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Sistem Resi Gudang (SRG) yang telah disahkan 
melalui Undang - Undang No. 9 Tahun 2006 
tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2011                  
tentang Sistem Resi Gudang merupakan instrumen 
yang bertujuan untuk memudahkan lalu lintas 
perdagangan serta pembiayaan komoditas 
di Indonesia. Dengan SRG diharapkan akses 
pembiayaan bagi pelaku usaha komoditas kepada 
lembaga keuangan akan menjadi lebih mudah dan 
kualitas komoditas yang dijadikan agunan akan 
terstandardisasi. Bagi para pelaku usaha sektor agro 
bisnis dan agro industri hadirnya sistem resi gudang 
ini akan memberi kemudahan dalam memperoleh 
komoditi yang berkualitas, karena komoditi yang 
disimpan di Gudang SRG telah melalui uji mutu yang 
dilakukan oleh satu lembaga yang disebut Lembaga 
Penilaian Kesesuaian. Pelaksanaan SRG diatur 
dan diawasi  oleh Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada 
di bawah Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia.

KATA PENGANTAR
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Sebagai negara agraris dan maritim, 
pertanian dalam arti luas meliputi juga 
kelautan dan perikanan, merupakan sektor 
sangat strategis bagi Indonesia. Karenanya 
diperlukan beragam upaya demi 
tercapainya optimalisasi di sektor ini agar 
stok bahan pangan nasional tercukupi, 
meminimalisasi impor bahan pangan, 
dan meningkatkan kesejahteraan petani, 
petambak, nelayan dan para pelaku usaha. 
Jika dikelola dengan baik dan profesional, 
sektor ini bisa menjadi tumpuan bagi 
peningkatan kesejahteraan petani, 
petambak dan nelayan. Sejumlah 
perusahaan besar mampu membuktikan 
bahwa sektor ini menguntungkan, seperti 
halnya keberhasilan yang telah dicapai 
pada bidang perkebunan tanaman keras. 
Persoalan di bidang pertanian, kelautan 
dan perikanan harus ditangani dengan 
baik agar produktivitas sektor ini bisa 
memenuhi bahkan melebihi kuantitas 
dan kualitas yang diharapkan. Di sisi 
lain sektor ini juga menghadapi kendala 
pada aspek pembiayaan, pemasaran, 
ketersediaan infrastruktur, serta insentif 
bagi peningkatan produksi. Fakta 
membuktikan, pada saat panen raya padi, 
petani selalu dihadapkan pada turunnya 
harga gabah pada tingkat yang tidak 
menguntungkan di pasar.
Meski petani bisa menangani masalah 
turunnya harga di saat panen raya dengan 
menunda penjualan hasil panen, tapi 

pada saat yang sama petani dihadapkan 
pada kebutuhan uang tunai untuk 
mempersiapkan musim tanam berikutnya 
serta pembiayaan untuk kebutuhan hidup 
rumah tangga sehari-hari.
Umumnya, sebagian petani mengatasi 
masalah ini dengan gadai gabah melalui 
koperasi, tetapi keterbatasan dana yang 
dimiliki koperasi pertanian di tanah 
air kita tidak bisa memenuhi apa yang 
dibutuhkan petani. Panen juga sering 
tidak menggembirakan bagi petani 
karena mereka terpaksa menjual hasil 
panen dengan harga yang kurang 
menguntungkan.
Komoditi pertanian memiliki ciri khas, 
yakni berumur terbatas, dipanen pada 
waktu tertentu, memiliki harga yang 
fluktuatif, serta sangat dipengaruhi harga 
internasional. Komoditi pertanian memiliki 
sistem dan mekanisme perdagangan 
sendiri, maka dari itu diperlukan sistem 
yang bisa menyeimbangkan kepentingan 
konsumen dan produsen.
Sementara itu dari sisi pelaku usaha 
pertanian, petani, Usaha Kecil Menengah 
(UKM), pedagang maupun eksportir 
selama ini juga mengalami sejumlah 
kendala dalam mengakses sumber 
pembiayaan. Misalnya, ketiadaan 
agunan aset tetap serta rumitnya proses 
birokrasi dan administrasi kredit, bahkan 
kurangnya pengalaman perbankan dalam 
memberikan kredit dengan jaminan 

SISTEM RESI GUDANG
Akses Pembiayaan Mudah dan Menguntungkan
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komoditi  serta skala kredit di ti ngkat 
pedesaan.
Bank dengan segala peraturannya 
cenderung lebih merasa aman  
dengan pelaku usaha yang telah 
mapan.
Disamping itu akses informasi atas 
harga yang terjadi di pasar yang 
sangat terbatas membuat petani 
menjadi pihak yang cenderung 
dirugikan atas ti dak transparannya 
informasi pasar. Sistem Resi Gudang 
menjadi salah satu alternati f solusi 
yang efekti f untuk mengatasi sejumlah 
kendala di atas.
Berkenaan hal tersebut, maka 
peningkatan akses pembiayaan 
jangka pendek bagi kalangan petani 
dan UKM sangat penti ng terutama 
keti ka harga jual produk pertanian 
menurun saat musim panen. Hasil 
panen petani/kelompok tani bisa 
disimpan di Gudang SRG sembari 
menunggu harga pasar membaik. 
Resi Gudang yang diterbitkan oleh 
pengelola gudang SRG yang telah 
mendapatkan persetujuan Bappebti  
dapat digunakan sebagai agunan di 
bank/ lembaga keuangan non-bank 
untuk memperoleh pembiayaan tanpa 
agunan lainnya.
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» Sistem Resi Gudang adalah Kegiatan 
yang berkaitan dengan penerbitan, 
pengalihan, penjaminan, dan 
penyelesaian transaksi Resi Gudang. 

» Resi Gudang adalah dokumen bukti 
kepemilikan atas barang yang 
disimpan di Gudang yang diterbitkan 
oleh Pengelola Gudang.

Persyaratan komoditi agar dapat 
disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang 
untuk memperoleh Resi Gudang adalah:
» Termasuk dalam komoditi yang dapat 

disimpan untuk memperoleh Resi 
Gudang sesuai Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021. 
Saat ini terdapat 20 komoditi yang 
dapat diresigudangkan seperti gambar 
komoditas disamping (Hal-8)

» Memenuhi persyaratan mutu yang 
ditentukan untuk masing-masing 
komoditi yang dilakukan oleh Lembaga 
Penilaian Kesesuaian (LPK) yang 
terdaftar di BAPPEBTI.

» Komoditi yang akan diterbitkan Resi 
Gudang wajib diasuransikan.

Salah satu tujuan dibangunnya 
Sistem Resi Gudang adalah sebagai 
instrumen tunda jual dan memperoleh 
pembiayaan untuk mengatasi jatuhnya 
harga komoditi pada saat panen 
raya sehingga petani/pelaku usaha 
pertanian dapat menjual komoditinya 
pada saat harga membaik.

SISTEM RESI GUDANG
Penjelasan singkat dan Komoditas SRG

SRG
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KEUNTUNGAN SRG
BAGI PETANI

SRG

Adanya Sistem Resi Gudang, akan 
membuka peluang bagi petani untuk:
» Mendapatkan harga jual yang lebih 

baik, dengan cara menyimpan 
komoditi di gudang terlebih dahulu 
saat panen raya di mana harga 
umumnya rendah, kemudian 
menjualnya ketika harga tinggi.

» Mendapatkan kepastian mutu dan 
jumlah, karena tes uji mutu dilakukan 
oleh Lembaga Penilai Kesesuaian 
yang telah terakreditasi.

» Mendapatkan pinjaman dari bank/
lembaga keuangan non-bank untuk 
pembiayaan modal kerja pada 
musim tanam berikutnya dengan 
jaminan Resi Gudang tanpa agunan 
lainnya.

» Mempermudah jual-beli komoditi 
secara langsung maupun melalui 
Pasar Lelang karena tidak perlu 
membawa komoditinya sebagai 
contoh, tetapi cukup membawa Resi.

» Mendorong petani untuk berusaha 
secara berkelompok sehingga 
meningkatkan efisiensi biaya dan 
posisi tawar petani.
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Tujuan jangka pendek Sistem Resi 
Gudang yaitu agar petani bisa 
mendapatkan akses kredit secara 
cepat dengan bunga rendah. Pada 
saat harga komoditi yang dimilikinya 
turun, petani dapat melakukan tunda 
jual sehingga petani bisa mendapatkan 
harga yang lebih baik pada saat harga 
sudah kembali meningkat.
Dalam jangka panjang petani dapat 
memproduksi hasil-hasil pertanian 
yang berkualitas tinggi, terstandar, serta 
semakin sejahtera dan menumbuhkan 
jiwa entrepreneurship.
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PELAKSANAAN SRG
BAGI PETANI

Pemerintah telah memberikan keringanan 
berupa kemudahan pembiayaan 
bagi petani, Kelompok Tani (Poktan), 
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 
dan Koperasi untuk memperoleh 
pembiayaan dengan jaminan Resi 
Gudang dengan bunga 6% setiap 
tahunnya melalui Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 171 Tahun 2009 tentang 
Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG). 
Dengan peraturan ini maka setiap petani 
dapat memperoleh pinjaman sebesar 75 
juta rupiah dengan bunga subsidi hanya 
dengan jaminan Resi Gudang yang 
dimilikinya. Untuk Poktan, Gapoktan dan 
Koperasi akan mengikuti jumlah anggota 
yang dimilikinya.

Persyaratan untuk petani, 
kelompok tani, gabungan 
kelompok tani dan koperasi 
untuk bisa mendapatkan SSRG 
dari Bank dengan agunan Resi 
Gudang diantaranya adalah:
1. Resi Gudang
2. Fotocopy KTP Ketua dan 

Anggota Kelompok,
3. Surat keterangan dari Kepala 

Desa/Lurah tentang usaha 
Kelompok Tani,

4. Surat Kuasa dari Anggota 
Kelompok kepada Ketua 
Kelompok.
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Peran Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan dan Ketua 
Koperasi dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang 
menjadi begitu penting karena Ketua Kelompok Tani 
bertugas:
» Mengkoordinir anggota kelompok tani untuk 

menghasilkan komoditas dengan mutu yang baik 
(melalui sortasi dan pengeringan);

» Mengkoordinir anggota kelompok untuk menyimpan 
komoditas di gudang;

» Membuat perjanjian penyimpanan komoditas 
dengan Pengelola Gudang;

» Melakukan pengujian mutu komoditas yang akan 
diresigudangkan ke Lembaga Penguji Mutu yang 
berada di lokasi gudang SRG;

» Menandatangani Resi Gudang yang diterbitkan oleh 
Pengelola Gudang;

» Mengajukan kredit kepada perbankan dengan 
agunan Resi Gudang dengan nilai kredit 70% dari 
nilai barang yang disimpan di gudang

» Membagikan hasil pinjaman kredit kepada anggota 
kelompok; serta mengamati dan mencari informasi 
harga terbaik untuk menentukan harga penjualan 
terhadap komoditas yang diresigudangkan.
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PENUTUP

Guna mendukung pencapaian 
sasaran manfaat Sistem Resi 
Gudang yang dapat mendorong 
laju pembangunan nasional, 
maka diperlukan upaya 
menyeluruh, terintegrasi dan 
terakselerasi oleh segenap 
pemangku kepentingan 
perekonomian Indonesia. 
Pencapaian manfaat Sistem 
Resi Gudang yang berkelanjutan 
akan dapat dilaksanakan 
apabila indikator berikut ini telah 
terpenuhi:
» Adanya dukungan pemerintah 

(Pusat dan Daerah) dan 
keterlibatan aktif kelembagaan 
terkait SRG (Lembaga uji mutu, 
Perbankan dll)

» Pengelola Gudang SRG yang 
mandiri dan profesional

» Dukungan infrastruktur 
pendukung baik dari tahap 
budidaya, panen, pasca 
panen sampai dengan 
pemasaran Dokumen ini 
telah ditandatangani secara 
elektronik menggunakan 
sertifikat elektronik yang 
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi 
Elektronik

» Adanya kepastian jaringan 
pemasaran

» Kelembagaan petani/nelayan 
yang sudah terbentuk cukup 
kuat di sentra produksi/lokasi 
gudang
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