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We, Akasa Cipta Tama (ACT), was established in April 2015 as a response to the demand of highly
qualified translators for business, legal, technical, and general documents; as well as interpreters
and note takers for meetings, seminars, and conference. Our translators, interpreters and note
takers have extensive experiences in their respective fields.
With a comprehensive database of qualified human resources, ACT works to ensure the best
results in every project we run. Some of our top personnel have worked for various international
events and some of our clients include the Office of the President of the Republic of Indonesia,
People’s Consultative Assembly, The United Nations, The World Bank, AusAID, USAID, and some
prominent law firms in Indonesia.

Please do not hesitate to contact us if you have
any question at marketing.akasa@gmail.com.
Looking forward to hearing from you.

2

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

3

INFO: Indonesia Tetap Mengandalkan Impor dalam
Menangani Krisis Pangan, Eropa Merencanakan
untuk “Menanam Lebih Banyak”

4

TANYA JAWAB: Respons Pemerintah terhadap
Penurunan Impor Minyak akibat Dampak Perang
Rusia-Ukraina

5

KUPAS PERATURAN: RUU Ketahanan Pangan
sebagai Proyeksi Ketahanan Pangan di Indonesia

6

TELAAH: Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia
dalam Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga
Minyak Goreng
LAB HUKUM: Mengurangi Akar Masalah Kelangkaan
Pangan dan Energi serta Harga yang Tidak
Terkendali: Salahkan Produksi atau Distribusi?

Bill Gates.

Pembaca yang Terhormat,
9

12

OPINI: Penindakan Hukum terhadap Penimbunan
Bahan Pangan sebagai Solusi untuk Mencegah Krisis
Pangan di Indonesia

16

KIAT: Dampak Krisis Global terhadap Ketahanan
Pangan Indonesia dan Bagaimana Menanganinya

18

Editorial:
Pemimpin Redaksi:
Setyawati Fitrianggraeni, PhD Candidate, FCIArb., FAIADR
Tim Redaktur Pelaksana:
Dr. Hary Elias, BA V (Cantab), LL.M. (1st Class Hons), MBA
(Columbia), Juris Doctor (HES)
Tanya Widjaja Kusumah, S.H. (TWK)
Sri Purnama, S.H. (SPU)
Penulis:
Agustin L. H. Hutabarat, S.H., C.L.A. (ALH)
Sechabudin, S.H. (SCN)
Yoga Adi Nugraha, S.H. (YAN)
Eva Fatimah Fauziah, S.H., LLM. (EFF)
Mochammad Adhima Djawahir, S.H. (MAD)
Keshia Bucha, S.H. (KBA)
Fandy Mulyawan, S.H. (FMN)
Febriana Dwi Hapsari, S.H. (FDH)
Jericho Xavier Ralf, S.H. (JXR)
Ilma Aulia Nabila, S.H. (IAN)
Deviana Bella Saputra, S.H. (DBS)
Qonita Syahfitri Meizarini Zulkarnain (QSM)
Muhammad Gifari Ashari (MGA)
Reynhart Henry Halomoan (RHH)
Konsultan Media:
Fifi Juliana Jelita
Penyunting Naskah:
Wahyu Hardjanto
Penata Visual:
Riesma Pawestri
Ilustrasi: freepik.com
Majalah Actio terbit setiap empat bulan sekali,
dibuat dan didistribusikan oleh

Sanggahan:
Perlu kami sampaikan bahwa telaah, opini, maupun informasi dalam Actio merupakan
kontribusi pribadi dari para partners dan/atau associate yang tergabung di kantor hukum
Anggraeni and Partners dan merupakan pengetahuan hukum umum. Telaah, opini, dan
informasi dalam Actio tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat hukum ataupun
pandangan kantor hukum Anggraeni and Partners terhadap suatu permasalahan hukum
tertentu.

3

Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dapat dianggap sebagai indikasi ataupun
petunjuk terhadap keadaan di masa yang akan datang. Telaah, opini, maupun informasi
dalam Actio tidak ditawarkan sebagai pendapat hukum atau saran hukum untuk setiap hal
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“Innovation that are
guided by smallholder
farmers, adapted to
local circumstances, and
sustainable for the economy and
environment will be necessary to
ensure food security in the future”.

Tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan 2022. Teriring
salam bagi pembaca sekalian. Kami berharap semoga kita semua
selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kebahagian.
ACTIO kembali hadir bagi pembaca dengan topik utama “Legal
Instruments to Ensure Food and Energy Security: Lessons Learnt
from Europe”.
Pandemi COVID-19 membuat segala aspek kehidupan cenderung
mengarah pada situasi adaptasi akan kebiasaan baru. Hal ini
membuat perubahan situasi pada hampir semua aspek kehidupan,
termasuk pada perubahan pola rantai pasokan energi dan
pangan. Ketahanan energi dan pangan menjadi isu pokok dalam
pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena dapat menentukan
kestabilan ekonomi, social, dan politik dalam suatu negara.
Kondisi saat ini menuntut suatu ketahanan dan keberlanjutan
pada sektor energi dan pangan di Indonesia. Upaya pemerintah
dalam menyusun, menjalankan program, kebijakan, peraturan
dan undang-undang dalam upaya mendukung ketahanan dan
keberlanjutan sektor energi dan pangan, sangat diharapkan.
Termasuk juga dengan pembelajaran dari Eropa, terkait upaya
ketahanan energi dan pangan yang diberlakukan di benua
tersebut.
ACTIO – 18 yang membahas Legal Instruments to Ensure Food and
Energy Security: Lessons Learnt from Europe tadi, antara lain berisi:
“Indonesia Tetap Mengandalkan Impor dalam Menangani Krisis
Pangan, Eropa Merencanakan untuk ‘Menanam Lebih Banyak’”,
“Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia untuk Menciptakan
Ketersediaan dan Stabilitas Harga Minyak Goreng”, “Respons
Pemerintah terhadap Penurunan Impor Minyak akibat Dampak
Perang Rusia-Ukraina”, RUU ketahanan pangan sebagai proyeksi
ketahanan pangan di Indonesia, dan “Penindakan Hukum terhadap
Penimbunan Bahan Pangan sebagai Solusi untuk Mencegah Krisis
Pangan di Indonesia”.
Kami berharap, artikel-artikel pada edisi ini dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Selamat membaca.
Salam,
ANGGRAENI AND PARTNERS
Setyawati Fitrianggraeni, PhD Candidate, FCIArb., FAIADR
Partner Pengelola

INFO

INDONESIA TETAP MENGANDALKAN
IMPOR DALAM MENANGANI KRISIS
PANGAN, EROPA MERENCANAKAN
UNTUK “MENANAM LEBIH BANYAK”

M

enteri Pertanian Indonesia, Syahrul
Yasin Limpo, mengumumkan
bahwa impor diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan pangan dalam
negeri. Hal ini diketahui dari rapat
kerja pada 22 Maret 2022 antara
Kementerian Pertanian bersama
Komisi IV DPR RI, sebuah komisi
yang ruang lingkupnya menangani
bidang pertanian, lingkungan hidup
dan kehutanan, serta kelautan.
Menurut Kementerian Pertanian,
stok kedelai Indonesia mengalami defisit
sehingga memerlukan impor sebanyak
2.842.226 ton untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri. Kedelai bukan satu-satunya komoditas
yang dipermasalahkan. Menteri Pertanian juga
memproyeksikan perlunya impor bawang putih
sebanyak 366.900 ton, gula konsumsi sebanyak
234.692 ton, dan daging sapi sebanyak 134.356 ton.1
Menurut Menteri Pertanian, ketergantungan
Indonesia akan impor kedelai telah berlangsung
selama 12 tahun. Struktur harga yang tidak
menguntungkan bagi petani kedelai menyebabkan
lemahnya produksi kedelai dalam negeri. Kedelai
impor dijual sekitar Rp5.000/kg, sedangkan petani
dalam negeri tidak dapat menutupi biaya produksi
dengan harga di bawah Rp7.000/kg.2
Sementara di Eropa, invasi Rusia terhadap Ukraina (salah
satu produsen gandum terbesar di dunia) memaksa
Uni Eropa mengambil sikap dan memutuskan untuk
meningkatkan produksi gandumnya sendiri guna
memitigasi krisis pangan. Setelah dua tahun mencoba
membujuk Uni Eropa untuk meningkatkan sistem
pertanian negara mereka menuju jalur yang lebih hijau,
Komisi Uni Eropa kini mengizinkan negara-negara di
dalamnya untuk mencabut aturan lingkungan dan

membesarkan lahan untuk produksi. Hal tersebut
mempengaruhi Kesepakatan Hijau (Green Deal) yang
telah disetujui oleh negara-negara Uni Eropa pada 12
Desember 2019. Salah satunya dengan membebaskan
4 juta hektar lahan pertanian untuk dijadikan lahan
keanekaragaman hayati. Keputusan itu membuat petani
dapat menanam tanaman pangan dan pakan ternak
apa pun di atas lahan tersebut.
Selain komoditas gandum, konflik Rusia-Ukraina
juga menyadarkan Uni Eropa akan ketergantungan
mereka terhadap ekspor jagung Ukraina, yang
merupakan bahan utama pakan ternak dan pupuk
dari Rusia serta Belarusia. Kini, negara-negara Uni
Eropa berusaha mandiri dan mulai mengurangi
kebutuhan impor. Uni Eropa memberikan bantuan
langsung kepada para petani sebesar €500.000.000
untuk mengatasi kenaikan biaya bahan bakar dan
pupuk yang diperlukan bagi pertanian. Uni Eropa
juga berencana menyuplai Polandia sebanyak
50.000 ton bahan bakar untuk keperluan traktortraktor Ukraina memenuhi kebutuhan bahan bakar
mingguan mereka di perbatasan.3 TWK/DBS

1. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/22/15293421/data-kementan-stok-kedelai-defisit-perlu-impor-hingga-3-juta-ton
2. https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-3-juta-ton-impor-kedelai-tahun-ini
3. https://www.politico.eu/article/5-takeaways-from-the-eus-plan-to-stabilize-the-food-system/
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TANYA JAWAB

RESPONS PEMERINTAH
TERHADAP PENURUNAN IMPOR
MINYAK AKIBAT DAMPAK
PERANG RUSIA-UKRAINA
Apa Dampak dari Serbuan Rusia ke Ukraina
atau Negara Lain yang Terasosiasi dengan
Negara-negara Tersebut?
Perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan
dampak besar terhadap pasar minyak secara
global. Rusia menyatakan larangan ekspor terhadap
telekomunikasi, medis, kendaraan, agrikultur,
peralatan elektronik, dan produk-produk kehutanan
seperti kayu. Atas keputusan tersebut, pemerintah
Barat mengenakan sanksi berupa larangan
pembelian minyak dari Rusia. Ini mengakibatkan
dampak bagi negara-negara lain. Barang ekspor
dari Rusia yang populer adalah petroleum dan
gas. Akibat sanksi oleh pemerintah Barat, maka
impor petroleum di seluruh dunia pun berkurang
pesat. Adapun Ukraina mengekspor minyak biji,
jagung, gandum, bijih besi, dan besi yang telah
diolah sebagian. Target ekspor Ukraina adalah Cina,
Polandia, Rusia, Turki, dan Mesir. Kehilangan target
negara tujuan ekspor mengakibatkan kerugian pada
perekonomian Ukraina, tetapi tidak sebesar Rusia.
Sanksi dari pemerintah Barat sehubungan dengan
perang Rusia-Ukraina, terutama dalam hal ekspor
minyak mulai menciptakan masalah di berbagai
negara, termasuk Indonesia.
Kurangnya impor minyak menyebabkan
menurunnya distribusi minyak. Lebih lanjut, inflasi
harga minyak secara global dan distribusi yang tidak
merata, seperti dalam hal distribusi minyak goreng
(minyak goreng sawit dan minyak goreng bunga
matahari) menyebabkan harga produk mengalami
kenaikan, termasuk bahan bakar minyak (BBM)
yang harganya meningkat sebesar dua kali lipat dari
harga sebelumnya. Pemerintah Indonesia memang
melakukan beberapa tindakan untuk menanggulangi
kekurangan minyak di berbagai daerah di Indonesia.
Namun, tidak menutup kemungkinan adanya
permainan terhadap minyak goreng yang dilakukan
oleh distributor minyak goreng tersebut.
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Apakah Ada Peraturan Baru dalam Ranah Pangan
dan Energi?
Pemerintah dan Presiden Republik Indonesia mencoba
mengurangi dampak dengan mengeluarkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (MoT
11/2022) dengan harapan dapat membuat harga minyak
goreng terjangkau bagi rakyat Indonesia. Peraturan ini
melarang distributor dan penjual minyak goreng untuk
menetapkan harga minimal atau maksimal. Kementerian
juga akan mengawasi distribusi minyak goreng. Ada
hukuman terhadap pelanggar atau penalti yang dikenakan
pada pelanggar peraturan MoT 11/2022, tercantum pada
Pasal 5 peraturan tersebut. Distributor yang melanggar
peraturan, berdasarkan Pasal 3, akan dikenakan sanksi
administratif. Ini juga berlaku bagi industri menengah ke
atas. Sanksi administratif berupa penghentian sementara
aktivitas; dan/atau pencabutan izin usaha.
Sanksi administratif akan ditetapkan oleh Kementerian
dan Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing
menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal
pelanggaran peraturan, Bupati dapat memberikan mandat
kepada Kepala Dinas Perdagangan. Sanksi administratif
dalam bentuk pencabutan izin usaha diimplementasikan
melalui Online Single Submission (OSS) berdasarkan
pemberitahuan dari kementerian ataupun bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
penatausahaan izin usaha.
Selain itu, ada pula inisiatif pemerintah berupa pelarangan
ekspor crude palm oil (CPO). Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 22 tahun 2022 berisi Larangan
Sementara Ekspor crude palm oil, refined, bleached, and
deodorized palm oil, refined, bleached, and deodorized
palm olein, dan used cooking oil. Peraturan ini berlaku
sejak 28 April 2022 untuk seluruh wilayah Indonesia.
Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pelanggar peraturan
akan dikenakan sanksi administratif. Peraturan berfungsi
untuk mengawasi produksi dan distribusi minyak sawit
mentah. MAD/JRX

KUPAS PERATURAN

RUU KETAHANAN PANGAN
SEBAGAI PROYEKSI KETAHANAN
PANGAN DI INDONESIA

K

edaulatan pangan umumnya dianggap sebagai
pemenuhan hak asasi manusia, mulai dari
menentukan akses terhadap pangan hingga
menentukan sistem pangan suatu negara itu sendiri.
Dalam realisasinya, kedaulatan pangan dapat
terwujud jika produsen pangan memiliki, menguasai,
dan mengontrol alat-alat produksi pangan, seperti
tanah, air, benih, dan teknologi. Syarat lainnya
adalah terlaksananya reformasi agraria. Jika melihat
Undang-Undang Pangan, maka ada sejumlah
persoalan yang menghambat terpenuhinya syaratsyarat tersebut, antara lain:1

1.

Adanya perlakuan yang sama antara produsen
pangan kecil, seperti petani dan nelayan dengan
pelaku usaha pangan yang bisa mencakup
agribisnis/food estate. Hal ini bisa dilihat dalam
ketentuan Pasal 4 (penyelenggaraan pangan
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan,
dan pelaku usaha pangan); ataupun Pasal 17
(kewajiban pemerintah/pemerintah daerah
melindungi petani, nelayan, pembudi daya
ikan, dan pelaku usaha pangan). Sementara
dalam Pasal 18, Pemerintah diharuskan untuk
menghapus segala kebijakan yang berdampak

1. Rahmawati, E. (2012). Aspek Distribusi pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapin. Jurnal Agribisnis Pedesaan Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian Lambung Mangkurat. Banjar Baru, Vol. 2 No. 3 Hal 241 - 251.
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pada penurunan daya saing. Undang-Undang
Pangan ini tentunya menurunkan daya
saing para produsen pangan kecil jika harus
dihadapkan dengan perusahaan pangan besar.
Faktanya, hingga saat ini kebijakan dan fasilitasi
pemerintah dalam hal menguatkan kapasitas
nelayan tradisional dalam kegiatan pascatangkap
(pengolahan) masih sangat minim.
2.

3.
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Pasal 14 ayat (2) UU Pangan menyatakan
bahwa impor pangan dimungkinkan dalam
hal produksi pangan dalam negeri dan jika
cadangan pangan nasional tidak mencukupi.
Namun dalam Rencana Kerja Pemerintah
2013, Pemerintah sendiri memperlihatkan
fakta empiris kecenderungan produksi pangan
dalam negeri yang terus menurun. Tidak ada
jangka waktu yang menegaskan berapa lama
kebutuhan pangan dalam negeri dicukupi
oleh pangan impor. Sepanjang 2012, kebijakan
impor ikan menjadi tren utama kebijakan
pangan perikanan Indonesia. Setidaknya
sampai kuartal 2012, ada tujuh komoditas tuna
impor walaupun tuna adalah kekayaan laut
yang tersebar di perairan Indonesia. Demikian
juga dengan gurita, cumi-cumi, dan udang
yang masih terus diimpor. Kebijakan impor
makin tidak relevan karena berimplikasi negatif
terhadap arah kebijakan perdagangan dan
penguatan kemandirian ekonomi perikanan
nasional. Ekspor digenjot, kuota impor justru
melonjak drastis. Lebih ironis lagi, ekspor
masih didominasi oleh ikan mentah dan segar
yang merupakan kebutuhan produksi dan
konsumsi dalam negeri. Sebaliknya, produk
perikanan yang diimpor tidak hanya berbentuk
hasil olahan, melainkan juga bahan baku yang
sejatinya dapat ditemui di perairan Indonesia.
Di sisi lain, Pasal 15 ayat (2) menyatakan
bahwa “Dalam hal ketersediaan pangan
untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan
pangan sudah tercukupi, kelebihan produksi
pangan dalam negeri dapat digunakan untuk
keperluan lain”. Penjelasan Undang-Undang
ini mengartikan “untuk keperluan lain” sebagai
penggunaan kelebihan produksi pangan
selain untuk konsumsi. Di antaranya untuk
pakan, bahan baku energi, industri dan/atau

ekspor. Upaya Pemerintah untuk melegitimasi
pengembangan bahan bakar nabati (agrofuel)
yang tentunya membutuhkan banyak lahan
untuk dikonversi menjadi perkebunanperkebunan monokultur. Jika ini terjadi, tentunya
akan menyebabkan praktik perampasan tanah
secara masif dan pelanggaran hak petani.
Kembali, justru membuka akses bagi perusahaanperusahaan besar.
4.

Lebih lanjut, mengenai impor pangan yang
lebih khusus diatur dalam Pasal 36 ayat (1),
impor pangan tidak hanya dibatasi pada situasi
rawan/krisis pangan, tetapi juga pada pangan
yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
Hal ini menimbulkan persaingan antara pangan
produk lokal dengan pangan produk impor.

5.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Pangan
disebutkan bahwa Pemerintah menetapkan
kebijakan dan peraturan impor pangan yang
tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan
usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan
petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku
usaha pangan mikro dan kecil. Namun, petani,
nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha
pangan mikro dan kecil sebagai kelompok yang
akan terkena dampak, tidak diperhitungkan
sebagai pihak yang harus dimintakan
pendapatnya oleh Pemerintah sebelum
melakukan impor pangan agar impor pangan
yang dilakukan tidak berdampak negatif.

KUPAS PERATURAN

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak
memuat soal pembaruan agraria sebagai
langkah penting untuk mewujudkan kedaulatan
pangan. Meskipun dalam RKP 2013, Pemerintah
sudah menyatakan bahwa persoalan
menyusutnya lahan produktif menjadi salah
satu faktor penyebab menurunnya produksi
pangan, Pemerintah tidak melihat bahwa
akar persoalannya adalah tidak terlaksananya
reformasi agraria yang sejati.

karena itu, perlu segera dikerjakan dua hal, yaitu
pembenahan birokrasi yang menangani fungsi dan
peran antarkementerian terkait urusan pertanian
dan pangan, juga menjawab persoalan yang
mendesak dihadapi petani, seperti pupuk subsidi
dan pemenuhan kebutuhan petani atas pemasukan
pertanian yang mudah dan murah. Perubahan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bukanlah
pekerjaan yang mudah dan cepat. Kita perlu
mengembangkan pertanian kecil dan menengah,
bukan skala besar dan tidak monokultur.

7.

Pasal 89 jo Pasal 141 memuat ancaman
kriminalisasi karena mensyaratkan keamanan
dan mutu pangan yang harus dicantumkan
dalam label kemasan pangan. Ketidakpatuhan
membawa kemungkinan hukuman penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp4 miliar. Ancaman kriminalisasi ini
berlaku untuk pengolah makanan skala kecil,
termasuk perempuan nelayan. Undang-undang
tersebut tidak memperhitungkan fakta bahwa
hampir 50 persen perempuan dari keluarga
nelayan terlibat dalam kegiatan penangkapan
ikan, yang terutama dalam pengolahan
dan penjualan hasil tangkapan/budidaya.
Sayangnya, mereka secara hukum tunduk pada
aturan dan peraturan yang sama. Selama ini,
belum ada dukungan/fasilitasi yang mencukupi
untuk perempuan nelayan dalam meningkatkan
kapasitas nelayan dan perempuan nelayan
dalam kegiatan pascatangkap yang
seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah.
Hal ini menjadikan perempuan nelayan rentan
terhadap aturan ini. Aturan ini hanya akan
menguntungkan pelaku usaha pangan dengan
kepemilikan modal besar.

Tinjauan terhadap setiap pasal RUU Pangan akan
menunjukkan seberapa kuat rancangan peraturan
berdampak pada liberalisasi. Hal ini tercermin
dalam draf pasal yang memberikan sektor swasta
kemungkinan menimbun pangan secara luas. Bicara
tentang makanan, itu berarti kita bicara tentang
kehidupan banyak orang. Jika pasal-pasal ini tidak
dikoreksi, dikhawatirkan akan terjadi liberalisasi
pangan yang sangat besar di negeri ini. Sektor
pangan republik ini akan semakin didominasi oleh
segelintir kapitalis besar. Kondisi ini jelas akan
membahayakan ketahanan pangan kita. Bagi bangsa
Indonesia, sebutir beras tidak hanya menyangkut
dimensi ekonomi, tetapi juga banyak dimensi, antara
lain keadilan, hak asasi manusia, nasionalisme,
spiritual, bahkan sosial dan politik. Beras akan selalu
menjadi urusan dari generasi ke generasi. Oleh
karena itu, dalam merancang RUU, DPR harus tetap
pada panduan dasar, yaitu UUD 1945, jadi nilai-nilai
leluhur terkait pangan tidak luntur dengan nilai-nilai
yang lain. YAN/FDH/MGA

Dalam menangani permasalahan tersebut,
perlu adanya RUU Ketahanan Pangan untuk
menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan karena belum mampu menjawab
permasalahan yang ada dan mendukung petani
dan nelayan sebagai produsen pangan. UndangUndang Pangan yang kita pedomani tidak sesuai
dengan kondisi riil yang kita hadapi. Undangundang seharusnya menjadi produk hukum yang
memayungi semua kepentingan pangan. Oleh
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KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH
INDONESIA DALAM MENJAGA
KETERSEDIAAN DAN STABILITAS HARGA
MINYAK GORENG

M

inyak goreng merupakan salah satu
komoditas penting di dalam negeri karena
penggunaannya yang luas dan untuk
berbagai keperluan. Berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik, minyak goreng yang digunakan di Indonesia
mayoritas merupakan minyak goreng berbahan baku
kelapa sawit dan sejak 2015 kebutuhan minyak goreng
di Indonesia selalu meningkat.1
Pada Januari 2022, harga minyak goreng di
Indonesia melonjak secara masif karena adanya
kelangkaan stok. Tak tanggung-tanggung, harga
minyak goreng di pasaran naik hingga 73,2 persen
atau Rp26.170 per liter, dibandingkan dengan bulan
yang sama pada 2021, yaitu Rp15.103 per liter.2

Padahal, Indonesia merupakan negara produsen
kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah
produksi mencapai 46,8 juta ton pada 2021.3
Tingginya harga minyak goreng pada kuartal pertama
2022 kemudian mengakibatkan panic buying dalam
masyarakat dan menambah kelangkaan produk.
Secara struktural, minyak goreng adalah komoditas
primer yang berharga layaknya beras. Namun pada
praktiknya, jauh berbeda. Alih-alih menyerahkan
pengaturan urusan minyak goreng kepada Badan
Urusan Logistik (BULOG) seperti beras, pemerintah
malah menyerahkan urusan “hulu” minyak goreng
kepada pihak swasta.4

1. Direktorat Statistik Distribusi, Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2021, (Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2021), hlm. 21.
2. Nyoman Ari Wahyudi, “Melejit! Harga Minyak Goreng Kemasan Naik 73 Persen Setahun Terakhir,” https://ekonomi.bisnis.com/
read/20220413/12/1522723/melejit-harga-minyak-goreng-kemasan-naik-73-persen-setahun-terakhir, diakses pada 24 April 2022.
3. https://ekbis.sindonews.com/read/728685/34/5-negara-penghasil-minyak-sawit-terbesar-dunia-nomor-satu-penuh-kejanggalan-1648645436,
diakses pada 10 Mei 2022.
4. Willa Wahyuni, “5 Catatan YLKI terkait Polemik MInyak Goreng,” https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-ylki-terkait-polemik-minyakgoreng-lt621e0632bfb39/?page=2, diakses 24 April 2022.
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Ditinjau dari aspek yuridis, seharusnya peraturan yang
ada, di satu sisi dapat memberikan kepastian atas
ketersediaan minyak goreng, sedangkan di sisi lain
menjaga kestabilan harga minyak goreng itu sendiri.
Akan tetapi, peraturan yang ada justru belum dapat
menjembatani kedua tujuan tersebut. Hal ini tampak
pada perubahan peraturan yang terjadi sangat cepat
saat momentum kenaikan harga minyak goreng.
Peraturan-peraturan tersebut adalah:
1.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01
Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak
Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan
Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(Permendag 01/2022).

3.

Pemerintah dalam Permendag 01/2022
memberikan dana kompensasi kepada pelaku
usaha untuk mendapatkan dana pembiayaan
minyak goreng kemasan sederhana dari Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS), yang perhitungannya dilakukan
berdasarkan selisih Harga Acuan Keekonomian
dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak
Goreng Kemasan Sederhana (Pasal 7). Adapun
HET yang ditentukan dalam peraturan ini adalah
Rp14.000 per liter (Pasal 12).
2.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03
Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng
Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam
Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Permendag
03/2022).
Permendag 03/2022 mencabut dan
menggantikan ketentuan Permendag 01/2022.
Adapun koreksi berdasarkan Permendag
03/2022 antara lain penentuan besaran dana
pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana
dihitung berdasarkan selisih Harga Acuan
Keekonomian (HAK) dengan HET Minyak
Goreng Kemasan (Pasal 7). Penetapan HAK
pada tingkat provinsi dilakukan berdasarkan
referensi harga jual di tingkat pelaku usaha
dan ditetapkan setiap bulan oleh direktur
jenderal. Sementara HET yang ditentukan dalam
peraturan ini adalah Rp14.000 per liter (Pasal 12).
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06
Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran
Tertinggi Minyak Goreng Sawit (Permendag
06/2022).
Permendag 06/2022 mencabut dan
menggantikan ketentuan Permendag 03/2022.
Perubahan mendasar dalam peraturan ini
antara lain penetapan HET yang ditentukan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2)
Permendag 06/2022 berikut:
a. Rp11.500 per liter untuk minyak goreng
curah;
b. Rp13.500 per liter untuk minyak goreng
kemasan sederhana; dan
c. Rp14.000 per liter untuk minyak goreng
kemasan premium.

4.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11
Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran
Tertinggi Minyak Goreng Curah (Permendag
11/2022).
Permendag 11/2022 mencabut dan
menggantikan Permendag 06/2022. Perubahan
mendasar pada Permendag 11/2022 antara lain
penetapan HET Minyak Goreng Curah sebesar
Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram
(Pasal 2).

Berikut adalah tabel perbandingan yang memuat
perubahan peraturan mengenai minyak goreng
berdasarkan Permendag 01/2022, Permendag
03/2022, Permendag 06/2022, dan Permendag
11/2022:

TELAAH

Perkembangan Pengaturan Penyediaan Minyak Goreng (Crude Palm Oil)
l

Permendag 01/2022
l

Permendag 03/2022

l

l

l

Permendag 06/2022

l

l

Permendag 11/2022

l

l

Pelaku usaha swasta dapat berpartisipasi dalam penyediaan Minyak
Goreng Kemasan Sederhana dengan menggunakan merek MINYAKITA
(milik kementerian) dengan mengajukan permohonan pendaftaran
kepada Menteri. Setelahnya, pelaku usaha harus melakukan
pembiayaan melalui jaringan distribusi sampai diterima di tingkat
pengecer dengan harga maksimal Rp14.000 di tingkat pengecer.
Direktur Utama BPDPKS melakukan penunjukan surveyor yang
berkegiatan untuk memberikan masukan kepada Dirjen terhadap harga
jual di produsen dan harga acuan keekonomian di tingkat provinsi,
verifikasi pelaku usaha dan distribusi, serta verifikasi penyaluran minyak
goreng.
Pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng kemasan kepada
konsumen dengan HET Rp14.000.
Pelaku usaha swasta dapat berpartisipasi melakukan penyediaan
dengan isi bersih maksimal 25 liter.

Surveyor tidak lagi berkegiatan untuk memberikan masukan kepada
Dirjen.
Minyak Goreng Sawit dibagi tiga, yaitu Minyak Goreng Curah (HET
Rp11.500), Minyak Goreng Kemasan Sederhana (HET Rp13.500), dan
Minyak Goreng Kemasaran Premium (HET Rp14.000).
Tidak mengatur mekanisme bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dan
pihak swasta hanya dapat menjadi pengecer.
Minyak goreng tidak lagi diklasifikasikan, tetapi menjadi satu jenis, yaitu
Minyak Goreng Curah dengan HET Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per
kilogram, yang di dalamnya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
Melarang industri menengah dan besar untuk menggunakan Minyak
Goreng Curah dengan HET yang ditentukan.

Meskipun tujuan dari eksistensi peraturan tersebut
adalah hal yang baik, tetapi keempat peraturan
tadi kenyataannya justru menyumbang kekacauan
terhadap isu minyak goreng dalam perspektif
yuridis. Pencabutan dan pergantian aturan dalam

11

waktu dekat menunjukkan inkonsistensi pemerintah
dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan
dengan minyak goreng. Hal tersebut menimbulkan
persoalan berskala nasional, yaitu kelangkaan
minyak goreng bagi masyarakat. SCN/IAN/RHH

LAB HUKUM

MENGURANGI AKAR MASALAH
KELANGKAAN PANGAN DAN ENERGI
SERTA HARGA YANG TIDAK TERKENDALI:
SALAHKAN PRODUKSI ATAU DISTRIBUSI?

S

ebagai negara yang secara geografis dilintasi
garis khatulistiwa, Indonesia kaya akan sumber
daya alam, seperti emas, tembaga, minyak
dan gas, hutan hujan, dan berbagai spesies laut.
Oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi
bahwa sumber daya alamnya yang berlimpah akan
menjamin ketahanan pangan dan energi Indonesia.
Namun, kuartal pertama (Q1) tahun 2022 telah
membuktikan sebaliknya.
Per April 2022, Kementerian Perdagangan mencatat
harga minyak goreng curah hingga April 2022
berada di level Rp18.759 per liter, meningkat 50,3%
dari periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp12.475.

Pada Februari hingga Maret 2022, harga minyak
goreng premium sekitar Rp18.500, sedangkan
harga minyak goreng biasa Rp17.000. Pada akhir
Maret, harga minyak goreng premium naik hampir
50% mencapai Rp26.000, sementara harga minyak
goreng biasa mencapai hampir Rp24.000 per liter.
Meski harga minyak goreng curah tidak banyak
berubah seperti dua kategori lainnya, tetapi tetap
mengalami kenaikan dari Rp16.000 menjadi hampir
Rp18.000.1 Fenomena kelangkaan minyak goreng
berlanjut, meskipun Indonesia adalah produsen
minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)
terbesar secara global.2

1. Faisal Javier, “Tren Harga Minyak Goreng Nasional Maret 2022”, Tempo, diakses melalui <https://data.tempo.co/data/1380/perkembanganharga-minyak-goreng-pada-29-maret-2022> pada 29 April 2022. Lihat, Faisal Javier, “Kebijakan HET Dicabut, Harga Minyak Goreng Kemasan
Melambung”, Tempo, diakses melalui <https://data.tempo.co/data/1370/kebijakan-het-dicabut-harga-minyak-goreng-kemasan-melambung>
pada 29 April 2022.
2. Pada tahun 2019, Indonesia memproduksi 42.5 juta ton yang berkontribusi sebesar 58% terhadap produksi global. Lihat, Niall McCarthy, “Which
Countries Produce the Most Palm Oil?”, Forbes, diakses melalui <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/10/02/which-countriesproduce-the-most-palm-oil-infographic/?sh=55d5bb81e427> pada 28 April 2022.

12

LAB HUKUM

Selain pandemi yang masih berlangsung, konflik yang
ada di Eropa turut memperkeruh keadaan. Harga
komoditas yang ikut meroket, seperti gandum, beras,
minyak mentah hingga pupuk, terus melambung
tinggi seiring kekhawatiran akan kendala rantai
pasokan akibat perang. Kondisi ini diperkirakan akan
memacu inflasi dunia di tengah darurat pangan.
Ini menimbulkan pertanyaan: Apakah masalahnya
berakar pada rantai produksi atau distribusi?
Seberapa besar faktor eksternal dapat mempengaruhi
harga? Apa yang harus kita lakukan, dan apa yang
seharusnya sudah kita lakukan?
Mengapa Terjadi Fluktuasi Harga?
Fluktuasi harga biasanya terjadi pada komoditas
yang banyak dikonsumsi.3 Dari perspektif ekonomi,
volatilitas harga bergantung pada hukum
penawaran dan permintaan: permintaan tinggi
dan penawaran rendah akan meningkatkan harga
barang. Sayangnya, situasi ini tidak sesederhana itu.
Untuk minyak goreng, ada beberapa faktor yang
menjadi pemicu fluktuasi harganya. Pertama,
harga CPO internasional, yang naik sekitar 77%
dibandingkan Januari 2021.4 Kedua, penurunan
panen kelapa sawit di paruh kedua tahun 2021, yang
membuat pasokan berkurang. Hal itu membuat
pasokan CPO menjadi terbatas dan rantai distribusi
industri minyak goreng menjadi terganggu. Ketiga,

adanya peningkatan permintaan CPO untuk industri
biodiesel sebagai dampak dari penerapan kebijakan
B30. Keempat, pandemi COVID-19 mengganggu
rantai logistik karena jumlah peti kemas dan kapal
berkurang.5 Pandemi tersebut juga berkontribusi
terhadap penurunan pasokan minyak sawit
dunia.6 Kelima, perang Rusia dan Ukraina telah
menimbulkan ketakutan akan kekurangan minyak
nabati secara global. Mengingat Ukraina adalah
salah satu negara penghasil minyak nabati berbahan
dasar bunga matahari,7 para pebisnis mulai mengkaji
alternatif, termasuk minyak goreng berbahan

3. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada 2019,
sepuluh komoditas utama yang dibeli penduduk Indonesia masing-masing adalah beras, daging ayam, kedelai, cabai, gula, bawang putih, daging
sapi, dan jagung. Sabarella, et. al., Buletin Konsumsi Pangan, Vol. 10, No. 1, Tahun 2019, (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2019), hlm. 10, diakses melalui <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/buletin/
konsumsi/2019/Buletin%20Konsumsi%20Vol%2010%20No%201%202019.htm> pada 27 April 2022.
4. Siti Nur Aeni, “Kenapa Minyak Goreng Mahal? Ini Tiga Alasannya”, KataData, diakses melalui <https://katadata.co.id/agung/
berita/6233ff14d5695/kenapa-minyak-goreng-mahal-ini-tiga-alasannya> pada 18 Mei 2022.
5. Ada pengurangan kapasitas untuk pengiriman peti kemas dan pembatalan pelayaran karena COVID-19. Virdita Ratriani, “Kenapa Minyak Goreng
Mahal dan Langka? Ini Penyebabnya Menurut Kemendag”, Kontan, diakses melalui <https://industri.kontan.co.id/news/kenapa-minyak-gorengmahal-dan-langka-ini-penyebabnya-menurut-kemendag> pada 9 Mei 2022. Lihat, United States International Trade Commission, “The Impact of
the COVID-19 Pandemic on Freight Transportation Services and U.S. Merchandise Imports”, diakses melalui <https://www.usitc.gov/research_
and_analysis/tradeshifts/2020/special_topic.html> pada 9 Mei 2022.
6. Infeksi COVID-19 dan kebijakan penguncian (terutama) di negara-negara produsen minyak sawit telah menciptakan kekurangan tenaga kerja
dan mengekang produksi minyak sawit. Sebagai contoh, salah satu perusahaan produsen minyak sawit terbesar di Malaysia menyatakan bahwa
ada sekitar 20% hingga 30% potensi produksi yang hilang. Lihat, Anuradha Raghu, “Palm Oil Output at Risk as Virus Lockdown Worsens Labor
Shortage”, Bloomberg, diakses melalui <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-14/palm-oil-output-at-risk-as-virus-lockdownworsens-labor-shortage> pada 9 Mei 2022.
7. Menurut Observatory of Economic Complexity, Ukraina adalah pengekspor minyak bunga matahari terbesar di dunia, bertanggung jawab atas
hingga 46% produksi biji bunga matahari dan minyak safflower. Produsen terbesar kedua adalah Rusia, yang mengekspor sekitar 23% dari
pasokan dunia. Abby Vesoulis, “How the Ukraine-Russia Conflict Will Raise the Price of Snack Foods”, Time, diakses melalui <https://time.
com/6155095/sunflower-oil-russia-ukraine/> pada 9 Mei 2022. Lihat, Joseph Glauber, et. al., “The Impact of the Ukraine Crisis on the Global
Vegetable Oil Market”, International Food Policy Research Institute, diakses melalui <https://www.ifpri.org/blog/impact-ukraine-crisis-globalvegetable-oil-market> pada 9 Mei 2022.
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dasar minyak sawit.8 Keenam, penyelewengan
minyak goreng curah ke pasar ekspor oleh pihak
yang seharusnya mendistribusikannya ke publik.
Perbuatan ini dilakukan karena lebih rendahnya
harga kewajiban pasar domestik atau domestic
market obligation (DMO) dan pagu harga
dibandingkan dengan harga ekspor.9
Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan
Fluktuasi Harga Minyak Goreng yang Liar

(iii) pengawasan distribusi minyak goreng di pasar
tradisional oleh Badan Urusan Logistik (BULOG)
khususnya minyak goreng dari daerah terlarang
ekspor, yang produsennya tidak memiliki jaringan
distribusi; dan (iv) mengambil langkah hukum bagi
penimbun minyak goreng.13 Selain itu, pemotongan
rantai distribusi dengan mendistribusikan langsung
ke pengecer kini diperbolehkan.14 Dengan demikian,
distribusi diharapkan lebih cepat dan efisien
sehingga kekurangan pasokan dapat diminimalisasi.

Salah satu upaya pertama untuk mengatasi masalah
ini adalah dengan menetapkan harga eceran
tertinggi minyak goreng.10 Kebijakan ini kemudian
dicabut karena pagu harga itu sendiri yang memicu
kelangkaan minyak goreng. Setelah mengevaluasi
akar masalahnya, pemerintah menyadari bahwa
masalah disebabkan oleh rantai distribusi, bukan
produksi.11 Sebagai tindak lanjut, pemerintah
menetapkan empat langkah perdagangan, (i)
penetapan kuota ekspor CPO;12 (ii) percepatan
distribusi minyak goreng dengan menyubsidi dan
membayar selisih harga oleh Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk rakyat,

Ada beberapa kekhawatiran berdasar yang
menyoroti bahwa tidak ada jaminan bahwa
pelarangan ekspor akan menekan kenaikan harga.
Hal ini dikarenakan harga tandan buah segar
(TBS) didasarkan pada harga CPO dunia, bukan
volume ekspor CPO. Kurangnya efisiensi dalam
mendistribusikan produk justru memperburuk
keadaan karena dapat menyebabkan tangki
penyimpanan CPO terlalu penuh, sehingga tidak
dapat menampung CPO baru, yang berpotensi
merugikan daripada menguntungkan dalam
mengurangi masalah. Karena rantai distribusi
merupakan kunci utama untuk mengurangi

8. Kholida Qothhrunnada, “Pasokan Minyak Bunga Matahari Menipis, Eropa Jadi Doyan Minyak Sawit”, Detik Finance, diakses melalui <https://
finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6048536/pasokan-minyak-bunga-matahari-menipis-eropa-jadi-doyan-minyak-sawit> pada 9 Mei
2022.
9. Domestic Market Obligation (DMO) merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak di Indonesia.
Kebijakan ini membatasi pelaku usaha untuk mengekspor minyak dan mewajibkan pelaku usaha untuk memprioritaskan penjualan dalam negeri.
Beberapa pelaku usaha yang memilih untuk tidak mematuhi peraturan ini karena harga ekspor lebih mahal, sehingga keuntungan yang diperoleh
dari ekspor lebih tinggi dari penjualan dalam negeri, yang berarti lebih banyak keuntungan bagi perusahaan.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
11. Hal itu terlihat dari Kejaksaan Agung yang telah menetapkan 4 tersangka terkait peredaran minyak goreng dan ekspor CPO oleh Kejaksaan Agung.
Ricky Mohammad Nugraha, “AGO to Announce More Suspects in Cooking Oil Mafia Investigation”, Tempo, diakses melalui https://en.tempo.co/
read/1584339/ago-to-announce-more-suspects-in-cooking-oil-mafia-investigation pada 28 April 2022.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized
Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.
13. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan
pokok dan/atau barang kebutuhan pokok dalam waktu tertentu dan/atau barang kebutuhan pokok dalam waktu tertentu dan dalam hal
terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Selanjutnya Pasal 107 undang-undang tersebut
menyebutkan bahwa orang yang melanggar Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp50 miliar. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk hal tersebut antara lain penegakan hukum dan penjatuhan sanksi kepada orang atau
pelaku usaha yang menimbun minyak goreng, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keadaan tersebut melalui lembaga
negara.
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro,
dan Usaha Kecil Dalam Rangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tentang penyediaan minyak goreng curah dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan atau dapat diperpanjang oleh BPDPKS. Pelaku usaha minyak goreng curah dapat mendistribusikan langsung ke pelanggan dengan
mendaftar secara online melalui SIINAs, sistem informasi industri nasional. Pelaku usaha harus mencantumkan antara lain kapasitas produksi,
rencana produksi, rencana penggunaan bahan baku CPO, dan rencana distribusi. Rencana pendistribusian harus memuat informasi jumlah
minyak goreng curah yang akan didistribusikan, profil jaringan distribusi, lokasi tujuan distribusi di kabupaten/kota, dan waktu pendistribusian.
Peraturan yang sama mengatur penyaluran minyak goreng curah melalui dua jalur, yaitu jaringan distribusi milik pelaku usaha dan/atau badan
usaha milik negara yang ditunjuk oleh menteri.
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kelangkaan minyak goreng, pemerintah harus
memastikan hal itu dapat dilakukan secara efektif
dan efisien. Kekhawatiran lainnya adalah program
minyak goreng bersubsidi yang mungkin saja tidak
tepat sasaran atau, lebih parah lagi, disalahgunakan
untuk mencari keuntungan oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab. Beberapa peraturan telah
diterbitkan untuk mengatasi masalah ini.15 Namun,
aturan ini masih belum mampu menjawab aspekaspek tertentu dari masalah tersebut. Demikian
halnya dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak
Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha
Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan
oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022
(Permenperin 8/2022 jo 10/2022).

mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng
sebenarnya telah diprediksi sejak kuartal tiga (Q3)
2021. Berita melonjaknya harga minyak sawit sejak
September 2021 pun tidak membuat pemerintah
mengambil tindakan apa pun untuk mengantisipasi
dan mencegah kemungkinan kelangkaan minyak
goreng di Indonesia. Atas permasalahan tersebut,
penulis berkeyakinan bahwa beberapa langkah yang
dapat dilakukan oleh pemerintah adalah (i) lebih
tegas dan lebih gencar dalam menegakkan dan
mengawasi mata rantai distribusi komoditas pangan;
17
(ii) berlatih memiliki kapasitas untuk memprediksi
skenario tak terduga dan terburuk (seperti perang;
pandemi) dan mengambil tindakan pencegahan;
dan (iii) menjaga keseimbangan yang baik antara
produksi, kebutuhan pasar dalam negeri, serta
ekspor dan impor barang, guna menstabilkan harga
dan ketersediaan barang. EFF/SPU

Meski dalam aturan tersebut disebutkan proses
percepatan pendistribusian minyak goreng curah,
beberapa pelaku masih saja tidak mematuhi
kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan
terhentinya distribusi minyak goreng.16 Lebih lanjut,
meskipun perang Rusia dan Ukraina berkontribusi
signifikan terhadap kenaikan harga minyak goreng,
masalah produksi minyak sawit yang dapat

15. Peraturan yang telah diundangkan antara lain:
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil. [telah dicabut]
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Keterangan
Ekspor (SKE) Pangan Olahan untuk Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro,
dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.
6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic
Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021
tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.76 Tahun 2022 tentang Relaksasi Penerbitan Izin Edar
Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana.
16. Reni Lestari, “Distribusi Minyak Goreng Curah Macet, Menperin Sentil 24 Produsen”, Bisnis, diakses melalui https://ekonomi.bisnis.com/
read/20220412/257/1522237/distribusi-minyak-goreng-curah-macet-menperin-sentil-24-produsen pada 10 Mei 2022.
17. Peredaran dan perdagangan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 7 sampai 11 UU
mengatur distribusi. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendistribusian barang dapat dilakukan secara tidak langsung atau langsung
kepada konsumen melalui pelaku usaha distribusi. Undang-undang yang sama juga memuat larangan penerapan sistem skema piramida dalam
pendistribusian barang. Pasal 27 UU Perdagangan juga mengakomodir kelangkaan, yang menyatakan bahwa “dalam rangka pengendalian
ketersediaan, stabilisasi harga, dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan pokok, Pemerintah dapat menunjuk Badan
Usaha Milik Negara.” Selanjutnya Pasal 100 UU Perdagangan menetapkan bahwa Menteri mengangkat seorang pejabat pengawas di bidang
perdagangan yang salah satunya adalah kewenangan pejabat pengawas untuk mengawasi peredaran barang dan/atau jasa serta penyimpanan
barang kebutuhan pokok dan/atau barang kebutuhan pokok, pelanggaran kegiatan di bidang perdagangan, dalam hal ini pejabat pengawas
dapat merekomendasikan penarikan barang dari peredaran dan/atau pemusnahan barang, merekomendasikan penghentian kegiatan usaha
perdagangan, atau merekomendasikan pencabutan izin di bidang perdagangan. Tata niaga dan peredaran minyak goreng diatur dalam Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 505/MPP/KEP/10/1998 Tahun 1998 tentang Perdagangan dan Peredaran Minyak Goreng dan
Gula Pasir. Meski begitu, aturan ini sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan untuk diterapkan dalam situasi saat ini.
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PENINDAKAN HUKUM TERHADAP
PENIMBUNAN BAHAN PANGAN SEBAGAI
SOLUSI UNTUK MENCEGAH KRISIS PANGAN
DI INDONESIA

P

angan merupakan kebutuhan yang utama bagi
manusia. Kebutuhan mendasar ini diakui sebagai
hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara
berdasarkan undang-undang. Negara wajib untuk
menjaga dan mengimbangi ketersediaan pangan saat
ini dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.
Tidak tercapainya hal tersebut dapat menyebabkan
terjadinya kekurangan atau kelangkaan pangan.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka
prevalensi ketidakcukupan pangan (prevalence
of undernourishment/PoU) nasional tahun 2021
ialah sebesar 8,49%, naik 0,15 poin dibandingkan
tahun sebelumnya yang sebesar 8,34%.1 Angka
PoU ini sebenarnya sudah menunjukkan adanya
perbaikan pada 2018 dan 2019, tetapi meningkat
kembali pada 2020 akibat pandemi. Semakin tinggi
prevalensi ketidakcukupan pangan ini menunjukkan
semakin tinggi pula persentase penduduk yang
mengonsumsi makanan, tetapi kurang dari
kebutuhan energinya sehari-hari.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan
pangan, salah satunya jumlah penduduk yang tidak
sebanding dengan peningkatan hasil produksi
pertanian. Hal tersebut terjadi karena gagalnya panen
karena cuaca buruk dan beralihnya peruntukan
lahan pertanian menjadi lahan industri. Kelangkaan
pangan juga disebabkan oleh ulah manusia, terutama
oknum pedagang dan pengusaha, yang melakukan
penimbunan bahan pangan pokok.
Penimbunan diartikan sebagai kegiatan membeli
sesuatu dengan kuantitas yang banyak sehingga
barang tersebut berkurang di pasar dan menyebabkan
harga barang menjadi naik. Apabila harga tersebut
sudah naik baru kemudian barang tersebut dijual
kembali ke pasar dan yang menimbun barang-barang
ini meningkatkan keuntungan mereka secara artifisial
dan tidak adil. Penimbunan menyebabkan harga
bahan pangan di pasaran meningkat secara artifisial
ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini,
hukum penawaran dan permintaan terdistorsi oleh

1. Badan Pusat Statistik. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen), 2019-2021. https://www.bps.go.id/indicator/23/1473/1/prevalensiketidakcukupan-konsumsi-pangan.html. Diakses pada 26 April 2022.
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melanjutkan perbuatan menimbun atau menyimpan
pangan pokok tersebut.

beberapa entitas bisnis. Harga tidak secara akurat
mencerminkan volume barang yang diproduksi dan
siap dijual atau didistribusikan.
Penimbunan ini telah diatur sebagai suatu tindak
pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal
133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana
penjara paling lama 7 tahun atau denda paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha pangan
yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan
melebihi jumlah maksimal yang telah ditentukan
dengan maksud untuk memperoleh keuntungan
yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi
mahal atau melambung tinggi.
Selain itu, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan juga dapat
dijadikan dasar dakwaan terhadap oknum yang
melakukan penimbunan pangan. Beda halnya
dengan ketentuan Pasal 133, cakupan dalam Pasal
107 ini adalah pelaku usaha, yang tidak hanya
pelaku usaha pangan tetapi mencakup barang
kebutuhan pokok dan barang penting. Selain itu,
dalam Pasal 107, ancaman pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) tidak diberikan terhadap perbuatan yang
mengakibatkan harga barang menjadi mahal atau
melambung tinggi, melainkan perbuatan yang
dilakukan dalam keadaan harga telah melambung
tinggi. Perbedaan unsur ini mengakibatkan dua
pasal ini dapat dijadikan dakwaan kumulatif apabila
terdapat pelaku usaha pangan yang menimbun
atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah
maksimal yang mengakibatkan harga pangan pokok
menjadi mahal/melambung tinggi, kemudian setelah
harga menjadi mahal/melambung tinggi ia tetap
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Penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak
hanya dapat merugikan konsumen tetapi juga pelaku
usaha lainnya. Pelaku usaha lainnya menjadi sulit untuk
mendapatkan barang kebutuhan pokok dari produsen,
terlebih jika berada dalam satu sektor yang sama. Hal
ini mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha
tidak sehat dalam sektor usaha serta kepentingan
umum dan dapat ditindak tegas melalui UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Meski pemerintah telah membuat regulasi tersebut,
tetapi masih banyak ditemukan harga-harga
kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi, yang
antara lain disebabkan oleh kegiatan penimbunan.
Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran
penting dalam menangani kasus penimbunan barang
kebutuhan pokok. Salah satu pencegahannya adalah
menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Pada
saat terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat,
pemerintah perlu mendorong perusahaan swasta
maupun perusahaan negara untuk meningkatkan
jumlah produksi barang-barang kebutuhan
masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu
mengendalikan harga melalui berbagai kebijakan, salah
satunya melalui operasi pasar, terutama di daerahdaerah yang rawan akan kenaikan harga dan pada
waktu-waktu di mana kebutuhan konsumtif masyarakat
semakin tinggi. Operasi pasar ini berguna untuk
mencegah para spekulan menaikkan harga di atas
harga yang adil dan wajar. Operasi tersebut diharapkan
dapat menekan angka inflasi yang disebabkan oleh
kenaikan harga kebutuhan pokok. Tentunya kebijakan
yang dilakukan pemerintah tersebut perlu melalui
proses perencanaan dan pengawasan yang baik. Selain
itu, dari sisi regulasi, pemerintah perlu melakukan
identifikasi pelanggaran terhadap perbuatan
penimbunan. Hal tersebut dikarenakan regulasi
yang mengatur penimbunan komoditas pangan
tidak diperbarui dalam waktu yang lama, sementara
bentuk penimbunan pangan semakin kompleks dan
melibatkan banyak pihak. Hingga saat ini regulasi
terakhir yang berkaitan dengan penimbunan barang
adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang
yang masih bersifat umum. KBA/QSM

KIAT

DAMPAK KRISIS GLOBAL TERHADAP
KETAHANAN PANGAN INDONESIA DAN
BAGAIMANA MENANGANINYA

P

andemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19)
di Indonesia sudah berlangsung sekitar dua
tahun. Semenjak kasus pertama muncul pada
Maret 2020 hingga 12 Mei 2022, tercatat kurang
lebih 6.049.5411 masyarakat Indonesia terjangkit
COVID-19. Hal ini tentu berdampak terhadap
perekonomian di Indonesia, terlebih dengan
terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, yang
mengganggu upaya pemulihan ekonomi global,
yang sebelumnya sudah terpuruk akibat COVID-19.
Salah satu negara yang terkena dampak dari
krisis global ini adalah Sri Lanka yang mengalami
kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pangan.
Akibatnya, masyarakat Sri Lanka mengajukan protes
kepada pemerintah dan berujung pada kericuhan
yang sampai saat ini belum terselesaikan.2

Berkaca pada kondisi Sri Lanka itu, pemerintah
Indonesia diharapkan mengambil langkah tanggap
untuk mengantisipasi agar kerusuhan sipil tidak
terjadi di Indonesia. Apalagi Menteri Keuangan
Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan bahwa
proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
sebelumnya diramal 4,4 persen, turun menjadi 3,2
persen akibat konflik geopolitik.3
Konflik geopolitik berpengaruh terhadap ketahanan
pangan di Indonesia. Menurut data Global Food
Security Index (GFSI), ketahanan pangan di Indonesia
pada tahun 2021 melemah dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Pada 2020, GFSI mencatat skor
indeks ketahanan pangan di Indonesia mencapai
level 61,4. Namun, pada 2021, indeksnya turun

1. “Peta Sebaran Covid-19” diakses melalui https://covid19.go.id/peta-sebaran pada 12 Mei 2022.
2. “Kelangkaan Pangan dan Bahan Bakar Lumpuhkan Sri Lanka” diakses melalui https://www.dw.com/id/krisis-ekonomi-lumpuhkan-srilanka/a-61209481 pada 12 Mei 2022.
3. “Perang Rusia dan Ukraina Ganggu Upaya Pemulihan Ekonomi” diakses melalui https://www.suara.com/bisnis/2022/05/12/142935/perang-rusiadan-ukraina-ganggu-upaya-pemulihan-ekonomi pada 12 Mei 2022.
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menjadi 59,2. Indeks tersebut menjadikan ketahanan
pangan Indonesia tahun 2021 berada di peringkat
ke-69 dari 113 negara.4 Untuk mengatisipasi krisis
pangan di Indonesia, tentu saja kebijakan dari
pemerintah dibutuhkan, dan dengan demikian dapat
menanggulangi kelangkaan pangan sebagaimana
dialami oleh Sri Lanka.
Secara aturan, kebijakan penanganan krisis
ketahanan pangan di Indonesia telah tercantum
pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan (UU Pangan) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (PP Ketahanan Pangan).
Pangan berdasarkan UU Pangan didefinisikan
sebagai 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.5 Selanjutnya,
penanggulangan krisis pangan diatur dalam PP
Ketahanan Pangan Pasal 52 sampai Pasal 58.
Penanggulangan krisis pangan meliputi kegiatan: (a)

pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan
Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota; (b) mobilisasi cadangan pangan
masyarakat di dalam dan antardaerah; (c)
menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
(d) menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis
pangan dan pencemaran lingkungan.6
Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan
pengelolaan yang baik, yakni dengan membantu
petani, baik dari segi pengembangan hasil
pertanian, pemberian insentif dari pemerintah yang
dapat meningkatkan kesejahteraan petani, serta
pemberian pupuk dengan kualitas yang baik agar
hasil panen tumbuh dan berkualitas. Selanjutnya,
ketahanan pangan juga dapat dicapai dengan
partisipasi masyarakat, terlebih jika pemerintah
dapat memberikan penyuluhan, khususnya kepada
masyarakat di daerah terkait pengelolaan lahan
pertanian dengan mengandalkan teknologi yang
ada saat ini. Apabila hal itu dapat dilakukan dan
berjalan baik maka kita dapat memproduksi
produk pertanian yang unggul. Kebutuhan pangan
pun dapat tercapai secara nasional tanpa harus
mengandalkan produk impor. ALH/FMN

4. “Ketahanan Pangan Indonesia Melemah pada 2021” diakses melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/22/ketahananpangan-indonesia-melemah-pada-2021#:~:text=GFSI%20mencatat%20skor%20indeks%20ketahanan,ke%2D69%20dari%20113%20negara pada
12 Mei 2022.
5. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
6. “Penanggulangan Krisis Pangan Mengacu UU No. 18/2012 dan PP No. 17/2015” diakses melalui https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.
php/covid-19/regulasi-kebijakan/376-penanggulangan-krisis-pangan-mengacu-uu-no-18-2012-dan-pp-no-17-2015?start=2 pada 12 Mei 2022.
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