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20 Jenis yang Diatur
KAMIS, 21 FEBRUARI 2013 | 03:33 WIB

Jakarta, Kompas - Indonesia memiliki 300 jenis komoditas

hortikultura, baik buah, sayur-sayuran, maupun tanaman

biofarmaka. Meski jenis komoditasnya banyak, hanya 20

jenis saja yang perdagangannya diatur pemerintah. Untuk

itu, negara lain tidak perlu khawatir.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Pertanian sekaligus Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian

Pertanian Haryono di Jakarta, Rabu (20/2), dari 300 jenis

komoditas hortikultura, baru 90 jenis saja yang

diperdagangkan.

Komoditas itu diperdagangkan di pasar domestik maupun

ekspor. Dari 90 jenis komoditas tersebut, hanya 20 jenis saja yang diatur pemerintah. ”Itu pun pengaturannya hanya

temporer sehingga tidak seharusnya negara lain khawatir,” katanya.

Dari 20 jenis komoditas itu, kemudian dibagi dalam 57 pos tarif, semisal untuk komoditas cabai, ada cabai bubuk,

cabai kering. Begitu pula untuk jeruk, ada jeruk mandarin dan jenis lainnya.

Haryono menjelaskan, meskipun 20 jenis komoditas mengalami pengaturan, proses pengaturannya tidak berlaku

untuk semua. Sebanyak 13 jenis komoditas hortikultura pengaturan impornya berlaku Januari-Juni. ”Karena pada

periode tersebut ke-13 jenis komoditas hortikultura itu di Indonesia sedang panen raya,” ujarnya.

Kalau sedang panen raya, pemerintah negara mana pun akan melindungi pasar domestiknya. Begitu pula dengan

Indonesia. ”Kita juga sulit kalau mau ekspor buah ke negara lain kalau di negara itu sedang panen raya buah

tersebut,” katanya.

Ke-13 jenis komoditas itu meliputi kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, pisang, melon, mangga, pepaya, durian,

bunga krisan, bunga anggrek, dan bunga heliconia.

Haryono menjelaskan, untuk ketujuh jenis komoditas lainnya, pengaturannya berlaku Juli-Desember.

”Di Indonesia, panen buah berlangsung musiman. Ada buah-buah tertentu yang periode panennya Januari-Juni,

selebihnya Juli-Desember,” ujarnya.

Haryono mengatakan, petani hortikultura di Indonesia ada 30 juta. Mereka butuh perlindungan, apalagi luas lahan

mereka rata-rata hanya 2.000 meter persegi. ”Kalau harus melawan pasar sendiri, mereka pasti kalah,” kata Haryono.

WTO sendiri tidak melarang suatu negara melindungi kepentingan negaranya. Termasuk dengan menerapkan

perlindungan teknis. ”Yang penting ada harmonisasi antara aturan di negara kita dengan di WTO,” ujarnya.

Ketua Umum Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini menyambut baik kebijakan pengaturan impor hortikultura.

Dia berharap kebijakan itu bisa diterapkan secara konsisten.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, beberapa jenis sayuran impor sempat mengisi pasar sayuran di Kabupaten
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Magelang, Jawa Tengah. Kondisi tersebut terjadi saat persediaan sayur lokal tidak mampu dipenuhi petani karena

mengalami gagal panen ataupun karena belum memasuki musim panen.

Sunarti, seorang pedagang sayuran di Pasar Muntilan, Kecamatan Muntilan, mengatakan, sekitar tiga bulan lalu wortel

impor asal China dan Thailand mengisi pasaran sayur di Pasar Muntilan.

Di Pasar Prembun, Kabupaten Kebumen, harga bawang putih yang pekan lalu masih Rp 20.000 per kilogram kini

mencapai Rp 32.000 per kilogram. (GRE/EGI/WIE/MAS)
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