
 

 

Dorong Optimalisasi Pemanfaatan SRG, 
Kemendag Akselerasi Pelaksanaan Gudang SRG 

Jakarta, 3 Februari 2020 – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 
Kementerian Perdagangan melakukan akselerasi pelaksanaan gudang sistem resi gudang (SRG) 
untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan SRG pada ketahanan pangan dan ekspor. Salah 
satunya melalui pertemuan kelompok kerja gudang SRG tahun 2020 yang diselenggarakan di 
Jakarta, Selasa (27/1). 

“Optimalisasi pemanfaatan gudang SRG dilakukan untuk ketahanan pangan dan ekspor. Bappebti 

sebagai regulator dalam penguatan dan implementasi gudang SRG melakukan koordinasi serta 

sinergi program kerja dan kebijakan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga (k/l) terkait dalam 

mendukung akselerasi pelaksanaan SRG,” jelas Kepala Bappebti Tjahya Widayanti. 

Menurut Tjahya, pertemuan tim kelompok kerja SRG akan ditindaklanjuti dengan pertemuan kecil 

untuk pembahasan lebih teknis per komoditas seperti bawang merah, ikan, garam, rotan. Selain 

itu juga membahas tema yang lebih spesifik seperti sinergitas SRG dengan program lainnya seperti 

Gerai Maritim, Pusat Distribusi Regional, maupun Sub Terminal Agribisnis. 

“Bappebti mengidentifikasi kebijakan kerja k/l yang dapat disinergikan dalam mengimplementasi 

SRG untuk menyusun rumusan langkah kebijakan dan peran setiap pemangku kepentingan terkait. 

Bappebti juga terus melakukan berbagai upaya mendorong pelaksanaan SRG dan 

mengoperasionalkan gudang SRG yang tidak aktif. Salah satunya melalui sinergitas program kerja 

dengan k/l terkait melalui tim kelompok kerja SRG,” ungkap Tjahya. 

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya perwakilan dari Kementerian Perdagangan, 

Kemenko Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bank Indonesia, serta lembaga terkait 

lainnya. 

Pada akhir 2019, lanjut Tjahya, Bappebti telah bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM 

serta Kemendesa PDTT. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator 

Perekonomian menginisiasi akselerasi implementasi SRG serta akan membantu pemerintah 

daerah dalam menyiapkan pelaksanaan SRG di 10 daerah. Kesepuluh daerah tersebut meliputi 

Kabupaten Purworejo, Demak, Probolinggo, Ciamis, Kuningan, Lebak, Bolaang Mongondow, 

Wakatobi, Sumenep, dan Dompu. 
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“Salah satu potensi yang bisa dioptimalkan dalam pelaksanaan SRG yaitu dengan memberikan 

peran bagi Bumdes/Bumdesma dan koperasi dalam ekosistem SRG sebagai pengelola gudang SRG 

maupun konsolidator komoditas petani untuk disimpan di gudang SRG sebagai penyimpan barang 

SRG,” tambah Tjahya. 

Tjahya menambahkan, keberadaan gudang SRG sangat membantu memfasilitasi petani, kelompok 

tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari Bank 

Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank dengan memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan. 

Selain itu, pihak perbankan juga memberikan beban bunga yang ringan kepada peserta skema 

subsidi resi gudang (S-SRG) dengan ditetapkan sebesar 6 persen tahun/0,5 persen per bulan. 

“Selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga peserta S-SRG merupakan subsidi pemerintah. 

Subsidi bunga ini berlaku selama masa jangka waktu S-SRG paling lama enam bulan, tidak 

termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan/atau jatuh tempo resi gudang,” jelas Tjahya. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bappebti, periode tahun 2009 2019, Kemendag secara 

bertahap telah membangun 124 gudang melalui APBN/DAK. Sebanyak 43 atau 35 persen gudang 

SRG telah aktif untuk implementasi SRG. Gudang-gudang tersebut dikelola oleh pengelola gudang 

yang ditetapkan pemerintah daerah dan telah mendapatkan persetujuan Bappebti.  

“Sedangkan untuk gudang yang belum diimplementasikan SRG, perlu dilakukan optimalisasi 

pengelolaan untuk menampung komodititas ketahanan pangan, komoditas untuk ekspor, serta 

menjaga stabilitas harga. Optimalisasi ini melalui pemilihan dan penetapan pengelola gudang 

yang profesional, kompeten, dan handal,” tutur Tjahya. 

Mengacu pada data penerbitan resi gudang, pada 2019, nilai transaksi resi gudang menunjukkan 

pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp111,2 miliar atau 

tumbuh sekitar 11 persen. Sedangkan secara kumulatif sejak tahun 2008 hingga 24 Januari 2020, 

jumlah resi gudang yang telah diterbitkan sebanyak 3.399 resi untuk komoditas gabah, beras, 

jagung, kopi, rumput laut, kakao, rotan, garam, dan lada. Total volume transaksi lebih dari 111 ribu 

ton dengan nilai lebih dari Rp733 miliar rupiah dengan pembiayaan dari lembaga keuangan baik 

bank maupun non-bank sebesar Rp424,5 miliar.  

“Gudang SRG juga berperan dalam meningkatkan ekspor nonmigas. Misalnya pelaksanaan SRG 

kopi di Aceh Tengah pada akhir 2019 yang telah menerbitkan sebanyak 175 ton atau senilai 

Rp12,25 miliar dan mendapatkan pembiayaan senilai Rp7,8 Miliar. Selain di Aceh, penerbitan resi 

gudang di Wonogiri untuk beras organik dan rumput laut di Makasar juga bertujuan ekspor,” 

pungkas Tjahya. 

--selesai-- 
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