
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peningkatan kedaulatan pangan adalah bagian dari agenda pembangunan 

Nasional yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 

Tahun 2015-2019. “Kedaulatan Pangan dicerminkan pada kekuatan untuk 

mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: 1) 

ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam 

negeri; 2) pengaturan kebijakan pangan, dirumuskan dan ditentukan bangsa 

sendiri; 3) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan 

terutama petani dan nelayan”. “Arah kebijakan umum kedaulatan pangan adalah 

pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan 

produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya keamanan 

bahan pangan dan berkualitas dengan nilai gizi meningkat, serta meningkatnya 

kesejahteraan pelaku usaha terutama petani, nelayan dan pembudidaya ikan”
1
.  

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor pertanian dan seiring 

dengan upaya mencapai sasaran kedaulatan pangan, pemerintah sebagaimana 

disebut dalam Nota keuangan dan RAPBN 2016 menempuh beberapa kebijakan 

terkait areal tanam meliputi perluasan areal tanam, optimasi dan rehabilitasi lahan 

kritis serta kebijakan dalam sarana dan prasarana pertanian terutama 

pembangunan waduk dan jaringan irigasi, pengelolaan alat mesin pertanian dan 

fasilitas pupuk bersubsidi. Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu 

program pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan 

kedaulatan pangan sebagai bagian dari pembangunan nasional 2015-2019.  

Pupuk sebagai sarana produksi pertanian utama dalam kegiatan usahatani 

menuju tujuan ketahanan pangan. Kondisi perekonomian nasional mengakibatkan 

harga pasar pupuk tidak terjangkau oleh pelaku usahatani. Selain daripada itu 

rendahnya kemampuan daya beli petani terhadap harga pasar pupuk akan 

membuat perusahaan pupuk kesulitan menjamin kelangsungan usahanya dan 

kemampuannya memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Penerapan kebijakan 

subsidi terhadap pupuk dilakukan dalam rangka ketersediaan pupuk pada pelaku 

usaha tani yang tepat waktu, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, tepat jumlah dan 

tepat harga. Penerapan subsidi pupuk juga dilakukan dalam rangka meningkatkan 

daya beli input pertanian bagi pelaku usaha tani sehingga tujuan akhir peningkatan 

produksi pertanian dapat dicapai.  

Pengalokasian anggaran subsidi pupuk dilakukan dalam rangka mendukung 

ketahanan pangan nasional dan membantu petani mendapatkan pupuk dengan 

harga terjangkau. “Subsidi pupuk tetap diberikan dengan sistem tertutup melalui 

mekanisme rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Namun, mekanisme 

pemberian subsidi langsung kepada petani akan dilakukan secara bertahap”
2
. 

Penetapan subsidi dengan sistem distribusi tertutup pada pupuk dilakukan 

oleh pemerintah setelah melalui beberapa tahapan sistem subsidi. Setidaknya 

                                                
1 Buku Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 

Buku I. Agenda Pembangunan Nasional. page 199&202 
2  Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016. Buku II. Program Pengelolaan Subsidi. Page II.4-43 



 

2 

terdapat tiga periode subsidi berdasar sistem dan mekanisme distribusinya. 

Pertama, 1970-1978 melalui sistem rayonisasi antara importir dan produsen 

BUMN dan swasta, dimana importir berperan sekaligus sebagai distributor. Satu 

provinsi ataupun kabupaten bisa dilayani oleh lebih dari satu importir/produsen. 

Kedua, 1979-2001, sistem distribusi tunggal oleh PT. Pupuk Sriwijaya sebagai 

penanggungjawab tunggal, sekaligus distributor dan dapat melakukan subsidi 

silang (relokasi). Pada periode ketiga, 2002-saat ini, diterapkan rayonisasi antar 

produsen dalam negeri (BUMN) dan produsen dapat melakukan relokasi (subsidi 

silang). Distribusi dilakukan oleh distributor dan pengecer yang ditunjuk produsen 

di wilayah tanggung jawabnya. 

Sementara jika dilihat berdasarkan sistem subsidi dan sumber 

pembiayaannya, terdapat 4 periode subsidi. Periode pertama, 1970-1998, subsidi 

harga dengan sumber pembiayaan APBN. Terdapat dua jenis subsidi, yaitu 

subsidi dari PLN dan pupuk impor (1970-1973) serta subsidi harga pupuk yang 

berasal dari impor dan produksi dalam negeri (1973-1998). Periode kedua,1999-

2001, pemerintah memberikan subsidi harga bahan baku (gas) untuk pembuatan 

pupuk berupa Insentif Gas Domestik (IGD) kepada perusahaan produsen pupuk 

dengan harga gas US$ 1,3/MMBTU. Selisih antara harga gas yang dipasok ke 

produsen pupuk dan harga di pasaran ditanggung oleh pemerintah. Pada periode 

tersebut, sumber pembiayaan subsidi berasal dari APBN dan dana talangan PNBP 

Migas. Periode 3, 2003-2005 subsidi diberikan dalam bentuk kombinasi antara 

subsidi gas untuk pupuk urea dan subsidi harga untuk pupuk non urea. Subsidi gas 

dilakukan dengan memberlakukan ketentuan harga gas senilai US$ 1,0/MMBTU  

untuk produsen pupuk, sedangkan selisih harga dengan pasaran akan ditanggung 

oleh pemerintah. Subsidi harga pupuk non urea dihitung dengan formula 

pengurangan dari komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) ditambah Biaya 

Distribusi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sumber pembiayaan berasal 

dari APBN. Pada periode keempat, 2006-saat ini, subsidi pupuk diberikan dalam 

bentuk subsidi harga, yang dihitung dengan formula pengurangan komponen 

HPP+Biaya Distribusi dengan komponen HET. Sumber pembiayaan dari APBN 

(Kementerian PPN/Bappenas 2011). 

Nilai subsidi dari tahun ke tahun yang terus meningkat menunjukkan 

kebutuhan subsidi yang semakin besar. Jika pada tahun 1992 anggaran negara 

untuk membiayai subsidi pupuk hanya sekitar 175 miliar, maka pada APBNP 

tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi Rp39,48 triliun. Nota Keuangan dan 

RAPBN 2016 melaporkan subsidi pupuk yang disalurkan melalui BUMN 

produsen pupuk pada periode 2010-2014 mengalami kenaikan rata-rata 3,4 

persen. Peningkatan yang signifikan pada subsidi pupuk tahun 2015 dikarenakan 

terdapatnya alokasi pembayaran kurang bayar pada tahun-tahun sebelumnya. 

Anggaran subsidi pupuk pada tahun 2016 sebesar Rp 30.063,2 miliar, yang hanya 

dialokasikan untuk pembayaran subsidi tahun berjalan, merupakan anggaran yang 

cukup besar karena berkontribusi sebesar 37.4 persen dari nilai total subsidi non 

energi yang sebesar Rp 80.406,4 miliar. 

Anggaran subsidi pupuk yang cukup besar merupakan  investasi pemerintah 

yang diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome pertanian yang mampu 

meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani sekaligus mendukung 

upaya kedaulatan pangan.  Penyelenggaraan subsidi pupuk yang mencakup proses 

perencanaan hingga konsumsi pupuk di tingkat petani saat ini dilakukan oleh 
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pelaksana subsidi pupuk mulai dari penyusun kebijakan, pelaku produksi, 

distribusi sampai pada pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian BUMN, Kementerian 

Perdagangan (Kemendag), PT Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, pabrik pupuk, 

distributor, pengecer, kelompok tani dan petani adalah stakeholders yang terlibat 

dalam penyelenggaraan subsidi pupuk. 

Lembaga-lembaga yang diberi tanggungjawab menyelenggarakan subsidi 

pupuk menyusun kebijakan atau peraturan dalam rangka memandu pelaksanaan 

teknis subsidi sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan 

tersebut dikeluarkan bersama ataupun dilakukan secara parsial oleh masing-

masing lembaga sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kebijakan. Namun demikian 

seringkali kebijakan yang ditetapkan tersebut tidak mudah ataupun tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik di lapangan. 

Tersedianya alokasi anggaran pemerintah yang disiapkan untuk subsidi 

pupuk, banyaknya stakeholders yang terlibat dalam penyelenggaraan pupuk 

bersubsidi, serta terdapatnya kebijakan yang mengatur penyelenggaraan subsidi 

pupuk harus diimbangi dengan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan subsidi 

pupuk. Tujuan penyelenggaraan subsidi pupuk dalam menjamin ketersediaan 

pupuk secara tepat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, kemampuan daya beli 

input pelaku usaha tani serta peningkatan produksi pertanian juga perlu dianalisis 

ketercapaiannya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk 

yang berjalan lebih dari 50 tahun ini belum efektif.  Kinerja subsidi pupuk 

meliputi perencanaan, produksi, distribusi dan konsumsi pupuk bersubsidi  masih 

banyak kelemahan. Rachman (2009) menyoroti permasalahan utama kebijakan 

subsidi pupuk pada sisi perencanaan, distribusi dan pengawasan mencakup: 1) 

sistem penetapan alokasi pupuk dan akurasi data petani; 2) implementasi 

penyelenggaraan subsidi pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan (moral 

hazard); 3) penggunaan dosis pupuk tidak sesuai anjuran; 4) sistem distribusi 

tertutup yang belum optimal; dan 5) masih lemahnya pengawasan di lapangan. 

Lebih lanjut Rachman menganalisis bahwa keterbatasan anggaran belanja 

pemerintah dan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku kurang realistik 

merupakan permasalahan lain yang tidak kalah penting.  

Penetapan kebijakan subsidi pupuk membutuhkan  persetujuan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), karena dalam pelaksanaan kebijakannya memerlukan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu kondisi 

makroekonomi dan faktor politik akan mempengaruhi pelaksanaan dan kinerja 

subsidi pupuk. 

Efektivitas subsidi pupuk ditunjukkan oleh apakah pupuk bersubsidi sudah 

berhasil terdistribusi secara tepat. Syafa’at et al. (2006) menjelaskan 

ketidakefektifan kebijakan subsidi pupuk  ditunjukkan oleh tidak tercapainya azas 

6 tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga, tepat tempat dan 

tepat waktu.  
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Kebijakan subsidi pupuk bisa dinyatakan efektif jika pupuk yang sudah 

diproduksi dan didistribusikan tersebut bisa dibeli oleh petani sebagai pengguna 

pupuk bersubsidi. Darwis dan Supriyati (2013) menyebutkan bahwa kebijakan 

subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai tujuan antara yaitu meningkatkan 

kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis 

anjuran pemupukan berimbang sesuai lokasi. Namun sebagai suatu program 

subsidi dengan target yang sangat luas, subsidi pupuk menghadapi berbagai 

masalah. Setidaknya terdapat tiga masalah penting dalam program subsidi pupuk, 

yaitu penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, kesenjangan antara ketersediaan 

dan kebutuhan, dan bias sasaran/target (Susila 2010). Hasil penelitian lain 

menginformasikan bahwa petani yang mengelola lahan kurang dari 0,5 ha hanya 

menerima 40% dari total subsidi pupuk (Rachman dan Sudaryanto 2010).  

Kebijakan subsidi pupuk sebagai salah satu kebijakan pertanian yang 

diterapkan di sektor hulu disebut efektif jika mampu meningkatkan produksi 

pangan nasional sehingga berkontribusi positif pada kedaulatan pangan di 

Indonesia. Hasil analisis Susila dan Sinaga (2005) menyebutkan bahwa kebijakan 

subsidi input (pupuk) kurang efektif dalam mendorong peningkatan produksi dan 

produktivitas dibanding dengan kebijakan yang berkaitan dengan harga output.  

Pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk berdasarkan anggaran subsidi yang 

disediakan harus diukur efektivitasnya. Oleh karena itu ruang lingkup masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja subsidi pupuk? 

2. Apakah kebijakan subsidi pupuk sistem tertutup efektif ? 

3. Upaya apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan efektivitas subsidi 

pupuk? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup masalah yang disampaikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kinerja subsidi pupuk melalui analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi anggaran subsidi pupuk 

2. Menganalisis efektivitas subsidi pupuk di Indonesia 

3. Memberikan rekomendasi dalam rangka efektivitas subsidi pupuk. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang 

terkait dalam penyelenggaraan subsidi pupuk, terutama bagi : 

1. Para pengambil kebijakan (pemerintah), sebagai masukan dalam penetapan 

kebijakan subsidi pupuk 

2. Para pelaku bisnis pupuk subsidi (perusahaan dan pabrik pupuk, distributor, 

pengecer), terkait efektivitas di sektor produksi dan tataniaga pupuk 

3. Masyarakat penerima subsidi, terutama petani dalam rangka efektivitas 

penggunaan pupuk bersubsidi 
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4. Penulis, dalam rangka aplikasi ilmu yang diperoleh selama menempuh 

pendidikan di SB IPB dengan membuat laporan penelitian yang ilmiah dan 

sistematis 

5. Peneliti, sebagai masukan (data dasar) bagi penelitian lanjutan sesuai dengan 

bidangnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan ruang lingkup pelaksanaan kebijakan subsidi 

pupuk nasional pada periode lima tahun terakhir (2011-2015). Periode waktu lima 

tahun terakhir merujuk pada periode penerapan subsidi pupuk dengan sistem 

distribusi tertutup yang tidak mengalami perubahan.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series 

tahunan (2011-2015) beserta data cross section yang menunjukkan wilayah 

(provinsi). Informasi yang dikumpulkan terkait dengan data kinerja subsidi pupuk 

pada tahapan perencanaan, produksi, distribusi sampai konsumsi, yang melibatkan 

pemangku kepentingan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, PT 

Pupuk Indonesia dan anak perusahaannya, dan Badan Pusat Statistik. Data 

makroekonomi yang relevan juga dikumpulkan untuk analisis kinerja dan 

efektivitas subsidi pupuk. 

Penerima subsidi pupuk adalah petani di sektor tanaman pangan, 

perkebunan dan perikanan dengan jenis pupuk yang disubsidi meliputi pupuk urea, 

SP36, ZA, NPK dan organik. Hanya tiga dari enam tepat yang akan dianalisis 

pada penelitian ini, yaitu tepat jenis, tepat tempat dan tepat jumlah. Analisis 

terhadap produksi direpresentasikan pada produksi padi. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

Teori Subsidi dan Pengaruhnya terhadap Daya Beli Input dan Produksi 

Spencer dan Amos (1993) menjelaskan subsidi sebagai pembayaran yang 

dilakukan pemerintah  kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai 

tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi 

suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. 

Fogiel (1992) menjelaskan pemberian subsidi oleh pemerintah atas 

penjualan barang atau jasa akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual 

barang atau jasa tersebut sebesar subsidi per unit, sehingga fungsi penawarannya 

akan bergeser yang pada akhirnya keseimbangan pasar juga akan berubah. 

Dengan subsidi, terjadi kenaikan jumlah barang yang ditawarkan dan kenaikan 

jumlah permintaan. Gambar 1 menjelaskan pengaruh subsidi seperti yang 

digambarkan Fogiel. 

Berdasar gambar 1, pemberian subsidi akan menurunkan harga pupuk dari 

P0 ke P1. Akibatnya produsen akan meningkatkan jumlah pupuk yang diproduksi 

dengan menggeser kurva Supply pupuk ke kanan sehingga menaikkan jumlah 

penawaran dari Q0 ke Q1. Terjadi keseimbangan baru jumlah permintaan dan 
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