Memprihatinkan, 95% Bawang Putih Diimpor
Jumat , 20 April 2018 | 09:09
http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/983/memprihatinkan__95__bawang_putih_diimpor

Sumber Foto Ist bawang putih impor
POPULER
Sore Ini Rupiah Melemah ke Rp13.779Jembatan Widang Rampung Sebelum Mudik LebaranIHSG
Ditutup Menguat 35,89 Poin Kemendag Hentikan Pasar Lelang GKRMendag Pastikan Harga Beras
Stabil Hingga Ramadan

JAKARTA--Bangsa Indonesia tidak boleh tergadaikan oleh kebijakan impor pangan,
khususnya komoditas bawang putih. Pasalnya, 95 persen kebutuhan bawang putih dalam
negeri berasal dari impor. Sementara, 5 persen sisa kebutuhan berasal dari petani
bawang putih dalam negeri.
Demikian diutarakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Bawang Putih
Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo usai memimpin pertemuan panja dengan jajaran Dinas
Pertanian, PT. Pupuk Indonesia serta sejumlah petani bawang putih di Desa Glapansari,
Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (19/4/2018).
“Hal Ini sangat disayangkan. Padahal dari segi infastruktur, lahan, suhu udara, kita
semua punya. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita bergantung pada impor bawang
putih. Bangsa Indonesia harus bisa mengulang kesuksesan swasembada bawang putih
seperti pada tahun 1993,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Rahmad meyakini hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kesalahan pengurusan tata
niaga impor bawang putih. “Kondisi ini tentunya akan kami upayakan untuk dikembalikan
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secara perlahan. Saya optimis seperti target pemerintah yakni swasembada pangan,
khususnya bawang putih di tahun 2021 pasti terwujud,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, politisi dapil Jawa Tengah V itu menyarankan melalui
Komisi IV DPR RI agar menaikkan kebijakan wajib tanam importir bawang putih yang
sebelumnya hanya sebesar 5 persen, menjadi 20 persen dari kuota impor.
“Jika importir tidak sanggup dan tidak mau, ya kami persilahkan minggir. Kita serahkan
sepenuhnya kepada BUMN. BUMN harus siap dan tidak melulu memprioritaskan
permasalahan untung rugi. Dengan cara ini, saya yakin target swasembada pasti tercapai,”
harap Rahmad.
Oleh karena itu, Rahmad mendorong adanya koordinasi dan sinergitas antar pemerintah,
dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dengan Komisi IV
DPR RI demi mengulang kembali kesuksesan swasembada bawang putih seperti di tahun
1993.
“Kita harus yakin untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dan bukan hanya sekedar
angan-angan. Karena kita pernah berhasil, pasti kita akan kembali mendulang kesuksesan
seperti yang pernah kita raih sebelumnya,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Temanggung Sudaryanto
mengungkapkan permasalahan mendasar di sektor pertanian yang dialami oleh petani
bawang putih yaitu terkait masalah pemasaran hasil, terutama harga komoditas bawang
putih yang sangat fluktuaktif.
“Saat ini harga bawang putih kering sampai dengan satu bulan terakhir menguntungkan
bagi petani bawang putih dan memberikan semangat bagi petani untuk bercocok tanam.
Namun ketika harga bawang putih sedang jatuh, para petani tentunya akan mengalami
kerugian. Pemerintah harus mengeluarkan sebuah regulasi dan proteksi harga, sehingga
apabila harga bawang putih sedang turun petani tidak merasa dirugikan,” jelasnya.
Dalam mewujudkan swasembada bawang putih berkelanjutan di tahun 2021, selain kerja
keras petani, Sudaryanto juga menilai harus adanya dukungan dari pemerintah.
“Tentunya untuk menyukseskan program ini diperlukan koordinasi dan dukungan semua
pihak. Dan tidak kalah penting yaitu kesiapan pemerintah dalam menyediakan benih
bawang putih,” harapnya.

2

Kunjungan Kerja Panja Bawang Putih Komisi IV DPR RI ini turut diikuti oleh sejumlah
Anggota Komisi IV DPR lainnya seperti, Siti Hediati Soeharto dan Agung Widyantoro
(F-PG), Oo Sutisna dan Endro Hermono (F-Gerindra), serta Sulaeman L Hamzah
(F-NasDem). (tra/sf)
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