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Ketahanan Pangan 
Dalam UU No. 7/1996 tentang Pangan disebutkan bahwa ketahanan pangan 

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya 
pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau. Dengan 
demikian, ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem ketahanan pangan yang terdiri 
tiga subsistem, yaitu: (1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk 
seluruh masyarakat, (2) distribusi pangan yang lancar dan merata, dan (3) 
keterjangkauan pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah 
kesehatan. Permasalahan dalam mencapai ketahanan pangan adalah ketidakseimbangan 
antara ketersediaan dengan keterjangkauan.  

Ketersediaan pangan jika ditinjau dari kuantitas produksi menunjukkan angka 
yang cenderung meningkat, baik karena kemajuan teknologi maupun bertambahnya luas 
panen. Deptan (2007) melaporkan produksi padi tahun 2005 mencapai 54,151 juta ton 
(setara 30,669 juta ton beras), jagung 12,523 juta ton, gula 1,735 juta ton, minyak 
goreng 5,437 juta ton, sementara produksi daging, telur, dan susu masing-masing 1,817 
juta ton, 1,052 juta ton, dan 0,536 juta ton. Namun, produksi berbagai jenis pangan tidak 
dapat dihasilkan di semua wilayah dan tidak dapat dihasilkan setiap saat dibutuhkan. 
Masalah produksi yang hanya terjadi di wilayah tertentu (utamanya Jawa) dan pada 
waktu-waktu tertentu, mengakibatkan konsentrasi ketersediaan di sentra-sentra produksi 
dan pada masa-masa panen (Tabel 1). 

Keterjangkauan tercermin dari jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh 
rumah tangga. Data konsumsi pangan secara riil dapat menunjukkan kemampuan rumah 
tangga dalam mengakses pangan dan menggambarkan tingkat kecukupan pangan dalam 
rumah tangga. Perkembangan tingkat konsumsi pangan secara implisit juga 
merefleksikan tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat terhadap pangan. Tingkat 
kecukupan pangan antara lain dapat diindikasikan dari pemenuhan kebutuhan energi dan 
protein. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) tahun  2004 
menganjurkan konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia masing-masing sebesar 
2000 kkal/kap/hari dan 52 g/kap/hari. Secara agregat, konsumsi energi dan protein tahun 
2005 sudah lebih tinggi dari yang dianjurkan, yaitu masing-masing mencapai 2.150 
kkal/kap/hari dan 60,84 g/kap/hari (Tabel 2). Jika dilihat dari kualitas konsumsi pangan 
dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH), konsumsi padi-padian aktual 
sudah lebih dari anjuran dan masih cenderung meningkat, sedangkan konsumsi 
kelompok pangan lain masih di bawah tingkat anjuran terutama umbi-umbian, pangan 
hewani, serta sayur dan buah (Tabel 3). Jika ditinjau dari struktur pengeluaran pangan, 
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proporsi pengeluaran beras terhadap total pengeluaran pangan masih sangat dominan, 
terutama bagi rumah tangga rawan pangan (Tabel 4). 

Ditinjau dari ketersediaan dan keterjangkauan secara agregat penduduk 
Indonesia tampak tergolong tahan pangan, namun masih ditemukan rumah tangga rawan 
pangan di semua propinsi dengan proporsi yang relatif tinggi. Rumah tangga rawan 
pangan didefinisikan sebagai rumah tangga dengan konsumsi energi (ekivalen orang 
dewasa) ≤ 80% dari angka kecukupan energi dan dengan pangsa pengeluaran pangan > 
60% dari total pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan data SUSENAS yang tertuang 
dalam Nutrition Map of Indonesia tahun 2006, jumlah penduduk rawan pangan terendah 
ada di propinsi Bali yaitu sebesar 4,8 persen, dan tertinggi di DIY yaitu mencapai 20,0 
persen (Tabel 5). Proporsi penduduk rawan pangan di semua provinsi masih diatas 10 
persen, kecuali di provinsi Sumbar, Bali dan NTB. Bahkan di semua propinsi yang 
merupakan sentra produksi pangan seperti propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera 
Selatan, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan proporsi penduduk rawan pangannya cukup 
tinggi. 

Pola konsumsi yang relatif sama antar individu, antar waktu, dan antar daerah, 
mengakibatkan adanya masa-masa defisit dan lokasi-lokasi defisit pangan. Mekanisme 
pasar dan distribusi pangan antar lokasi serta antar waktu dengan mengandalkan ‘stok’ 
akan berpengaruh pada keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan, serta 
pada harga yang terjadi di pasar. Faktor keseimbangan yang terefleksi pada harga sangat 
berkaitan dengan daya beli rumah tangga terhadap pangan. Dengan demikian, meskipun 
komoditas pangan tersedia di pasar, namun apabila harga terlalu tinggi dan tidak 
terjangkau daya beli rumah tangga, maka rumah tangga tidak akan dapat mengakses 
pangan yang tersedia. 

 
Distribusi Beras 

Pemasaran beras antar wilayah disebabkan oleh adanya perbedaan harga atau 
insentif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan distribusi komoditas yang 
diperdagangkan. Sedikitnya terdapat dua faktor penyebab perbedaan harga beras antar 
wilayah, yaitu: (1) Perbedaan segmentasi pasar yang direfleksikan oleh perbedaan daya 
beli dan preferensi konsumen terhadap beras berkualitas tinggi; dan (2) Perbedaan 
neraca ketersediaan dan konsumsi beras, sehingga terjadi aliran komoditas dari daerah 
surplus dengan tingkat harga rendah ke daerah defisit dengan tingkat harga yang lebih 
tinggi. 

Dalam konteks yang lebih komprehensif, dengan cakupan 26 propinsi, analisis 
neraca ketersediaan dan kebutuhan beras yang dilakukan Natawidjaja (2001) 
menunjukkan beberapa hasil menarik sebagai berikut: (1) Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat merupakan daerah surplus yang 
selanjutnya menjadi pemasok bagi daerah defisit pada regional yang sama (pulau) atau 
diantar-pulaukan ke tempat lain; (2) Daerah propinsi yang memiliki surplus di atas 1,0 
juta ton adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, sedangkan 
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daerah lainnya memiliki surplus sekitar 400 ton ke bawah; (3) Daerah yang 
membutuhkan pasokan beras cukup besar adalah DKI Jakarta (800 ribu ton/tahun), dan 
Riau, Maluku, Sulawesi Utara dan NTT, masing-masing sekitar 100 – 200 ribu ton per 
tahun; (4) Secara regional, pulau Jawa tetap merupakan pensuplai beras nasional dengan 
pasokan sekitar 2,5 juta ton per tahun dan Sulawesi sebesar 1,0 juta ton per tahun yang 
dapat diperdagangkan antar regional atau antar pulau; (5) Maluku dan Papua merupakan 
daerah defisit (100 ribu ton/tahun).  

Bahasan berikutnya mengenai struktur pasar gabah/beras akan mengungkap jalur 
pemasaran, marjin pemasaran dan faktor yang mempengaruhinya. Jalur pemasaran di 
tujuh kabupaten sentra produksi beras (Majalengka, Indramayu, Klaten, Kediri, Ngawi, 
Agam, dan Sidrap) sampai pada tingkat pedagang besar (kabupaten dan propinsi) adalah 
sama, dengan penjelasan sebagai berikut (Gambar 1): (1) Petani menjual gabah (di 
sawah/di rumah) kepada tiga pelaku pemasaran yaitu penebas, pedagang pengumpul dan 
KUD; (2) Kecuali KUD yang melakukan penjualan ke Dolog kabupaten, maka penebas 
dan pedagang pengumpul menjual gabah ke pedagang penampungan yang pada 
umumnya adalah RMU atau kontraktor Dolog kabupaten; (3) Pedagang penampungan 
ini dengan lokasi di tingkat kabupaten memproses gabah menjadi beras dan selanjutnya 
menjual ke Dolog dan pedagang besar kabupaten dan propinsi; (4) Dolog kabupaten 
dapat melakukan penyaluran/mobilitas beras antar kabupaten, propinsi dan antar pulau; 
dan (5) Pedagang besar kabupaten dapat menyalurkan/mensuplai beras kepada pedagang 
besar di tingkat propinsi. 

Pada jalur berikutnya terdapat variasi antar kabupaten sebagai berikut: (1) 
Pedagang besar kabupaten di empat wilayah di Jawa (Indramayu, Majalengka, Klaten 
dan Kediri), disamping memasok pasar propinsi, adalah pensuplai beras ke Pasar Induk 
Cipinang; (2) Pedagang besar di tiga kabupaten lainnya (Ngawi, Agam dan Sidrap), 
disamping pemasok pasar propinsi, adalah memasok pedagang antar pulau; (3) Ketiga 
jenis pelaku pemasaran terakhir ini (pedagang propinsi, pedagang antar pulau dan Pasar 
Induk Cipinang) memasok toko/kios pengecer yang selanjutnya melayani konsumen 
setempat. Pelaku pemasaran yang memegang peranan sentral dalam perdagangan adalah 
pedagang penampungan yang melakukan kegiatan penampungan, pengeringan, 
pengolahan gabah dan perdagangan beras. 

Disamping peran/fungsi pemasaran yang cukup kompleks, pelaku pemasaran ini 
juga melakukan penanganan volume perdagangan gabah/beras yang cukup besar, 
dengan kisaran 75–85 persen. Peran RMU yang berfungsi sebagai kontraktor Dolog 
adalah sekitar 10–20 persen. Peran KUD dalam pembelian/pemasaran dan perdagangan 
gabah/beras kaitannya dengan pemasaran umum atau pengamanan harga dasar 
(kaitannya dengan Dolog) adalah relatif kecil (5%). Peran pelaku pemasaran di luar 
“pedagang penampung” ini adalah relatif terbatas yaitu terkait dengan aspek 
penyimpanan dan distribusi antar kabupaten, propinsi, dan antar pulau. Sebagian RMU 
di tingkat kabupaten juga melakukan perdagangan beras sampai ke pasar propinsi atau 
Pasar Induk Cipinang (Jakarta).  
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Analisis marjin pemasaran beras sampai dengan di pasar eceran di tingkat 
ibukota kabupaten disajikan pada Tabel 6. Disadari bahwa proporsi alokasi beras untuk 
memenuhi pasar beras di tingkat kabupaten ini relatif kecil (15%), dengan kisaran 10% 
(Indramayu, Ngawi dan Sidrap) sampai dengan 25% di Kabupaten Agam. Kisaran harga 
(setara beras) yang diterima petani adalah Rp 1.850/kg (Agam) – Rp 1.909/kg (Kediri) 
atau sekitar 81,8% dari harga rataan eceran beras di pasar kabupaten yang besarnya Rp 
2.134/kg. Jadi marjin perdagangan beras adalah relatif kecil (Rp 422/kg), yaitu 18,2% 
terhadap rataan harga eceran. Dari marjin perdagangan sebesar itu, sejumlah 4,19% (Rp 
97/kg) dialokasikan untuk biaya pengolahan, 7,35% (Rp 170/kg) untuk biaya 
transportasi, dan sisanya (6,66%) atau Rp 154/kg adalah profit marjin. 

Menarik untuk dibahas imbangan keuntungan dan biaya pada setiap pelaku 
pemasaran beras ini. Keuntungan yang diterima pedagang pengumpul desa relatif 
terhadap biaya pemasaran adalah 109%, RMU 10,91%, untuk pedagang besar di pasar 
kabupaten 51,22%, dan untuk pedagang pengecer sebesar 98,4%. Walaupun marjin 
pemasaran relatif kecil, namun secara relatif (kecuali RMU) tingkat keuntungan yang 
diperoleh cukup besar, yaitu jauh di atas tingkat suku bunga di pasar modal. Tingkat 
keuntungan semakin berarti mengingat waktu transaksi yang relatif cepat. Dikaitkan 
dengan volume perdagangan yang ditangani oleh keempat pelaku pemasaran ini, tampak 
bahwa keuntungan yang diterima RMU dan pedagang besar relatif kecil, namun volume 
komoditas yang ditangani lebih besar dibandingkan dengan yang ditangani oleh 
pedagang pengumpul desa atau pedagang pengecer. 

Hasil analisis marjin pemasaran ini tidak jauh berbeda dengan analisis yang sama 
yang dilakukan satu tahun sebelumnya (tahun 2000) di lima kabupaten, yaitu Klaten, 
Kediri, Agam, Majalengka, dan Sidrap (Mardianto dkk., 2005). Pada saat itu harga 
gabah (GKP) di tingkat petani di lima kabupaten produsen utama padi adalah berkisar 
antara Rp 800/kg – Rp 1.160/kg, atau setara dengan Rp 1.455 – Rp 2.000/kg beras. 
Kisaran harga eceran beras di tingkat konsumen di pasar kabupaten adalah Rp 1.700/kg 
di Kediri sampai dengan Rp 2.500/kg di Agam, Sumatera Barat. Pasar gabah/beras 
relatif kompetitif dan petani dengan mudah memasarkan gabah karena jumlah pedagang 
dan RMU relatif banyak yang beroperasi di pedesaan. Pemasaran beras dinilai cukup 
efisien yang diindikasikan oleh bagian harga yang diterima petani relatif besar dengan 
kisaran 73,57% di Klaten dan 85,59% di Kediri. Rataan biaya pemasaran mencapai Rp 
434/kg atau 20,97% terhadap harga eceran, dengan komposisi 10,92% untuk biaya 
pengolahan, penanganan, transportasi, dan sisanya 10,05% adalah keuntungan pedagang 
(Tabel 7). 

Hasil studi Natawidjaja (2001) menunjukkan bahwa para pelaku pemasaran di 
sebagian besar propinsi-propinsi penghasil beras utama nasional mampu meningkatkan 
marjin keuntungan yang diterimanya pada saat terjadi kenaikan harga di pasar konsumen 
dengan cara menangguhkan kenaikan harga yang diterima pada harga yang seharusnya 
di bayar ke petani. Sebaliknya, pelaku pemasaran ini juga mampu menjaga marjin 
keuntungan yang sama walaupun pada saat harga di tingkat konsumen sedang turun, 
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dengan cara mempercepat penurunan harga beli pada petani sehingga risiko pasar 
dibebankan seluruhnya pada petani (Tabel 8). 

Perilaku pedagang tersebut menunjukkan adanya kekuatan monopsonistik karena 
mereka memiliki aksesibilitas dan informasi yang cepat ke pasar konsumen dengan 
penguasaan pasar ini, para pelaku pemasaran dapat meneruskan risiko-risiko fluktuasi 
harga pasar pada tingkat di bawahnya dan akhirnya sampai ke petani sebagai penerima 
residual dari risiko tersebut tanpa memiliki kemampuan untuk menolak atau 
menghindari. Keadaan ini memperlihatkan adanya keterpisahan petani dari pasar, karena 
pemain pasar sesungguhnya adalah pedagang yang berhadapan langsung dengan 
konsumen. Pada kondisi demikian, insentif dan usaha untuk menyejahterakan petani 
akan lebih banyak dinikmati pedagang. 

Beberapa implikasi yang dapat ditarik dari berbagai hasil kajian tersebut adalah 
kelancaran arus distribusi dan perdagangan beras antar wilayah akan berperan besar 
dalam mengatasi defisit atau kelangkaan beras di dalam negeri. Konfigurasi 
surplus/defisit beras akan mengalami perubahan sejalan dengan pelaksanaan otonomi 
daerah dan kebebasan bagi petani untuk menanam komoditas yang lebih 
menguntungkan. Struktur pasar dan jalur pemasaran beras sudah berjalan cukup baik 
dan cukup efisien dilihat dari besar dan distribusi marjin pemasaran. Posisi petani yang 
relatif lemah terutama disebabkan terutama oleh masalah internal petani (khususnya 
permodalan), karakteristik komoditas yang perlu penanganan cepat, dan lemahnya 
sistem informasi pasar. 
 
Tugas dan Peran Bulog 

Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya 
dan politik. Dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan 
pemerintah yang secara sengaja turut serta dalam mengatur ekonomi perberasan 
nasional. Peranan beras yang sangat khusus merupakan salah satu alasan penting campur 
tangan pemerintah terhadap perberasan masih dilakukan. Campur tangan pemerintah 
dalam ekonomi perberasan dilakukan melalui lembaga pangan yang disebut Badan 
Urusan Logistik (Bulog) yang didirikan pada tahun 1967. 

Sesuai PP No. 7/2003 tentang Pendirian Perum Bulog, Bulog melaksanakan 
tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, 
pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan 
masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang 
ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka ketahanan pangan.  Tugas yang diberikan 
kepada Bulog merupakan implementasi kebijakan harga seperti yang diusulkan Affif 
dan Mears tahun 1969 yang meliputi (1) menyangga harga dasar yang cukup tinggi 
untuk merangsang produksi, (2) perlindungan harga maksimum yang menjamin harga 
yang layak bagi konsumen, (3) perbedaan harga yang layak antara harga dasar dengan 
harga maksimum agar merangsang perdagangan, (4) hubungan harga yang wajar antara 
harga domestik dengan harga internasional. 
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Efektivitas pengendalian harga produsen dan stabilitas harga konsumen sampai 
tahun 1998 sangat baik. Penelitian yang dilakukan oleh David Dew (1999), selama 20 
tahun (1973-1997) menunjukkan bahwa hanya 10 kali dalam 240 bulan (4 persen) harga 
gabah yang jatuh dibawah harga. Sebagai perbandingan, di Philipina jumlahnya 
mencapai 72 kali dalam 279 bulan (26 persen). Untuk mengamankan harga dasar, antara 
tahun 1985-1997, Bulog melakukan pembelian hasil petani sekitar 5,8 persen dari 
produksi nasional. Di daerah produsen utama seperti Jawa dan Sulsel penyerapan 
tersebut mencapai sekitar 6,6-11,9 persen dari produksi setempat. Penyerapan hasil 
panen petani oleh Bulog, sebagai suatu firm, merupakan yang paling dominan dibanding 
penyerapan yang dilakukan oleh masing-masing firm seperti pedagang atau penggilingan 
secara individu. Lembaga ini menjadi satu-satunya firm yang mampu membeli beras 
dalam jumlah banyak dengan kapasitas dan distribusi gudang yang cukup memadai serta 
menyebar di berbagai propinsi di Tanah Air. Total kapasitas gudang mencapai 3,8 juta 
ton, 52% diantaranya berada di wilayah produsen padi di Jawa, 18% di Sulawesi, 13% di 
Sumatera, dan 11% di Bali dan Nusatenggara. 

Pada masa panen raya, petani selalu menghadapi persoalan klasik berupa 
meningkatnya jumlah suplai hasil panen musiman yang mendorong harga produsen 
turun. Tanpa ada tambahan penyerapan hasil panen melalui pengadaan, yang sekaligus 
sebagai instrumen harga dasar, harga produsen akan semakin tertekan. Dalam pasar 
beras yang tertutup, maka harga dasar atau harga pembelian beras oleh Bulog 
merupakan harga patokan bagi pedagang, karena apabila harga beli pedagang tidak 
menguntungkan bagi petani mereka dapat menjual ke Bulog pada harga dasar. 
Penyerapan Bulog tidak dibatasi sepanjang persyaratan kualitas memenuhi.  

Disisi lain, stabilitas harga konsumen juga terjaga. Pada periode 1985-2001 
fluktuasi harga beras juga dapat dikendalikan dan jauh lebih rendah dari fluktuasi harga 
beras dunia yaitu koefisien variasinya sekitar 5,54% di pasar domestik dan sekitar 8,63% 
di pasar dunia. Perhitungan tersebut masih sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh 
David Dew (1999) yang menunjukkan stabilitas harga beras domestik antara 1972-1996, 
mencapai 4 kali lebih stabil dari dunia yaitu fluktuasinya hanya 6 persen dibanding 22% 
di pasar dunia. 

Dalam perspektif jangka panjang, perkembangan harga beras domestik juga 
mengikuti perkembangan harga beras dunia. Fluktuasi harga beras domestik yang lebih 
besar dari harga dunia pada tahun 1998-2001 terutama disebabkan oleh fluktuasi nilai 
tukar rupiah yang sangat besar bersamaan dengan pembukaan pasar beras domestik dari 
pasar beras dunia. Dalam kurun waktu 1985-2001, harga nominal beras domestik rata-
rata mencapai Rp 1.017 per kg, sedang harga paritas impor sekitar Rp 1.024 per kg. 
Artinya stabilitas yang dilakukan dalam pasar domestik tidak menyebabkan distorsi 
harga yang berlebihan dan tidak merugikan konsumen. 
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Penyediaan beras antar daerah juga berhasil dilaksanakan oleh Bulog sehingga 
akses masyarakat terhadap beras secara fisik dan ekonomi di seluruh daerah terpenuhi. 
Pada tahun 1985-1997, jumlah penyaluran beras Bulog di daerah defisit di luar Jawa dan 
Sulsel mencapai 9,8 persen dari produksi setempat. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu 
seperti NTT, Irja dan Maluku sebagian besar kebutuhan berasnya banyak berasal dari 
beras Bulog.  

Keberhasilan pengendalian harga di tingkat produsen dan konsumen, serta 
penyediaan stok beras yang cukup antar waktu dan antar daerah memberikan kontribusi 
yang besar dalam pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun secara tidak langsung 
akibat stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial yang diciptakan. Kontribusi sektor 
perberasan dalam pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan sejalan dengan 
membesarnya kontribusi sektor lain. Namun peranannya dalam menciptakan stabilitas 
ekonomi dan sosial masih akan tetap besar untuk waktu yang masih lama. 
 

Operasi Pasar Khusus 
Menyadari sulitnya akses penduduk miskin terhadap beras yang disediakan 

melalui pasar bebas, mulai Juli 1998 pemerintah menerapkan kebijakan baru berupa 
targeted price subsidy yang dikenal dengan operasi pasar khusus (OPK). Dalam 
kebijakan ini, keluarga miskin yang rawan pangan diberikan jatah beras murah dengan 
harga Rp 1.000,- per kg, atau 54 persen dari harga pasar saat itu. Beras tersebut tidak 
disalurkan melalui pasar bebas karena bukan untuk tujuan stabilisasi, tetapi langsung 
diantar oleh petugas Dolog ke titik distribusi di desa atau kelurahan tempat keluarga 
miskin tersebut berada. Setiap keluarga miskin mendapat jatah 20 kg per bulan. Jumlah 
ini sekitar 40 persen kebutuhan beras mereka dengan asumsi konsumsi beras perkapita 
10 kg per bulan dan jumlah anggota keluarga 5 orang. 

Pada awal masa krisis ekonomi 1997, targeted price subsidy dengan OPK masih 
berjalan bersama dengan general price subsidy dengan operasi pasar karena Bulog 
masih bertanggung jawab penuh menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Namun 
dengan menurunnya harga beras domestik dalam tahun-tahun berikutnya, serta 
dibukanya pasar beras domestik, maka operasi pasar yang ditujukan untuk 
mengendalikan harga konsumen tidak dilakukan dan bergeser menjadi penyediaan 
pangan bagi keluarga miskin melalui OPK yang merupakan tugas baru bagi Bulog. 

Perubahan kebijakan dari general price subsidy kepada targeted price subsidy 
memberikan konsekuensi perubahan operasi Bulog yang semakin langsung bersentuhan 
dengan konsumen keluarga miskin yang jumlahnya mencapai 39,10 juta orang atau 
17,7% dari jumlah penduduk (Deptan, 2007). Pada awal pelaksanaan OPK banyak pihak 
yang meragukan apakah Bulog mampu melaksanakan tugas tersebut karena selama ini 
Bulog tidak dirancang untuk melakukan pendistribusian secara langsung ke masyarakat. 
Untuk itu, uji coba OPK dilakukan lebih dahulu di Jabotabek dengan cakupan keluarga 
sasaran sekitar 275 ribu.  
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Hasil uji coba dilakukan evaluasi dan direkomendasikan agar OPK diperluas 
daerahnya. Pada awalnya disepakati hanya di 15 propinsi mulai Agustus 1998. Namun 
karena dampak krisis yang luas, mulai September 1998 OPK telah menjangkau seluruh 
propinsi. Saat ini OPK menjangkau sekitar 10 juta keluarga miskin pada 45.000 titik 
distribusi di perdesaan dan kelurahan. Dengan OPK, Bulog telah membangun sistem dan 
jaringan baru yang sangat luas antara petugas Dolog langsung dengan masyarakat di 
seluruh titik distribusi. Sistem dan jaringan ini merupakan modal baru yang dapat 
dimanfaatkan bagi pelaksanaan tugas Bulog yang akan datang. 

 Program OPK ini dipandang sebagai usaha transfer pendapatan dalam bentuk 
natura beras bagi kelompok miskin yang rawan pangan. Pelaksanaan program ini secara 
cepat dan meluas di Tanah Air dimungkinkan karena luasnya jaringan dan infrastruktur 
logistik yang dikuasai Bulog. Penelitian tentang dampak ekonomi makro akibat program 
ini telah dilakukan oleh Tabor dan Sawit (1999). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
program ini telah mampu meningkatkan permintaan agregat kelompok miskin. Setiap Rp 
1 trilyun yang dikeluarkan pemerintah untuk program OPK akan meningkatkan hampir 
Rp 2 trilyun pendapatan nasional, karena pengaruh fiskal multiplier sebesar 1,9. 
Program ini juga telah mengerem laju penurunan konsumsi energi dan protein bagi 
kelompok miskin sebesar antara 8-12%. Program ini juga telah meningkatkan 
produktivitas program JPS lainnya seperti kesehatan dan pendidikan, karena pesertanya 
tidak serius kekurangan energi dan protein. Oleh karena itu, program ini layak 
dilanjutkan menjadi program permanen, bahkan bisa diperluas untuk bahan pangan lain 
seperti gula dan minyak goreng. Dengan program seperti ini dapat menghindari alasan 
pemerintah untuk menekan harga beras demi kepentingan konsumen umum dan 
penduduk kota. *** 
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Tabel 1. Sebaran Wilayah Sentra Produksi Pangan Penting di Indonesia 
 
No Komoditas Wilayah Sentra Produksi (%) 
1 Padi/Beras Jabar+Banten (20,7), Jatim (17,8), Jateng (16,3), Sulsel 

(7,1), Sumut (6,7), dan Sumbar, Sumsel, Lampung (@> 3) 
2 Jagung Jatim (36,0), Jateng (17,7), Lampung (11,6), Sumut (6,9), 

Sulsel (6,5), dan Jabar, NTT (@>4) 
3 Kedelai Jatim (37,9), Jateng (20,1), NAD (7,0), Jabar (5,4), Sulsel 

(4,2), Lampung (2,2) 
4 Kacang Tanah Jatim (24,4), Jateng (21,7), Jabar (14,8), Sulsel (6,5), dan 

Sumut, NTB (@>3) 
5 Sayuran Jabar (36,6), Sumut (19,6), Jateng (15,1), Jatim (9,6), dan 

Sumbar, Sulsel, Bali, Bengkulu (@>3) 
6 Buah-buahan Jabar (26,9), Jatim (21,1), Jateng (12,6), Sumut (5,9), Sulsel 

(5,5), dan Sumsel+Babel, Lampung, NTT (@>3) 
7 Minyak Sawit Sumut (39,9), Riau (21), Kalbar (6,1), NAD (6,1), dan 

Sumbar (5,4) 
8 Gula Tebu Jatim (44,1), Lampung (33,3), Jateng (7,5), Jabar (4,2), dan 

Sumut (3,9) 
9 Daging Jabar (21,1), Jatim (15,6), Jateng (12,0), Bali (8,1), Jakarta 

(7,7), dan Sumut (6,3) 
10 Telur Jabar (20,8), Jatim (15,3), Jateng (14,2), Sumut (15,0), dan 

Sumbar, Sumsel+Babel, Lampung, Sulsel (@>4%) 
11 Hasil Perikanan Sumatera (27), Jawa (25), dan Sulawesi (18) 

Sumber : Rachman dan Ariani (2008) 
 

 
Tabel 2. Proporsi Pengeluaran Pangan dan Konsumsi Pangan (2005) 
 

Agregat Rawan Pangan 

No Wilayah Pengeluaran 
Pangan 

(%) 

Konsumsi 
Energi 

(kkal/k/h) 

Konsumsi 
Protein 
(g/k/h) 

Jumlah 
RT 
(%) 

Pengeluaran 
pangan 

(%) 

Konsumsi 
Energi 

(kkal/k/h) 

Konsumsi 
Protein 
(g/k/h) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Indonesia 
 
Kota 
 
Desa 
 
Jawa 
 
Luar Jawa 

59,86 
 

52,43 
 

65,04 
 

56,15 
 

63,34 

2150 
(107,50) 

2083 
(104,15) 

2197 
(109,85) 

2050 
(102,50) 

2244 
(112,20) 

60,84 
(117,00) 

62,70 
(120,58) 

59,55 
(114,52) 

58,90 
(113,27) 

62,67 
(120,52) 

10,49 
 

7,32 
 

12,70 
 

9,16 
 

11,73 

69,95 
 

67,81 
 

70,81 
 

68,01 
 

71,38 

1340  
(67,00) 

1364 
(68,20) 

1331 
(66,55) 

1370 
(68,50) 

1319 
(65,95) 

37,02 
(71,19) 

39,97 
(76,87) 

35,83 
(68,90) 

38,43 
(73,90) 

78,97 
(69,19) 

Sumber: Ariningsih dan Rachman (2008) 
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Tabel 3. Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2005- 2007 
 

Tahun 2006  Tahun 2007 Anjuran 
No Kelompok 

pangan g kkal % 
AKG g kkal % 

AKG g kkal % 
AKG 

1 Padi-
padian  

316  1.224 61,2 317 1244 62,2 275  1.000  50 

2 Umbi-
umbian  

51  61 3,1 53 62 3,1 100  120  6 

3 Pangan 
hewani  

82  129 6,5 91 155 7,8 150  240  12 

4 Minyak 
dan lemak 

22  196 9,8 23 203 10,1 20  200  10 

5 Buah/ biji 
berminyak 

8  45 2,2 9 47 2,3 10  60  3 

6 Kacang- 
kacangan 

26  66 3,3 28 73 3,6 35  100  5 

7 Gula  24  89 4,4 26 96 4,8 30  100  5 
8 Sayur dan 

buah  
205  83 4,2 252 100 5,0 250  120  6 

9 Lain-lain  40  33 1,7 51 35 1,8 0  60  3 
 Total  1.927 96,3 2015 100,7 2.000  100 
 Skor PPH  74,9  82,8  100  

 
 
Tabel 4. Proporsi Pengeluaran Pangan terhadap Pengeluaran RT (2005) 
 

No Jenis Pangan Rawan Pangan 
(%) 

Agregat 
(%) 

 Sumber karbohidrat   
1 Beras 16,57 14,95 
2 Jagung 0,59 0,35 
3 Ubikayu 0,57 0,47 
4 Ubijalar 0,61 0,37 
5 Sagu 0,09 0,07 
6 Gula 3,10 2,88 
 Sumber protein   
7 Kedelai 2,34 2,51 
8 Daging unggas 1,42 2,80 
9 Daging ruminansia 0,81 1,44 
10 Telur 2,53 2,86 
11 Susu 1,37 2,81 
12 Ikan segar 7,07 7,38 
13 Ikan awetan 1,97 1,95 
Sumber: Ariningsih dan Rachman (2008)



sutawi 11

Tabel 5. Jumlah Penduduk Rawan Pangan menurut Propinsi 
 

Jumlah Penduduk Rawan Pangan 
No. Propinsi (ribu orang)  (%)  

1 NAD  295  17,1  
2 Sumatera Utara  1.162  11,0  
3  Sumatera Barat  305  7,2  
4  Riau  621  13,1  
5  Jambi  290  12,1  
6 Sumatera Selatan  1.182  17,1  
7 Bengkulu  221  13,9  
8  Lampung  919  13,8  
9 Kep. Bangka Belitung  122  13,6  

10 DKI Jakarta  1.404  16,9  
11 Jawa Barat  6.224  17,5  
12 Jawa Tengah  5.089  18,8  
13 DI.Yogyakarta  621  20,0  
14 Jawa Timur  6.684  19,3  
15  Banten  690  10,2  
16 Bali  144  4,8  
17  Nusa Tenggara Barat  295  7,7  
18  Nusa Tenggara T imur  565  14,9  
19 Kalimantan Barat  614  16,5  
20  Kalimantan Tengah  119  6,6  
21 Kalimantan Selatan  299  11,8  
22 Kalimantan Timur  342  18,2  
23 Sulawesi Utara  225  11,4  
24 Sulawesi Tengah  210  10,5  
25 Sulawesi Selatan  1.185  15,2  
26 Sulawesi Tenggara  227  12,8  
27 Gorontalo  98  11,8  
28 Maluku  161  15,3  
29  Maluku Utara  113  16,9  
30 Papua  335  19,1  

Sumber : Gizi dalam Angka (2005) dan Nutrition Map of Indonesia, 2006 
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Tabel 6. Analisis Marjin Pemasaran Beras di Tujuh Kabupaten, 2001 (Rp/kg) 
 

 
 
 
Tabel 7. Marjin Pemasaran Beras di Lima Kabupaten Sentra Produksi (Rp/kg) 
 

Petani Pedagang 
Kabupaten GKP Eq. beras Proses Pasca 

Panen
Transport Profit Pengecer

Agam 1.168 2.000
(80,00%)

136 110 36 218 
(8,72%) 

2.500
(100%)

Sidrap 800 1.455
(78,65%)

100 90 40 165 
(8,92%) 

1.850
(100%)

Majalengka 1.350 1.727
(78,50%)

109 90 69 205 
(9,32%) 

2.200
(100%)

Klaten 1.000 1.545
(73,57%)

75 90 60 330 
(15,71%) 

2.100
(100%)

Kediri  
800 

1.455
(85,59%)

73 30 18 124 
(7,29%) 

1.700
(100%)

Rerata 1.024 1.636
(79,03%)

99 82 45 208 
(10,05%) 

2.070
(100%)

Sumber: Mardianto dkk. (2005) 
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Tabel 8. Hubungan Marjin Tananiaga Beras dengan Fluktuasi Harga  
              di Pasar Konsumen 

 
Propinsi Keterangan 

Sumut, Lampung, Bali, 
NTB, Sulut 

Marjin tataniaga di daerah ini sekitar Rp 44-68 dari 
setiap Rp 100 yang dibayar konsumen. Pada saat harga 
cenderung naik, marjin cenderung naik pula sekitar Rp 
5-21 untuk setiap kenaikan harga Rp 100, demikian pula 
pada saat harga konsumen sedang cenderung turun, 
marjin turut berkurang Rp 14-33 setiap terjadi 
penurunan Rp 100 di pasar konsumen.  

Jabar, Jateng, Jatim, 
Sumbar, Sumsel, Kalsel, 
Sulsel 

Marjin tataniaga di daerah ini sekitar Rp 37-67 dari 
setiap Rp 100 yang dibayar konsumen. Pada saat harga 
cenderung naik, marjin cenderung naik pula sekitar Rp 
6-32 untuk setiap kenaikan harga Rp 100, namun pada 
saat harga konsumen sedang cenderung turun, marjin 
tataniaga “tidak pernah ikut berkurang”. 

 
  
 

 
 
Keterangan Kabupaten: (1) Indramayu, (2) Majalengka, (3) Klaten, (4) Kediri,  
                                       (5) Ngawi, (6) Agam, dan (7) Sidrap. 
 
Gambar 1. Jalur Pemasaran Beras/Gabah di Tujuh Kabupaten, Indonesia, 2002 


