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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia,  

Indonesia terdiri atas 17.499 (Tujuh belas ribu empat ratus Sembilan puluh 

Sembilan) pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Total luas 

daerah Indonesia mencapai 7,81 (Tujuh koma delapan puluh satu) juta km
2
, 

wilayah tersebut terdiri atasdaratan dengan luas 2,01 (Dua koma nol satu) 

juta km
2
, lautan dengan luas 3,25 (Tiga koma dua puluh lima) juta km

2
, 

dan daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas sekitar 2,55 (Dua 

koma lima puluh lima)  juta km
2
.
1
 Kepulauan Riau khususnya memiliki 

329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) pulau, dan Kota Batam adalah salah 

satu pulau yang berada di Kepulauan Riau. Lokasi Kota Batam yang 

sangat strategis dan unik dikarenakan kota ini memiliki perbatasan 

langsung dengan Singapura dan Selat Malaka. Keunikkan ini sangat  

membantu kota Batam berkembang pesat di sektor perdagangan 

internasional terutama impor. Menurut berbagai penelusuran sejarah para 

pesiar yang berasal dari China, bahwa Kota Batam ini sudah dihuni sejak 

zaman 231 M (Dua ratus tiga puluh satu masehi) . Saat itu, Negara 

Singapura masih disebut sebagai Pulau Ujung.  

                                                 
1
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Indonesia Merupakan 

Negara Kepulauan Yang Terbesar Di Dunia,” n.d., 

https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-

KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA, diunduh 11 November 2018 pukul 19:45. 
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Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab ketergantungan 

akan tanaman pangan dan produk holtikultura semakin meningkat. 

Sedangkan sektor pertanian di Kota Batam masih belum berjalan 

maksimal , pertanian sayur masih belum bisa memenuhi kebutuhan 

masyarakat dikarenakan lahan pertanian yang tidak luas, pupuk dan obat 

tanaman yang mahal , jumlah hasil pertanian tidak banyak dan harganya 

juga kalah saing dengan hasil daerah lain. Untuk memenuhi kebutuhan 

sayuran segar harus didatangkan dari luar Kota Batam maupun luar negeri. 

Hal diatas ialah faktor pendorong masuknya barang impor di Kota Batam. 

Dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai kawasan Free Trade 

Zone oleh “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan 

Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang” 
2
 

semakin memudahkan para importir dalam hal pemasukkan dan 

pengeluaran barang. 

Berdasarkan “Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan, Impor merupakan kegiatan proses pemasukan 

                                                 
2
 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang No1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. 
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Barang atau komoditas luar ke dalam Daerah Pabean.”
3
 Sedangkan Kuota 

impor adalah sebuah kebijakan perdagangan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat dan daerah yang fungsinya untuk melindungi produk 

dalam negeri dengan pembatasan komoditas yang berasal dari luar negeri, 

hal ini diupayakan agar produk dalam negeri memiliki daya saing dengan 

produk asing di dalam negeri. Selain untuk melindungi produk dalam 

negeri, strategi pembatasan kuota pemasukkan barang impor dimaksudkan 

agar terjaminnya ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup di 

masyarakat dan kestabilitasan harga produk di dalam negeri. 

Selama ini Indonesia telah dikenal sebagai negara yang 

mempunyai keanekaragaman sumber daya alam yang berlimpah, hal ini 

juga membuat Negara Indonesia disebut sebagai negara agraris yang 

mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan antara lain usaha 

agrobisnis. Dalam upaya rangka meningkatkan perekonomian nasional dan 

perekonomian daerah, usaha agrobisnis ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi besar didalam sektor pertanian. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki komoditas pertanian yang 

beranekaragam. Tanaman hortikultura ialah salah satu komoditas pertanian 

yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi permintaan bahan 

pangan. Produk hortikultura juga dikenal sebagai komoditi strategis yang 

memiliki nilai ekonomis di kalangan masyarakat Indonesia, hal ini 

dikarenakan erat kaitannya dengan ketahanan pangan, sehingga kegiatan 

produksi, proses pengadaan, penyediaan, cara distribusi produk 

                                                 
3
  Indonesia, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan , Pasal 1 ayat (5). 
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hortikultura serta alur impornya menjadi sangat penting, dan harus diatur 

agar tidak merugikan konsumen, petani dan masyarakat Indonesia. 

Menurut Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian, 

Bapak Spudnik Sujono Kamino, kawasan wilayah yang sudah dilakukan 

pernanaman hortikultura bawang putih baru sekitar 12.000 (Dua belas ribu) 

hektar, sedangkan target swasembada bawang putih pada tahun 2019 

sebesar 26.650 (Dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh) hektar. 

Hingga saat ini kebutuhan bawang putih di Indonesia mencapai 500.000 

(Lima ratus ribu) ton per tahun, namun produksi dalam negeri hanya 

mampu memenuhi 20 (Dua puluh) persen dan untuk memenuhi kebutuhan 

bawang putih, Indonesia masih mengimpor dari China, Mesir, India, 

Philipina, Thailand hingga Taiwan.
4
 

Sehingga sektor pertanian memiliki peranan penting dalam 

pembangunan sebuah negara. Karena pertumbuhan penduduk Indonesia 

yang semakin tinggi sangat mempengaruhi pada peningkatan kebutuhan 

makanan dan minuman. Secara tradisional sektor pertanian disebut sebagai 

salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi Negara, hal ini 

dikarenakan pertanian merupakan sumber utama pangan dan menjamin 

adanya pertumbuhanekonomi. Dikarenakan barang yang semakin lama 

semakin langka dan adanya penurunan mutu sumber daya alam maka 

                                                 
4
 Ira Rachmawati, “Kejar Target Swasembada Bawang Putih, Importir Diminta Ikut Menanam,” 

Kompas.com, 2018, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/22/221100926/kejar-target-

swasembada-bawang-putih-importir-diminta-ikut-menanam, diunduh 02 November 2018 pukul 

20:00. 
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pengelolaan sektor pertanian di Indonesia diharapkan dapat mengelola 

sumber daya alam secara optimal,. 

Dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Holtikultura mengatakan, tanaman hortikultura sebagai kekayaan alam 

hayati artinya produk ini adalah salah satu kekayaan sumber daya alam 

yang berperan penting di Indonesia, tanaman ini dapat dijadikan sebagai 

bahan obat nabati, sumber pangan bergizi, dan estetika, selain bermanfaat 

juga berperan besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang 

dikelola dan dikembangakan secara efisien dan berkelanjutan. 
5
 

Bawang Putih termasuk sebagai salah satu produk holtikultura, 

yang artinya jenis tanaman budidaya kebun yang memerlukan perlakuan 

khusus.
6

 Sebab, produk holtikultura memiliki sebuah ciri khas yang 

berbeda dengan tanaman lain yaitu perisabel (mudah mengalami 

kerusakkan karena merupakan produk tanaman segar). Bawang Putih 

adalah tanaman umbi berbentuk utuh yang memiliki ciri khas rasa pedas 

dan beraroma tajam,biasanya bawang putih ini digunakan sebagai bahan 

penyedap rasa dalam masakan oleh masyarakat Indonesia.
7
 Selain sebagai 

bahan penyedap rasa, bawang putih juga digunakan sebagai bahan 

kosmetik dan bahan obat-obatan. 

                                                 
5
 Indonesia, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Holtikultura , Pasal 1 ayat (1). 

6
 M.Si. Dra. Inggit Winarni, “Ruang Lingkup Dan Perkembangan Hortikultura,” 

http://repository.ut.ac.id/4458/1/BIOL4423-M1.pdf, diunduh 15 November 2018 pukul 20:00. 
7

 Bagus Kukuh Udiarto, Profil Bawang Putih, Jakarta: PUSAT PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN HORTIKULTURA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN, 2004, hlm.4. 
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Manfaat yang diberikan oleh bawang putih diyakini sangat 

mempengaruhi tingginya konsumsi Produk Holtikultura Bawang Putih. 

Hal ini tidak sebanding dengan hasil produksi dalam negeri sehingga 

menyebabkan sebagian besar Produk Holtikultura Bawang Putih yang 

beredar di pasar merupakan produk impor. Oleh karena itu, petani 

Indonesia diminta untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak untuk 

mengurangi ketergantungan akan impor. 

Perkembangan produk pertanian khususnya produk holtikultura 

selalu menjadi perhatian masyarakat luas. Sebab, komoditas pertanian 

yang mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi di Indonesia adalah 

bawang putih. Meningkatnya permintaan kebutuhan konsumsi tidak 

diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri dapat menyebabkan 

kekosongan yang signifikan terhadap konsumi dalam negeri. 

Komoditas hortikultura yang terdiri atas sayuran dan buah-buahan 

memiliki peran terpenting dalam menjaga keseimbangan pangan, dan 

harus selalu tersedia dalam porsi yang cukup di setiap saat dengan harga 

yang terjangkau dan mutu yang baik dan aman dikonsumsi , serta dapat 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

menyatakan bahwa sebuah negara memiliki kewajiban dalam mewujudkan 

keterjangkauan, ketersediaan, dan memenuhi konsumsi bahan pangan di 

tingkat nasional dan daerah serta perseorangan tersebar secara merata di 
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seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8

 Terbentuknya 

undang-undang ini memberi petunjuk bahwa Indonesia sedang 

berupayadalam pengaturan ketahanan pangannya, kemandirian, dan  

kedaulatannya sendiri. Akan tetapi untuk  mewujudkan amanahundang-

undang tentunya bukan sebuah hal yang mudah sehingga dalam hal 

penanganan ketahanan pangan memerlukan penanganan yang 

komprehensif dan efektif mengingat implikasinya yang sangat luas 

mengenai hal pertumbuhan kesejahteraan petani, ekonomi hingga 

pengendalian harga (inflasi). 

Pemerintah selalu berupaya untuk mencapai produksi holtikultura 

yang mandiri di dalam negeri dan mendorong meningkatnya ketahanan 

pangan terutama berkaitan dengan komoditas  hortikultura. Adapun 

langkah - langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mendorong 

kemandirian pangan diantaranya mengelurakan kebijakan yang bersifat 

membatasi gerak program impor hortikultura yang berasal dari luar negeri 

yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 dan 16 Tahun 2012 .  

Dan pada tahun yang sama juga menerbitkan Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang 

Ketentuan Impor Produk Hortikultura
9
, sehingga pemerintah Indonesia 

mulai mengatur impor produk holtikultura khususnya bawang putih. 

Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan 

impor,mengatur stabilitas harga dipasaran dan untuk meningkatkan 

                                                 
8
  Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 

9
 Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 

Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. 
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produksi dan produktivitas sector pertanian guna mencapai 

swasembada.Dengan mewajibkan para importir bawang putihuntuk 

melakukan pengembangan terhadap penanaman bawang putih di Indonesia, 

mulai dilakukan pembatasan terhadap izin impor dimana pasokan bawang 

putih hanya diberikan kepada importir produsen (IP) dan importer terdaftar 

(IT). Selain itu, Setiap persetujuan impor produk holtikultura bawang 

putih dari Kementrian Perdagangan, para importer harus mendapat 

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian 

Pertanian terlebih dahulu dalam pengaturan waktu, importir dan jumlah 

bawang putih yang boleh didatangkan.  

Kebijakan Pemerintah tersebut sangat mendukung para petani 

domestik, pemerintah dalam mempertimbangkan kemampuan produsen 

dalam industri pertanian domestik saat memenuhi kebutuhan pasar agar 

tujuan akhir negara Indonesia dapat menyelenggarakan swasembada 

pangan di berbagai macam produk pangan tercapai. Dengan kebijakan ini 

khususnya diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada petani 

domestik agar meningkatkan produksinya. 

Namun terdapat berbagai macam permasalahan muncul jikalau 

penerapan kebijakan dalam pengendalian impor produk hortikultura yang 

tidak dibarengi dengan bentuk kesiapaan dan strategi pemerintah dalam 

hal mengantisipasinya. 

Pertama, penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura 

(RIPH) yang membutuhkan proses yang lama mengakibatkan produk 
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impor yang masuk ke Indonesia terhambat. Adapun aspek yang 

dipertimbangkan dalam penyusunan RIPH adalah kapasitas gudang (cold 

storage) sesuai dengan importir terdaftar, yang diterbitkan oleh 

Kementrian Perdagangan.Aturan kapasitas gudang ini dapat mengundang 

praktek kartel sebab tidak semua importir sanggup memenuhi kriteria ini 

kecuali importir besar. Selain itu, juga ada ketentuan mengenai penanaman 

5 (lima) persen dari kuota importir bawang putih yang akan diterima. 

Apabila terjadi pelanggaran, sebagai sanksinya importir tidak diberikan 

RIPH selama satu tahun hingga tiga tahun. Mengingat RIPH melakukan 

syarat penting bagi para importir dalam mengajukan permohonan izin 

impor bawang putih. 

Dalam hal ini realisasi penanaman lima persen dari kuota bawang 

putih, Importir tentunya juga mengalami kesulitan baik harus memikirkan 

kesiapan lahan, bibit tanam maupun biaya-biaya yang akan dikeluarkan 

dalam melakukan realisasi penanaman, Dan Importir juga tidak membekali 

pemahaman pada soal pertaniaan, sehingga tidak ada jaminan keberhasilan 

panen, Lagipula tidak ada jaminan bahwa keberhasilan panen tersebut 

akanada pembelinya. Dan apabila mengalami gagal panen , Importir juga 

harus menanggung resikonya. Sebab tidak semua lahan di Indonesia yang 

bisa ditanami bawang putih dan kurangnya pasokan air di musim kemarau 

juga dapat mengakibatkan gagal panen. 

Kedua, kesulitan petani domestik dalam meningkatkan jumlah 

produksinya sehingga pertani domestik dinilai tidak siap dalam memenuhi 

kebutuhan dalam negeri, dan permasalahan yang terjadi adalah pasokan 
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produksi domestik atau nasional hanya sebesar 400.000 ton (empat ratus 

ribu ton), selama ini sebagian besar komoditasnya diimpor dari luar 

negeri.Ini berimplikasi pada harga bahan makanan meningkat. Oleh karena 

itu, kebijakan pembatasan impor seharusnya diterapkan saat produksi 

domestik menjadi stabil, pemerintah harus memperhatikan pasokan 

domestik agar laju inflasi tetap terjaga karena apabila jumlah produksi 

domestic. 

Ada beberapa alasan mengapa produksi bawang putih yang minim 

di Indonesia yakni karena bawang putih ialah jenis tanaman subtropics, 

tanaman yang sulit ditanam pada iklim tropis seperti di Indonesia. Kedua, 

besarnya biaya yang akan dikeluarkan dalam memproduksi bawang putih 

sebab biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas lain 

dan dari segi keuntungan hasil produksi lebih menjanjikan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud melakukan penelitian 

yang berjudul “Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemberian Kuota 

Impor Bawang Putih menurut Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 di Kota Batam (Studi 

Penelitian di PT. Frozen King Mulia)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 di Kota Batam (Studi 

Penelitian di PT. Frozen King Mulia) ? 
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2. Apakah dengan adanya penerapan kebijakan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 di Kota 

Batam bisa mempengaruhi harga terhadap Bawang Putih di Kota 

Batam (Studi Penelitian di PT. Frozen King Mulia) ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisa sejauh mana penerapan kebijakan Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 di Kota Batam. 

b. Untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 di Kota Batam  

2. Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana atau 

informasi bagi pemerintah untuk mengetahui akibat kebijakan impor 

bawang putih khususnya di Batam. Dan penulis berharap penelitian ini 

dapat menjadi bahan literature yang bermanfaat bagi peneliti maupun 

akademisi lainya dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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