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Sampai sekarang, beras masih merupakan makanan pokok bagi 
sebaaian besar ~enduduk lndonesia vang beriumlah lebih dari 220 iuta iiwa. 
~ebuhhann~a dari tahun ke tahun ielah meningkat yang disebabkan oleh 
pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang 
menempatkan beras sebagai sumber karbohidrat utama. 

Berbagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan beras dari hasil 
kegiatan budidaya di dalam negeri telah banyak dilakukan, baik yang bersifat 
teknis budidaya maupun yang bersifat non-teknis budidaya. 

Puncak keberhasilan usaha ini terjadi pada tahun 1984 ketika pada saat 
itu lndonesia berhasil mencapai swa-sembada beras. Dunia mengakuinya dan 
FA0 memberikan penghargaan atas prestasi tersebut. Namun semua itu hanya 
bersifat momentum. Tahun-tahun berikutnya terjadi lagi ketidakseimbangan, 
dimana permintaan terhadap beras di dalam negeri lebih besar dibanding 
produksi beras nasional. 

Kabupaten lndramayu yang terletak di Pantai Utara Jawa Barat, 
rnerupakan salah satu kabupaten yang menyandang predikat lumbung beras 
nasional. Dengan areal sawah seluas 118.513 Ha dan jumlah petani yang 
rnencapai 505.110 orang, sejak awal kabupaten ini selalu mengikuti pasang 
surut dinamika perberasan nasional. Rata-rata produktivitas 10 tahun terakhir 
telah mencapai 70,76 KulHa Gabah Kering Pungut (GKP) di Musim Tanam 
rendengan dan 55,77 KulHa GKP di Musim Tanam kemarau. Rata-rata luas 
panen di Musim Tanam rendengan 110.914 Ha dengan produksi 784.842,43 ton 
GKP dan di Musim Tanam kemarau 79.425 Ha dengan produksi 442.953,ll ton 
GKP. Dengan demikian rata-rata produksi tahunan dalam 10 tahun terakhir 
adalah 1.227.795,54 ton GKP atau setara dengan 712.121.41 ton beras. Data 
diatas, jika diperhitungkan dengan kebutuhan konsumsi beras penduduk 
lndramayu yang berjumlah 1.585.368 jiwa (2000), yaitu sebesar 250.070,88 ton 
(dengan asumsi per kapita mengkonsumsi beras 160 kg per tahun), maka 
Kabupaten lndramayu menyumbang beras untuk stok nasional sebesar 
462.050,53 ton per tahun. 

Namun ha1 tersebut, bukan berarti tanpa masalah. Banyak masalah yang 
ditemui di dalam pelaksanaannya, baik yang bersifat teknis, struktural maupun 
kultural. 



Dilihat dari aspek bobot masalah secara relatif, dihubungkan dengan 
dampaknya terhadap peningkatan produktivitas, hambatan teknis menempati 
urutan teratas dalam penentuan Impact-point (BIPP lndramayu, 2000). 
Hambatan ini bermuara pada ketiadaan modal atau seringnya kredit produksi 
(Kredit UsahatanilKUT) datang terlarnbat, sehingga penerapan teknologi 
anjuran tidak bisa diierapkan secara utuh. Bahkan karena sering datang 
terlambat, KUT bukannya membantu petani tetapi seringkali menjadi beban bagi 
petani. 

Melihat keadaan yang demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten 
lndrarnayu dituntut untuk melakukan sesuatu agar dapat membantu petani padi 
yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat lndramayu. Setelah melalui 
diskusi diantara instansi terkait dengan memperhatikan masukan dari 
petwakilan petani, tersusunlah konsep Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Pola 
lndramayu yang pada dasarnya adalah penyediaan kredit produksi bagi petani 
padi pada waktu yang tepat dan membantu pemasaran pada waktu panen. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah, memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan Pembangunan di 
daerah, khususnya kabupaten. Demikian juga halnya dengan Pembangunan 
Pertanian Tanaman Pangan di Kabupatqn Indramayu. Pelaksanaan pemberian 
kredit program untuk budidaya padi pasca Kredii Usahatani (KUT) yang 
menggunakan Skim Kredlt baru yaitu Kredit Ketahanan Pangan (KKP) temyata 
berjalan tersendat-sendat. 

Kredit Ketahanan Pangan untuk Padi yang merupakan salah satu skim 
kredit program yang diluncurkan oleh Pemerintah, didasarkan atas Keputusan 
Menteri Keuangan N~mor  345/KMK.01712000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang 
Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Menteri Pertanian Nomor 
3991KptslBM.5301812000 tanggal 22 t gust us 2000 tentang Petunjuk Teknis 
Pemanfaatan Skim Kreda Ketahanan Pangan, mulai diberlakukan sejak tanggal 
22 Agustus 2000. Namun sampai menjelang akhir Tahun 2001, kredit ini hGya 
sedikii sekali terealisir yang disebabkan karena hal-ha1 tersebut diatas. 

Disisi lain, membantu petani yang merupakan mayoritas masyarakat 
lndramayu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Konsep Kredit 
Ketahanan Pangan Padi Pola Indramayu, yang aturannya secara rinci 
dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis yang telah diietapkan dengan 
Keputusan Bupati lndramayu Nomor 794 A Tahun 2001 tanggal 3 September 
2001, memiliki tiga pilihan sumber pendanaan yang dapat ditawarkan untuk 
dapat mendanai Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Padi yaitu : 
1. Dana yang bersumber dari APBD; 
2. Dana yang berasal dari pinjaman Pernerintah Daerah kepada perbankan 

dengan jaminan APBD; 
3. Dana yang berasal dari Bank yang ingin ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Padi Pola Indramayu. 
Masing-masing sumber pendanaan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan 
untuk dapat direalisasikan. 



Dari hasil analisa finansial pengembangan KKP Padi Pola Indramayu, 
dapat diambil kesimpulan bahwa, jika dana berasal dari APBD kabupaten yang 
bersangkutan, ternyata NPV pada tahun pertama dan kedua adalah positif 
sedangkan pada tahun-tahun berikutnya negatif. Selanjutnya jika dana APBD 
tersebut dianggap sebagai pinjaman, maka Pay Back Period yang dilakukan 
Pemerintah Daerah adalah 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan. Jika dana 
berasal dari pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga (khususnya 
perbankan), NPV Bank adalah 112, Pay Back Periode yang dilakukan 
Pemerintah Daerah adalah 4 tahun 2 bulan 15 hari. Selain itu pihak 
Pemerintah daerah juga diuntungkan'karena dana APBD nil yang digunakan 
untuk rnembayar pinjaman kepada Bank tidaklah sebesar Rp. 5 Milyar, tetapi 
hanya Rp. 3,s Milyar. Jika dana berasal dari dana Bank yang bersangkutan, 
NPV pada tahun pertama dan kedua positif sedangkan NPV pada tahun-tahun 
berikutnya negatif. NPV positif tersebut terjadi pada saat besarnya subsidi 
bunga 2 8 % dan NPV negatif terjadi pada saat subsidi bunga < 8 %. 

Agar program ini bisa diaplikasikan disarankan agar Pemerintah Qaerah 
Kabupaten lndramayu bersama-sama dengan pihak DPRD lndrarnayu dan 
pihak Perbankan hendaknya segera mengambil sikap untuk melakukan 
tindakan nyata dalam membantu petani padi. Selanjutnya disarankan kepada 
petani sebagai pelaku budidaya hendaknya rnulai mengambil sikap untuk rnulai 
menabung agar pada saatnya mereka terbebas dari ketergantungan terhadap 
bantuan pinjaman dari pihak lain dalam berusahatani padi. 

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam memilih sumber pendanaan 
bagi program KKP Padi Pola lndramayu adalah bahwa sumber pendanaan yang 
layak dipilih adalah pertarna, dengan resiko paling rendah dan rnenguntungkan 
semua pihak adalah dana yang berasal dari pinjaman Pemerintah Daerah 
kepada pihak ketiga (dalarn ha1 ini perbankan), kedua dengan resiko harus 
menyisihkan dana APBD yang berarti harus menggeser kepentingan lain yang 
harus didanai dari APBD adalah dana yang dianggarkan melalui APBD 
sedangkan ketiga dengan resiko harus memberikan subsidi bunga mulai tahun 
ketiga, yang dianggarkan melalui APBD adalah dana yang berasal dari Bank 
yang bersangkutan. 




