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ABSTRACT

Indonesia is one of the most populated country in the world, with the
major producer of agricultural products. The most Indonesian food crops
product are such as rice, corn and soybean. Soybean is the most potential
produt among those products as the major source of protein supply for
Indonesia. Since it is classified as inexpensive protein source, soybean has
known and used in some indonesian food varieties since a long time ago.
However, the agriculture importance declined and effecting the number of
soybean produced. In order to fulfill the high domestic demand of soybean,
government has imported it from the other countries such as United States,
Argentina, Brazil, and China. According to the United States Department of
Agriculture, Indonesia is the country with the most potential market for US
soybean export. The US’ soybean products then has dominated the Indonesian
domestic market. The US’ soybean domination then cause the decline of the
domestic soybean’s quantity. The 54 percent’ US domination in Indonesian
market becomes the challege for the other countries’ soybean producers. This
research aims to analyze what are the factors of US domination in
Indonesian’s soybean market. Based on the data and information provided
which has been analyzed by the appropriate theories, then leads to the finding
that the US efforts in increasing the economy through the agriculture aspect
becomes the factor of the domination. That is as the US policies of
agriculture. The hypothesis of this research is the US soybean domination is
becaused by the subsidies for its farmers which is given by the government
that makes the price of American soybean is cheaper than the domestic one.
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Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia,
yakni mencapai 237,6 juta jiwa.1 Dengan angka pertumbuhan yang tinggi, yakni mencapai
1,49 % per tahun, menjadikan negara agraris tersebut sebagai negara dengan jumlah
penduduk terbesar keempat di dunia. 2 Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia pada
akhirnya mempengaruhi besarnya sumber-sumber pangan yang harus disediakan.3

Guna memenuhi ketersediaan pangan negara, Pemerintah Indonesia, selain
mengusahakan pertumbuhan produktivitas pertanian nasional juga mendatangkan bahan-
bahan pangan dari pasar internasional. Hal ini dikarenakan adanya beberapa komoditas
sumber pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia namun mempunyai tingkat
produksi yang rendah dan bahkan sulit tercukupi jika hanya mengandalkan produktivitas
dalam negeri. 4 Selain itu, impor yang dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain juga
dikarenakan masyarakat Indonesia yang belum bisa menerima diversifikasi pangan dengan
begitu mudah dan cepat.5

Salah satu bahan pangan yang masih didatangkan dari pasar luar negeri hingga saat
ini karena tingginya permintaan kebutuhan dalam negeri adalah kedelai, meski kedelai bukan
merupakan salah satu bahan pangan utama dan bukan pula tanaman asli Indonesia. 6

Kebutuhan kedelai Indonesia pada periode akhir 1990 hingga tahun 2000 rata-rata mencapai
sekitar 2,1 juta ton pertahun.7 Kebutuhan tersebut sebagian besar digunakan untuk mencukupi
sumber bahan pangan protein nabati masyarakat, dan sisanya dimanfaatkan untuk memenuhi
protein nabati peternakan.8 Sama halnya dengan manusia yang selalu membutuhkan sumber-
sumber makanan, ternak, terutama ternak unggas, juga membutuhkan kedelai untuk
mencukupi kebutuhan gizinya.9

Besarnya kebutuhan kedelai di Indonesia pada kenyataannya tidak diimbangi dengan
jumlah produksi kedelai nasional, yang hanya mencapai 1,2 juta ton per tahun, dengan rata-
rata produktivitas kedelai yang hanya sebesar 1,19 ton per hektar.10 Oleh karena itu, impor
kedelai merupakan solusi terakhir yang digunakan pemerintah untuk menutup kekurangan
kebutuhan kedelai masyarakat Indonesia. Banyaknya kedelai impor yang masuk di pasar

1 Berdasarkan pada sensus penduduk 2010 oleh BPS.
2 BPS, “Jumlah Dan Distribusi Penduduk” (2010). http://sp2010.bps.go.id/index.php (diakses pada 3 September

2012).
3 Jaegopal Hutapea, “Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian

Indonesia” (2006): 2.
http://bto.depnakertrans.go.id/download/Jurnal/01%20KETAHANAN%20%20PANGAN%20%20DAN
%20TEKNOLOGI%20%20PRODUKTIVITAS.doc (diakses pada 24 Agustus 2012).

4 Hutapea, “ketahanan Pangan dan Teknologi,” 4.
5 Mewa Ariani, "Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan" Dalam:

Suradisastra dkk (Penyunting). Diversifikasi Usahatani Dan Konsumsi: Suatu Alternatif Peningkatan
Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. Monograph Series 27 (2006): 118-121.
http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Mono27-7 (diakses pada 12 Desember 2012).

6 Bahan pangan utama penduduk Indonesia adalah beras, jagung, dan umbi-umbian. Kedelai merupakan bahan
baku olahan produk tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekunder, seperti
lauk yang disajikan sebagai pendamping makanan utama. Lihat Arani “Diversifikasi Konsumsi Pangan”

7 Diolah dari http://www.bps.go.id/tnmn_pgn.php?eng=0, 2012.
8 Hutapea, “Ketahanan Pangan dan Teknologi,” 3.
9 Hewan ternak seperti unggas dan sapi juga membutuhkan kedelai untuk memenuhi kebutuhan protein

tubuhnya. Akan teteapi kedelai yang digunakan adalah bungkilnya, atau ampas kedelai yang telah
diambil lemaknya. Lihat: “Bahan Pakan Ternak untuk Ayam Layer Petelur,”Agroyasa,
http://www.agroyasa.com/bahan-pakan-ternak-untuk-ayam-layer-petelur/ (diakses pada 27 Desember
2012).

10 Hutapea, “Ketahanan Pangan dan Teknologi,” 16.
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Indonesia secara umum menyebabkan penurunan produksi kedelai lokal dan turunnya daya
saing kedelai lokal.11

Grafik I.1 Volume Impor Kedelai Indonesia

Sumber: Diolah dari BPS, http://www.bps.go.id/tnmn_pgn.php?eng=0, 2012.

Berdasarkan pada Grafik I.1 di atas, jumlah kedelai yang masuk ke pasar domestik
Indonesia mengalami peningkatan tajam setelah tahun 1998, dan mencapai titik tertinggi pada
tahun 1999, seiring dengan besarnya permintaan pasar akan kedelai. Rata-rata impor kedelai
pada periode tersebut adalah mencapai 1,3 juta ton pada tahun 1999. Kondisi tersebut antara
lain dipengaruhi oleh adanya krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, yang kemudian
menyebabkan produksi kedelai nasional menurun, serta kekeringan di Indonesia sehingga
masyarakat cenderung memanfaatkan lahan tidur untuk menanam jagung dan kalah bersaing
dengan kedelai impor.12

Di pasar kedelai dunia, perdagangan biji-bijian tinggi protein dikuasai oleh negara-
negara dengan produktivitas besar seperti Amerika Serikat (AS),13 Brazil, Argentina, Cina,
India.14 Selama kurun waktu empat tahun, yakni tahun 1999 hingga tahun 2003, kelima
negara tersebut telah menyumbangkan tidak kurang dari 97% produksi kedelai dunia. AS
menjadi negara produsen utama dengan share hasil kedelai ke pasar internasional yang
mencapai 47%, yang kemudian diikuti oleh Brazil  sebesar 20%, Argentina 13%, Cina 9%,
dan lainnya 11%.15

Di pasar Indonesia, pasokan kedelai impor antara lain diperoleh dari beberapa negara
seperti AS, Argentina, Brazil, Malaysia, dan India. Pasokan kedelai impor Indonesia paling
banyak didominasi oleh kedelai yang berasal dari AS. Negara tersebut menguasai lebih dari
setengah dari keseluruhan perdagangan kedelai di Indonesia dengan share sebesar 72%,
diikuti oleh Argentina 11%, Brazil 6%, Malaysia 4%, India 1% dan lainnya sebesar 6%.16

11 P. Simatupang, Marwoto dan Dewa K.S. Swastika, “Pengembangan Kedelai dan Kebijakan Penelitan di
Indonesia” Lokakarya Pengembangan Kedelai di Lahan sub-Optimal (2005): 2-6.
http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Anjak_2005_IV_10.pdf (diakses pada 12 Desember 2012).

12 Hutapea, “Ketahanan Pangan dan Teknologi,” 22.
13 Untuk alasan efisiensi kata, penulisan Amerika Serikat selanjutnya ditulis dengan AS.
14 Diolah dari http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx (diakses pada 2 Januari 2013).
15 Diolah dari http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx (diakses pada 2 Januari 2013).
16 Diolah dari http://www.soystats.com dan http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx (diakses pada 3

September 2012).
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AS merupakan salah satu negara yang selalu konsisten mengekspor pasokan
kedelainya ke luar negeri, tanpa terkecuali ke pasar Indonesia.17 Hal ini diperkirakan oleh
besarnya produksi kedelai AS, sementara kebutuhan dalam negeri tergolong rendah.
Perbandingan jumlah produksi kedelai di AS dengan kebutuhannya dapat dilihat pada Tabel
I.1 berikut:

Tabel I.1 Perbandingan Jumlah Produksi dan Kebutuhan Kedelai AS

(1000 ton)

Tahun Produksi Kebutuhan
1996 64.780 39.080
1997 73.190 43.470
1998 74.610 43.280
1999 71.940 43.140
2000 75.390 43.280
2001 78.680 46.270

Sumber: diolah dari http://www.soystats.com (diakses pada 3 September 2012).

Merujuk pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata produksi kedelai AS setiap
tahunnya sebesar 72 juta ton. Sementara itu, setiap tahunnya, AS hanya membutuhkan
sedikitnya 43 juta ton kedelai. Besarnya produksi AS akan kedelai yang berbanding terbalik
dengan kebutuhan domestik mendorong negara tersebut untuk mengekspor hasil produksinya,
termasuk ke pasar Indonesia. Share ekspor kedelai AS yang begitu besar ke Indonesia, yang
mencapai 72% dari seluruh kedelai impor yang ada di Indonesia, mampu membantu
Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan kedelai di negaranya. Selain mampu
mendominasi dari eksportir negara lainnya.

Dari segi kualitas, kedelai AS pada dasarnya berbeda dengan kedelai lokal, di mana
keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut Maman
Suparman, salah seorang ahli pertanian, kedelai lokal unggul dari kedelai AS dalam hal
bahan baku pembuatan tahu. Rasa tahu lebih lezat, rendemennya pun lebih tinggi. Selain itu,
resiko terhadap kesehatan cukup rendah karena bukan benih transgenik, berbeda dengan
kedelai AS. Meski demikian, sebagai bahan baku tahu, kedelai lokal memiliki kelemahan,
terutama untuk bahan baku tempe. Penyebabnya, ukuran kecil atau tidak seragam dan kurang
bersih. Selain itu, kulit ari kacang sulit terkelupas saat proses pencucian kedelai, dan proses
peragiannya pun lebih lama. Setelah berbentuk tempe, proses pengukusan lebih lama
empuknya, bahkan bisa kurang empuk.

Sejalan dengan Maman Suparman, seorang ahli gizi dan pengamat tempe Indonesia
asal Inggris, Jonathan Agranof, menyatakan bahwa secara umum produk kedelai dari
Indonesia lebih baik daripada kedelai impor asal AS.

“Keunggulan kedelai Indonesia adalah tidak modifikasi genetik, organik,
rasa kedelainya enak, dan air rendaman kedelainya pun jernih. Australia dan
negara-negara di Eropa enggan mengimpor kedelai dari AS karena faktor

17 Indonesia sendiri menduduki peringkat delapan negara tujuan ekspor Amerika Serikat berdasarkan pada data-
data USDA. Lihat http://www.fas.usda.gov/wap_arc.asp (diakses pada 3 September 2012).
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genetik modifikasi (GM), yang mempunyai dampak negatif pada
kesehatan.”18

Kedelai dari AS kendati memiliki beberapa kekurangan akan tetapi pasar kedelai
impor di Indonesia masih didominasi oleh AS. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan-kenyataan
yang telah diungkapkan di atas. Fakta-fakta tersebut juga mendorong munculnya pendapat
terkait kapabilitas negara Indonesia sebagai negara agraris yang masih mengandalkan
pertanian sebagai tumpuan kehidupan bagi sebagian besar penduduknya, khususnya
peningkatan tajam impor kedelai pada tahun 1999.19 Berdasarkan latar belakang tersebut,
penulis pada akhirnya terdorong untuk melakukan penelitian mengenai dominasi kedelai
impor asal AS di Indonesia. Melalui penjelasam, maka timbulah pertanyaan mengapa AS
mendominasi perdagangan kedelai di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan
merkantilisme. Asumsi dasar pemikiran merkantilisme menyatakan bahwa aktivitas ekonomi
seharusnya tunduk pada tujuan utama dalam pembangunan negara yang kuat, yang berarti
ekonomi sebagai instrumen politik bagi negara.20 Merkantilisme memandang perekonomian
internasional sebagai arena konflik antar kepentingan nasional yang bertentangan, tidak
menentu dan tidak aman, daripada sebagai wilayah kerjasama yang saling menguntungkan
dan berlaku prinsip zero-sum game, di mana keuntungan bagi negara satu merupakan
kerugian bagi negara lain.21

Menurut merkantilisme, negara merupakan aktor utama yang memiliki wewenang
dalam menentukan arah dan melaksanakan kebijakan perekonomian sepenuhnya.22 Menurut
The Political Economy of International Relations karya Gilpin (1987), terdapat dua macam
bentuk merkantilisme dalam hal persaingan ekonomi antarnegara. 23 Pertama adalah
merkantilisme agresif (malevolent merchantilism) yang bermakna bahwa eksploitasi
perekonomian negara dilakukan dengan kebijakan ekspansi keluar. Sebagai contoh adalah
imperialisme yang lebih menekankan pada aspek politik-militer guna meningkatkan
perekonomian negara.24

Merkantilisme yang kedua adalah merkantilisme bertahan atau dikenal pula dengan
merkantilisme ramah (benign merchantilism), di mana negara memelihara kepentingan
ekonomi nasionalnya dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan keamanan nasionalnya.
Benign mercantilism berkembang dalam lingkungan ekonomi internasional yang tidak aman
dan percaya bahwa interdependensi berbeda-beda diantara negara-negara. 25 Ide
merkantilisme tersebut diadaptasi kembali oleh negara-negara kapitalis dewasa ini, yang
kemudian dikenal sebagai merkantilisme baru (neomerkantilisme). 26 Ciri utama negara
neomerkantilis adalah menjaga surplus perdagangan internasional semaksimal mungkin dari

18 Dewi Mardiani, “Pakar: Kedelai Indonesia Lebih Baik dari Impor.” Republika Online, 25 Juli 2012, dalam
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/07/25/m7q0vk-pakar-kedelai-indonesia-lebih-baik-
dari-impor (diakses pada 6 Agustus 2012).

19 Hutapea, “Ketahanan Pangan dan Teknologi.”
20 Robert Jackson and George Sorensen, Introduction to International Relations (New York: Oxford University

Press 1999), 175-216.
21 Jackson dan Sorensen, Introduction to International Relations, 214.
22 Jackson dan Sorensen, Introduction to International Relations, 175-216.
23 Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations. (Princeton, NJ: Pricenton University Press,

1987), 31-33.
24 Jackson dan Sorensen, Introduction to International Relations, 232.
25 Gilpin, The Political Economy,180.
26 David N. Balaam dan Michael Vaseth, Introduction to International Political Economy, 4th ed. (New Jersey:

Prentice Hall, 2008), 21-36.
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transaksi internasional dalam bentuk proteksi, untuk mempertahankan kekayaan dan bertahan
dari perilaku neomerkantilis jinak bangsa lain.27

Proteksionisme merupakan salah satu upaya suatu negara untuk merumuskan
kebijakan ekonomi sedemikian rupa dalam rangka melindungi perekonomian domestik dari
dominasi produk-produk asing. 28 Menurut Frederich List (1789-1846), seorang ekonom
Jerman, bahwasannya kepentingan negara-negara industri maju sangat sesuai dengan prinsip
perdagangan bebas yang mengharuskan negara lain untuk berdagang dengan meraka, namun
bagi negara-negara yang belum maju industrinya, proteksionisme merupakan kebijakan yang
sangan diperlukan untuk memacu industri di dalam negeri dalam berkompetensi dengan
pihak asing.29

Berdasarkan penjelasan di atas, AS menempatkan bidang pertanian sebagai bidang
yang belum tumbuh, sehingga pemerintah AS dengan berbagai upaya melindungi petani
domestik dari aliran produksi pertanian negara lain. Salah satu contoh proteksi30 pertanian
yang dilakukan AS pada Indonesia saat ini adalah pemberian subsidi ekspor31 bagi para
importir kedelai dari AS di Indonesia dalam bentuk GSM-102. AS menggunakan instrumen
subsidi kredit ekspor GSM-102 dalam bentuk bunga rendah, dan periode pembayaran yang
lebih lama, termasuk di dalamnya penjaminan kredit dan asuransi kredit ekspor.32 Subsidi
tersebut diberikan guna menjaga stabilitas kedelai domestik AS dari kerugian mengingat
produksi kedelai AS yang sangat besar.33

Negara merkantilis ramah berupaya untuk meminimalisasi ketergantungan pada
negara lain, namun berupaya membuat negara lain bergantung padanya.34 Ketergantungan
terhadap negara lain diminimalisasi dengan melakukan proteksi yang bertujuan untuk
menjaga keuntungan yang telah didapatkan sebelumnya. Tindakan tersebut pada akhirnya
menyebabkan negara lain yang telah mendapatkan produk hasil komoditas bersubsidi akan
selalu ingin mendapatkan barang murah tersebut.

Modal (capital) dalam ilmu ekonomi mempunyai konsep dan pengertian yang
berbeda-beda tergantung dari penggunaan dan aliran pemikiran yang digunakan.  Menurut
Baker dalam Bambang Riyanto, modal ialah barang-barang kongkrit yang masih ada dalam
rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli
atau nilai tikar barang-barang itu yang tercatat disebelah kredit.35

Susan Irawati (2006) mengartikan modal sebagai kumpulan dari barang-barang
modal, yaitu semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi

27 David N. Balaam dan Michael Vaseth, Political Economy, 21-36.
28 Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional (Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 58.
29 Hadiwinata, Politik BisnisInternasional, 60.
30 Hanya saja proteksi yang dilakukan lebih sopan dan melalui kebijakan-kebijakan yang bersifa non-ekonomi.

Misalnya, tuntutan negara-negara barat agar eksportir yang diprioritaskan adalah mereka yang
memperhatikan kelesatian alam (setiap produk harus memiliki green label) dan hak asasi manusia
(memberi upah dan jam kerja yang layak). Lihat Bambang Wijayanto dan Aristanti Vidyaningsih, 51-56.

31 Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor dan konsumen bahkan
masyarakat dalam bidang tertentu.Misalnya untuk mencegah penurunan dari industri (misalnya, sebagai
hasil dari operasi yang tidak menguntungkan terus menerus) atau kenaikan harga produknya atau hanya
untuk mendorong untuk mempekerjakan tenaga kerja yang lebih (seperti dalam kasus subsidi upah).
Contohnya adalah subsidi ekspor untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi pada beberapa bahan
makanan untuk menekan biaya hidup, subsidi harga Bahan bakar minyak, dan subsidi pertanian untuk
mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai kemandirian dalam produksi pangan. Lihat M.
Husein Sawit, “Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain: Mungkinkah Diterapkan di Indonesia?”
(2009), 233-234. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART7-3c.pdf (diakses pada 2 Agustus 2012).

32 Sawit, “Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain,” 223.
33 Sawit, “Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain,” 234.
34 Robert Gilpin, The Political Economy, 180.
35 Riyanto Bambang, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, (Jogjakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah

Mada, 1995), 18.
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produktifnya untuk membentuk pendapatan.36 Sementara itu, menurut pengamat akuntansi,
Munawir (2004), modal adalah hak atau bagian yang dimiliki perusahaan yang ditujukan
dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba ditahan.37 Dari pengertian-pengertian di
atas dapat disimpulkan bahwa secara umum modal merupakan seluruh sumber daya,
khususnya dana, yang dimiliki suatu badan usaha atau perusahaan dan digunakan untuk
membiayai seluruh aktivitas ekonomi dalam menghasilkan produk barang maupun jasa.

Aktivitas perekonomian yang dinamis membutuhkan modal. Sumber modal menjadi
sangat penting untuk memenuhi operasi perusahaan. Secara umum, modal dapat
dikelompokkan berdasarkan asalnya menjadi dua sumber.38 Pertama adalah sumber modal
intern, yaitu modal yang berasal dari laba yang tidak dibagikan atau retained earning, antara
lain modal dari pemilik, cadangan-cadangan dan sumber dana insentif yang berasal dari
penyusutan-penyusutan aktiva tetap. Kedua, sumber modal ekstern, yang merupakan modal
yang berasal dari luar perusahaan seperti hasil penjualan saham di pasar modal, pinjaman
bank atau dari lembaga lain dan atau dari bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi.39

Suatu perusahaan yang ingin mendapatkan modal tambahan dan melakukan pinjaman
kepada suatu lembaga atau badan penyedia modal secara nyata membutuhkan suatu jaminan.
Proses tersebut dikenal dengan istilah penjaminan kredit. Ketika suatu perusahaan melakukan
peminjaman dana untuk pembayaran produksinya dengan menggunakan program penjaminan
kredit dari pemerintah, misalnya, maka secara tidak langsung perusahaan tersebut telah
memiliki pemasukan dana dalam sisi aktivanya. Dari pemikiran tersebut dan dari ranah
pembiayaan ekspor komoditas pertanian, penggunaan program penjaminan kredit ekspor
dapat dipahami sebagai subsidi ekspor yang diberikan oleh pemerintah negara pengekspor.

Negara maju mempunyai karakter individualistik dan dicirikan perekonomian yang
modern dengan sistem pasar yang baik yang mana setiap hubungan dilakukan melalui
kontrak transaksi. Sementara negara berkembang maupun negara terbelakang masih
didominasi oleh sifat paternalistik dan kerjasama sosial yang tinggi, dengan perekonomian
yang bersifat tradisional yang mana sistem pasar belum berjalan dengan baik. 40 Hal ini
kemudian mendorong munculnya fenomena ketergantungan negara berkembang terhadap
negara maju.

Teori ketergantungan pertama kali muncul di kalangan ahli ekonomi Marxis dari
Amerika Latin, seperti Raul Prebisch, Paul Baran, Andre Gunder Frank, Celso Furtado,
Theotonio dos Santos dan F.H. Cardoso. Tesisutama teori ini merupakan antithesis dari
kemunculan teori modernisasi dan teori pertumbuhan ekonomi yang dilandasi oleh aliran
ekonomi neo-klasik. 41 Teori ini menggunakan asumsi dasar struktural yang menjadikan
perekonomian dunia menjadi dua kutub, yaitu perekonomian negara maju dan negara
terbelakang.42

Komponen utama teori ketergantungan adalah sifat dasar dan dinamika sistem
kapitalisme, hubungan antara negara kapitalis yang maju dengan negara yang kurang

36 Susan Irawati, Manajemen Keuangan.(Bandung: Pustaka, 2006), 7.
37 Munawir, Analisa Laporan Keuangan. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Press, 2004), 19.
38 Franco Modigliani dan Merton H Miller, “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”

The American Economic Review 53:3 (Juni, 1963): 18.
http://webkuliah.unimedia.ac.id/ebook/files/modigliani-miller3.pdf (diakses pada 12 April 2012).

39 Izzati Amperaningrum dan Widyatmini, Manajemen Keuangan Seri Diktat Kuliah. (Jakarta: Gunadharma,
1995), 59.

40 Osvaldo Sunkel, National Developmen Policy and External Dependence in Latin America dalam The Journal
of Development Studies, Vol. 6, no. 1, Oktber 1969, 23.

41 Arif Budiaman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta: Gravindo, 2000), 4.
42 Subilhar, “Etika Pembangunan: Kajian Alternatif dalam Studi Pembangunan,” (2008)

http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2008/ppgb_2008_subhilhar.pdf (diakses pada 2 Juni 2012).
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berkembang dan karakteristik internal negara yang bergantung itu sendiri.43 Keterbelakangan
negara-negara berkembang dan kurang berkembang disebabkan oleh proses eksploitasi dan
dibatasi perkembangannya sebagai akibat dari hubungan ekonomi kapitalistik yang tidak
adil.44

Ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang bukan dikarenakan tidak adanya
integrasi dalam tatanan ekonomi kapitalisme, namun akibat adanya monopoli modal asing
dalam berbagai bentuk, umumnya dalam bentuk bantuan luar negeri yang sebenarnya itu
adalah hutang, pembiayaan pembangunan dengan modal asing, serta pembangunan teknologi
maju pada tingkat internasional dan nasional mampu mencapai posisi menguntungkan dalam
interaksinya dengan negara maju yang menjadikan negara-negara berkembang menjadi
terbelakang, sengsara dan termarjinalisasi sosial dalam batas wilayahnya sendiri.45

Menurut Ruccio dan Simon, terdapat dua kelompok pemikiran ketergantungan.
Pertama adalah aliran Marxis dan Neo-Marxisme yang didukung oleh Paul Baran, Andre
Gunder Frank, Samir Amin, Theotonio Dos Santos, Rudolfo Stavenhagem dan F.H. Cardoso.
Aliran pertama ini banyak menggunakan kerangka analisis teori Marxis dan Neomarxis.
Mereka tidak terlalu membedakan struktur intern dan ekstern, karena keduanya dipandang
sebagai faktor endogen sistem kapitalisme dunia, di mana struktur intern daerah periferi
sudah ratusan tahun dipengaruhi faktor eksogen sehingga seluruh strukturnya sudah terbuka
bagi faktor ekstern. Struktur intern daerah periferi menjadi bagian yang tergantung dari
struktur kapitalisme dunia.46

Kelompok kedua adalah aliran Non-Marxis, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti
Celso Furtado, Helio Juuaribe, Anibal Pinto, dan Osvaldo Sunkel. Kelompok ini lebih
melihat ketergantungan dari perspektif nasional atau regional dengan melihat keadaan di
dalam dan di luar wilayah negara. Struktur dan kondisi intern dilihat sebagai faktor endogen,
meskipun struktur intern ini baik di masa lalu maupun masa sekarang dipengaruhi oleh
faktor-faktor eksternal.47

Secara umum, terdapat tiga persamaaan atas definisi yang disepakati oleh para ahli
ketergantungan.48 Pertama, ketergantungan membentuk sistem internasional yang terdiri dari
dua negara yang digambarkan sebagai dominan-tergantung, pusat-periferi atau metropolitan-
satelit. Negara-negara dominan adalah negara maju yang mempunyai kemajuan industri dan
tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Sementara itu,
negara-negara tergantung adalah Amerika Latin, Asia dan Afrika yang memiliki pendapatan
per kapita yang rendah serta bergantung sepenuhnya kepada ekspor satu jenis komoditi untuk
memperoleh devisa (foreign exchange).

Persamaan yang kedua, memiliki asumsi yang sama bahwa adanya kekuatan
(dorongan) dari luar merupakan satu-satunya aktivitas ekonomi yang penting di dalam
negara-negara yang bergantung. Kekuatan luar ini termasuk Perusahaan Multi National
(MNC), pasar komoditi internasional, bantuan luar negeri, komunikasi dan berbagai bentuk
lainnya yang oleh negara-negara maju digunakan untuk kepentingan ekonomi mereka di luar
negeri.

Persamaan ketiga, pengertian ketergantungan menunjukkan bahwa hubungan antara
negara yang mendominan dan yang bergantung adalah dinamis, karena interaksi antara dua

43 Robert Gilpin, The Political Economy, 283.
44 Robert Gilpin, The Political Economy, 283.
45 Theotonio Dos Santos, “The Structure of Dependence,” Readings in U.S. Imperialism, ed. K.T. Fann and

Donald C. Hodges, (Boston: Porter Sargent, 1971), 226.
46 Deliarnov, Ekonomi Politik (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 76.
47 Deliarnov, Ekonomi Politik, 76.
48 Para ahli ketergantungan adalah mereka yang berasal dari aliran Marxis dan Non-marxis. Lihat: Deliarnov,

Ekonomi Politik, 76.
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negara bukan hanya untuk saling menguatkan, tetapi juga untuk meningkatkan pola atau
corak yang tidak merata dalam pembagian ekonomi.

Dalam kerangka liberalisasi perdagangan, kegiatan ekspor-impor barang dan jasa
menjadi lebih terbuka, dengan pengurangan proteksi di setiap bidang perdagangan
memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi.49 James Levinsohn (1993) menguatkan hal
tersebut melalui hipotesisnya yang dikenal hipotesis import-as-marke-discipline. Asumsi
dasar pendekatan ini adalah:

“…the hypothesis that increased competition on the domestic market as trade
barriers and other subsidies to domestic producers are reduced may lead to
lower price-cost margin and improved allocative efficiency or to lower costs
and improved productive efficiency or both.”50

Melalui pendekatan di atas, suatu perusahaan domestik akan dituntut lebih kompetitf
dan efisien agar dapat mampu menguasai pasar. Sehingga, peningkatan pangsa impor akibat
adanya kebijakan liberalisasi perdagangan akan menghilangkan excess profit dari perusahaan
domestik yang bersifat oligopolistik, sehingga perusahaan tersebut menjadi lebih kompetitif
dan dengan sendirinya akan menghilangkan sifat oligopolistik dalam suatu perekonomian.
Hal tersebut mengakibatkan keuntungan yang dinikmati oleh oligopolis akan berkurang
sehingga menyisakan normal profit di mana harga akan sama (atau mendekati) biaya
marjinal. Sementara itu, perusahaan yang tidak efisien sebelumnya hanya menggantungkan
perusahaan pada regulasi-regulasi proteksi, memungkinkan menjadi tidak bertahan sehingga
hanya sektor yang efisien yang akan terus bertahan.51

KEBUTUHAN KEDELAI INDONESIA DAN KEBIJAKAN PERKEDELAIAN
NASIONAL

Produksi dan Produktivitas Kedelai di Indonesia

Kedelai merupakan salah satu sumber protein, yang dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan gizi masyarakat. Kedelai adalah tanaman legum yang kaya akan protein nabati,
karbohidrat, dan lemak. Biji kedelai itu sendiri mengandung fosfor, besi, kalsium, dan
vitamin B, dengan komposisi asam amino yang lengkap, sehingga berpotensi untuk
pertumbuhan tubuh manusia. Lebih lanjut, kedelai mengandung asam-asam tak jenuh, yang
bermanfaat untuk mencegah timbulnya arteri sclerosis, atau pengerasan pembuluh nadi.

Di Indonesia, kedelai berperan penting sebagai sumber protein nabati utama dalam
rangka pemenuhan dan peningkatan gizi masyarakat. Selain itu, berbagai macam produk
olahan yang berasal dari kedelai dibuat sesuai dengan selera lidah masyarakat Indonesia.52

49 Erkan Erden, “Trade Policy and Industrial Sector Responses: Using Evolutionary Models to Interpret the
Evidence” (2003): 26. http://econ.la.psu.edu/~jtybout/ET_draft5c.pdf (diakses pada 4 Juni 2012).

50 James Levinsohn, “Testing the Imports-as-martket-discipline hypothesis," (2003): 12.
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/30646/1/0000288.pdf (diakses pada 3 Juni 2012).

51 Siti Astiyah, Akhis R. Hutabarat dan Desthy V.B. Sianipar, “Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap
Perilaku Pembentukan Harga Produk Industri melalui Structure-Conduct Performance Model,” (2005):
31. http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/66FF46B3-7779-4828-AC7B-
44BB9BFC8207/2989/cdampakliberalisasi1.pdf (diakses pada 2 Juni 2012).

52 Rahmat Rukmana dan Yuyun Yuniarsih, “Kedelai: Budidaya dan Pasca Panen,” (1996).
http://www.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=gfof4R0hk34C&oi=fnd&pg=PA22&dq=kedelai+indones
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Berbagai hasil olahan dari bahan dasar kedelai akan selalu menjadi tumpuan untuk
mendapatkan berbagai macam makanan yang dihasilkan dari biji tersebut adalah antara lain,
seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco, snack dan sebagainya.53

Jika dilihat dari sejarahnya, menurut Menteri Pertanian Republik Indonesia, Suswono,
industri kedelai di Indonesia pernah mengalami masa kejayaan, meski bukanlah tanaman asli
Indonesia. Sejarah penanaman kedelai di Indonesia meski tidak setua China pada dasarnya
telah dilakukan jauh sebelum negara-negara besar lain seperti Amerika Serikat, Brazil,
Argentina, dan Australia. Pada tahun 1750, misalnya, petani di Jawa dan Bali telah banyak
menanam kedelai, yang kemudian pada tahun 1892 kedelai juga termasuk dalam salah satu
tanaman penting di samping padi, jagung, dan ubi.54

ia&ots=UDRLLtTGaz&sig=19x_UMDnKtPCSsvsx5ZTHALYPoo&redir_esc=y#v=onepage&q=protein
&f=false (diakses pada 25 Desember 2012).

53 Mewa Ariani, “Penawaran dan Permintaan Komoditas Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian di Indonesia,”
(nd): 4. http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(7)%20soca-mewa%20ariani-komoditas%20kacang2an.pdf
(diakses pada 7 September 2012).

54 Rahmat Rukmana dan Yuyun Yuniarsih, “Kedelai:  Budidaya dan Pasca Panen.”
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Tabel II.1 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Indonesia Tahun 1996-
2003

Tahun
Luas Panen Produksi Produktivitas

Jumlah
(Ha)

Perubahan
(%)

Jumlah
(Ton)

Perubahan
(%)

Jumlah
(Ton/ha)

Perubahan
(%)

1996 1277736 -13.45 1515937 -9.72 1.186 4.31
1997 1118140 -12.49 1356108 -10.54 1.213 2.23
1998 1094262 -2.14 1305640 -3.72 1.193 -1.62
1999 1151079 5.19 1382848 5.91 1.201 0.69
2000 824484 -28.37 1017634 -26.41 1.234 2.74
2001 678848 -17.66 826932 -18.74 1.218 -1.31
2002 544522 -19.76 673056 -18.61 1.236 1.47
2003 526796 -3.26 671600 -0.22 1.275 3.14

Sumber: Diolah dari http://www.bps.go.id/tnmn_pgn.php?eng=0, 2012.

Menurut data BPS, produksi kedelai dari tahun 1996 hingga 2003 mengalami
penurunan signifikan, walaupun terlihat fluktuatif. Berdasarkan Tabel II.1, yang antara lain
menunjukkan luas panen, produktivitas, dan produksi kedelai di Indonesia dari tahun 1996-
2003, terlihat bahwa produksi kedelai nasional mengalami penurunan, dari 1,5 juta ton pada
tahun 1996 menjadi 1,30 juta ton tahun 1998, dengan rata-rata penurunan sebesar 9 % per
tahun. Meski sempat mengalami kenaikan 5,9% atau sebesar 80 ribu ton pada tahun
berikutnya, yakni tahun 1999, menjadi 1,38 juta ton, akan tetapi pada kurun waktu
selanjutnya, yakni periode 2000-2003, produksi kedelai nasional kembali menurun dan
terlihat cukup signifikan. Rata-rata penurunan pada kurun 2000-2003 adalah sebesar 15,9%,
atau dari 1,01 juta ton pada tahun 2000 menjadi hanya sekitar 671 ribu ton pada tahun 2003.
Sehingga, dalam kurun tujuh tahun, terlihat cukup jelas bahwa produksi kedelai pada tahun
1996 yang sebesar 1,5 juta ton menjadi hanya sekitar 600 ribu ton pada tahun 2003.

Merujuk kembali pada Tabel II.1, luas areal panen juga mengalami hal yang sama
dengan keadaan produksi dalam kurun waktu 1996 hingga 2003. Luas panen sejak 1996-1998
cenderung mengalami penurunan secara fluktuatif, dari 1,2 juta hektar tahun 1996 menjadi
1.09 juta hektar pada tahun 1998. Lebih lanjut, semenjak tahun 1999 hingga 2004, luas areal
panen terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan, 1,5 juta hektar areal panen pada
tahun 1999 menjadi 0,5 juta hektar pada tahun 2003.

Berdasarkan hasil penelitian Purnamasari tentang “Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Produksi Dan Impor Kedelai di Indonesia”, penurunan luas areal tanam dan
produksi tanaman kedelai nasional antara lain disebabkan oleh penurunan harga riil kedelai
dan adanya persaingan dengan komoditas tanaman lain, yaitu komoditas yang memiliki harga
riil lebih tinggi dan segi pemeliharaan lebih tinggi.55 Lebih lanjut, Purnamasari menjelaskan
bahwa pada kurun waktu 1996 hingga tahun 2003, penurunan harga riil kedelai dan harga riil
komoditas jagung yang lebih tinggi secara bersama-sama menyebabkan penurunan areal
tanam dan produksi kedelai. Hal ini dapat terlihat jelas dari Tabel II.2 berikut ini.

55 Purnamasari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Dan Impor Kedelai Di Indonesia (Skripsi,
Institut Pertanian Bogor, 2006), 85.
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Tabel II.2 Perbandingan Harga Riil Kedelai, Jagung dan Kedelai Impor

Tahun Kedelai Lokal (Rp/kg) Jagung (Rp/kg) Kedelai Impor (Rp/kg)

1996 476 185 303
1997 337 124 239
1998 330 117 290
1999 321 132 234
2000 277 114 223
2001 324 150 230
2002 344 159 298
2003 329 162 281

Laju Perubahan -3,21 0,98 0,75
Sumber: Diolah dari Puslitbang Tanaman Pangan 2005 dalam Purnamasari, “Analisis Faktor-Faktor.” 2006.

Berdasarkan data pada Tabel II.2, dapat diketahui bahwa harga riil kedelai impor
mengakibatkan penurunan produksi kedelai lokal, sehingga menyebabkan kedelai impor lebih
dipilih pasar dan dalam jangka panjang pasti menyebabkan penurunan harga riil kedelai
lokal. Hal ini pada akhirnya juga berimplikasi pada keengganan petani untuk menanam
kedelai, terutama jika Pemerintah Indonesia tidak segera berupaya untuk menanggulangi
penurunan produksi kedelai untuk menjamin kebutuhan dalam negeri Indonesia.56

Penurunan areal tanam dan produksi juga berpengaruh terhadap penurunan
produktivitas kedelai di Indonesia. Rata-rata, produktivitas petani kedelai Indonesia hanya
mampu menghasilkan 1,2 ton per hektar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan
dengan produktivitas negara-negara penghasil kedelai lainnya seperti Brazil dan Argentinya,
yang mampu menghasilkan di atas 2 juta ton per hektar kedelai. Penurunan produktivitas
kedelai tersebut sebagai kenyataan akan ketidakmampuan petani untuk menghasilakan
kedelai dengan areal tanam yang ada.

Purnamasari dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa rendahnya produktivitas
pertanian kedelai disebabkan oleh belum populernya penggunaan benih kedelai bermutu dan
bersertifikat unggul oleh kebanyakan petani. Kedelai di Indonesia hanya sebagai tanaman
palawija, sehingga jika harga tidak menarik maka tidak akan ditanam. Dengan alasan seperti
itu, apabila harga benih bersertifikat senilai Rp. 3000/kg hingga mencapai Rp. 3.500/kg,
sedangkan harga benih biasa adalah Rp. 1.400/kg, dapat dipastikan petani enggan
menggunakan benih berkualitas karena perbedaan harga yang tinggi. Selain faktor tersebut,
faktor lain seperti ketersediaan air di setiap areal tanam karena jika terjadi kekeringan,
produktivitas kedelai bisa turun hingga 40%. Faktor selanjutnya adalah pengendalian hama
penyakit yang belum baik, hingga faktor penggunaan teknologi pertanian yang belum
sempurna.57

Kebutuhan Kedelai Nasional dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memenuhi
Kebutuhan Kedelai

Seperti yang telah dijelaskan di atas, di Indonesia, sebagian besar kebutuhan kedelai
banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi bahan pangan bagi manusia dalam bentuk

56 Purnamasari, “Analisis Faktor-Faktor.”
57 Purnamasari, “Analisis Faktor-Faktor.”
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olahan seperti tahu, tempe, kecap, tauco dan susu kedelai. Sementara itu, selebihnya adalah
untuk kebutuhan non pangan, seperti industri pakan ternak, benih, manufaktur dan banyak
yang tidak terpakai. Jika dibandingkan, kebutuhan untuk pemenuhan bahan makanan sebesar
78,73%, sementara untuk bahan non pangan sebesar 0,36, untuk industri pakan ternak, 1,43%
untuk pembenihan, 14,47 untuk dijadikan manufaktur dan 5,01% untuk kedelai yang
tersisa.58 Persentase kebutuhan akan kedelai di Indonesia dapat dilihat pada Gambar II.1 di
bawah ini.

Gambar II.1 Persentase Permintaan Kedelai Berdasarkan Penggunaannya tahun 1998

Sumber: Diolah dari Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian 2009 dalam Dinar Frihastika Sari,
“Analisis Daya Saing dan Strategi Pengembangan Agribisnis Kedelai Lokal di Indonesia,” 2011.

Besarnya kebutuhan nasional akan kedelai dapat dilihat dari dua pendekatan. Yang
pertama adalah dengan menggunakan nilai konsumsi kedelai perkapita pertahun. 59

Berdasarkan Badan Pangan Dunia (FAO), selama kurun waktu 1996 hingga 2003, konsumsi
kedelai perkapita Indonesia rata-rata adalah 10,2 kg/kapita/tahun. Secara umum, dalam kurun
waktu tersebut, terjadi penurunan konsumsi sebesar 11.39 kg/kapita tahun 1996 menjadi
10,53 kg/kapita pada tahun 2003, dengan laju penurunan sebesar 1,57% setiap tahun.
Penurunan tersebut mengalami kecenderungan fluktuatif karena dalam kurun waktu tersebut
sempat juga terjadi kenaikan konsumsi sebesar 11,39 kg/kapita/tahun, pada tahun 1999.

Tabel II.3 Kebutuhan Kedelai Nasional

Tahun Kebutuhan Perubahan
(%)

Konsumsi perkapita
(kg/kap/th)

Perubahan
(%)

1996 2263000 -1.05 9.9 -11.11
1997 1973000 -12.81 10.31 3.98

58 Dinar Frihastika Sari, “Analisis Daya Saing dan Strategi Pengembangan Agribisnis Kedelai Lokal di
Indonesia” (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2011), 64-65.

59 Roni, “Dampak Penghapusan Tarif Impor Kedelai di Indonesia” (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2008), 57-
58.
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1998 1649000 -16.42 10.4 0.87
1999 2684000 62.77 11.7 11.11
2000 2264000 -15.65 8.8 -32.95
2001 1960000 -13.43 9.8 10.2
2002 2017000 2.91 10.12 3.16
2003 2016000 -0.05 10.53 3.89

Sumber: Diolah dari Direktorat Jendral Tanaman Pangan 2008, dalam Roni, “Dampak Penghapusan Tarif
Impor,” 2008.

Pendekatan kedua adalah dengan melihat kebutuhan konsumsi kedelai dari
penjumlahan antara tingkat produksi dan impor tiap tahun yang sama.60 Perbandingan antara
produksi, yang tersedia pada Tabel II.1, dan impor, pada Tabel II.4, menunjukkan bahwa
kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahun cenderung berfluktuasi tergantung pada
ketersediaan variabel hasil produksi dalam negeri dan variabel impor. Pada kurun waktu
tahun 1996-2003, kebutuhan kedelai mengalami penurunan dari tahun 1996 hingga tahun
1998. Meski sempat mengalami peningkatan drastis pada tahun 1999, akan tetapi terjadi
penurunan kembali dari tahun 2000 sampai pada tahun 2003. Sehingga, penurunan kebutuhan
masyarakat akan kedelai di Indonesia tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan
penurunan produksi kedelai.

Secara keseluruhan, laju kebutuhan kedelai di Indonesia pada tahun 1996-2003, baik
untuk pangan maupun untuk kebutuhan non pangan, jauh lebih rendah jika dibandingkan
dengan penurunan produktivitas. Dari data yang ada, terlihat bahwa rata-rata penurunan
kebutuhan adalah 0,8%, sedangkan produktivitas sebesar 10,3%. Defisit kebutuhan nasional
terhadap hasil panen kedelai dalam negeri menjadikan pemerintah bertanggung jawab untuk
meningkatkan produktivitas kedelai untuk mencukupi banyaknya permintaan kedelai
nasional.

Pemerintah pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya dan usaha dalam berbagai
kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan kedelai nasional, terkait adanya
perbedaan kondisi antara produksi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh,
sejak 1980-an, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai macam kebijakan untuk
meningkatkan produktivitas kedelai, antara lain adalah pada tahun 1986 menerapkan program
Supra Insus, Inmun dan program Operasi Khusus (Opsus) kedelai.  Kemudian, pada tahun
2001 penerapan program Gema Palagung yaitu melalui salah satu cara dengan peningkatan
index penanaman. Dan terakhir pada tahun 2004 diadakan Program Bangkit Kedelai.

Secara keseluruhan, dengan adanya program-progam yang dilakukan diharapkan
Indonesia mampu mencapai swasembada kedelai pada tahun 2008 dengan produktivitas 2,5
ton per hektar. Akan tetapi, pada periode 1994 hingga 1999, misalnya, yang terjadi adalah
program-program sektor petanian kedelai tersebut belum mampu mengimbangi laju
peningkatan kebutuhan kedelai nasional sehingga pemerintah melakukan impor kedelai untuk
menutupi kekurangan produksi terhadap kebutuhan, yang jumlah maupun nilainya semakin
meningkat setiap tahun, meski produksi kedelai pada tahun 1974-1999 terjadi beberapa
peningkatan produksi secara fluktuaif. Bahkan, sejak tahun 1999 hingga 2004, penurunan
areal panen kedelai semakin drastis, di mana pemerintah tidak lagi memberikan intesif
kepada para petani untuk berproduksi, rendahnya harga riil kedelai lokal dengan tanaman
pangan lainnya, hingga kalah bersaing dengan kedelai impor.

60 Roni, “Dampak Penghapusan Tarif Impor.”
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Impor Kedelai sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memenuhi
Kebutuhan Pasar

Produktivitas kedelai yang masih belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi
dalam negeri, disertai dengan banyaknya kegagalan daripada usaha-usaha pemerintah dalam
sektor ini, mendorong Pemerintah Indonesia untuk kembali mencari cara agar kebutuhan
masyarakat akan kedelai dapat terus dipenuhi. Seperti yang telah dijelaskan seelumnya, pada
kurun waktu 1996-2003, misalnya, hasil panen kedelai nasional tidak lagi mampu
mengimbangi peningkatan laju kebutuhan masyarakat akan kedelai. Hal inilah yang
kemudian menjadi latar belakang Pemeritah Indonesia untuk memasukkan kedelai dari pasar
internasional, guna memasok kekurangan kebutuhan dalam negeri.61

Jika diamati, menurut salah seorang pakar tempe dari Inggris bernama Jonathan
Agranoff, Indonesia pada dasarnya memiliki kualitas kedelai yang baik, jika dibandingkan
dengan produk-produk yang diimpor. Menurut Agranoff, ada sedikitnya empat belas jenis
kedelai lokal berkualitas dari Indonesia, antara lain Wilis, Argomulyo, Burangrang,
Anjasmoro, Kaba, Tanggamus, Sinabung, Panderman, Detam-1, Detam-2, Grobogan, Gepak
Ijo, Gepak Kuning, SHR/Wil-60. Ia beranggapan bahwa, secara ekonomi, penggunaan
kedelai lokal lebih menguntungkan dibandingkan kedelai impor. Dia mencontohkan satu
kilogram kedelai Anjasmoro bisa menghasilkan 1,74 kilogram tempe. Sementara itu, satu
kilogram kedelai impor hanya menghasilkan 1,59 kilogram. Namun, langkanya kedelai lokal
pada akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggantungkan diri pada produk
impor.62

Impor kedelai di Indonesia meningkat mengikuti kenaikan deret hitung yang terjadi di
negara tersebut. Berdasarkan pada perbandingan data antara perkembangan konsumsi dan
produksi kedelai pada sub-bab sebelumnya, dapat diketahui jumlah impor yang dibutuhkan
oleh Indonesia. 63 Selama hasil pengamatan dalam kurun waktu 1996 hingga 2003,
perkembangan impor kedelai di Indonesia cenderung mengalami kenaikan seiring dengan
signifikansi penurunan produksi pada kurun tahun tersebut. Selama periode tersebut, laju
impor meningkat hingga sebesar 30,6 % pertahun.

Tabel II.4 Impor Kedelai Indonesia

Tahun Impor (Ton) Perubahan (%)

1996 745819 22,9
1997 616109 -17,4
1998 344050 -44,2
1999 1301152 278,2
2000 1276366 -1,9
2001 1133068 -11,2
2002 1343944 18,6
2003 1344400 0,08

Sumber: Diolah dari Direktorat Jendral Tanaman Pangan 2008, dalam Roni, “Dampak Penghapusan Tarif
Impor,” 2008.

61 Dewi Mardiani, “Pakar: Kedelai Indonesia Lebih Baik dari Impor.” Republika, 25 Juli 2012, dalam
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/07/25/m7q0vk-pakar-kedelai-indonesia-lebih-baik-
dari-impor (diakses pada 6 Agustus 2012).

62 Dewi Mardiani, “Pakar: Kedelai Indonesia.”
63 Roni, Dampak Penghapusan Tarif Impor Kedelai di Indonesia (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2008), 60.
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Berdasarkan Tabel II.4 di atas, terlihat bahwa impor kedelai pada tahun 1996 yang
pada awalnya sebesar 0,7 juta ton, meningkat menjadi 1,3 juta ton pada tahun 2003. Meski
demikian, peningkatan tersebut cenderung fluktuatif, mengingat pada tahun 1998 terjadi
penurunan impor kedelai sebesar 44%, atau sekitar 0,3 juta ton. Hal ini dikarenakan pada
tahun tersebut tejadi krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia.64 Peningkatan
tertinggi terjadi pada tahun 1999 yang merupakan peningkatan terbesar perdagangan kedelai
impor di Indonesia, yang mencapai 27,8 % atau sekitar 957 ribu ton jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, 1998. Di Indonesia sendiri, pasokan kedelai impor antara lain
diperoleh dari beberapa negara seperti yang dapat dilihat pada Grafik I.2 di bawah ini:

Grafik  II.2 Share Perdagangan Kedelai Impor di Pasar Indonesia

Sumber: Diolah dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Internaional, Deptan, 2004.

Secara umum, sebagian besar kedelai yang diimpor Indonesia berasal dari Amerika
Serikat (AS), Argentina, Brazil, Malaysia dan India, dengan kedelai AS yang masih
mendominasi. Produktivitas pertanian AS yang tumbuh lebih cepat dari pangan domestik
mendorong petani AS dan perusahaan-perusahaan pertanian untuk mengantungkan diri pada
pasar ekspor untuk mempertahankan harga dan pendapatannya. 65 Dengan keunggulan
komparatif dalam banyak produk, perdagangan pertanian merupakan memberi kontribusi
yang signifikan bagi perekonomian AS secara keseluruhan serta seluruh ekonomi dunia.
Meskipun pangsa ekspor berbagai macam produk-produk pertanian dunia telah jatuh dari
waktu ke waktu, yakni dari 17% pada tahun 1980 menjadi 10% pada tahun 2007, AS tetap
menjadi eksportir terkemuka dan importir tunggal negara terbesar produk pertanian di
dunia.66

Berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedelai merupakan
salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Meski demikian, banyaknya permintaan nasional
akan kedelai tidak diiringi dengan produksi kedelai yang baik, sehingga kebutuhan akan
kedelai tidak tercukupi. Hal tersebut pada akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia untuk
mengambil berbagai kebijakan guna memenuhi kebutuhan kedelai nasional, salah satunya
dengan melakukan impor kedelai dari berbagai negara. Dari banyaknya negara yang

64 Jaegopal Hutapea, “Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian
Indonesia” (2006): 2.
http://bto.depnakertrans.go.id/download/Jurnal/01%20KETAHANAN%20%20PANGAN%20%20DAN
%20TEKNOLOGI%20%20PRODUKTIVITAS.doc (diakses pada 24 Agustus 2012).

65 OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reform in the United States, (OECD Publishing, 2011): 13,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264096721-en (diakses pada 25 Desember 2012).

66 OECD, “Evaluation of Agriculture,” 13-15.
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mengekspor kedelai ke Indonesia, AS adalah negara yang paling konsisten. Jumlah yang
diekspor oleh AS ke Indonesia juga tergolong besar, bahkan kedelai impor di Indonesia
didominasi oleh negara tersebut.

PENGARUH KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP IMPOR KEDELAI
INDONESIA

Pemerintah AS memberikan berbagai jenis pembiayaan pada sektor pertanian. Selain
untuk melindungi pertanian dalam negeri AS dari berbagai kegagalan yang mungkin terjadi,
bantuan pemerintah tersebut juga  mengakibatkan produktivitas beberapa komoditas
pertanian AS menjadi sangat banyak sehingga harga berbagai kebutuhan pangan masyarakat
AS menjadi lebih murah dan mudah didapat, salah satunya kebutuhan akan kedelai.
Banyaknya produksi nasional AS akan kedelai pada akhirnya mendorong negara tersebut
untuk secara konsisten mengekspornya ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
Bahkan, AS merupakan eksportir kedelai terbesar bagi Indonesia.

Bab III dalam peneltian ini secara rinci akan membahas mengenai penyebab dominasi
kedelai impor AS di pasar Indonesia, dimulai dengan penjelasan terkait pembiayaan-
pembiayaan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah AS seperti direct payments, counter-
cycling payments, dan marketing loans. Adanya kebijakan pertanian tersebut secara tidak
langsung kemudian mengakibatkan terjadinya berbagai kemudahan bagi komoditas-
komoditas pertanian AS, seperti keuntungan bagi petani, akses untuk masuk pasar
internasional, hingga pengaruhnya terhadap kondisi pasar luar negeri, termasuk Indonesia.

Peran Pemerintah AS dalam Sektor Pertanian Negara
Pemerintah AS melindungi dan mengatur seluruh kebijakan sektor pertanian dengan

menyediakan berbagai program pembayaran, hingga berperan sebagai penyedia pasar hasil
produksi pertanian, baik domestik maupun internasional.67 Safety net disediakan bagi para
produsen pertanian untuk melindungi produksi pertanian dan profitabilitas dari tahun ke
tahun.68 Hal ini dikarenakan adanya berbagai masalah yang muncul akibat perbedaan cuaca
maupun harga pasar, serta memastikan pasokan pangan nasional tetap stabil.69 Dukungan
tersebut pada skala domestik lebih condong kepada lima besar komoditas pertanian AS,
seperti jagung, kedelai, gandum, kapas dan beras. Kelima komoditas tersebut merupakan
hasil panen utama dan paling berpengaruh di AS.70

Dukungan pemerintah AS yang antara lain berupa pemberian subsidi atas lahan
pertanian, nilai tanaman dan keuntungan produsen pertanian, secara ekonomi, merupakan
proteksi akibat sistem pasar yang ada tidak mampu menyeimbangkan antara pasokan
komoditas dengan permintaan.71 Konsumen hanya memperhatikan permintaan dan membeli
jumlah komoditas lebih kecil atau besar, dengan tidak merespon perubahan harga. Sementara
itu, para petani juga tidak merespon perubahan harga karena terkonsentrasi pada pasokan atau

67 “Department of Agriculture,” Cato Institute Web Site, http://www.downsizinggovernment.org/agriculture
(diakses pada 12 September 2012).

68 Safety net (jaring pengaman) merupakan istilah lain dari subisidi yang digunakan dalam bahasa pemerintahan
AS. Lihat: EWG, “Farm Subsidy Primer,” Enviromental Working Groups Online,
http://farm.ewg.org/subsidyprimer.php (diakses pada 23 Agustus 2012).

69 EWG, “Farm Subsidy Primer.”
70 EWG, “Farm Subsidy Primer.”
71 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing Loans”

CSR Report for Congress (2006): 1-2. http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf
(diakses pada 3 September 2012).
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hasil yang dimilikinya, dengan meningkatkan atau mengurangi produksi. 72

Ketidakseimbangan tersebut dapat mengakibatkan adanya pasokan yang tidak memadai, atau
sebaliknya, di mana terjadi kelebihan hasil pertanian. Sehingga, jika hasil pertanian terlalu
besar dan konsumen hanya sedikit yang membutuhkan, misalnya, maka bisa dipastikan
bahwa harga komoditas menjadi rendah.73

Atas dasar ekonomi di atas kemudian dibuatlah program untuk mendukung komoditas
pertanian AS. Program pemerintah tersebut bertujuan untuk menstabilkan dan melindungi
pendapatan produsen pertanian dengan menggeser beberapa resiko kepada pemerintah.
Resiko yang ada, secara jangka pendek, adalah ketidakstabilan harga pasar dan penyesuaian
produktivitas untuk jangka panjang. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kondisi ekonomi
AS pada sektor pertanian sehingga dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, agar dapat
terjamin produksi bahan pangan dan juga mampu bersaing secara global.

Pemerintah AS melalui Departemen Pertaniannya (United State Department of
Agriculture - USDA)74 memberikan subsidi pertanian setiap tahun rata-rata mencapai hingga
20 miliar dolar AS kepada para petani dan pemilik lahan pertanian. Tabel III.1 di bawah
menunjukkan bahwa selama lima tahun USDA telah melakukan pembayaran atas subsidi
pertanian kepada lebih dari 3,6 juta penerima. 75 Para penerima, menurut Environmental
Working Groups (EWG) adalah para petani, baik secara individu maupun kelompok, pemilik
tanah dan perusahaan-perusahaan pertanian.76

Tabel III.1 Subsidi Pertanian Tahun 1998-2002 (Dolar AS)
Tahun Penerima Pembayaran
1998 1,458,747 $13,303,944,390
1999 1,634,585 $22,964,171,712
2000 1,901,965 $24,740,234,687
2001 1,880,186 $24,247,372,508
2002 1,705,592 $14,068,373,158
Total 3,650,530 $99,324,096,455

Sumber: Diolah dari http://farm.ewg.org/region.php?fips=00000&progcode=total&yr=2008, (diakses pada 4
September 2012).

Dari total keseluruhan subsidi tersebut, sekitar 8,8 miliar dolar AS atau 13 persen
untuk conservation subsidies,77 7,5 miliar dolar AS atau 8 persen untuk disaster subsidies,78

72 Jim Monke, “Farm Commodity Programs,” 5.
73 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing Loans”

CSR Report for Congress (2006). http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses
pada 3 September 2012), 5.

74 Untuk efisiensi kata, penulisan Departemen Pertanian AS dan United State of Deepartment of Agriculture
disingkat menjadi USDA.

75 “Government’s Continued Bailout of Agribusiness,” Enviromental Working Groups Online,
http://farm.ewg.org/summary.php (diakses pada 23 Agustus 2012).

76 “Subtotal, Farming Subsidies in United States, 1995-2011,” Envoromental Working Groups Online,
http://farm.ewg.org/top_recips.php?fips=00000&progcode=totalfarm&regionname=theUnitedStates
(diakses pada 4 September 2012).

77 Merupakan suatu istilah yang dikenal dengan “green payments,” bertujuan untuk menumbuhkan tanaman
non-profit, seperti rumput dan pohon-pohon kecil, di lahan-lahan yang telah rusak akibat penanaman
yang terus menerus. Subsidi tersebet diberikan kepada petani paska panen untuk tidak bercocok tanam
lagi, demi menjaga ‘kesehatan’ tanah pertanian. Lihat dalam Dan Charles, “Farm subsidies Birds and
Fish Would Choose” http://www.npr.org/blogs/thesalt/2011/10/17/141348414/farm-subsidies-birds-and-
fish-would-choose (diakses pada 4 Desember 2012).
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75,9 miliar dolar AS atau 62 persen untuk commodity subsidies,79 dan sisanya sebesar 7,2
miliar dolar AS atau sekitar 17 persen untuk crop insurance premium subsidies. 80

Perbandingan besarnya setiap subsidi dari tahun 1998 hingga 2002 dapat dilihat pada Tabel
III.2 di bawah ini:

Tabel III.2 Pembayaran Conservation Subsidies, Disaster Subsidies, Commodity
Subsidies dan Crop Insurance Premium Subsidies, 1995-2002. (Dolar AS)

Sumber: Diolah dari “USDA subsidies for farms,” Environmental Working Group Online,
http://farm.ewg.org/regiondetail.php?fips=00000&summlevel=2&statename=theUnitedStates (diakses
pada 4 september 2012).

Commodity subsidies merupakan subsidi yang sangat penting bagi para petani dan
pelaku pertanian di AS. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan para petani
AS, dengan direct payments sebagai instrument vital dalam menjamin tujuan tersebut. 81

Dalam kurun 1998 hingga 2002, USDA telah memberikan pembayaran subsidi kepada 2,9
juta penerima dengan total pembayaran hingga sebesar 75,8 miliar dolar AS.82 Commodity
subsidies sendiri dibagi menjadi tiga jenis yaitu direct payment, counter-cyclical payment dan
marketing loan.

Direct payments, atau pembayaran tunai, diberikan kepada petani dan atau pemilik
tanah atas komoditas pilihan.83 Selain itu, direct payments tidak bergantung pada harga pasar,
serta berdasarkan payment rateyang telah ditetapkan.84

78 Merupakan subsidi yang diberikan untuk mengganti kerugian yang dialami petani akibat bencana yang telah
merusak pertanian maupun hasil-hasilnya. Lihat Enviromental Working Group,
http://farm.ewg.org/subsidyprimer.php.

79 Merupakan subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk tunai untuk menambah pendapatan petani
dan mempengaruhi biaya dan pasokan komoditas. Tujuan utama program ini adalah untuk menjaga
pendapatan petani tetap stabil dengan mengalihkan beberapa resiko pertanian kepada pemerintah. Lihat
dalam Stephen Vogel, “Farm Income and Costs: Farms Receiving Government Payments,”
http://www.ers.usda.gov/briefing/farmincome/govtpaybyfarmtype.htm (diakses pada 4 september 2012).

80 Merupakan suatu asurani pertanian yang diberikan oleh USDA, bidang Risk Management Agency, kepada
petani dalam bentuk jaminan atas hasil panen komoditas pertanian dan pendapatan petani untuk
melindungi dari cuaca buruk, hama dan rendahnya harga pasar. Lihat dalam Environmental Working
Group Web Site, “Crop Insurance Primer,” http://farm.ewg.org/crop_insurance_analysis.php (diakses
pada 4 September 2012).

81 Barret E. Kirwin, “The Indence of U.S. Agricultural Subsidies on Farmland Rental Rates,” Department of
Agricultural and Resources Economics, University of Marryland (2008): 4.
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/42714/2/08-08.pdf (diakses pada 5 September 2012).

82 “Government’s Continued Bailout of Agribusiness.”
83 Tanaman pilihan yang disetujui oleh USDA adalah gandum (temasuk barley, shorgum dan oat), jagung,

kapas, beras, kedelai, dan tumbuh-tumbuhan penghasil minyak (biji bunga matahari, apeseed, kanola,
safflower, biji rami, biji sawi, crambe dan wijen). Lihat Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct

Tahun Conservation
Subsidies

Disaster
Subsidies

Commodity
Subsidies

Crop Insurance
Premium
Subsidies

1998 $1,548,032,756 $42,394,671 $10,767,204,784 $946,312,180
1999 $1,584,294,106 $2,263,991,556 $17,723,999,810 $1,391,886,240
2000 $1,731,207,875 $1,436,475,735 $20,224,659,339 $1,347,891,738
2001 $1,945,843,939 $2,405,487,177 $18,121,985,726 $1,774,055,666
2002 $1,990,918,128 $1,358,519,027 $8,977,525,994 $1,741,410,009
Total $8,800,287,013 $7,506,868,166 $75,815,375,653 $7,201,555,833
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Tabel III.3 Standar Nilai Direct Payments Beberapa Komoditas Pilihan 1999-2002
(dolar AS)

Type of payment: Direct Payment Payment rate
Wheat, $/bu $0.52
Corn, $/bu 0.28
Sorghum, $/bu 0.35
Barley, $/bu 0.24
Oats, $/bu 0.024
Upland Cotton, $/lb 0.0667
Rice, $/cwt 2.35
Soybeans, $/bu 0.44
Minor Oilseeds, $/lb 0.008
Peanuts, $/ton $36
Sumber: Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing

Loans” CSR Report for Congress (2009): 7. http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf
(diakses pada 3 September 2012).

Besarnya direct payment yang diterima para petani dari setiap tanaman yang
ditanamnya dapat dihitung berdasarkan pada 85 persen dari ‘base acre’85 dikalikan dengan
‘direct paymet yield’86 untuk setiap lahan (ladang usaha) dan ‘payment rate'87 per satuan
komoditas tertentu. MenurutEconomic Research Services USDA, direct payment adalah:

“…is based on 85% of the eligible “base acres” multiplied by the “direct
payment yield” for each farm and the “payment rate” per unit. The direct
payment yield is a historical average yield for the farm, recorded similarly to
the base acreage. The adjustment factor of 85% reduces the number of acres
eligible for payments and was instituted under previous farm bills toreduce
Federal expenditures.”88

Salah satu contoh direct paymet dapat dilihat dari kasus sebuah ladang seluas 1.000
acre di Montgomery County, Illinois, yang memiliki base acre jagung sebesar 400 acre dan

Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing Loans” CSR Report for Congress (2006): 3.
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses pada 3 September 2012).

84 Edwin Young, “The 2002 Farm Bill: Provisions and Economic Implications” USDA Economic Research
Service(2012): 68. http://www.ers.usda.gov/media/263929/ap022_2_.pdf (diakses pada 4 September
2012).

85 Base acre adalah areal dasar yang digunakan untuk menanam tanaman. Menggunakan satuan ‘acre’. 1 acre
sama dengan 0,46 hektar. Acre sendiri biasa disingkat dengan “ac”.

86 direct paymet yield atau dalam bahasa ‘hasil pembayaran langsung’ adalah hasil rata-rata historis untuk
pertanian, tercatat mirip dengan base acre. Faktor penyesuaian 85% mengurangi jumlah hektar
memenuhi syarat untuk pembayaran dan telah diatur dalam perundangan pertanian sebelumnya untuk
mengurangi pengeluaran federal.

87 payment rate adalah batas nominal yan ditentukan undang-undang untuk pemberian pembayaran atas suatu
subsidi yang disetujui.

88 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing Loans”
CSR Report for Congress (2009): 7.http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses
pada 3 September 2012).
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kedelai sebesar 600 acre. Direct payment yield adalah 110 bushel/acre untuk jagung dan 35
bushel/acre untuk kedelai. Dan dengan payment rate yang telah ditentukan, penghitungannya
adalah seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4 Contoh Direct Payments
Direct payment calculation

(1999 crop year)
Corn Soybeans

Base acres 400 acres 600 acres
Direct payment yield 110 bu./acre 35 bu./acre
Direct payment rate $0.28/bu. $0.44/bu.
Direct payment 10472 7854
Corn = 0.85 * 400 * 110 * 0.28 10472
Soybeans = 0.85 * 600 * 35 * 0.44 7854
Sumber: Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing

Loans” CSR Report for Congress (2009): 7.
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses pada 3 September 2012).

Tabel III.4 menunjukkan bahwa pada tahun tanam 1999, USDA memberikan
pembayaran komoditas (direct payment) sebesar 10.472 dolar AS untuk jagung dan 7.854
dolar AS untuk kedelai kepada pemilik lahan 1.000 acre tersebut.

Counter-cyclical payments (CC payment)89 merupakan program pembayaran yang
mencakup komoditas tertentu ketika effective market price lebih rendah dari target harga
yang telah ditentukan.90 Menurut Jim Monke, CC payment adalah:

“counter-cyclical payments compensate for the difference between a crop’s
target price and a lower effective market price. The target price is a statutory
benchmark defined in the farm bill. The effective price is the direct payment rate
plus the higher of the national season-average market price or the national loan
rate. When effective market prices exceed the target price, no payment is
made.”91

Sama halnya dengan direct payment, CC payment juga bergantung pada luas areal
pertanian (base acres), counter-cyclical payment yield, serta tidak tergantung pada hasil
produktifitas komoditas yang ditanam. Akan tetapi, sistem pembayaran ini tidak bergantung
pada harga pasar, sehingga menyebabkan besarnya pembayaran berbeda-beda setiap
tahunnya.92

89 Untuk alasan efisiensi kata, penulisan Counter-cyclical payments selanjutnya ditulis dengan CC payment.
90 Edwin Young, “The 2002 Farm Bill: Provisions and Economic Implications” USDA Economic Research

Service (2012): 70. http://www.ers.usda.gov/media/263929/ap022_2_.pdf (diakses pada 4 September
2012).

91 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing Loans”
CSR Report for Congress (2006): 8. http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf
(diakses pada 3 September 2012).

92 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing Loans”
CSR Report for Congress (2006): 6. http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf
(diakses pada 3 September 2012).
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Tabel III.5 Contoh CC Payments
Counter-cyclical payment calculation

(1999 crop year)
Corn Soybeans`

Base acres 400 acres 600 acres
Counter-cyclical payment yield 125 bu./acre 40 bu./acre

Target price $2.63/bu. $5.80/bu.
Higher of season-average market price or national loan

rate
+ Direct payment rate

= Effective price

$2.20/bu.

$0.28/bu.
$2.48/bu.

$5.40/bu.

$0.44/bu.
$5.84/bu.

Counter-cyclical payment rate (higher of target price
minus effective price, or zero)

$0.15/bu. $0.00/bu.

Counter-cyclical payment
Corn = 0.85 * 400 * 125 * 0.15
Soybeans = 0.85 * 600 * 40 * 0

$6,375.00
$6,375.00

$0.00

$0.00
Sumber: Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing

Loans” CSR Report for Congress (2009): 7.
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses pada 3 September 2012).

Tabel III.5 merupakan contoh dari CC Payment. Menggunakan beberapa data dari
contoh direct payment sebelumnya, misalkan pembayaran untuk counter-cyclical yield
pertanian adalah 125 bushel/acre untuk jagung dan 40 bushel/acre untuk kedelai. Harga pasar
rata-rata pada tahun 1999 adalah sebesar 2.63 dolar/bushel untuk jagung dan 5.80
dolar/bushel untuk kedelai. Setelah menambahkan harga pasar (the season-average market
price) dengan tingkat pembayaran langsung (direct payment rate) untuk menghitung harga
efektif pasar (the effective price), tingkat CC Payment (counter-cyclical payment rate) yang
dihasilkan adalah 0.15 dolar/bushel untuk jagung dan 0 dolar AS untuk kedelai. Jagung
menerima pembayaran CC Payment karena harga yang efektif kurang dari target harga,
namun kedelai tidak menerima pembayaran karena harga yang efektif melebihi target harga.
Sehingga, besarnya CC Payment untuk jagung adalah 6.375 dolar AS.

Sementara itu, berbeda dengan kedua program sebelumnya, marketing loan dapat
digunakan hampir semua tanaman yang disahkan USDA.93 Sistem pembayaran marketing
loan ini memungkinkan penghasil komoditas tertentu untuk menerima pinjaman dari USDA
dalam bentuk commodity-specific loan rate per unit, dengan menjaminkan hasil produksi
sebagai jaminan kredit. Para petani, dengan program ini, akan mendapatkan pinjaman untuk
seluruh atau sebagian untuk memproduksi komoditas yang akan ditanam dengan
menjaminkan hasil panen komoditas terlebih dahulu.94

Perbedaan sistem pembayaran marketing loan dengan dua sebelumnya adalah tidak
adanya formula untuk menghitung pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dikarenakan
marketing loan menggunakan sistem negosiasi dan USDA pengaturannya berdasar pada

93 Lihat Tabel III.3.
94 Edwin Young, “The 2002 Farm Bill: Provisions and Economic Implications” USDA Economic Research

Service (2012): 63. http://www.ers.usda.gov/media/263929/ap022_2_.pdf (diakses pada 4 September
2012).
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tingkat lokal loan rate,95 sebagai adanya perbedaan spasial antara pasar dan transportasi
daripada distribusi.96

Tujuan utama loan program ini adalah untuk memberikan petani pinjaman jangka
pendek untuk membayar biaya produksi sampai komoditas terjual. Tanpa sistem tersebut,
akan menyebabkan banyak petani merugi akibat terpaksa menjual hasil pertaniannya ketika
market price rendah. Marketing loan mendorong para petani untuk mampu menjual hasil
panennya tanpa mengalami kerugian akibat ketidakpastian market price.97 Selain itu, program
ini tidak selalu berorientasi pada keadaan pasat yang tidak stabil, namun juga berusaha untuk
memberikan keuntungan dalam bentuk pendapatan yang tinggi atas hasil panen yang terjual
habis di pasaran.98

Terdapat empat mekanisme program marketing loan yang berguna untuk memberikan
keuntungan apabila market price berada dibawah loan rate ketika proses pemberian
pinjaman, antara lain99 (1) loan deficiency payment (LDP), yakni merupakan pembayaran
tunai langsung (direct payment) atas keuntungan yang didapat untuk membayar pinjaman
berapa pun keuntungannya sesuai dengan LDP rates100 yang ditentukan; (2) marketing loan
gain (MLG), yakni setelah mendapatkan pinjaman, petani yang menggunakan mekanisme ini
akan membayar dengan harga terendah daripada nilai pinjaman asli, dan menjadikan
perbedaan yang ada sebagai keuntungan pinjaman; (3) certificate gain, yang hampir sama
dengan MLG namun tanpa batas pembayaran tertentu karena petani dapat membayar
pinjaman dengan menggunakan sertifikat tanaman sebagai pengganti pembayaran tunai; dan
(4) forfeiting the collateral, merupakan pembiayaan terburuk dengan cara penyerahan
jaminan (komoditas) dan mengambil uang pinjamannya.

Setiap mekanisme marketing loans diatas pada dasarnya tidak terbatas
pembayarannya. Meskipun USDA telah membatasi setiap petani sebesar 75 ribu dolar AS,
namun pada nyatanya jumlahnya bisa lebih besar merujuk pada beberapa aturan yang
berlaku. Terlebih lagi, penggunaan mekanisme certificate gain dan forfeiting commodities
telah ditetapkan tidak ada batas peminjaman yang akan didapatkan petani.101

Keseluruhan penjelasan mengenai program komoditas pertanian yang telah dijelaskan
diatas pada dasarnya merupakan program wajib yang berlandaskan pada undang-undang
pertanian AS. Dan bukan merupakan deskresi yang bergantung pada alokasi tahunan. Seluruh
kebijakan pembayaran safety net dilakukan pada kondisi yang berlaku dan yang telah
ditetapkan, terlepas dari proyeksi anggaran pertanian keseluruhan. Hasil dari penggunaan
program tersebut akan tersaji pada tabel di bawah ini:

95 Lihat Tabel III.3.
96 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing Loans”

CSR Report for Congress (2006): 8. http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf
(diakses pada 3 September 2012).

97 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing Loans”
CSR Report for Congress (2006): 9. http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf
(diakses pada 3 September 2012).

98 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing Loans”
CSR Report for Congress (2006): 10. http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf
(diakses pada 3 September 2012).

99 Jim Monke, “Farm Commodity Programs.”
100 LDP rates merupakan jumlah di mana suku bunga pinjaman (loan rates) melebihi market price yang

berdasar pada posted county price (PCP) atau market price yang berlaku di pasar internasional. Besarnya
PCP ditentukan oleh Pemerintah Federal setiap periode tertentu. Lihat Edwin Young, “The 2002 Farm
Bill: Provisions and Economic Implications” USDA Economic Research Service (2012): 74.
http://www.ers.usda.gov/media/263929/ap022_2_.pdf (diakses pada 4 September 2012).

101 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing
Loans” CSR Report for Congress (2006): 10.
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses pada 3 September 2012).
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Tabel III.6 Tipe Dan Subsidi Komoditas Pertanian (Miliar Dolar AS)

Covered commodities and loan
commodities

Fiscal year
2003 2004 2005 2006 2007 2008

By type of payment Millions of dollars
Direct payment $4,151 $5,289 $5,234 $4,800 $4,322 $5,256
Counter-cyclical pmt. 1,743 809 2,772 4,291 5,109 3,560
Loan deficiency payment 693 461 3,856 4,839 4,258 2,954
Marketing loan gains* 190 114 318 477 295 56
Total 6,777 6,673 12,180 14,407 13,984 11,826
By commodity Millions of dollars
Corn $1,432 $2,588 $6,104 $9,224 $7,192 $5,474
Other feed grains 204 344 566 708 512 482
Wheat 851 1,210 1,186 1,152 1,706 2,009
Cotton 1,953 872 2,423 1,982 1,931 1,423
Rice 1,058 829 531 523 457 509
Peanuts 307 169 265 227 237 198
Soybeans 905 606 1,035 448 1,806 1,599
Minor oilseeds 35 24 28 50 37 23
Wool, mohair, honey 19 12 8 38 43 47
Lentils, chickpeas, dry peas 13 19 34 55 63 62
Total 6,777 6,673 12,180 14,407 13,984 11,826
Sumber: CRS dalam Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and

Marketing Loans” CSR Report for Congress (2006).
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses pada 3 September 2012), hlm 25.

Keterangan: * termasuk didalamnya certificate gains and forfeiting commodities.

Data pada Tabel III.6 menunjukkan besarnya pembayaran (subsidi) per tahun, dimulai
tahun 2003 hingga 2008, untuk komoditas pertanian melalui direct payments, CC payments
dan marketing loans. Dapat diketahui bahwa jumlah pembayaran untuk tahun 2003 yang
sebesar 6,7 miliar dolar AS, menjadi sebesar 14,4 miliar dolar AS pada tahun 2006. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pembiayaan commodity subsidies yang
dilakukan USDA. Meski pada tahun selanjutnya mengalami penurunan, 13,9 miliar dolar AS
tahun 2007 dan 11,8 miliar dolar AS tahun 2008, menurut laporan USDA, jumlah tersebut
tidak termasuk subsidi bencana, darurat dan alokasi tambahan lainnya.102

Pada bagian type of payment, tipe direct payments yang terjadi setiap tahun tanam
hampir konstan sekitar 5,2 miliar dolar AS per tahun. Namun, pembayaran tahun fiskal 2006-
2007 turun menjadi sekitar 4,5 miliar dolar AS, sebagai akibat dari adanya pemotongan rasio
uang muka yang harus dikeluarkan USDA pada tahun tersebut dan disesuaikan dengan aturan
perundangan The Deficit Reduction Act of 2005.103

Pada bagian CC payments dan marketing loans jumlah yang harus dikeluarkan untuk
pembayaran komoditas bersifat fluktuatif, dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Hal ini

102 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing
Loans” CSR Report for Congress (2006): 24.
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses pada 3 September 2012).

103 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing
Loans” CSR Report for Congress (2006): 25.
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses pada 3 September 2012).
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dikarenakan kedua tipe pembayaran subsidi tersebut tergantung pada market price.104 Nilai
CC payments berkisar dari kurang 1 miliar dolar AS pada tahun 2004 menjadi sekitar 5,1
miliar di tahun 2007, bervariasi di tahun-tahun lainnya. Sementara itu, pada marketing loans,
sebagian besar keuntungan adanya program ini terjadi pada mekanisme LDP daripada
marketing loan gains maupun certificate loans dan forfeiting commodities. Akan tetapi,
keduanya dapat dipahami bahwa, jika nilai pembayaran program tersebut rendah menandakan
bahwa nilai atau harga hasil panen lebih baik dari target price untuk CC payments maupun
loan rate pada marketing loans, begitu juga sebaliknya.

Pada bagian commodity dalam Tabel III.6, biji-bijian yang termasuk kelompok feed
grains (terutama jagung) lebih banyak mendapatkan keuntungan atas adanya dukungan
pembayaran (subsidi), diikuti oleh kapas, gandum, dan minyak sayur (terutama kedelai) dan
beras pada Gambar III.1. Peringkat yang berdasar pada pembayaran yang telah dikeluarkan
tersebut tergantung pada alokasi lahan, relatifitas market price terhadap target harga yang
ditetapkan, dan subsidi per acre.105 Selain itu, perbedaan peringkat juga dapat disebabkan
oleh penggunaan kriteria subsidi per satuan tertentu, seperti satuan acre atau satuan lahan
dalam hektar.106

Jaminan Kredit Ekspor AS: Commodity Credit Corporation Export Credit Guarantee
Program General Sales Marketing 102 atau GSM-102

Produktivitas pertanian AS yang tumbuh lebih cepat dari pangan domestik membuat
petani AS dan perusahaan-perusahaan pertanian sangat bergantung pada pasar ekspor untuk
mempertahankan harga dan pendapatannya.107 Dengan keunggulan komparatif dalam banyak
produk, perdagangan pertanian merupakan kontributor yang signifikan bagi perekonomian
AS secara keseluruhan serta seluruh ekonomi dunia. Meskipun pangsa ekspor berbagai
macam produk-produk pertanian dunia telah jatuh dari waktu ke waktu, yakni dari 17 persen
pada tahun 1980 menjadi 10 persen pada tahun 2007, AS tetap menjadi eksportir terkemuka
dan importir tunggal terbesar beberapa produk pertanian di dunia.108

Tingginya ekspor komoditas pertanian AS merupakan salah satu peran Pemerintah AS
yang menggunakan subsidi ekspor, selain adanya subsidi tunai, untuk membantu para petani
untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya. Merujuk pada undang-undang Federal
Agriculture Improvement and Reform Act of Public Law 104-127 1996, pemerintah AS
melalui USDA kembali mengesahkan penggunaan program Export Credit Guarantees
(ECG), umumnya sering diistilahkan dengan GSM-102 (Commodity Credit Corporation
Export Credit Guarantee Program General Sales Marketing 102 atau GSM-102). Program
tersebut pertama kali diberlakukan atas dasar Undang-Undang the Agricultural Trade Act
pada tahun 1978.109

“An Export Credit Guarantee Program that covers credit terms up to 3 years.
The program underwrites credit extended by the private banking sector to

104 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing
Loans” CSR Report for Congress (2006): 25.
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses pada 3 September 2012).

105 Jim Monke, “Farm Commodity Programs: Direct Payment, Counter-Cyclical Payment, and Marketing
Loans” CSR Report for Congress (2006): 26.
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL33271.pdf (diakses pada 3 September 2012).

106 Jasper Womach, “Average Farm Subsidy Payments, by State, 2002” CSR Report for Congress (2004): 2-6.
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL32590.pdf (diakses pada 6 September 2012).

107 OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reform in the United States, (OECD Publishing, 2011): 13.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264096721-en (diakses pada 25 Desember 2012).

108 OECD, “Evaluation of Agriculture,” 13-15.
109 “The 1996 United State Farm Act Increases Market Orientation,” FAO Corporate Documentary Repository,

http://www.fao.org/docrep/003/w1358e/w1358e13.htm (diakes pada 28 Desember 2012).
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approved foreign banks using dollar-denominated, irrevocable letters of
credit to pay for U.S.-grown food and agricultural products sold to foreign
buyers. The CCC guarantee typically covers 98% of principal and a portion
of interest.”110

GSM-102 sebagai program penjaminan kredit ekspor, sangat dibutuhkan oleh para
importer.111 Tujuan dibuatnya program ini jika merujuk pada undang-undang federal AS
nomor tujuh tentang pertanian adalah untuk meningkatkan ekspor berbagai komoditas
pertanian, untuk bersaing dengan ekspor pertanian negara lainnya dan untuk membantu
negara- negara yang membutuhkan produk-produk pertanian AS, khususnya negara
berkembang, dalam memenuhi konsumsi makanan dalam negerinya. Polis kredit dari
program ini diberikan oleh sektor perbankan swasta di AS kepada bank-bank asing yang
disetujui menggunakan denominasi dolar untuk membayar produk pertanian AS yang dijual
ke pembeli asing. Jaminan GSM 102 bisa mencakup hingga 98 persen dari harga pokok dan
sebagian bunga.112

Sejak pertama berdiri tahun 1978 hingga sekarang, USDA telah memberikan
penjaminan kredit hampir di seluruh penjuru dunia, terutama negara berkembang.113 Program
ini memberikan alokasi hingga 5,5 miliar dolar AS per tahun.114 Hal ini menyebabkan banyak
konsumen produk-produk pertanian memilih menggunakan produk-produk pertanian utama
AS seperti gandum, jagung dan kedelai, bahkan bungkilnya pun tetep manarik pembeli untuk
kebutuhan tertentu.115 Negara-negara yang kurang cukup modal untuk mendapatkan produk-
produk pertanian AS seperti negara-negara di Afrika, Timur Tengah, Karibia, Amerika
Tengah, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Korea Selatan, Meksiko dan Turki banyak memilih
menggunakan program tersebut.116

Pengaruh Kebijakan GSM 102 Bagi Perdagangan Kedelai di Indonesia
Seperti yang telah dijelaskan di atas, program penjaminan kredit ekspor GSM-102

merupakan salah satu kebijakan perdagangan pertanian untuk mendukung pembiayaan ekspor
komersial produk-produk pertanian AS ke pasar-pasar internasional. Indonesia merupakan
salah satu negara pengguna program penjaminan kredit tersebut. Indonesia dengan penduduk
yang mencapai 216 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,7% per tahun mengindikasikan
besarnya bahan pangan yang harus tersedia, salah satunya kebutuhan akan kedelai yang
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di negara tersebut.117

110 “Code of Federal Regulations, 2012. Part 1493 – CCC Export Credit Guarantee Programs (7 CFR 1493),”
Regstoday Website, http://cfr.regstoday.com/7cfr1493.aspx (diakses pada 13 Juni 2012).

111 “The 1996 United State Farm Act Increases Market Orientation.”
112 “Code of Federal Regulations, 2012. Part 1493 – CCC Export Credit Guarantee Programs (7 CFR 1493).”
113 “The 1996 United State Farm Act Increases Market Orientation,” FAO Corporate Documentary Repository,

http://www.fao.org/docrep/003/w1358e/w1358e13.htm (diakes pada 28 Desember 2012).
114 FASonline, “GSM Program Foreign Financial Institution Obligors (For the GSM 102 and Facility Guarantee

Programs),” http://www.fas.usda.gov/excredits/foreignbanks.html (diakses pada 12 Juni 2012).
115 Bungkil merupakan produk sampingan dari proses pengolahan minyak dari tanaman biji-bijian, seperti

kedelai, jagung dan gandum. Bungkil kedelai (atau biasa disebut dengan soybean meal) misalnya
mengandung protein kasar terbesar (sekitar 44-45%) sehingga bungkil kedelai sangat cocok digunakan
sebagai pemenuh kebutuhan gizi hewan. Lihat: “Soybean Meal dan Keunggulannya,” Agroyasa
Website, http://www.agroyasa.com/soya-bean-meal-dan-keunggulannya/ (diakses pada tanggal 27
Desember 2012).

116 Grains Web Site, http://www.grains.org/index.php/key-issues/trade-policy/other-priorities/3625-gsm-102-
program (diakses pada 25 Desember 2012).

117 Jaegopal, Hutapea, 2011. Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian
Indonesia.
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Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menjadikan Pemerintah
Indonesia kesulitan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk mendatangkan kedelai
dari luar negeri. Terlebih lagi, dengan harga dolar AS yang naik lebih dari 250%, yakni
menjadi 11 ribu per rupiah, sangat kecil kemampuan importir untuk mendatangkan kedelai
impor dari pasar internasional. Pemerintah Indonesia ketika itu harus membuka impor
kedelai, di mana pasar kedelai harus diberikan kepada sektor swasta.118 Hal ini sesuai dengan
kesepakatan liberalisasi perdagangan secara menyeluruh antara IMF dengan Pemerintah
Indonesia, dengan ditandai dengan adanya Letter of Intens antara keduanya.

Liberalisasi perdagangan tersebut menjadikan kedelai impor mudah masuk ke pasar
Indonesia, dan dengan pajak bea masuk yang mencapai hingga 0%, serta pemerintah
diharuskan menyerahkan segala urusan tentang kedelai kepada pasar. 119 Di sisi lain,
Pemerintah AS memberikan kebijakan GSM-102 kepada para importir komoditas pertanian
AS, mengingat saat itu para petani AS memiliki hasil panen yang melimpah sedangkan hanya
sedikit yang dibutuhkan pasar, yang pada waktu itu dilanda krisis, khususnya negara-negara
di Benua Asia.120 Untuk volume ekspor kedelai AS ke Indonesia itu sendiri dapat dilihat pada
Grafik III.1 berikut.

Grafik III.1 Volume Ekspor Kedelai AS ke Indonesia

Sumber: Diolah dari http://www.soystats.com (diakses pada 3 September 2012).

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah ekspor
kedelai dari AS ke Indonesia. Meski jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun-tahun
berikutnya, jumlah tersebut masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah yang
diekspor sebelum tahun 1999. Tingginya ekspor komoditas pertanian AS merupakan salah
satu bentuk peran PemerintahAS dalam menggunakan program subsidi ekspor, yang
bertujuan untuk menjamin keuntungan para petani kedelai AS.

USDA telah memberikan jaminan kredit ekspor sebesar 98,5 juta dolar kepada PT
Cargil Indonesia untuk mendatangkan kedelai AS pada tahun 1999. Sehingga pada tahun
tersebut, program GSM-102 telah memberikan bantuan kepada importir sebesar 48,7% dari
seluruh biaya yang harus dikeluarkan. Data dari soystat.com menunjukkan bahwa total yang
harus dibayarkan importir kedelai Indonesia adalah 202 juta dolar AS.121 Dapat dikatakan
bahwa dengan adanya program tersebut perusahaan importir tidak perlu untuk membayarkan

118 Tulus T.H. Tambunan,  “Globalisasi dan Perdagangan Internasional” (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,
2000): 20.

119 Tulus T.H. Tambunan,  “Globalisasi dan Perdagangan Internasional.”
120 U.S. Grains Council, “GSM-102 Program” Other Priority Trade Policy Issues, (2012),

http://www.grains.org/index.php/key-issues/trade-policy/other-priorities/3625-gsm-102-program (diakses
pada tanggal 27 Desember 2012).

121 Diolah dari http://www.soystats.com/2000/page_31.htm (diakses pada 2 Januari 2013).
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total pembayaran dengan dana mereka sendiri, karena sebagian pembayarannya telah dibantu
oleh USDA.

Kebijakan AS pada akhirnya juga memberikan pengaruh yang besar pada harga
kedelai di Indonesia. Di pasar Indonesia, harga kedelai impor asal AS seharga Rp. 250 – Rp.
300 per kilogram. Sementara itu, harga kedelai lokal yang mencapai Rp. 350 – Rp. 400 per
kilogram. Selain meningkatnya kedelai impor asal AS di perdagangan kedelai Indonesia
dengan harga yang cukup terjangkau, program GSM-102 juga membuat kedelai impor asal
AS semakin dominan dalam menguasai perdagangan komoditas pertanian di Indonesia
setelah tahun 1999. Jika pada tahun 1997 dan 1998 kedelai impor asal AS hanya berjumlah
sekitar 385 ribu ton dan 320 ribu ton, terjadi kenaikan yang cukup bertolak belakang dengan
kenaikan pada tahun 1999 yang total impornya mencapai 700 ribu ton.

Fenomena di atas kemudian seakan menyebabkan peralihan konsumsi dari kedelai
lokal kepada kedelai impor. Kedelai impor AS mampu menguasai dan mendominasi pasar
Indonesia dengan kelebihan harganya yang cukup terjangkau dibandingkan dengan kedelai
lokal, menjadikan masyarakat Indonesia bergantung pada pasokan kedelai impor asal AS.

Kesimpulan

Melalui berbagai analisis data yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti
menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini adalah terbukti. Penulis melihat bahwa kedelai
impor asal AS mampu mendominasi pasar kedelai di Indonesia dengan adanya beberapa
program-program pertanian yang diberikan oleh Pemerintah AS. Kesimpulan atas adanya
dominasi tersebut berdasarkan pada penggunaan program penjaminan kredit ekspor yang
biasa disebut dengan GSM-102 oleh importir kedelai di Indonesia.

Kebutuhan akan kedelai, atau glicine max, di Indonesia terus mengalami peningkatan.
Kedelai merupakan salah satu komoditas tanaman pangan terpenting yang dikonsumsi
masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan kedelai yang semakin meningkat seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk di negara tersebut, juga disebabkan oleh meningkatnya
kebutuhan per kapita dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kecukupan gizi. Meski
demikian, terjadi kesenjangan antara konsumsi kedelai dengan produksi kedelai yang berasal
dari dalam negeri.

Produksi kedelai dalam negeri terus merosot seiring dengan penurunan luas panen
kedelai. Meski memiliki potensi pasar yang luas di dalam negeri, baik untuk memenuhi
kebutuhan pangan maupun untuk bahan baku pakan ternak, potensi tersebut belum dapat
dimanfaatkan secara optimal melalui program pengembangan budidaya kedelai dalam negeri.
Kebijakan pemerintah terkait pengembangan kedelai dalam pelaksanaanya selalu menghadapi
berbagai kendala. Pemerintah Indonesia pada akhirnya memilih jalan cepat dalam memenuhi
kebutuhan kedelai nasional, yakni melalui kebijakan impor.

Di saat produksi pertanian kedelai di Indonesia mengalami penurunan, Pemerintah AS
memiliki kebijakan ‘safety net’ atau dikenal sebagai subsidi pertanian, sebagai jaminan atas
pendapatan para petani AS. Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan distorsi pada
perdagangan dunia dan daya produksi, memperbesar nilai guna lahan dan biaya produksi, dan
terkonsentrasi atas manfaat yang dapat tercapai pada komoditas tertentu. Salah satu kebijakan
yang mengatur laju ekspor kedelai AS adalah GSM-102. Kebijakan tersebut membuat harga
kedelai yang diekspor menjadi lebih murah, dibanding harga kedelai lokal. Sehingga,
kebutuhan dalam negeri banyak dipenuhi oleh kedelai impor dari AS, yang volumenya terus
meningkat.

Program GSM-102 yang dirancang untuk memberikan jaminan kredit ekspor bagi
komoditas kedelai impor AS di pasar Indonesia hampir menutupi setengah dari apa yang
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harus dibayarkan oleh importir Indonesia kepada produsen kedelai di AS. Dengan keadaan
yang demikian, AS berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi
komoditas kedelainya.

Kedelai impor memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena, seperti
yang telah dijelaskan di atas, produksi kedelai nasional di Indonesia tidak mampu memenuhi
kebutuhan konsumsi masyarakat yang besar. Dengan kebutuhan yang rata-rata sebesar 2,1
juta ton per tahun tidak diimbangi dengan produksi per tahun yang hanya mencapai 800 ribu
ton saja.

Dengan adanya program GSM-102, menyebabkan pasar kedelai Indonesia paa
tahun penelitian tersebut lebih didominasi oleh kedelai impor dari AS. Di satu sisi, dengan
adanya program GSM-102 kebutuhan kedelai dalam negeri dapat dipenuhi melalui impor dari
AS. Sementara itu pada sisi lainnya, harga kedelai impor yang lebih murah dibanding kedelai
dalam negeri menyebabkan upaya peningkatan produksi dalam negeri terabaika, menjadikan
negara bergantung pada bahan impor dan mematikan kehidupan petani lokal. Ketergantungan
tersebut, meski demikian, dapat menjadi musibah bagi Indonesia jika harga kedelai AS naik
akibat produksi menurun.
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