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Walaupun pemerintah pada tahun 2008 ini telah 
mengucurkan dana sebesar Rp 11,53 triliun (dari 
pagu anggaran Rp 15,18 triliun) untuk subsidi pupuk, 
namun petani pangan yang seharusnya menikmati 
pupuk bersubsidi tersebut masih selalu saja kesulitan 
untuk mendapatkannya.   

Kelangkaan dan kemahalan harga masih selalu 
menjadi isu yang menggelisahkan petani pangan 
setiap awal musim tanam, saat pupuk sangat 
dibutuhkan.  Persoalan ini selalu berulang dari tahun 
ke tahun.  Bagaikan lingkaran setan yang tidak dapat 
diputus, atau mungkin juga karena tidak ada 
keinginan yang kuat untuk memutuskannya? 

Disparitas harga antara pupuk bersubsidi (Rp 1.200 
per kilogram) dengan harga pupuk non-subsidi (Rp 
5.500 per kilogram) merupakan faktor utama yang 
memicu terjadinya penyelewengan penggunaan 
pupuk bersubsidi.  Memperdagangkan pupuk 
bersubsidi dengan harga pasar, membuka peluang 
keuntungan berlipat ganda bagi pelakunya, tapi jelas 
tindakan ini telah merampas hak para petani 
tanaman pangan. 

Pihak Kepolisian RI mensinyalir paling tidak ada tujuh 
modus penyelewengan pupuk bersubsidi, yakni 
melakukan penimbunan, mengganti kemasan pupuk 
bersubsidi dengan pupuk non-subsidi, penyebaran isu 
kelangkaan pupuk, perdagangan antar-pulau, 
penyelundupan fisik dan administrasi, pemalsuan 
kuota kebutuhan, serta pergeseran stok dari daerah 
yang harganya murah ke daerah dengan harga yang 
lebih tinggi. 

Kesemua bentuk penyelewengan tersebut bermuara 
pada keuntungan berlipat ganda bagi para pelanggar 
hukum ini dan kesengsaraan bagi petani pangan.  
Selain itu, tentu juga akan berpengaruh terhadap 
upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi 
pangan nasional.  Tindakan hukum yang lunak atas 
pelanggaran ini, tidak akan menimbulkan efek jera 
bagi pelakunya. 

Penanggulangan penyelewengan pupuk bersubsidi 

tidak mudah dan sederhana.  Selain disparitas harga 
yang tinggi menjadi pemicu utamanya, pengguna 
pupuk selain petani pangan yang berpotensi untuk 
jadi penadahnya juga sangat banyak dan beragam. 

Pupuk bersubsidi ternyata tidak hanya diselewengkan 
untuk digunakan pada budidaya tanaman 
perkebunan, tetapi juga telah diselewengkan 
penggunaannya oleh beberapa industri, termasuk 
industri kayu lapis, lem, peternakan, dan batik. 

Pada rapat khusus membahas masalah kelangkaan 
pupuk antara Pimpinan DPR dengan Pemerintah 
tanggal 26 November 2008, Wakapolri melaporkan 
bahwa pihak Polri telah menerima informasi dari 
Kepolisian Malaysia mengenai masuknya pupuk 
bersubsidi dari Indonesia.   

Sebenarnya pada pertengahan tahun ini, seorang 
penasehat salah satu organisasi tani nasional juga 
telah menginformasikan bahwa beliau menemukan 
pupuk bersubsidi asal Indonesia di perkebunan sawit 
di Malaysia.  Ini berarti, pemerintah Indonesia telah 
‘mensubsidi’ pengusaha perkebunan di Malaysia.   

Sangat ironis memang.  Kebijakan subsidi pupuk ini 
sesungguhnya tidak hanya membebani anggaran 
pemerintah, tetapi juga menjadi beban bagi BUMN 
yang menangani produksi pupuk, karena pemerintah 
membeli dari pabrik dengan harga Rp 2.200 per 
kilogram, mensubsidi sebesar Rp 1.000 per kilogram, 
sedangkan harga pupuk non-subsidi mencapai Rp 
5.500 per kilogram.  Berarti pabrik pupuk kehilangan 
peluang untuk memperoleh pendapatan Rp 3.300 
per kilogram. 

Banyaknya celah bagi pelaku penyelewengan pupuk 
bersubsidi telah menimbulkan keinginan untuk 
mengubah pola subsidi untuk sarana produksi 
pertanian ini.  Alternatif kebijakan yang 
dipertimbangkan adalah melakukan subsidi langsung 
kepada petani sebagai konsumen dan tidak lagi 
mensubsidi pabrik pupuk sebagai produsen.   

Walaupun sebagai akibat kebijakan ini tentunya 



harga pupuk di pasar akan lebih tinggi, tetapi jika 
kemahalan harga tersebut bisa ditutupi dari dana 
subsidi langsung, maka pupuk tetap akan terjangkau 
oleh petani. 

Subsidi langsung kepada petani dapat dilakukan 
dalam bentuk dana tunai, kupon (voucher), atau 
menggunakan kartu pintar (smart card).  Kebijakan 
subsidi langsung ini juga tidak dapat dijamin akan 
bebas penyelewengan.   

Dana tunai yang diterima petani tidak dapat dijamin 
seratus persen akan digunakan untuk pembelian 
pupuk.  Apalagi jika petani dihadapkan pada pilihan-
pilihan yang sulit, misalnya karena kebutuhan 
mendesak akan pangan pokok, biaya 
pengobatan/kesehatan, atau biaya pendidikan anak. 

Kupon pupuk juga selalu dapat diakali untuk diperjual 
belikan, atau petani palsu akan dibina  menjadi 'joki' 
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk 
memperoleh kupon subsidi pupuk.  Jatah kupon 
pupuk perlu dialokasikan berdasarkan luas lahan 
pertanian tanaman pangan yang perlu mendapat 
subsidi, dan tidak berdasarkan jumlah individu 
petani.   

Kartu pintar juga tidak akan menjadi pintar jika tidak 
didasarkan atas data yang akurat tentang individu 
petani yang patut menerima subsidi, luas lahan dan 
intensitas tanam, serta jenis komoditas yang 
dibudidayakan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain butuh investasi modal untuk membangun 
infrastrukturnya, penggunaan kartu pintar tetap perlu 
diawasi dengan ketat serta diikuti dengan tindakan 
yang tegas jika terjadi penyelewengan. 

Walaupun kebijakan subsidi yang diarahkan pada 
produsen pupuk telah terbukti tidak efektif 
membantu petani pangan, terindikasi dari banyaknya 
jenis dan besarnya volume penyelewengan; langkah 
pengalihan subsidi agar langsung kepada petani juga 
perlu dipersiapkan dengan matang.  Perlu didahului 
dengan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan 
edukasi kepada petani calon penerima. 

Kesiapan infrastruktur pendukung perlu 
dimatangkan.  Produk hukum untuk menjadi 
landasan kebijakan ini perlu disiapkan.  Dedikasi dan 
ketegasan aparatur pengawasannya perlu pula 
dimantabkan.  Persiapan yang matang akan selalu 
diperlukan sebagai modal awal untuk menuju 
keberhasilan implementasi kebijakan. 

Satu hal penting yang selalu perlu diingat adalah 
bahwa membantu petani dalam memproduksi 
pangan pada dasarnya juga bermakna membantu 
setiap individu masyarakat termasuk diri kita sendiri 
agar selalu terjamin pasokan pangan untuk dapat 
bertahan hidup.   

 


