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ABSTRAK 

Dalam rangka mewujudkan janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Usaha Kecil 

dan Menengah termasuk kelompok tani/petani, maka pemerintah menempuh berbagai cara untuk 

merealisasikannya. Salah satunya dengan menyederhanakan berbagai peraturan dan memberikan 

berbagai kemudahan, khususnya untuk Usaha Kecil dan Menengah termasuk kelompok tani/petani, 

bagaimana caranya supaya mereka mudah mengakses sarana prasarana pendukung pertanian dengan 

harga terjangkau dan tidak memberatkan termasuk dari segi keuangan/finansial di perbankan, sehingga 

mereka merasakan semakin sejahtera.  

 

Untuk merealisasikan hal tersebut diciptakan kebijakan supaya masing-masing instansi terkait bersinergi 

untuk memberikan kemudahan bagi Usaha Kecil dan Menengah termasuk kelompok tani/petani sehingga 

petani benar-benar merasakan hasil pembangunan melalui hasil pertanian mereka yang semakin baik dan 

harga jual panennya yang baik. 

 

Dengan disahkannya  Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 sebagai perubahan Undang-undang omor 9 

tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, diharapkan akan lebih mendukung untuk merealisasikan dan 

menjawab solusi untuk Usaha Kecil dan Menengah termasuk kelompok tani/petani lebih mudah 

mengakses sarana dan prasarana pertanian termasuk pembiayaan dengan mudah ke bank dengan bunga 

yang relatif  kecil atau rendah.  

 

Sejalannya waktu dan komitmen pemerintah yang terus berupaya merealisasikannya, maka secara 

bertahap diberbagai daerah semakin merasakan manfaat kehadiran sistem resi gudang, walaupun 

memang disadari masih belum merata disemua sentra-sentra pertanian berhasil menerapkan sistem resi 

gudang dengan baik sehingga petani semakin merasa manfaatnya. 

Selain adanya tantangan di dalam penerapan sistem resi gudang, ternyata terdapat berbagai peluang 

untuk Usaha Kecil dan Menengah termasuk kelompok tani/petani dalam meningkatkan kesejahteraannya 

melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang menjadi koperasi dan mempunyai jaringan 

untuk berbagai kemudahan, termasuk berbagai macam pengembangan pemberdayaan rakyat petani yang 

berdampak pada peningkatan penghasilan/kesejahteraan mereka yang difasilitasi sistem resi gudang ini.   
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ABSTRACT 

 

In order to realize the government's promise to improve the welfare of the Small and Medium Enterprises 

community including farmer / farmer groups, the government takes various ways to make it happen. One 

of them is by simplifying various regulations and providing various facilities, especially for Small and 

Medium Enterprises including farmer / farmer groups, how to make it easy for them to access agricultural 

supporting infrastructure at affordable prices and not burdensome, including in terms of finance / finance in 

banking, so that they feel more prosperous. 

 

To realize this, a policy was created so that each related agency would synergize to make it easier for 

Small and Medium Enterprises including farmer / farmer groups so that farmers really feel the results of 

development through their better agricultural products and good selling prices for their harvests. 

 

With the passing of Law Number 9 of 2011 as an amendment to Law Number 9 of 2006 concerning the 

Warehouse Receipt System, it is hoped that it will be more supportive of realizing and answering solutions 

for Small and Medium Enterprises including farmer / farmer groups more easily access agricultural 

facilities and infrastructure including financing easily to banks with relatively small or low interest rates. 

 

Over time and the commitment of the government which continues to make efforts to make it happen, 

gradually in various regions the benefits of the warehouse receipt system are increasingly felt, although it 

is realized that it is still not evenly distributed in all agricultural centers, which have succeeded in 

implementing the warehouse receipt system properly so that farmers feel the benefits more. 

In addition to the challenges in implementing the warehouse receipt system, it turns out that there are 

various opportunities for Small and Medium Enterprises including farmer / farmer groups to improve their 

welfare through farmer groups or farmer group associations that become cooperatives and have networks 

for various conveniences, including various kinds of development of people's empowerment. farmers who 

have an impact on increasing their income / welfare which is facilitated by this warehouse receipt system. 

 

A. PENDAHULUAN  

 Pemerintah ingin mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan negara-

negara lain, sehingga berupaya terus melakuikan perbaikan, terobosan dan 

inovasi yang konprehensif. Salah satu hal yang signifikan adalah melalui 

Undang-undang Cipta Kerja, dimana termasuk di dalamnya sektor 

pertanian. 

 Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu beberapa 

ketentuan perundang-undangan direvisi dan semua yang terkait dengan 

kegiatan petani di dorong terus dan semakin disinkronkan, supaya 
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diakhirnya nanti petani akan merasakan manfaat kebijakan pemerintah yang 

menyentuh kehidupan merreka dan akhirnya akan dapat menambah 

kesejahtaraan mereka. 

 Dari sekian peraturan dan ketentuan terkait salah satu terobosannya adalah 

mengoptimalkan pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang 

merupakan kegiatan tunda jual hasil panen dimusin panen supaya harga 

hasil pertanian tidak anjlok turun dan saat harga stabil atau naik baru dijual. 

 

 Dengan belajar dari negara-negara yang sudah sukses menerapkan SRG, 

Indonesia berharap boleh berhasil mengikuti keberhasilan dari negara-

negara lain. Dengan diudukung persiapan perangkat yang dibutuhkan baik 

dari segi  soft ware dan hard ware diharapkan indonesia tidak hanya 

berkeinginan, tetapi akan dapat merealisasikannya.  

  

Langkah awal dari pemerintah adalah dengan menyiapkan payung 

hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 dan peraturan teknis 

pelaksanaannya seperti: Peraturan Pemerintah Nomor: 36 tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem 

Resi Gudang, Peraturan Kementerian Perdagangan serta Peraturan-

peraturan teknis dari kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Bappebti) menjadi dasar hukum yang cukup kuat dan lengkap 

siap untuk diterapkan. 

Dalam perkembangannya kemudian setelah berjalan beberapa tahun 

dievaluasi dan dirasakan perlu peninjauan dasar hukumnya maka 

disahkanlah Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 Undang-undang Nomor 9 

tahun 2011 tentang  perubahan atas Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 

tentang Sisttem Resi Gudang. 

 

Setelah pemerintah menyiapkan dari sofwarnya/perangkat lunaknya dari 

aspek legalitas juga dari aspek finansial/perbankan dengan dukungan 
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instansi/lembaga pemerintah terkait telah diikuti juga dengan pembangunan 

gudang dalam bentuk stimulus disentra-sentra industri hasil pertanian.  

Tahap selanjutnya sekarang terus di dorong peran swasta terlibat langsung 

di dalam pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang baik dalam kerjasama 

mengenlola gudang milik pemerintah dan juga dengan membangun gudang 

miliuk sendiri sudah semakin banyak yang masuk di dalam bisnis ini.  

 

B. PERMASALAHAN 

 Berdasarkan latar belakang diatas, dan berjalannya kegiatan resi gudang ini 

sejak diluncurkan, maka dengan ditinjaunya Undang-undang Nomor 9 tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 

2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang diharapkan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh 

para petani.  

Dengan berbagai pembenahan dan terobosan di dalam pelaksanaan sistem 

resi gudang termasuk dari aspek hukumnya ditinjau undang-undangnya dan 

telah berjlan beberapa tahun,  timbul pertanyaan: 

1.   Apakah setelah pemberlakuan perubahan undang-undang Nomor 9  

 tahun 2011 sudah benar-benar dirasakan petani hasilnya dalam  

 meningkatkan  kesejahteraan mereka? 

2.   Bagaimanakah realisasi penerapan gudang Sistem Resi Gudang    

 sekarang ini ? 

3.   Apakah tantangan di dalam penerapan pengelolaan gudang sistem Resi  

 Gudang dan apakah ada peluang yang mungkin di dapat pengelola  

 gudang atau gabungan kelompok tani dan para petani?   

 

C. METODE PENELITIAN 

Untuk mendapatkan data/hasil yang akurat penulis memakai metode kajian 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Deskriptif Analisis dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk 

statute approach baik berupa legislasi maupun regulasi dalam bentuk 

pencarian asas hukum, interpretasi hukum sesuai dengan konteksnya 

yaitu mengacu pada bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 

13 tahun 2003 dan Undang-undang nomor 11 tahun 2020. 

2. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku dan informasi atau 

tulisan yang berkaitan dengan topik kajian/ penelitian masalah 

ketenagakerjaan. 

3. Penelitian lapangan dengan mengunjungi berbagai daerah yang 

memiliki sistem resi gudang. 

 

D. PEMBAHASAN 

 a.  Aspek Hukum 

Agar suatu kebijakan pemerintah mempunyai dasar hukum yang kuat 

maka perlu diciptakan/diterbitkan payung hukum sebagai pengayom di 

dalam suatu kebijakan pemerintah. Dalam mencapai hal tersebut diatas 

dari segi regulasi telah dilaksanakan dari sejak awal, bahkan sudah 

direvisi setelah berjalan beberapa tahun sehingga diharapkan lebih baik 

dari sebelumnya.  

Adapun dasar hukum sekaligus dengan peraturan teknis pelaksanaan 

penerapan Sistem Resi Gudang ini antara lain: 

1. UU No. 9 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 9 tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang,  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 35/MDAG/PER/5/2016 

tentang perubahan kedua atas NO: 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang 

barang yang dapat disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan 

SRG gudang. . 
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4. Peraturan menteri Perdagangan RI No. 3 tahunm 2020 tentang 

Barang dan Persyaratan Barang yang dapat disimpan dalam SRG. 

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan 

kedua atas peraturan Bank Indonesia nomor: 7/2/PBI/2005 tentang 

penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. 

6. Peraturan Kepala Bappebti No. 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 

tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang. 

7. Peraturan Kepala Bappebti No. 10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 

tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang. 

8. Peraturan Kepala Bappebti No. 11/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 

tentang Persyaratan Keuangan Bagi Pengelola Gudang. 

9. Peraturan Kepala Bappebti No. 112/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 

tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pengelola Gudang LPK 

dan Pusreg. 

10.  Peraturan Kepala Bappebti No. 13/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis Kelembagaan Dalam Sistem 

Resi Gudang. 

11. Peraturan Kepala Bappebti No. 14/BAPPEBTI/PER-SRG/12/2010 

tentang Jenis Perizinan Bidang Sistem Resi Gudang, Prosedur 

Operasional Standar (Standar operating Prosedure) dan Tingkat 

Layanan. 

12. SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. 
 
Selain ketentuan diatas masih banyak peraturan teknis lainnya yang 

terkait untuk mendukung program ini, dan mengatur persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendukung 

yang terus dibaharuai sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan penerapan 

sistem resi gudang ini di lapangan..  

b. Pengertian 

Dalam tulisan ini ada beberapa istilah yang g muncul di dalam tulisan ini. 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda penulis menyajikan 
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rumusannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada 

antara lain sebagai berikut: 

1. Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi 

gudang. 

2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang 

disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. 

3. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, 

baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain yang melakukan 

penyimpanan, pemindahan, dan pengawasan barang yang disimpan 

oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang. 

4. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat 

dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi 

untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang 

dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain 

yang ditetapkan oleh Menteri. 

5. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam 

jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. 

6. Badan Pengawas SRG yang selanjutnya disebut badan pengawas 

adalah unit organisasi sibawah Menteri yang diberi wewenang untuk 

melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan 

sistem resi gudang. 

7. Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) adalah lembaga terakreditasi 

yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau 

membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan 

produk, proses, sistem dan/ atau personel. 

 

c. Instansi atau lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem 

Resi Gudang 
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Instansi atau lembaga yang terkait didalam pelaksanaan Sistem Resi 

Gudang antara lain: 

1. Pemerintah dalam hal ini: 

a, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dalam 

pelaksanaan teknisnya oleh Badan Pengawas perdagangan 

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), 

b.  Pemerintah daerah kabupaten/kota, yang secara teknisnya di 

dinas perdagangan dan perindustrian, 

C. Pusat Registrasi (Pusreg) Nasiona Indonesia; yang 

menyelenggarakan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif 

Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, 

pemindahbukuan, pelaporan serta penyediaan system dan 

jaringan informasi.  

2. Pengelola Gudang; baik oleh BUMN/BUMD maupun swasta 

3. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang meliputi; 

1). Lembaga inspeksi yang menerbitkan Sertifikat untuk Gudang, 

2). Laboratorium penguji yang menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat 

mutu barang yang disimpan di gudang, dan 

3). Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang menerbitkan Sertifikat 

Manajemen Mutu. 

4.   Perbankan; baik swasta maupun BUMN/BUMD. 

Pengelola Gudang, Lembaga Penilian Kesesuaian dan Pusat Registrasi 

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas/ 

BAPPEBTI. 

 

d. Pengelola Gudang  Sistem Resi Gudang 

 Pengelola gudang sebagai salah satu lembaga yang paling di depan di 

dalam menerapkan Sistem Resi Gudang, harus memenuhi persyaratan 

supaya yang sudah ditentukan pemerintah/sesuai aturan supaya dapat 
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izin untuk melaksanakan penyimpangan hasil komoditi di gudang yang 

ditangani/dikelola. Pengelolaan gudang SRG didukung oleh:  

1. lembaga keuangan atau perbankan,  

2. kelompok tani (Gapoktan) sebagai pelaksana Sistem Resi Gudang 

adalah Pengelola Gudang yang di dukung oleh kelembagaan 

sebagaimana diuraikan diatas, termasuk yang terkait dan 

berkepentingan adalah pihak Lembaga Keuangan/ Bank dan Petani/ 

Kelompok Tani. 

3. Instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah setempat. Karena 

instansi pemerintah tingkat pusat sudah secara sinergi salaing 

melengkapi mendukung program sistem resi gudang ini, hanya kadang 

di daerah kurang memahamiperanan dan menfaatnya dengan baik 

  

Supaya pengelola gudang dapat mengelola gudang harus mendapat 

persetujuan dari BAPPEBTI. Untuk mendapat persetujuan tersebut 

harus memenuhi: 

1. Persyaratan dokumen meliputi: 

1) Foto kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan di bidang Usaha Jasa 

Pergudangan, 

2) Tanda Daftar Gudang (TDG) 

3) Foto kopi sertifikat Inspeksi gudang dari Lembaga Penilian 

Kesesuaian, 

4) Keterangan kelengkapan gudang  sesuai Formuir Nomor SRG-

GD04, 

5) Foto kopi bukti kepemilikian atas tanah dan bangunan gudang, dan 

6) Foto kopi perjanjian sewa menyewa/bentuk perjanjian lain yang 

memberikan penguasaan terhadap gudang (apabila Gudang bukan 

milik Pengelola Gudang).  

2. Persyaratan Umum dan Teknis Gudang tertutup dalam SRG 

meliputi: 
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1).Persyaratan umum, antara lain: akses jalan, bebas banjir/longsor 

dan lain-lain. 

2) Persyaratan Teknis, antara lain: kerangka, atap, dinding, lantai, 

talang air, pintu dan lain-lain, 

3) Fasilitas, meliputi: lorong-lorong, air, listrik, hydrant, penagkal petir, 

kantor, toilet dan lain-lain, 

4) Peralatan meliputi; timbanan, palet, hygrometer, thermometer, 

tangga staple, pemadan api ringan, dan lain-lain. 

 

Lebih lanjut dikatakan sesuai peraturan Kepala Bappebti No. 

1/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 pasal 3 ayat (4) pengelola gudang: Harus 

kompeten, maksudnya adalah; 

- memahami peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi 

Gudang, 

- memiliki keahlian mengenai karakteristikbarang yang disimpan, 

- memiliki keahlian mengenai pemeliharaan barang, 

- memiliki keahlian mengenai administrasi pengelolaan gudang  

setelah gudang mendapatkan persetujuan dari Bappebti, maka pengelola 

gudang mempunyai tugas sebagai berikut: 

a). menerima dan menyimpan barang, 

b). menerbitkan Resi Gudang, 

c). menjaga dan merawat barang, 

d). menyerahkan barang kepada pemegang Resi Gudang yang sah, 

e). membuat dan memlihara catatan/laporan terkait dengan dokumen 

SRG, 

d). Membantu kelancaran badan pengawaspada saat melakukan 

audit/pemeriksaan.        

 

e. Komoditi yang dapat disimpan di gudang SRG 

Barang yang dapat disimpan di gudang harus memenuhi syarat: 
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1. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, 

2. Memenuhi standar mutu tertentu, dan 

3. Jumlah minimum barang yang disimpan. 

Untuk tahap awal barang yang dapat disimpan di gudang dalam Sistem 

Resi Gudang adalah: 

1. Gabah,   5. Kakao 

2. Beras,   6. Lada, 

3. Jagung,   7. Karet, dan 

4. Kopi   8. Rumput laut 

Dalam perkembangannya barang yang bisa disimpan di dalam gudang 

Sistem Resi Gudang terus bertambah terakhir dengan ditetapkannya di 

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 

tahun 2020 ada 29 jenis komoditi yang dapat disimpan di gudang Sistem 

Resi Gudang antara lain:  

1. Gabah    10. Garam 

2. Beras    11. Gambir 

3. Jagung    12. Teh 

4. Kopi     13. Kopra 

5. Kakao    14. Timah 

6. Lada     15. Bawang Merah 

7. Karet    16. Ikan 

8. Rumput laut   17, Pala dan 18 Ayam beku karkas. 

 

Dalam ketentuan ditetapkan bahwa komoditi yang dapat disimpan di 

gudang Sistem Resi Gudang Sebagaimana disebutkan diatas  harus 

memenuhi standar mutu tertentu. Untuk menjadi acuan di dalam standar 

mutu komoditi tersebut pada umumnya sudah ada standar Nasional 

Indonesia antara lain misalnya:  

1. Komoditi Gabah   : SNI 01-0224-1978 

2. Komoditi Jagung   : SNI 01-3920-1985 
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Sistem Informasi 

Resi Gudang/IS-WARE 

3. Komoditi Beras Giling  : SNI 01-6128-1999 

4. Komoditi Kopi   : SNI 01-2907-2008 

5. Komoditi Kakao   : SNI 01-2323-2008 

6. Komoditi Lada   : SNI 01-0004-1995 

7. Komoditi Karet   : SNI 06-0001-1987 

8. Komoditi RUmput Laut  : SNI 0104441-1998 

9. Komoditi Rotan   : SNI 01-7254-2006 dll. 

Untuk pemastian pemenuhan standar ini, maka yang berwenang 

menetapkan kesesuaiannya dengan standar/SNI adalah Lembaga 

Penilian Kesesuaian (LPK) mutu barang atau komoditi.  

 

f. Alur Penerbitan Resi Gudang 

 Dalam peraturan perundang-undangan dan secara teknis diatur oleh 

kepala Badan perdagangan berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengatur  

prosedur teknis pelaksanaan Resi gudang dan proses penerbitan Resi 

Gudang adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Sumber:Majalah Kontrak Berjangka Bappebti/Mjl/139/XI/2012/Edisi Oktober 

 

 

Petani/Pedagang

g 

Resi Gudang 

Uji Mutu 

LPK 

Asuran

si 

GUDANG 

Pengelola Gudang 

PUSAT REGISTRASI 

Agunan ke 

Bank/LKNB 

JUAL-BELI 

- Pasar Lelang 

-  Jual Langsung 

JUAL-BELI 

- Pasar Lelang 
-  Jual Llangsung 
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Bukti keseriusan komitmen pemerintah di dalam melaksanakan Sistem Resi 

Gudang ini yang diharapkan akan dapat  berkontribusi sebagai salah satu 

cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani maka pemerintah: 

1.  Terus mengevaluasi regulasi/ketentuan peraturan teknis 

pelaksanaannya,  

2.  Standar pendukung terus dilengkapi dan dalam hal perlu direvisi dan  

 terus konsisten melakukan kaji ulang standar sesuai ketentuan untuk  

 memastikan sesuai dengan tuntutan waktu dan kebutuhan para pihak  

 terkait dengan resi gudang, 

3.  Jumlah jenis barang atau komoditi yang dapat disimpan di gudang  

 Sistem Resi Gudang terus mengalami peningkatan/ penambahan,  

4. Penyederhaaan berbagai peraturan dan meningkatkan kolaborasi antar  

 instansi tau lembaga terkait untuk melancarkan program ini,  

5. Yang paling penting dana anggaran di dalam APBN tidak pernah turun,  

 tetapi terus ditambah/dinaikkan jumlahnya supaya semakin dirasakan  

 mayarakat/ Usaha Kecil dan Menengah termasuk kelompok tani/petani  

 manfaat dari sistem resi gudang dapat mensejahterakan mereka. 

 

g. Realisasi penerapan Sistem Resi Gudang di dalam perkembangannya 

setalh terbitnya Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 

 Dari hasil kerja keras dan komitmen yang konsisten dari pemerintah 

secara lambat tapi pasti terlihat kemajuannya dan manfaatnya dirasakan 

masyarakat petani  secara khusus yang berada disentra-sentra hasil 

pertanian, walaupun diakui masih belum merata diseluruh Indonesia. 

 Sebagai realisasi kemajuan dan manfaat yagn telah dirakan masyarakat 

dapat kami lihat dan sampaikan dibeberapa tempat antara lain: 

1.   Di Aceh Tengah tepatnya di Takengon, masyarakat petani kopi telah  

merasakan manfaatnya dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat petani kopi dan dampaknya bagaikan efek domino bagai 

kemajuan masyarkatnya. Dengan kerja keras dan konsisten terpadu 
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dan terarah pemda melalui dinas perindustrian, perdagangan dan 

koperasi bersinergi dengan pengelola gudang masyarakat kelompok 

tani/gabungan kelompok tani kopi membentuk wadah koperasinya 

kebutuhan hidup sehari-hari mereka semakin terpenuhi dengan baik. 

Disisi lain dengan wadah koperasi mereka menyatu bersatu padu 

untuk menciptakan mutu kopi yang baik sesuai dengan permintaan 

buyer (pembeli dari luar negeri).   

 

Dalam perkembangannya bBuyer/pembeli luar negeri lebih lanjut 

untuk mendapatkan mutu kopi yang diharapkan bahkan lebih baik 

secara berkesinambungan telah berkenan membimbing kelompok 

tani/gabungan kelompok tani di Takengon dengan cuma-cuma 

mengajari bagaimana menanam/meremajakan kopi, merawat dan 

menjaga mutu kopi yang baik, akhirnya petani mendapatkan 

pencerahan yang berdampak pad mutu kopi mereka tetap baik dan 

harganya sangat baik. 

 

Dengan sudah tercipta mutu kopi yang memenuhi standar eksport dan 

sesuai dengan mutu standar keinginan pembeli akhirnya tercipta 

perdagangan traksasi langsung ke luar negeri misalnya ke Amerika 

dan Eropa oleh pengelola gudang pengusaha lokal/setempat yang 

menjadi induk koperasi dan gabungan kelompok tani di Takengon 

Kabupaten Aceh Tengah. dengan transaksi harga kopi dalam  bentuk 

dolar Amerika.  

Pengelola gudang Usaha Kecil dan Mikro setempat membina 

bersinergi dengan koperasi petani kopi yang terdiri dari gabungan 

kelompok tani komi sudah tercipta baik dan bersama-sama menjaga 

mutu kopi sesuai permintaan pembeli dari Eropa dan Amerika yang 

harganya mengacu pada harga kopi internasional transaksi 

perdaganan dolar dari Aceh Tengah Takengon. 
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Keberhasilan ini telah menular ke kabupaten sekitar Aceh Tengah 

Takengon,sehingga masyarakat memanfaatkan kelompok tani dan 

gudang resi gudang sebagai sarana untuk menjamin harga kopi 

mereka stabil baik dan lebih tinggi dari harga lokal, telah membuka 

peluang baru pembinaan cara bertani kopi dengan baik dan dapat 

menjamin mutu kopi yaan g baik dan tentu harganya juga baik (tidak 

murah) dan tidak lagi dipermainkan cukong-cuikung yang kurang baik. 

 

2  Kabupaten Cianjur, dengan yakin dan pasti terus melangkah maju 

membina kelompok taninya/gabungan kelompok taninya, akhirnya 

lebih banyak yang memanfaatkan resi gudang di saat panen, sehingga 

hasil panen mereka di saat panen raya dapat mereka nikmati hasilnya 

dengan menyhimpan gabah/padinya digudang dengan tunda jual, 

sementara jika membutuhkan dana dapat dengan mudah 

mengagunkan resi gudangnnya ke bank untuk kebutuhannya tapan 

repot administrasinya dan bunga yang sanagt kecil. 

 

. Akibat langsung salah satunya adalah gudang yang ada tidak mampu 

menampung hasil panen, selanjutnya dimintakan kepada pemerintah 

perlunya mereka memperluas cakupannya dan perlu menambah 

gudang baru untuk menampung hasil panen raya para petani. Karena 

masyarakat kelompok tani/gabungan kelompok tani dan petani mitra 

pengelola gudang sistem resi gudang semakin banyak karena sekitar 

mereka sudah merasakan hasilnya. Akhirnya pemerintah menambah 

satu gudang baru untuk mengakomodasikan kemajuan tersebut demi 

meningkatkan kesejahteraan petani padi/gabah di daerah Kabupaten 

Cianjur.  

 

Keberhasilan ini membuat pengelola gudang sistem resi gudang 

Cianjur menjadi proyek percontoh pengelolaan gudang sistem resi 
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gudang yang behasil meningkatkan kesejahteraan para petani 

mitranya. Pola pelaksanaan sistem resi gudang di Cianjur menjadi 

satu rujukan dan kunjungan untuk pengelolaan gudang sistem resi 

gudang bagi Usaha Kecil dan Miro atau koperasi yang mau memasuki 

bisnis atau usaha pengelolaan sistem resi gudang. Pengelola gudang 

sistem resi gudang cianjur berhasil sukses, masyarakat petani 

gabungan kelompok tani dan petani makin sejahtera. 

 

3 Di Kabupaten Wonogiri provinsi Jawa Tengah dengan sinergi 

dukungan pemerintah, perbankan, masyarakat setempat dan 

penduduk setempat sebagai pengelola gudang berhasil mengem 

bangkan pertanian organik dengan hasil beras organik. Dengan 

dukungan pemerintah daerah, perbankan dan pusat pengelolaan 

gudang sistem resi gudang berhasil menembus pasar internasional 

berbagai negara  dan bekerjasama memberi berbagai jenis organik 

dari Wonogiri. Dengan dimotori pemuda setempat mengedukasi  

masyarakat setempat pentingnya lahan, tanah sawah, hutan dan 

gunung di tempat mereka dijaga bebas polusi pestisida akan menjadi 

barokah buat semua masyarakat. Akhirnya dengan memberdayakan 

mengedukasi masyarakat di Wonogiri dengan sabar sehingga semua 

hasil pertanian mereka adalah organik. Hal ini karena semua 

masyarakat menjaga daerah,tanah, sawah ,hutan dan gunung mereka 

tidak dicemari, akhirnya lahan yang cukup luas di wilayah Wonogiri 

telah bersertifikat lahan organik. Akibatnya semua hasil pertanian 

bermutu organik dan berbagai jenis beras yang dihasilkan semua 

bermutu organik dengan harga diatas harga pasar dan pesanan dari 

luar negeri terus mengalir.  
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Akibatnya masyarakat setempat dapat merasakan: 

a. lebih sejahtera dan merasakan barokah yang sebelumnya sulit 

diterima masyarakat, 

b. generasi muda tidak lagi berbondong-bondong merantau atau 

meninggalkan desanya, karena di desanya bertani sudah mereka 

lihat jelas semakin sejahtera. 

c. Tingkat penganguran semakin berkurang dan akhirnya keamanan 

dan ketertiban lingkungan semakin semakin terjaga karena adanya 

kebersamaan di dalam kelompiok tani/gapoktan yang bersama.   

   

h. Tantangan dan peluang dalam pengelolaan gudang sistem resi 

gudang       

1. Tantangan di dalam pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang. 

a). Sulitnya menciptakan bersinergi antar instansi dan lembaga 

terutama di tingkat kabupaten. 

b).  Pemerintah daerah tertentu kurang memahami manfaat dari 

sistem resi gudang dan tidak mempunya petugas teknis yang 

memahami di lapangan untuk menangani kegiatan tersebut, 

c).  perbankan yang masih banyak dibeberapa daerah meragukan 

pengelola gudang sistem resi gudang, sehingga tidak mendukung 

program tersebut karena khawatir akan mengalami kegagalan 

urus. 

d).  Minimnya usaha kecil dan mikro dan koperasi untuk menekuni 

pengelolaan gudang sistem resi gudang sehingga resi gudang 

tidak berkembang  karena dianggap kurang menguntungkan dan 

sulitnya di dalam pengelolaannya dan rumitnya regulasinya. Disisi 

lain mungkin karena minimnya informasi bisnis ini dan masih 

kurang reverensi keberhasil sehingga kurang berminat memasuki 

bisnis ini, karena kurang menjanjikan 
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2. Peluang di dalam pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang. 

Adalah lumrah bagi para intrepreneur, atau pengusaha cerdas akan 

mengatakan bahwa disetiap tantangan pasti ada peluang jika 

dengan jeli melihat celahnya. Demikian halnya dengan sistem resi 

gudang masih ada peluang bagi yang jeli melihat faktor-faktor 

pendukung dan berbagai terobosan yang terbuka lebar, antara lain: 

a) . pengelola gudang dapat melengkapi pengelolaan gudang 

dengan sarana prasarana (sarpras) pertanian. Dengan kejelian 

menyedian sarpras ini dapat sekaligus bisa dimanfaatkan 

menjadi jembatan menjadi mitra tetap pengelola gudang dan 

akhirnya mereka/mitra ini merasakan manfaat hadirnya sistem 

resi gudang. 

b) .  Untuk memberikan layanan one stop mart bisa juga 

menyediakan sarana pengering dan sekaligus menjadi sarana 

penambahan  income/penghasil pengelola gudang sistem resi 

gudang dan pegtani dapat merasakan manfaat hadirnya sistem 

resi gudang dapat menjadi solusi pengering gabah disaat 

panen datang hujan atau  ergtepatan dengan musim hujan. 

c)   Sebagai pengelola gudang dapat memanfaatkan untuk 

pengelola ambil bagian sebagai penyimpan yang bijak dan 

dapat manfaat keuntungan dengan multi program penyimpanan 

barang/komoditi miliknya, lalu dana yang bisa ditarik dari bank 

sebesr 70% dapat dimanfaatkan lagi untuk membeli gabah, 

demikian seterusnya sampai dengan hasil yang ideal. 

d) ,  ketersediaan komoditi di gudang dapat dimanfaatkan 

penggelola gudang untuk diperdagangkan dengan seijin pemilik 

resi sehingga pemilik resi mendapatkan nilai tambah/halrga 

yang lebih baik dan pengelola gudang mendapatkan sejumlah 

selisih jual. Disini pemegang rsi gudang (petani) dapat 

mendapatkan harga jual yang baik tanpa susah menjual sendiri, 
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tetapi pengelola gudang yang mencari pem beliu yangf bisa 

dengan harga yang lebih baik saat harga dimusim panen raya. 

e) .  Sebagaimana pengelolaan gudang sistetm resi gudang di 

Wonogiri dan di Aceg Tengah, Takengon dapat mencari pasal 

luafr negeri yang leb ih mahal dengan diversivikasi mutu atau 

berbagai hal, sehingga harga lebih baikl dan petani pemilik fresi 

gudang bahagia dengan harga yang baik dan pengelola gudang 

gudang dapat sedikitnya fee atau jasa lainnya.  

f)   Dan berbagai hal lainnya lagi sesuai dengan kejelian p;engelola 

gudang sistem resi gudang dan akhinrya akan membawa 

dampak baik harga jual yang baik bagi petani pemilik resi 

gudang. 

Berdasarkan kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen 

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani lewat sistem resi 

gudang untuk sebagaian daerah sentra hasil komoditi pertanian sudah 

dirasakan keberhasilannya, namun belum merata di seluruh Indonesia 

sesuai dengan komoditi andalan daerah masing-masing. 

 

Jika dilihat lebih lanjut perkembangan sistem resi  secara kasat mata 

terlihat dibebagai daerah yang memiliki gudang sistem resi gudang dan 

adanya pembinaan yang berkelanjutan dan sinergi yang baik antar 

instansi dan lembaga yang terkait terjalin baik maka peluang bisnis baru 

terbuka lebar. Hal ini dapat kita lihat di 2 kota yaitu: 

1.   Kabupaten Aceh Tengah di Takengon ada dua hal yaitu:  

a) .  terbuka dan terjalin kerjasamaan kemitraaan dengan pihak luar,  

b) . Transaksi akhirnya langsung dari Takengon ke luar negeri 

dengan mata uang dolar,    

c)     Petani/kelompok tani mendapatkan edukasi gratis bercocok  

            tanan kopi, menanam, merem ajakan, merawat dan menjamin   

                 mutu kopi baik, akhirnya harga tetap baik.  
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d) Akhirnya masyarakat petani kopin lebih sejahtera dan  

    merasakan dampak langsung dan tidak langsung dari  

    sistem resi gudang.. 

2.   Kabupaten Wonogiri masyarakat petaninya merasakan: 

a) . tanah dan lingkungan gunung dan lahan pertanian mereka 

menjadi organik dan semua hasil pertaniannya menjadi organik,  

b)   semua komuditi wonodiri bernilai jual tinggi. 

c)   padi yang ditanam dapat menghasilkan mutu beras sesuai yang 

dimintakan pembeli dari luar negeri dengan hasil yang sudah 

tergambar harganya. Sehingga masyarakat petani sudah 

merasakan man. 
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