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REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk merombak Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pemerintah harus jelas terkait alokasi minyak sawit
untuk biodiesel atau pangan.

  

  

“Secara konsep simple sebenarnya, pemerintah ini untuk minyak goreng maunya seperti apa?
Kalau hanya memakai DMO (domestic market obligation), kalau hanya memakai HET (harga
eceran tertinggi), kalau hanya memakai peraturan, akan banyak sekali permainan. Banyak
sekali orang cari celah, dan itu tidak akan jalan,” kata ekonom INDEF, Dradjad Wibowo, Rabu
(27/4).

  

  

Kalau pemerintah ingin mengintervensi masalah minyak goreng, Dradjad meminta agar
BPDPKS dirombak. Menurut dia, harus dibuat satu pilihan, apakah akan memilih pangan atau
biodiesel, komposisi alokasi yang terbaik antara keduanya bagaimana. Pemerintah juga harus
masuk di pasar melalui intervensi stok nasional untuk mengamankan harga. Ketika harga jatuh,
pemerintah membeli stok, ketika harga melonjak, pemerintah melepas stok.

 1 / 3



Dradjad: Milih Sawit untuk Pangan Apa Biodiesel?

Written by Administrator
Friday, 29 April 2022 20:00

  

  

Stok nasional ini harus didukung gudang yang cukup dan teknologinya bagus.

  

“Tapi kalau pemerintah memang melepas minyak goreng ke mekanisme pasar, ya mau tidak
mau biarkan saja harga CPO meledak, biarkan saja harga minyak goreng naik tinggi sesuai
pasar. Ibu-ibu menjerit,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini.

  

  

BPDPKS dinilai Dradjad terlalu condong ke biodiesel. Kompetisi antara pangan (minyak
goreng) dan energi (biodiesel), menurut Dradjad, akan terus terjadi. Pemerintah harus membuat
pilihan. "Keseimbangan antara pangan dan biodiesel ini, mana yang paling cocok untuk
Indonesia?” kata Dradjad.

  

  

BPDPKS, kata dia, jangan hanya seperti sekarang. Menurut dia, itu tidak sebanding dengan
dana yang telah dikumpulkan. BPDPKS harusnya bisa dilibatkan dalam pengambilan
keputusan pengamanan harga. “Di sini

  

  

BPDPKS tentu harus bekerja sama dengan Bulog. Bagaimana mekanismenya, silakan
pemerintah cari."
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"Kuncinya, kalau tidak mempunyai intervensi dalam tata niaga dan harga, persoalan minyak
goreng seperti ini akan terjadi lagi,” kata dia.

  

  

https://republika.co.id/berita/rb1isz318/dradjad-milih-sawit-untuk-pangan-apa-biodiesel
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