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Logistik Jagung dan Status 
Quo Masalah Jagung

Oleh Dr. Ir. Mursyid Ma’sum, M.Agr 

OPINI

Salah satu pertanyaan yang menurut penulis “sangat 
mengagetkan” dalam forum Focus Group Discussion 
(FGD) dengan tema “Peran Sistem Logistik Jagung 
dalam Penyediaan Bahan Baku Pakan Nasional” 

yang diselenggarakan oleh Forum Logistik Peternakan 
Indonesia (FLPI)beberapawaktulalu adalah pertanyaan yang 
dilontarkan oleh salah satu pembahas, yaitu Prof. (Riset) 
Budi Tangendjaja dari Balai Penelitian Ternak (Balitnak).

Mengagetkan, karena pertanyaan itu dilontarkan setelah 
semua panelis menyampaikan paparannya tentang hal-hal 
terkait dengan gagasan sistem logistik jagung, situasi saat ini 
baik dari perspektif ekonomi makro maupun secara mikro-
teknis-lokal, masalah-masalah yang dihadapi, tantangan 
dan peluang logistik jagung serta saran-saran solusinya. 
Betapa kompleks membayangkan sistem “infrastruktur” 
logistik jagung di Indonesia sehingga  penulis sendiri agak 
pesimis hal ini segera terwujud dan dapat menyelesaikan 
“kemelut” jagung yang senantiasa menimbulkan kegaduhan 
setiap akhir tahun. Pertanyaan itu adalah, apakah selama 
ini ada masalah logistik jagung untuk pakan? Menurutnya, 
selama ini  tidak menunjukkan ada masalah logistik jagung. 
Umur industri pakan yang hampir 50 tahun, sudah sangat 
mahir dan berpengalaman dalam menyiasati kelangkaan 
dan kemahalan harga jagung. Pertanyaan tersebut menjadi 
antiklimaks bagi penulis untuk ikut memikirkan membangun 
suatu model ataupun sistem logistik jagung.

Tulisan singkat ini membahas masalah logistik jagung 
dan dinamika yang terjadi baik terkait dengan aspek 
kebijakan pemerintah dalam masalah jagung maupun 
respon industri pakan.

Sistem logistik jagung
Permasalahan  logistik, bukan hanya menimpa 

komoditas pertanian, khususnya jagung, tetapi ini 
merupakan kondisi umum yang  terjadi pada komoditas-
komoditas lain di Indonesia. Hal ini mengakibatkan  
tingginya biaya logistik dan biaya transaksi, ditambah lagi 
dengan ada banyaknya “biaya siluman” (illegal cost).

Logistik melibatkan kegiatan terkait penyediaan, 
keamanan, penanganan material, pengangkutan, 
penyimpanan, pengemasan, distribusi, pemulangan, 
penggantian dan pembuangan barang. Untuk melakukan 
hal-hal di atas, maka diperlukan biaya, biaya logistik. 
Berdasarkan pengertian di atas, sistem produksi/ budidaya 
jagung dan pemanfaatan/penggunaan jagung bukan bagian 

dari sistem logistik atau dengan kata lain, di luar masalah logistik. 
Biaya logistik merujuk kepada biaya sumber daya riil publik 

dan swasta untuk mengangkut dan/atau memindahkan barang, 
orang dan informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain, biasanya 
dari tempat produksi ke tempat pembelian atau konsumsi. 
Sedangkan yang dimaksud dengan tataniaga suatu komoditi 
adalah rantai transaksi atau bertemunya produsen dengan 
pembeli sampai kepada konsumen akhir. 

Dengan pengertian di atas, menurut penulis, dalam 
membahas logistik jagung harus dilihat dari perspektif yang 
lebih luas, yaitu logistik sebagai subsistem dari sistem tata niaga 
jagung ataupun supply chain jagung. Dengan kata lain, sistem 
logistik jagung harus “diletakkan” di antara persoalan segmen 
hulu (petani dan sistem budidaya/produksinya) dan segmen 
hilir (industri pakan dan pengguna jagung lainnya). Hal ini untuk 
memperoleh sistem ataupun model logistik jagung yang holistik 
dan komprehensif. Atau, dengan kata lain, untuk menghindari 
penyelesaian persoalan jagung untuk pakan secara parsial. 

Masalah jagung untuk pakan: tesis lama
Jika benar bahwa tidak ada masalah logistik jagung untuk 

pakan, maka kita kembali kepada tesis penulis selama ini 

terhadap akar masalah jagung untuk 
pakan, yaitu “adanya missmatch 
antara karakteristik budidaya/produksi 
jagung di Indonesia dan karakteristik 
industri pakan”. Kata missmatch 
mengindikasikan tidak bertemunya 
beberapa hal prinsip dan penting dari 
kedua pihak tersebut. Sebagai contoh, 
jika pabrik pakan menginginkan 
jagung dengan standar kadar air 
14%, petani sebagai produsen jagung 
tidak punya sarana dan fasilitas untuk 
mengeringkan jagungnya. Sebagian 
besar petani menggantungkan pada 
panas matahari. Jika pabrik pakan 
menginginkan jumlah jagung yang relatif banyak dan konstan 
sepanjang tahun, produksi jagung fluktuatif sepanjang tahun. 
Bahkan hampir 50% produksi jagung nasional terjadi pada 
triwulan pertama. Saat itu musim hujan masih berlangsung. 
Jika pabrik pakan menuntut jaminan kontinyuitas pasokan 
jagung, petani memproduksi jagung musiman. Produksi jagung 
terendah terjadi pada triwulan terakhir, seperti saat ini. Jika 
pabrik pakan menuntut kemudahan akses untuk memperoleh 
jagung dalam rangka efisiensi, produksi jagung oleh petani 
tersebar dengan luasan lahan yang kurang dari 0,4 ha.  Itulah 
yang penulis maksudkan dengan istilah terjadinya missmatch 
antara karakteristik produksi jagung dan karakteristik industri 
pakan. 

Untuk menggambarkan secara sederhana situasi logistik 
jagung saat ini dapat dilihat pada tabel. Kesalahan pertama dan 
utama pemerintah terhadap masalah jagung selama ini adalah 
seakan-akan jagung yang diproduksi petani tersedia setiap 
saat dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang dibutuhkan, 
sehingga semua bisa  diakses dengan mudah oleh industri 

pakan. Pada dasarnya, industri 
pakan dengan berbagai alasan, lebih 
menyukai jagung lokal ketimbang 
jagung impor. Jika dibandingkan 
antara produksi jagung nasional dan 
kebutuhan pengguna (khususnya 
pabrik pakan) maka setiap tahun 
selalu terjadi surplus jagung. Bahkan 
tahun 2018 ini, sebagaimana klaim 
pemerintah,  kita surplus jagung 
sebesar 13,5 juta ton, dan menjadi 
paradoks ketika pemerintah harus 
impor jagung sebesar 100 ribu ton.

Secara empiris, produksi jagung 
nasional selama 11 tahun, yakni 
antara tahun 2004-2014 yang dapat 
diakses oleh pabrik pakan dengan 
segala macam permasalahan 
logistik, rata-rata hanya sekitar 22%. 
Hal ini terkoreksi dari hasil kajian 
Pusdatin Pertanian tahun 2014, 
yaitu sebesar 27,17%. Aksesibilitas ini 
menggambarkan titik temu antara 

Tabel karakteristik budidaya jagung, pengguna dan fungsi logistik:

 Budi daya/Produksi Fungsi Logistik Pengguna (feedmill)

	 •	 musiman,	panen	raya		 •	 penyediaan,	 •	 butuh	setiap	saat	sepanjang
	 	 (49%	produksi)	pada	triwulan	I	 •	 keamanan,	 	 tahun,	dengan	jumlah	relatif
	 •	 dilakukan	oleh	petani	kecil		 •	 penanganan	material,	 	 konstan,
	 	 dengan	luasan	rata-rata	kurang		 •	 pengangkutan,	 •	 terkonsentrasi	di	12	provinsi.	
	 	 dari	0,4	ha	 •	 penyimpanan,		 	 Di	Indonesia	Bagian	Timur
	 •	 tersebar	hampir	di	seluruh	 •	 pengemasan,	 	 hanya	ada	di	Makasar,
	 	 wilayah	Indonesia,		 •	 distribusi,	 •	 setiap	bulan	membutuhkan
	 •	 lemah	dalam	penangan-an		 •	 pemulangan,	 	 sekitar	700	ribu	ton	2015),
	 	 pascapanen,	tergantung	pada		 •	 penggantian	dan	 •	 kadar	air	jagung	yang	
	 	 sinar	matahari.	 •	 pembuangan	barang	 	 diharapkan	14-15%,
	 •	 Rata-rata	kadar	air	masih	tinggi,		 	 	 •	 kandungan	Aflatoxin	maksimal
	 	 antara	20-25%.	 	 	 	 100	ppb		dan
	 	 	 	 	 •	 ada	jaminan	kepastian	pasokan
	 	 	 	 	 	 jauh	sebelum	digunakan

berbagai macam faktor, antara lain, karakteristik budidaya 
jagung, karakteristik industri pakan, tata niaga jagung, 
sarana dan prasarana jagung, khususnya pasca panen, 
supply-demand jagung, sistem logistik dan persaingan antar 
pengguna jagung.

Salah satu cara untuk mendekatkan karakteristik 
budidaya/produksi jagung di Indonesia dan karakteristik 
industri pakan yang didukung oleh sistem logistik yang baik 
adalah dengan membangun corn estate, atau setidaknya 
corporate farming. Yang dimaksud corn estate, adalah 
membudidayakan jagung layaknya seperti perkebunan, 
dengan hamparan lahan ratusan ribu hektar, bahkan jutaan 
hektar seperti perkebunan sawit misalnya. Penggunaan 
mekanisasi mulai dari penyiapan lahan, penanaman, 
pemupukan, pepanenan, sampai penanganan pasca panen 
dan penyimpanannya.

Sedangkan yang dimaksud  dengan corporate farming 
adalah mengelola budidaya/produksi jagung secara kolektif 
pada lahan petani yang satu hamparan. Gagasan corporate 
farming ini pernah menjadi program nasional semasa 
Kementerian Pertanian dikomandoi oleh Dr. Prakosa. 
Sayang program ini hanya berjalan sebentar selama 
kepemimpinannya, lantaran digantikan oleh Prof. Bungaran 
Saragih dengan konsepnya yakni pendekatan agribisnis. 
Dengan pendekatan corn estate dan corporate farming  ini 
diharapkan (1) bisa menggunakan mekanisasi mulai dari 
penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pepanenan, 
sampai penanganan pasca panen; (2) produksi jagung 
terkonsentrasi dalam satu lokasi dan dalam jumlah besar; (3)  
biaya produksi jagung bisa ditekan sehingga terjadi efisiensi. 

Melihat persoalan-persoalan di atas, ada atau tidak ada 
logistik jagung, persoalan jagung “dari dulu” sampai zaman 
now pada hakekatnya tetap sama, alias belum berubah: 
Status Quo masalah jagung !

Untuk mengatasi masalah “tidak ketemunya” 
karakteristik kedua pihak tersebut, peran sistem ataupun 
model logistik jagung, diharapkan dapat  (1) menjembatani 
antara keduanya, sehingga kesenjangan sebagai masalah 
dapat diatasi; (2) banyak membantu mengurangi biaya dari 
produsen jagung (petani) sampai ke pengguna; dan (3) 
terjadinya distribusi margin yang lebih adil dan proporsional 
antara produsen, pedagang perantara, agent/distributor, dan 
pengecer  jagung. Semoga.    Penulis merupakan Pengurus 
Pusat Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI)
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