memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di
pihak pelaku usaha atau masyarakat, memberitahukan putusan KPPU kepada
pelaku usaha yang diduga melanggar praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative
kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Anti Monopoli.
Dalam rapat Tim dengan Narasumber Ditha Wiradiputra, Tim ahli
penyusunan perubahan RUU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat mengatakan bahwa proses penanganan perkara yang dilakukan KPPU
sebagaian

besar

kurang

didukung

dengan

kajian

akademik

yang

komprehensif. Sehingga maksud dan tujuan dari KPPU dalam penegakan
hukum justru ternyata muncul hal-hal yang tidak dilakukan oleh pelaku
usaha. Dari beberapa kasus yang terjadi tidak terlepas dari peranan oknum
dalam pemerintah sendiri, yang justru seolah-olah memfasilitasi terjadinya
kartel. Apakah ini disengaja atau tidak perlu dilakukan penelitian lebih
mendalam. Mengenai masalah pengambilan kebijakan juga tidak terlepas
dari ketersediaan data yang valid. Sehingga kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah bisa jadi keliru, karena data yang digunakan tidak valid, dan
metodologi pengambilan data juga tidak baik. Inilah asumsi normatif. Tetapi
juga tidak dapat dipungkiri, bahwa kemungkinan adanya oknum-oknum
Pemerintah yang menyalahi kewenangannya yang merupakan pintu masuk
permainan impor.
Hal yang penting untuk dipahami pada UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
adalah bahwa domain kewenangan KPPU hanya terbatas pada pelaku usaha
dan tidak menjangkau level kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.
Menurut kajian yang dilakukan terhadap kasus bawang putih dan sapi,
permasalahan yang muncul justru berasal dari kebijakan pemerintah. Hal ini
diperkuat oleh penjelasan yang disampaikan Narasumber pada FGD Tim
yaitu Munrokhim Misanan Komisaris KPPU, yang menyatakan bahwa pada
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kasus bawang, melonjaknya harga bawang putih diduga akibat ulah importir
yang melakukan penimbunan dan kartel. Tidak hanya pelaku usaha, peran
regulasi diduga ikut mendorong terjadinya kartel. Dalam kondisi tertentu
kartel dapat terafiliasi oleh regulasi pemerintah. Hal inilah yang dinamakan
cartel by regulation. Mungkin tujuan awalnya baik yaitu untuk melindungi
petani bawang putih di dalam negeri. Namun kebetulan produk bawang
putih tidak mudah dibudidayakan dan dikembangkan dengan baik di
Indonesia sehingga jika kita membatasi impor bawang putih menyebabkan
harga jual menjadi tinggi (mahal). Dengan harga yang tinggi tersebut tidak
mungkin pelaku usaha mendapat untung karena barangnya tidak laku.
Sementara pada saat yang sama ternyata negara pengekspor bawang putih
yaitu China juga sedang mengalami masalah produksi yang secara otomatis
harga bawang putih di China juga sudah tinggi. Pada saat itu KPPU berusaha
memeriksa dan mencari tahu karena KPPU khawatir hal ini dilakukan karena
permainan pelaku usaha. Asumsi atau dugaan KPPU, pelaku usaha menahan
pasokan bawang putih karena adanya pembatasan kuota impor sehingga
antara pasokan dan kebutuhan terjadi gap yang berdampak pada harga yang
naik dan adanya kesepakatan kartel oleh pelaku usaha untuk mengatur
produksi sehingga dapat mempengaruhi harga.
Di negara berkembang seperti Indonesia, negara mempunyai peran
dalam menentukan harga dasar komoditas pangan strategis dalam rangka
kesejahteraan rakyat. Atas dasar hal tersebut Kementerian Perdagangan
merevisi kebijakan impor yang awalnya berdasarkan kuota berubah menjadi
berdasarkan tarif sebab kewenangan penahanan umlah produksi berada di
tangan pemerintahan dan bukan di tangan pelaku usaha. Pada kasus bawang
putih tersebut, Menteri Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Luas Negeri
Kementerian Pertanian pada saat itu ditarik sebagai Terlapor. Menteri
Pertanian

dibebaskan

sementara

Menteri

Perdagangan

dan

Dirjen

Perdagangan Luar Negeri dinyatakan bersalah oleh KPPU tetapi tidak
dihukum. Tidak dihukumnya kedua terlapor dikarenakan KPPU tidak
memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada Pemerintah.
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Berdasarkan UU, KPPU hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah tentang potensi kebijakannya. Kementerian terkait dan KPPU
adalah lembaga yang sama-sama memiliki tugas untuk membantu Presiden
dalam rangka mensejahterakan rakyat. Tidak ada satupun UU yang
menyatakan bahwa Pemerintah dapat ditarik sebagai pihak yang dianggap
melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah
memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan harga, sebab apabila
Pemerintah dapat disalahkan dalam praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat mungkin saja pihak yang paling banyak dinyatakan melakukan
kesalahan oleh KPPU adalah Pemerintah.
Hal yang sama terjadi pada kasus impor sapi. KPPU menduga kuat
adanya praktek kartel yang dilakukan oleh para importir sapi. Hal ini terjadi
ketika pada saat harga daging sapi tinggi, KPPU dan Bareskrim menemukan
adanya penimbunan sekian ribu ekor sapi. Namun pada kenyataannya
tempat tersebut ternyata adalah tempat penggemukan sapi. Proses
penggemukan sapi ini memakan waktu 4-5 bulan. Namun demikian
pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa dalam keadaan mendesak
dalam waktu 3 (tiga) bulan sapi tersebut boleh dikeluarkan. Selain itu
Pemerintah mengeluarkan pengaturan kuota adalah per triwulan. Namun
demikian, karena desakan banyak pihak maka pengaturan kuota direvisi
menjadi per tahun. Antara sistem kebijakan kuota dan tarif masing-masing
memiliki kekurangan dan kelebihan. Pada sistem kuota, kita mudah untuk
mengontrolnya sementara untuk sistem tarif agak sulit karena harus
menyeluruh. Dari segi efektifitas paling efektif adalah kebijakan tarif namun
apabila masuk organisasi internasional sulit dengan kebijakan ini. Saat ini
produksi sapi lokal tidak mencukupi untuk kebutuhan konsumsi dalam
negeri. Untuk memenuhinya maka dilakukan impor sapi baik sapi hidup
ataupun daging. Jadi, jika saat ini Pemerintah mencanangkan swasembada
daging tahun 2015 rasanya terlalu percaya diri. Namun hal ini juga bukan
tidak mungkin jika semua sektor saling membantu demi terwujudnya citacita swasembada daging.
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Penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan bukanlah hal
yang mudah. Pendefinisian mafia sendiri juga tidak mudah, dimana tujuan
dari mafia ini adalah untuk mencari untung. Adakalanya, secara sadar atau
tidak mafia pangan muncul sebagai dampak dari kebijakan yang kurang
tepat. Bisa saja dari substansi

kebijakan yang tidak tepat atau

penyalahgunaan wewenang dari para pejabat yang terkait. Kebijakan
pemerintah saat ini sangat reaktif dan cenderung liberal meskipun konsep
ekonomi negara ini adalah ekonomi kerakyatan. Rencana pembangunan
pemerintah dalam rentang waktu tertentu tidak lagi dapat mengejar
perubahan yang terjadi saat ini.
Penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan saat ini belum
optimal. Selama ini lembaga yang melakukan penegakan hukum mafia atau
dalam bentuk kartel adalah KPPU. Lalu bagaimana peran KPPU dalam
mendorong regulasi anti kartel? Jika ada perilaku pelaku usaha yang
menyimpang dan menyalahgunakan maka mereka harus dihukum. Oleh
karena itu tidak berlebihan jika KPPU mengkampanyekan kesadaran
bersama bahwa kartel sama dengan rentenir. Keduanya merupakan
kejahatan pencarian keuntungan eksesif dengan cara yang tidak sehat.
Jangan menganggap bahwa kartel hanya sekedar penyimpangan dari etika
bisnis. Kartel bukan hanya masalah pelanggaran etika. Ketika etika moral
belum menjadi standar hidup, maka seseorang akan mencari jalan keluar
termasuk melakukan kartel dan orang yang melakukan kartel tidak malu atas
tindakannya tersebut karena paradigma mengenai kartel tidak seperti
korupsi/koruptor.
Selain KPPU, seharusnya lembaga penegak hukum yang utama harus
lebih aktif, seperti Polisi, Jaksa, KPK sebab lembaga penegak hukum inilah
yang

memiliki

kewenangan

penegakan

hukum

termasuk

dalam

pemberantasan mafia impor pangan. Dalam UU Anti Monopoli pun jika
menyangkut persoalan pidana adalah menjadi kewenangan Polisi dan
Kejaksaan, namun proses kebijakannya tidak jelas sehingga selama 15 tahun
ini bisa dikatakan penindakan oleh Polisi dan Jaksa vakum. Hal ini juga
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disampaikan oleh peserta FGD dari Kejaksaan Agung yang menyatakan
bahwa selama ini mengenai kasus impor pangan tidak pernah dipidana.
Penegakan hukum terkait impor pangan lebih banyak dikaji dari sisi korupsi
dan bukan dari sisi penegakan UU Pangan. Sebagai contoh misalnya kasus
mafia impor sapi. Terkait sanksi sebenarnya juga dalam Pasal 54 UU Pangan
namun tidak pernah optimal implimentasinya. Dalam Pasal 54 tersebut
mengatur bahwa pelaku usaha pangan yang menimbun atau menyimpan
pangan

pokok

melebihi

jumlah

maksimal

(melebihi

batas

yang

diperbolehkan) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang
mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal dan/atau melambung
tinggi dikenai sanksi administrati berupa denda, penghentian sementara dari
kegiatan produksi dan/atau peredaran sampai pencabutan izin. Selain dalam
UU Pangan, sanksi juga diatur dalam UU Anti Monopoli yaitu dalam Bab VIII
Pasal 47-49. KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Anti
Monopoli. Jadi jelas bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU
hanya bisa menjerat pelaku usaha. Jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan dapat
berupa penetapan pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan yang
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan
usaha tidak sehat, penghentian penyalahgunaan posisi domain, pembatalan
atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham,
penetapan pembayaran ganti rugi dan atau pengenaan denda serendahrendahnya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dan setinggi-tingginya Rp
100.000.000.000,- (seratus milyar) atau pidana kurungan pengganti denda
selama-lamanya 6 (enam) bulan. Jika dilihat dari sanksi yang diatur dalam
UU Pangan dan UU Anti Monopoli, sanksi yang diatur paling berat adalah
denda dan pidana kurungan. Dimana pidana tersebut dirasa kurang dapat
memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan juga besarnya denda yang
dirasa terlalu kecil. Kelemahan lainnya adalah buruknya koordinasi antara
KPPU dengan lembaga penegak hukum lainnya yang mengindikasikan
adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.
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Faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan
hukum. Jika substansi peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum
rendah maka akan ada masalah. Demikian pula jika peraturannya buruk
sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah
masih terbuka. Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan
adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.
Kegagalan penegakan hukum dapat dilihat dari ketidakmampuan (unability)
dan ketidakmauan (unwillingness) dari aparat penegak hukum itu sendiri.
Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat
yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum terkait dengan
masalah KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh oknum
aparat penegak hukum sehingga penegakan hukum mafia impor pangan
tidak bisa berjalan secara maksimal.
Faktor kedua yang mempengaruhi berhasil tidaknya penegakan
hukum yaitu substansi/materi hukum. Substansi hukum terkait dengan
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik
adalah peraturan perundang-undangan yang berdaya guna dan daya laku.
Berdaya guna dalam arti bahwa peraturan tersebut dibuat untuk
kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,
sementara berdaya laku dalam arti bahwa peraturan tersebut dapat
diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan juga dapat ditegakkan
jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Peraturan yang baik,
penyusunannya memenuhi kaidah-kaidah dalam UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut
UU P3). Dalam Pasal 5 UU dikatakan bahwa dalam membentuk peraturan
perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi kejelasan tujuan,
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis,
hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan
kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.
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Maksud dari pembentukan UU Pangan adalah sebagai landasan
hukum bagi penyelenggaraan pangan yang mencakup perencanaan pangan,
ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi,
kemanan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat dan
penyidikan. Tujuan dari UU Pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yaitu
meningkatkan

kemampuan

memproduksi

pangan

secara

mandiri,

menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persayaratan
keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat
kecukupan pangan terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan
terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah atau
meningkatkan akses pangan bagi masyarakat terutama masyarakat rawan
pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas
pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi
bagi konsumsi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bagi petani,
nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku pangan serta melindungi dan
mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.
Jika dilihat dari substansinya, UU Pangan sudah telah mengatur
sedemikian komprehensifnya dari mulai perencanaan hingga ketentuan
sanksi pidana. Namun demikian, dalam tiga tahun setelah UU Pangan
disahkan, sudah tercapaikan cita-cita ketahanan pangan atau bahkan
kedaulatan pangan bagi masyarakat? Di mana masyarakat dengan mudah
mendapatkan pangan yang aman, bermutu dan bergizi serta terjangkau. Pada
kenyataannya kondisi saat ini masih jauh dari cita-cita dan harapan
terwujudnya kedaulatan pangan. Ketersediaan pangan produksi dalam
negeripun sampai saat ini belum bisa swasembada khususnya pada
komoditas beras, gula dan kedelai.
Untuk beras, menurut data BPS pada bulan November 2015, produksi
padi pada tahun 2015 mencapai 74,99 juta ton gabah atau sekitar 43 juta ton
beras, sementara kebutuhan konsumsi beras untuk 250 juta penduduk hanya
sekitar 28 juta ton. Artinya, Indonesia seharusnya telah mencapai target
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surplus beras 15 juta ton. Fakta yang terjadi Indonesia masih mengimpor
beras dari Vientam sebanyak 1 juta ton, terutama pada masa kritis seperti
kekeringan yang berkepanjangan, hari-hari besar nasional seperti lebaran
dan musim tanam antara Desember-Januari. Dari fakta tersebut terlihat
bahwa metodologi estimasi produksi dan konsumsi beras masih harus
disempurnakan. Dengan ketidakmerataan distribusi beras antar waktu dan
antar wilayah, sedangkan kebutuhan beras harus selalu tersedia sepanjang
waktu dan wilayah di Indonesia, maka manajemen logistik menjadi salah
satu kunci untuk meningkatkan kualitas ketahanan pangan di Indonesia
sehingga tidak selalu bergantung pada impor.
Untuk kedelai, menurut data BPS pada tahun 2015 produksi kedelai
mencapai 982,97 ribu ton. Jumlah ini sangat jauh dengan target swasembada
kedelai yang ditetapkan Pemerintah yaitu 2,5 juta ton pada tahun 2015
sehingga ketergantungan impor pada komoditas kedelai masih sangat tinggi
terutama dari Amerika Serikat. Ketergantungan impor yang sangat tinggi
tentu saja mempengaruhi upaya mewujudkan kedaulatan pangan di
Indonesia.
Untuk gula, guna mencapai swasembada gula secara nasional,
Kementerian Pertanian menetapkan lima poin kebijakan, yaitu proyeksi
produksi nasional, penambahan luas areal kebun tebu, penetapan sepuluh
propinsi pengembangan tebu di luar pulau jawa, revitalisasi on farm dan
pabrik gula BUMN dan pembangunan pabrik gula baru. Untuk proyeksi
produksi nasional, selama empat tahun diperkirakan akan mengalami
kenaikan sekitar 3%. Pada tahun 2015 produksi Gula Kristal Putih (GKP)
diperkirakan mencapai 2,95 juta ton. Lalu 2016 mencapai 2,98 juta ton.
Kemudian di tahun 2017 sebesar 3,03 juta ton. Pada tahun 2018 sebesar 3,09
juta ton. Terakhir pada tahun 2019 sebesar 3,14 juta ton. Sementara dari
proyeksi kebutuhan gula nasional pada tahun 2015, kebutuhan gula nasional
mencapai 5,77 juta ton. Lalu 2016 sebesar 5,97 juta ton naik di tahun 2017
sebesar 6,17 juta ton. Pada tahun 2018 6,61 juta ton dan tahun 2019
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sebanyak 6,61 juta ton. Kementan optimis bahwa kebutuhan GKP yang
dikonsumsi secara langsung dapat dipenuhi dari produksi gula nasional. 56
Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, produksi gula tahun
2015 mencapai 2,72 juta ton. Angka ini meningkat jika dibandingkan
produksi tahun 2014 sebanyak 2,63 juta ton namun masih dibawah target
pemerintah sebesar 2,95 juta ton. Belum optimalnya produksi gula menurut
Kementerian Pertanian salah satunya karena tertundanya pembangunan
pabrik gula baru. Padahal seharusnya pembangunan pabrik gula baru sudah
dilakukan pada tahun 2010, namun hingga tahun 2014 belum ada tandatanda pembangunannya. Peningkatan produksi gula nasional telah menjadi
salah satu program swasembada pangan Kementan dalam Kabinet Kerja
Jokowi-JK. Pemerintah mendorong produksi gula untuk memenuhi
kebutuhan gula konsumsi, industri rumah tangga dan kebutuhan khusus
melalui perluasan lahan pada 15 pabrik gula (PG) yang sudah ada (existing).
Sementara pemerintah juga membangun 16 PG baru. Sepanjang OktoberNovember 2015 ada dua proyek investasi terkait produksi gula. Pertama,
konstruksi pembangunan PG Tambora Sugar Estate yang akan selesai pada
bulan April 2016 dengan kapasitas 5000-10.000 ton cane per day (TCD).
Kedua, pembangunan kebun tebu dan operasionalisasi satu PG di Lamongan
Jawa Timur, yang mulai beroperasi pada September 2015 dengan target tebu
rakyat mitra (TRM) dan tebu rakyat bebas (TRB) seluas 18 ribu hektar di
Jawa Timur. 57
Tidak hanya UU Pangan, regulasi turunan terkait impor pangan
khususnya komoditas beras, gula dan kedelai telah diatur melalu Permendag.
Kebijakan tersebut juga telah direvisi berulangkali untuk disesuaikan dengan
kondisi yang ada setiap tahunnya. Bahkan dalam rangka deregulasi dan
debirokratisasi regulasi, pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan
Ekonomi Jilid IV pada akhir September lalu termasuk aturan terkait
komoditas beras dan gula. Tujuan dari deregulasi dan debirokatisasi adalah
56

www.pypn10.co.id , di akses pada tanggal 20 Nopember 2015.
Kompas, “Menuju Swasembada Pangan 2017”, www.kompas.com diakses pada tanggal 20
November 2015.
57
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mendukung upaya peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka
ekspor, impor dan distribusi barang di dalam negeri serta meningkatkan
iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Sebanyak 134 regulasi dari
berbagai kementerian/lembaga dan juga berbagai sektor termasuk sektor
impor pangan khususnya beras

dan gula telah dideregulasi dan

debirokratisasi. Khusus regulasi terkait impor pangan yang terkena
deregulasi adalah Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang
Impor Beras dan Permendag Nomor 35 tahun 2015 tentang Penetapan Harga
Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2015. Dalam FGD Tim yang
menghadirkan Narasumber dari Kementerian Perdagangan Dr. Ir. Kasan
M.M., menjelaskan bahwa perubahan aturan terkait pangan khususnya beras
dan gula belum ditandatangani Menteri. Menurutnya, semua peraturan
terkait pangan ini adalah titipan sebab kebijakan pangan banyak berupa
rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. Oleh karena itu pada Paket
Kebijakan Ekonomi Jilid IV terdapat 32 peraturan Kementerian Perdagangan
yang masuk kategori debirokratisasi dan deregulasi. Dari 32 jenis peraturan
terdapat 24 yang termasuk debirokratisasi dan 8 (delapan) peraturan yang
termasuk deregulasi. Peraturan terkait impor pangan pun juga termasuk
didalamnya yaitu peraturan tentang impor beras dan impor gula, namun
sampai saat ini masih dalam proses. Debirokratisasi yang dilakukan terhadap
peraturan impor pangan adalah terkait dihapuskannya rekomendasi dari
Kementerian

Pertanian.

Hal

ini

menimbulkan

kebingungan

terkait

pengawasan. Bagaimana pemerintah dapat mengontrol jika terjadi lonjakan
impor dan sebagainya sehingga muncul wacana untuk dilakukan post-audit.
Oleh karena dokumen impor yang merupakan bagian rekomendasi harus
dikeluarkan saat impor, lalu bagaimana mengontrolnya ketika semuanya
menjadi tidak terkontrol. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri.
Faktor yang ketiga adalah budaya hukum. Sudah sejak lama Indonesia
mengalami ketergantungan pada makanan pokok beras. Nasi telah menjadi
primadona bagi hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Ibaratnya
belum merasa makan jika belum makan nasi. Akibatnya Negara kita menjadi
119

salah satu Negara dengan konsumen beras terbesar di dunia. Padahal dari
dahulu kita sudah mengenal keberagaman sumber pangan lokal. Sejak dulu
kita mengenal beragam sumber karbohidrat seperti sagu, talas dan ubi
sebagai makanan pokok masyarakat Maluku dan Papua. Umbi-umbian untuk
masyarakat Papua dan Jawa, gebang, sorghum/cantel bagi masyarakat NTT
dan lainnya. Namun saat ini, sebagaimana hasil wawancara Tim dalam
penelitian ke Ambon, Kepala Badan Ketahanan Pangan Wilayah Maluku pun
menyatakan hal serupa. Maluku, sejak dahulu dikenal sebagai daerah yang
masyarakatnya mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya, namun
kenyataannya hampir 85% masyarakat Maluku menjadikan beras sebagai
makanan pokoknya. Beras di Maluku didatangkan dari Makasar dan Jawa
Timur. Meskipun lahan pertanian di Maluku sedikit namun daya beli
masyarakat Maluku untuk komoditas pangan tidak mengalami kendala,
dalam arti bahwa meskipun harga pangan melonjak tinggi, masyarakat
relative tidak mempersoalkannya. Namun lembaga pemerintah seperti Bulog
Divre Maluku selalu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Badan
Ketahanan Pangan Daerah Maluku untuk mencukupi kebutuhan pangan
wilayah Maluku.
Saat ini, dalam pemerintahan Jokowi-JK upaya untuk mewujudkan
kedaulatan pangan semakin digalakkan. Salah satu usaha dalam rangka
mewujudkan kedaulatan pangan adalah melalui penganekaragaman pangan
atau diversifikasi pangan. Sebagaimana statement Menteri Pertanian Andi
Amran Sulaiman dalam peringatan Hari Krida Pertanian yang menekankan
pentingnya memperkuat penganekaragaman pangan berdasarkan kearifan
lokal di seluruh Indonesia. Diversifikasi pangan merupakan bagian dari
upaya memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Untuk itulah, pangan lokal perlu
ditingkatkan produksinya agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.
Penganekaragaman pangan akan dilakukan dengan melihat potensi masingmasing daerah karena tiap-tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing.
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Penganekaragaman atau diversifikasi pangan meliputi diversifikasi
produksi dan diversifikasi konsumsi pangan. Diversifikasi produksi
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan produsen, terutama petani,
peternak, nelayan kecil melalui pengembangan usaha tani terpadu,
pelestarian SDA, konservasi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya air
dan keanekaragaman hayati. Diversifikasi konsumsi pangan diarahkan untuk
mencapai konsumsi pangan yang bergizi seimbang, sebagaimana diatur
dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
Pemerintah harus memfasilitasi diversifikasi usaha dan konsumsi pangan
melalui pengembangan teknologi dan industri pangan sesuai dengan sumber
daya, kelembagaan dan budaya lokal.
Diversifikasi produksi pangan dan konsumsi pangan dapat ditempuh
melalui rencana aksi antara lain: (a) Pengembangan diversifikasi produksi
melalui usahatani terpadu bidang pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan dan lain-lain untuk “menyebarratakan” risiko gagal panen karena
iklim dan cuaca serta karena fluktuasi harga yang sulit diantisipasi; (b)
Pelestarian SDA dan keanekaragaman hayati di daerah kawasan hutan
sebagai sumber pangan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar
kawasan hutan; (c) Pengembangan pangan lokal sesuai dengan kearifan dan
kekhasan daerah untuk mengembangkan pangan lokal, sebagai sumber
pangan di masing-masing wilayah; (d) Peningkatan diversifikasi konsumsi
pangan dan prinsip gizi seimbang untuk mengembangkan sumber energi dan
protein yang beragam; (e) Pengembangan teknologi pangan yang aksesibel
bagi perempuan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk olahan dari
berbagai sumber pangan alternatif yang ada; dan (f) Perbaikan sistem
komunikasi, informasi dan edukasi gizi untuk mewujudkan pangan alternatif
yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok seperti
beras dan gandum.
Ketergantungan akan pola makan nasi (beras) dan gandum
setidaknya bisa dikurangi jika masyarakat memahami manfaat dan
121

pentingnya diversifikasi pangan. Dibutuhkan adanya perubahan pola pikir
(mind set) masyarakat Indonesia tentang pangan yang dikonsumsi. Image
atau citra bahwa pangan hanya disimbolkan dengan beras semata adalah
merupakan pokok permasalahannya. Semua orang seperti didorong makan
nasi alias beras, padahal masih banyak sumber pangan lain yang dapat kita
manfaatkan untuk mengganti ataupun melengkapi konsumsi beras ini. Ada
singkong, ubi jalar, sagu, jagung, kentang, ganyong dan masih banyak bahan
alternatif lainnya yang nilai gizinya tidak kalah, bahkan memiliki kelebihan
dibandingkan beras. Misal pada biji jagung yang memiliki kandungan vitamin
A paling tinggi diantara biji-bijian lainnya, juga pada ubi kayu yang kaya akan
kalori dan bisa dibuat menjadi berbagai aneka ragam makanan. Kondisi di
atas adalah salah satu penyebab Indonesia mengaami krisis pangan sehingga
untuk mencukupinya harus dilakukan impor pangan yang ternyata dalam
pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan baik yang dilakukan oleh
oknum pejabat yang memiliki kewenangan ataupun oleh para pelaku usaha.
Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan
ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya
mengurangi ketergantungan pada beras tetapi juga sebagai upaya
peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia yang berkualitas
dan mampu berdaya saing dalam dunia global. Ketiga faktor tersebut baik
kelembagaan hukum, substansi hukum dan budaya hukum saling
mempengaruhi satu sama lain dalam penegakan hukum pemberantasan
mafia impor pangan, sehingga dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari
seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya kedaulatan pangan di
Indonesia.
B. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)
Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada
hakekatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau
sisem kekuaaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau
diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:
1. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik)
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2. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan
pengadilan)
4. Kekuasaan

“pelaksanaan

putusan

pidana”

(oleh

badan/aparat

pelaksana/eksekusi)
Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan
hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah “Sistem
Peradilan Pidana Terpadu” (Integrated Criminal Justice System) yang dapat
diskemakan sebagai berikut:58
Kekuasaan Kehakiman
(Bidang Hukum Pidana)

Kekuasaan
Penyidikan

Kekuasaan
Penuntutan

Kekuasaan
Mengadili

Kekuasaan
Pelaksanaan
PIdana

Sistem peradilan pidana, dalam implementasinya tidak dapat
dilepaskan dari sistem hukum yang terdiri dari komponen substansi hukum,
struktur hukum dan budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman: 59
Substansi hukum adalah berupa peraturan-peraturan, keputusankeputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun
yang diatur. Struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh
sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka
mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan
untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan
terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
Komponen kultural atau budaya hukum yaitu nilai-nilai dan sikapsikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang oleh Lawrence M
Friedman, disebut sebagai budaya hukum yang berfungsi sebagai
jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan
tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.
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Jika satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin akan
mengalami kepincangan. Substansi hukum adalah seperangkat norma-norma
hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur hukum
terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui para aparat
penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan.
Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum.
Budaya hukum adalah bagaimana kesadaran masyarakat pada hukum, apa
harapan-harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat pada
hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan dukungan
masyarakat terhadap hukum.60
Nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan pidana terpadu antara
lain adalah menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara
administrasi, menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang
dianut, menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan
kepada hukum, dengan menjamin adanya due proccess dan perlakuan yang
wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan
membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan
dan menjaga hukum dan ketertiban.61
Beberapa pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu menurut para
ahli hukum pidana antara lain yaitu:
1) Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana terpadu
adalah sistem pengendalian kesehatan yang terdiri dari lembagalembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan
terpidana.62
Mardjono mengatakan bahwa empat komponen dalam sistem
peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan)

diharapkan

dapat

bekerjasama

dan

dapat
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membentuk suatu “integrated criminal justice system.” Apabila
keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan
akan terdapat tiga kerugian yaitu kesulitan dalam menilai sendiri
keberhasilan dan kegagalan masing-masing instansi berkaitan dengan
tugas mereka bersama, kesulitan dalam memecahkan sendiri
masalah-masalah pokok masing-masing instansi dan kesulitan dalam
pembagian tanggung jawab untuk masing-masing instansi.63
2) Menurut Muladi, makna Integrated Criminal Justice System atau Sistem
Peradilan Pidana Terpadu adalah sinkronisasi, keserasian dan
keselarasan yang dapat dibedakan dalam:64
a. Sinkronisasi

struktural

(structural

synchronization),

yaitu

keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak
hukum.
b. Sinkronisasi substansial (substansian synchronization), yaitu
keselarasan dan keserasian yang terkait dengan hukum positif.
c. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization), yaitu keserasian
dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikapsikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya
sistem peradilan pidana.
Implikasi dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah bahwa
semua subsistem akan saling tergantung (interdependent) sebab produk dari
suatu sub sistem merupakan masukan (input) dari sub sistem lain dan
kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu sub sistem akan
berpengaruh pada sub sistem yang lain. Oleh karena itu, jika di dalam
pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu tidak diikuti dengan
keterpaduan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik
materiil maupun formal serta pendidikan secara integratif antar sub sistem
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dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana dalam penanggulangan
kejahatan, maka akan menimbulkan permasalahan antara lain permasalahan
dalam penerapan sistem peradilan pidana yang sulit dipecahkan secara
terpadu oleh karena masing-masing sub sistem saling melempar tanggung
jawab kepada sub sistem yang lainnya, adanya ego sektoral sehingga
menganggap bahwa sub sistemnya yang paling benar dan terjadinya
tumpang tindih kewenangan. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam menilai
sendiri keberhasilan dan kegagalan masing-masing sub sistem dan kesulitan
dalam membuat data statistik yang bersumber dari satu pintu karena
penanggulangan kejahatan yang tidak melalu satu pintu sesuai dengan sistem
peradilan pidana terpadu.
Masalah ego sektoral, tumpang tindih kewenangan dan kebijakan
masing-masing sub sistem yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sistem
peradilan pidana terpadu yang tidak konsekuen dapat juga disebabkan oleh
faktor lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum yang merupakan
sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sistem penegak hukum
yang tidak terstruktur dalam sistem yang terkoordinasi merupakan salah
satu kendala dalam penanggulangan kejahatan dan keberhasilan sistem
peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu, agar tujuan sistem peradilan
pidana dapat tercapai secara efektif dan efisien, perlu adanya koordinasi
antar penegak hukum. Untuk mewujudkan koordinasi tersebut diperlukan
adanya hubungan kerja dan komunikasi yang baik antar lembaga penegak
hukum. Konsultasi yang terus menerus antar unsur penegak hukum baik
secara langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak yang positif
dalam pelaksanaan penerapan hukum disamping untuk saling mengingatkan
akan tugas dan wewenang masing-masing dengan tidak menghilangkan
peran dan fungsinya masing-masing.
Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut di Indonesia
menghendaki adanya kerjasama secara terpadu diantara komponenkomponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim
dan pemasyarakatan) mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah
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satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil
kerja dari komponen lainnya. Sementara dalam kaitannya dengan penegakan
hukum pemberantasan mafia impor pangan, tidak hanya keempat lembaga
(Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan), karena
terdapat lembaga lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan
hukum berdasarkan UU yang mengaturnya yaitu Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Berdasarkan hasil kajian oleh Tim, penegakan hukum yang dilakukan
oleh KPPU tidak bisa menyentuh oknum pemerintah. Kebijakan KPPU hanya
bisa menjangkau pelanggaran hukum dalam kasus kartel pangan yang hanya
dilakukan oleh para pelaku usaha. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh
oknum pejabat yang mungkin menyalahgunakan kewenangannya, KPPU
hanya bisa memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk
kemudian diserahkan kepada instansi tersebut apakah akan diproses lebih
lanjut atau tidak. KPPU tidak bisa lagi campur tangan pada ranah tersebut.
Demikian pun koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti
Polisi, Jaksa dan Hakim juga lemah, sehingga seringkali putusan KPPU kalah
baik di tingkat Pengadilan Negeri ataupun Mahkamah Agung. Sementara KPK
hanya menyentuh kasus yang di dalamnya terkandung unsur korupsi yang
menyebabkan kerugian negara.
Untuk penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan
kedepan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari segenap pemangku
kepentingan, baik dari lembaga penegak hukum, pelaku usaha dan instansi
terkait yang menyelenggarakan bidang pangan. Khusus kepada lembaga
penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) harus bersikap lebih aktif dan lebih
tegas dalam menangani kasus mafia impor pangan. Oleh karena pangan
adalah masalah yang sangat penting karena menyangkut hajat hidup
masyarakat, dimana negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Di
samping koordinasi antara lembaga penegak hukum juga diperlukan
kordinasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pangan adalah kebutuhan paling pokok dalam kehidupan masyarakat
di suatu negara termasuk Indonesia. Karena pentingnya fungsi tersebut,
maka dalam dasar negara kita Pancasila dan konstitusi kita Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa
negara wajib memenuhi hak rakyat atas pangan dan mengupayakan
terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk
kebijakan melalui impor pangan. Regulasi di bidang pangan khususnya impor
pangan tersebar di berbagai peraturang perudang-undangan baik UndangUndang (UU) antara lain UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan
Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan
dan Gizi, Instruksi Presiden (Inpres) yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2015
tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh
Pemerintah, maupun Peraturan Menteri (Permen) yaitu Permendag Nomor
19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Impor Beras, Permendag Nomor 45 Tahun
2013 tentang Ketentuan Impor Kedelai Dalam Rangka Program Stabilisasi
Harga Kedelai dan Permendag Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan
Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih dan peraturan lainnya. Dalam
perjalanannya implementasi regulasi terkait impor pangan dirasakan belum
optimal. Hal ini diakibatkan karena masih banyaknya tumpang tindih
peraturan dan kewenangan antar lembaga yang terkait dengan pangan,
adanya peraturan-peraturan dengan pasal-pasal karet dan multitafsir yang
berpeluang memunculkan mafia impor pangan baik dalam bentuk kartel
ataupun bentuk lainnya. Seringkali kelemahan pada kebijakan impor pangan
berpotensi untuk diitervensi dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk
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meraup keuntungan pribadi. Seperti misalnya kebijakan pemerintah yang
sering melakukan impor dalam jumlah yang besar jika terjadi kelangkaan
komoditas. Padahal, kadangkala kelangkaan ini sengaja diciptakan oleh para
pemburu rente guna mendapatkan keuntungan seperti importasi beras
misalnya. Kelemahan sistem importasi dimanfaatkan oleh pihak tertentu
untuk mendapatkan keuntungan antara lain dengan cara mendatangkan
beras yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, memanfaatkan celahcelah hukum dalam kebijakan impor pangan atau bahkan penyelewengan
yang dilakukan oleh oknum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Di
samping itu seringkali pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bersifat
reaktif dan tanpa perencanaan yang matang. Hal ini dapat dilihat pada Paket
Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang dikeluarkan pemerintah pada akhir
September 2015 lalu yaitu adanya deregulasi dan debirokratisasi di sektor
impor pangan khususnya komoditas beras dan gula. Dalam kebijakan
tersebut dihilangkannya rekomendasi dari Kementerian Pertanian dalam
sistem importasi beras dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
untuk sistem importasi gula, kemudian penghapusan Importir Terbatas (IT),
penghapusan persyaratan NPWP, SIUP dan TDP dan penentuan alokasi bisa
hanya melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas). Deregulasi ini pada
tataran implementasi masih sulit untuk dilaksanakan sehingga sampai saat
ini belum efektif dalam pelaksanaannya.
Lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan impor
pangan saat ini diantaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian
Perdagangan dan Bulog. Kementerian Pertanian memiliki kewenangan
penyelenggaraan pangan berdasarkan UU Pangan dan peraturan turunannya,
Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan dalam importasi pangan
berdasarkan UU Perdagangan dan peraturan turunannya, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan
hukum berdasarkan UU Anti Monopoli, Bulog memiliki kewenangan
berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2003 tentang perubahan status Bulog
menjadi Perum, yang mempunyai kewenangan impor pangan sebagaimana
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ditugaskan pemerintah. Dalam pelaksanaannya pun masih melibatkan
kementerian/lembaga lainnya seperti Bea Cukai, Pajak, Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga terkait lainnya.
Dengan banyaknya lembaga yang menangani masalah pangan
menyebabkan penyelenggaraan pangan seringkali tidak efektif. Adanya
kepentingan

ego

sektoral

masing-masing

lembaga

menyebabkan

penyelenggaraan pangan menjadi tidak maksimal. Seperti misalnya terkait
data pangan. Masing-masing lembaga memiliki data terkait pangan yang
berbeda-beda. Belum adanya data yang terintegrasi ini sebagai akibat belum
adanya lembaga pangan nasional sebagaimana amanat dari UU Pangan.
Seharusnya lembaga ini sudah terbentuk pada Oktober 2015, namun
kenyataannya sampai saat ini belum terbentuk. Adanya ego sektoral juga
menyebabkan buruknya koordinasi antar lembaga oleh karena masingmasing lembaga merasa benar. Buruknya koordinasi terlihat pada sektor
penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan.
Dari

hasil

FGD

Tim

terungkap

bahwa

penegakan

hukum

pemberantasan mafia impor pangan yang bersifat pro justicia hampir tidak
pernah terjadi, kecuali pada beberapa kasus yang menyangkut korupsi,
seperti kasus mafia impor daging beberapa tahun lalu yang ditangani KPK.
Untuk penegakan hukum mafia pangan yang lebih dikenal istilah kartel lebih
sering dilakukan oleh KPPU. Namun dalam pelaksanannya KPPU mengalami
kendala di antaranya karena sifat kerahasiaan perusahaan dalam
mendapatkan

data-data

perusahaan

yang

diindikasikan

melakukan

pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli, tidak adanya kewenangan
penggeledahan dan penyitaan, seringkali putusan KPPU pun dikalahkan pada
tingkat banding ataupun kasasi sehingga putusan KPPU tersebut dianulir.
KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi pidana,
sehingga sanksi yang dijatuhkan hanya berupa sanksi adminstrasi dan denda.
Hal ini dianggap terlalu kecil sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi
pelakunya. Di samping itu belum terjadinya kerjasama yang baik antara
KPPU dengan lembaga/instansi pemerinta dalam hal penyelidikan terhadap
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penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat, semakin membuat KPPU kesulitan dalam melakukan
tugasnya karena kurangnya data pendukung yang pada akhirnya banyak
putusan KPPU yang dikalahkan di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah
Agung.
Penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan saat ini belum
optimal. Penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan masih
dilakukan secara sendiri-sendiri. KPPU melakukan penegakan hukum terkait
dugaan terjadinya kartel. Namun, penegakan hukum yang dilakukan KPPU
hanya menyentuh para pelaku usaha dan tidak bisa menyentuh pelaku tindak
pidana yang dilakukan oknum pemerintah. KPPU telah banyak melakukan
langkah-langkah penegakan hukum, pemberian saran dan pertimbangan
serta memberikan advokasi ke masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
Dalam pelaksanaannya KPPU menemui banyak hambatan dalam usahanya
menjalankan

amanah

UU.

Hambatan

terbesar

berasal

dari

status

kelembagaan KPPU dan UU yang tidak memberikan wewenang secara utuh
kepada KPPU sebagai penegak hukum persaingan. Di samping itu banyak
dari putusan KPPU yang dikalahkan baik di tingkat Pengadilan Negeri
maupun Mahkamah Agung sebagai akibat lemahnya status hukum KPPU dan
substansi UU. Peran lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan,
KPK juga belum optimal. Beberapa kasus yang diduga pelanggaran terkait
impor pangan adalah adanya kebijakan impor pangan yang disalahgunakan
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan dengan sengaja
memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengambil keuntungan semata
seperti kasus impor daging sapi yang melibatkan salah satu anggota DPR
yang ditangani KPK, Bea Cukai Kepulauan Riau yang menggagalkan 12 tindak
pidana penyelundupan impor beras.
Dari hasil FGD Tim juga didapat kesimpulan bahwa Kejaksaan juga
tidak pernah menangani kasus terkait mafia impor pangan ataupun kasus
pangan lainnya sebagai bagian penegakan UU Pangan. Kedepan Tim
berpendapat bahwa penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan
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harus dilakukan lebih optimal dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pangan baik antara
lembaga penegak hukum Polri, Kejaksaan, KPK, KPPU dan juga dibantu
dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian terkait dengan
mengesampingkan ego sektoral masing-masing lembaga demi tegaknya
supremasi hukum dalam penegakan hukum pemberantasan mafia impor
pangan .
B. Rekomendasi
Dari hasil kajian ini, Tim memberikan rekomendasi yang perlu
ditindaklanjuti yaitu:
1. Informasi yang sempurna dalam perolehan data produksi pangan,
konsumsi dan distribusi pangan dari 1 (satu) lembaga yang ditunjuk
pemerintah secara resmi, yaitu segera melaksanakan amanat UU Nomor
18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang diatur dalam Bab XII tentang
Kelembagaan Pangan Pasal 126 – 129 yang menyatakan bahwa dalam hal
mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan
pangan nasional dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang
pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
dan harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU Pangan
diundangkan pada tanggal 17 November 2012;
2. Memperkuat kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
dalam rangka menciptakan efisiensi dan memperkuat daya saing dalam
negeri yaitu melalui revisi atau amandemen Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat;
3. Melakukan perencanaan yang matang dalam setiap pengambilan
kebijakan impor pangan, tidak bersifat reaktif dan melibatkan semua
pemangku kepentingan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan
impor pangan yaitu melalui kegiatan Analisa dan Evaluasi peraturan
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perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pangan,
menganalisa dampak dan kemanfaatan peraturan-peraturan tersebut
apakah perlu direvisi, dicabut atau dipertahankan;
4. Melakukan penegakan hukum yang lebih ofensif oleh aparat penegak
hukum baik di pusat dan daerah, yaitu melalui skema penalti dan
penegakan hukum dalam pemberian sanksi harus tegas;
5. Peningkatan

koordinasi

antar

instansi

yang

terlibat

dalam

penyelenggaraan pangan, yaitu dengan melakukan pertemuan rutin
untuk dilakukan monitoring dan evaluasi laporan dari masing-masing
instansi dibawah koordinasi Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri
(Menko Ekuin);
6. Mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu secara efektif dan efisien,
yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar penegak hukum (Polri,
Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, KPK, KPPU dan lembaga
penegak hukum lainnya) melalui adanya hubungan kerja dan komunikasi
yang baik antar lembaga penegak hukum, konsultasi yang terus menerus
antar unsur penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung
sehingga akan memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan
penerapan hukum di samping untuk saling mengingatkan tugas dan
wewenang masing-masing dengan tidak menghilangkan peran dan
fungsinya masing-masing.
7. Memperbaiki struktur pangan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri,
yaitu

melalui

ketergantungan

peningkatan
kepada

produksi

pangan

pangan

impor

untuk

sehingga

mengurangi

penyelewengan

kebijakan impor pangan ataupun kemungkinan pembentukan kartel
pangan oleh para pelaku usaha dapat diminimalisir sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkan kemandirian pangan dan kedaulatan
pangan;
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8. Melaksanakan program diversifikasi pangan dan gizi secara lebih serius
dan luas untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras dan
gandum yang saat ini sudah sangat tinggi sehingga ketergantungan impor
pada komoditas beras dan gandum pun dapat dikurangi, yaitu melalui
pengembangan penganekaragaman pangan dan gizi selain beras dan
gandum dengan sumber pangan lokal yang khas, bernilai ekonomi tinggi,
mengandung protein, vitamin dan bergizi baik. Oleh karena itu harus
didukung dengan kebijakan yang memadai dari Pemerintah baik di pusat
dan daerah mulai dari skema pembiayaan, insentif perpajakan, hingga
kebijakan kemudahan lainnya sehingga produk pangan lokal yang khas
tersebut dapat bersaing dalam lingkungan global khususnya dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai berlaku pada
akhir Desember 2015 ini.
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