
BAB I. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Kebijakan pembangunan pertanian yang menjadi dasar pelaksanaan program dan 

kegiatan pada periode tahun 2015-2019 adalah Rencana Pembangunan 

Pertanian Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana 

Strategik (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Badan Ketahanan 

Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pertanian 

melaksanakan kegiatan strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Ketahanan 

Pangan Tahun 2015-2019 sebagai tindak lanjut dari RPJMN dan Renstra  

Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.  

Berdasarkan kebijakan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan khususnya 

terkait dengan aspek distribusi, harga, dan cadangan pangan yang dilaksanakan 

oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, dijabarkan dalam Renstra 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019. Jangka waktu 

pelaksanaan Renstra selama 5 tahun diimplementasikan melalui Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT), Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), dan Penetapan Kinerja (PK) sebagai pedoman pelaksanaan 

kinerja selama satu tahun. 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah menyatakan bahwa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan negara, setiap instansi pemerintah harus mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan 

perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.  

Pertanggungjawaban dimaksud harus disampaikan kepada atasan masing-

masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang 

berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. 

Selain itu, pertanggungjawaban harus dilakukan melalui sistem akuntabilitas 

secara periodik dan melembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salah 

satu unit Eselon II lingkup BKP, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan perlu 

menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan, 

serta lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang 

berkewenangan. 
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Salah satu implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam menyusun laporan kinerja sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dari capaian kinerja selama tahun 2015 mengacu 

pada peraturan tersebut.  

Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan diwujudkan 

dalam sistem akuntabilitas yang memuat tentang perencanaan strategis, 

perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. 

Untuk itu, laporan kinerja  ini didasarkan pada Renstra Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 

2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018, Rencana Kerja dan Anggaran 

Kelembagaan Lembaga (RKAKL) Tahun 2018, Penetapan Kinerja (PK) Badan 

Ketahanan Pangan Tahun 2018, serta Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi 

dan Cadangan Pangan Tahun 2018.  

 

2. Maksud dan Tujuan 

Laporan kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2018 disusun 

sebagai pertanggungjawaban kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.  

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

selama tahun 2018. 

3.  Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 

3.1  Kedudukan dan Fungsi  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Distribusi dan 

Cadangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan 

kebijakan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: 



 

2 

 

a. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi 

distribusi pangan;  

b. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi 

harga pangan; dan 

c. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi 

cadangan pangan. 

 

3.2 Struktur Organisasi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

Pusat Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan sebagia unit kerja Eselon II terdiri 

dari 3 Bidang (Eselon III) dan 6 Sub Bidang (Eselon IV), yaitu:  

a. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari: 

a) Sub Bidang Jaringan Distribusi Pangan, dan 

b) Sub Bidang Kelembagaan Distribusi Pangan. 

b. Bidang Harga Pangan, terdiri dari: 

a) Sub Bidang Analisis Harga Pangan Produsen; dan  

b) Sub Bidang Analisis Harga Pangan Konsumen. 

c. Bidang Cadangan Pangan, terdiri dari: 

a) Sub Bidang Cadangan Pangan Masyarakat; dan  

b) Sub Bidang Cadangan Pangan Pemerintah. 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 (Revisi 4) 

1.1 Visi 

Mengacu kepada tugas pokok, fungsi, dan mandat yang diberikan kepada Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan, serta mengacu kepada arah kebijakan 

pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan pada tahun 2015-2019 mempunyai visi: “Menjadi institusi yang handal 

dan aspiratif dalam memantapkan sistem distribusi, cadangan pangan dan 

stabilisasi harga”. 

 

1.2 Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:  

1. Mengembangkan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan untuk 

mendukung stabilisasi harga pangan pokok dan strategis; 

2. Mengembangkan koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung stabilisasi 

harga pangan pokok dan strategis. 

 
1.3 Tujuan  

Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan periode tahun 2015-2019 

adalah untuk mewujudkan stabilitas harga pangan pokok dan strategis. 

 

1.4 Sasaran  

Sasaran yang akan dicapai oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada 

tahun 2018 adalah Stabilnya Harga Komoditas Pertanian Strategis di tingkat 

konsumen dan produsen yang ditunjukan melalui indikator coefisient variation 

(CV): 

1. Bahan pangan pokok beras dengan CV sebesar 10%. 

2. Bahan pangan strategis seperti: jagung (CV 10%), kedelai (CV 10%), bawang 

merah (CV 25%), cabai (CV 30%), daging sapi (CV 10%), dan gula pasir (CV 

10%). 
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Untuk melihat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 

berikut: 

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat Distribusi dan 
Cadangan Pangan Tahun 2015-2019 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Menjadi Institusi 
yang handal dan 
aspiratif dalam 
memantapkan 
sistem distribusi, 
cadangan 
pangan dan 
stabilisasi harga 

1.Mengembangkan 
kelembagaan 
distribusi dan 
cadangan pangan 
untuk mendukung 
stabilisasi harga 
pangan pokok dan 
strategis; 

2.Mengembangkan 
koordinasi lintas 
sektor dalam 
rangka mendukung 
stabilisasi harga 
pangan pokok dan 
strategis; 

Tujuan strategis 
Pusat Distribusi 
dan Cadangan 
Pangan periode 
tahun 2015-2019 
adalah untuk 
mewujudkan 
stabilitas harga 
pangan pokok dan 
strategis. 

Stabilnya Harga 
Komoditas Pertanian 
Strategis di tingkat 
konsumen dan 
produsen dengan  
1.Bahan pangan 

pokok beras 
dengan CV 
sebesar 10%. 

2. Bahan pangan 
strategis seperti: 
jagung (CV 10%), 
kedelai (CV 10 %), 
bawang merah 
(CV 25%), cabai 
(CV 30%), daging 
sapi (CV 10%), 
dan gula pasir (CV 
10%). 

 

 

1.5 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan, 

maka kegiatan utama yang akan dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan pada tahun 2015-2019 Pengembangan Sistem Distribusi dan 

Stabilitas Harga Pangan.  

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan utama yang dibebankan 

kepada Pusat distribusi dan Cadangan Pangan, maka akan ditempuh melalui 

pelaksanaan 7 kegiatan prioritas, serta kegiatan pendukung program internal 

maupun ekternal Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. Rincian kebijakan, 

program, kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh 



 

5 

 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015-2019 seperti pada Tabel 

2.2. 

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSK) Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan Tahun 2015-2019 

No Sasaran 

Program 

Rincian IKSK 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Stabilnya 

Harga 

Komoditas 

Pertanian 

Strategis 

Koefisien variasi 

harga komoditas 

pertanian strategis 

nasional (%) 

   10-30 10-30 

  Koefisien variasi 

harga komoditas 

gabah di tingkat 

produsen dan 

beras di tingkat 

konsumen (%) 

  10 10 10 

  Koefisien variasi 

harga komoditas 

jagung di tingkat 

produsen dan 

konsumen (%) 

  - 10 10 

  Koefisien variasi 

harga komoditas 

kedelai di tingkat 

produsen dan 

konsumen (%) 

  - 10 10 

  Koefisien variasi 

harga komoditas 

gula pasir di tingkat 

konsumen (%) 

  - 10 10 

  Koefisien variasi 

harga komoditas 

daging sapi di 

tingkat konsumen 

(%) 

  - 10 10 

  Koefisien variasi 

harga komoditas 

cabai di tingkat 

produsen dan 

  27 30 30 
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konsumen (%) 

  Koefisien variasi 

harga komoditas 

bawang merah di 

tingkat produsen 

dan konsumen (%) 

  17 25 25 

 

1.6 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018 

Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2018 

merupakan bagian dari pernyataan kinerja/perjanjian antara Kepala Badan 

Ketahanan Pangan dengan Menteri Pertanian. Berdasarkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan, penetapan kinerja kegiatan Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan yang menjadi acuan atau tolak ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 seperti disajikan pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 

2018 

No Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Target 

(%) 

1 Stabilnya 

Harga 

Komoditas 

Pertanian 

Strategis di 

tingkat 

konsumen dan 

produsen 

1 Koefisien variasi harga komoditas 

gabah di tingkat produsen dan beras di 

tingkat konsumen (%) 

10 

2 Koefisien variasi harga komoditas 

jagung di tingkat produsen dan 

konsumen (%) 

10 

3 Koefisien variasi harga komoditas 

kedelai di tingkat produsen dan 

konsumen (%) 

10 

4 Koefisien variasi harga komoditas 

bawang merah di tingkat produsen dan 

konsumen (%) 

25 

5 Koefisien variasi harga komoditas cabai 

di tingkat produsen dan konsumen (%) 

30 

6 Koefisien variasi harga komoditas 

daging sapi di tingkat konsumen (%) 

10 
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7 Koefisien variasi harga komoditas gula 

pasir di tingkat konsumen (%) 

10 

 
 
Jumlah Anggaran: Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas 
Harga Pangan Tahun 2018 sebesar Rp 87.176.417.975 
 

1.7 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 

Implementasi dari Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dalam 

bentuk sub-kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) untuk mendukung 

terjaganya CV Gabah di tingkat petani dan CV beras di tingkat konsumen 

sebanyak 1.156 Gapoktan melalui 3.000 Toko Tani Indonesia  

2. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah untuk mendukung CV gabah 

di tingkat petani dan beras di tingkat konsumen 

3. Pembangunan database dan informasi pasokan dan harga pangan sebagai 

alat analisis dan early warning system terjaganya CV harga pangan pokok dan 

strategis (beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging sapi dan gula 

pasir) di 35 lokasi (provinsi dan nasional). 

4. Fasilitasi Pembelian Gabah di Luar Kualitas dan Pembelian Gabah/Beras 

dengan Fleksibilitas Oleh Perum BULOG 

5. Kajian Distribusi Pangan sebagai alat kebijakan untuk mendukung stabilitas 

harga pangan pokok dan strategis sebanyak 2 laporan. 

 

Sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga 

(RKA-KL) tahun 2018, pelaksanaan operasional kegiatan Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan terangkum dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu 

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.      
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA  

 

1. Capaian Kinerja Organisasi 

Penilaian capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan bergantung 

kepada kriteria capaian kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut 

dilakukan dengan maksud: (1) membantu memperbaiki capaian kinerja Pusat 

Distribusi dan Cadangan pangan yang terfokus kepada program unit kerja; (2) 

ukuran kinerja berguna untuk pengalokasian sumberdaya dan perumusan 

kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan; dan (3) mempertanggungjawabkan 

kepada publik khususnya dalam perbaikan pelaksanaan kinerja. Hal tersebut 

dapat membantu pimpinan dalam menilai suatu pelaksanaan strategi untuk 

pencapaian tujuan/sasaran. 

Kriteria keberhasilan capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

digunakan kriteria sebagai berikut: 

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja lebih besar dari 100 persen; 

2.  Berhasil  :  jika capaian kinerja antara 80 -100 persen; 

3.  Cukup berhasil  : jika capaian kinerja antara 60 – 79 persen; dan 

4.  Tidak berhasil  : jika capaian kinerja di bawah 60 persen. 

 
 
2. Capaian Kinerja Tahun 2018 

 
Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada Tahun Anggaran 

2018, diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan yaitu stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen 

dan produsen. Sasaran kegiatan diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama 

yaitu: (1) Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras 

di tingkat konsumen (%); (2) Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat 

produsen dan konsumen (%); (3) Koefisien variasi harga komoditas kedelai di 

tingkat produsen dan konsumen (%); (4) Koefisien variasi harga komoditas 

bawang merah di tingkat produsen dan konsumen (%); (5) Koefisien variasi harga 

komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen (%); (6) Koefisien variasi 

harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen (%); (7) Koefisien variasi harga 
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komoditas gula pasir di tingkat konsumen (%).  Pencapaian kinerja Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2018 sesuai dengan dokumen penetapan 

kinerja dapat dilihat pada Tabel 3. 

Masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan sangat 

berhasil (> 100%). Pemenuhan target ini diupayakan melalui beberapa kegiatan 

pendukung yaitu : (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) untuk 

mendukung terjaganya CV Gabah di tingkat petani dan CV beras di tingkat 

konsumen; (2) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah untuk mendukung 

CV gabah di tingkat petani dan beras di tingkat konsumen; (3) Pembangunan 

database dan informasi pasokan dan harga pangan sebagai alat analisis dan 

early warning system terjaganya CV harga pangan pokok dan strategis (beras, 

jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging sapi dan gula pasir); dan (4) Kajian 

Distribusi Pangan sebagai alat kebijakan untuk mendukung stabilitas harga 

pangan pokok dan strategis  

 

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 
Tahun 2018 

Sasaran Indikator Kinerja Utama 
Target 
(max) 

Realisasi 
% Capaian 

Kinerja 

Stabilnya 
harga 
komoditas 
pertanian 
strategis di 
tingkat 
konsumen 
dan 
produsen 

1. Koefisien variasi harga 
komoditas gabah di 
tingkat produsen dan 
beras di tingkat 
konsumen (%) 

10 - gabah 
(3,24%) 

 
- beras 

(1,95%) 
 
 

- capaian CV 
gabah 308,64% 
(sangat berhasil) 

- capaian CV 
beras 512,82% 
(sangat berhasil) 

2. Koefisien variasi harga 
komoditas jagung di 
tingkat produsen dan 
konsumen (%) 

10 - produsen 
(7,66%) 

 
 
- konsumen 

(2,79%) 
 

- capaian CV 
jagung produsen 
130,55% (sangat 
berhasil) 

- capaian CV 
jagung 
konsumen 
358,42% (sangat 
berhasil) 

3. Koefisien variasi harga 
komoditas kedelai di 
tingkat produsen dan 
konsumen (%) 

10 - produsen 
(1,51%) 

 
 
- konsumen 

(1,75%) 
 

- capaian CV 
kedelai produsen 
662,25% (sangat 
berhasil) 

- capaian CV 
kedelai 
konsumen 



 

10 

 

571,43% (sangat 
berhasil) 

4. Koefisien variasi harga 
komoditas bawang 
merah di tingkat 
produsen dan 
konsumen (%) 

25 - produsen 
(16,99%) 

 
 
 
- konsumen 

(16,39%) 
 

- capaian CV 
bawang merah 
produsen 
147,15% (sangat 
berhasil) 

- capaian CV 
bawang merah 
konsumen 
152,53% (sangat 
berhasil) 

 

5. Koefisien variasi harga 
komoditas cabai di 
tingkat produsen dan 
konsumen (%); 

30 - produsen 
(20,93%) 

 
 
- konsumen 

(10,43%) 

- capaian CV 
cabai produsen 
143,33% (sangat 
berhasil) 

- capaian CV 
cabai konsumen 
287,63% (sangat 
berhasil) 

 

6. Koefisien variasi harga 
komoditas daging sapi 
di tingkat konsumen 
(%); 

10 1,17% 
 

- capaian CV 
daging sapi 
854,70% (sangat 
berhasil) 
 

 

 

7. Koefisien variasi harga 
komoditas gula pasir di 
tingkat konsumen (%) 

10 1,17% 
 

- capaian CV gula 
pasir 854,70% 
(sangat berhasil) 

 

 

3. Capaian Kinerja Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2016 – 2017 

 

Pencapaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2016 – 2018 

dapat dilihat pada Tabel 3 . 2 .  Berdasarkan pencapaian kinerja tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan secara 

umum dari tahun 2016-2018 telah memenuhi kriteria sangat berhasil (>100%) 

bahkan pencapaian tahun 2018 telah melebihi target. 

Pencapaian indikator stabilitas harga yang diukur melalui CV harga pangan 

pokok dan strategis selama 2017-2018 selalu mencapai target yaitu dibawah 

nilai CV maksimal yang ditetapkan. 

Pencapaian indikator pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat/Toko 

Tani Indonesia, Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang 

diberdayakan, Data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi, Data dan 
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informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan dan Jumlah kajian 

responsif dan antisipatif distribusi pangan selama 2016-2017 mencapai target 

antara 89,37-111,3%.  Kelima indicator ini pada Tahun 2018 tidak lagi menjadi 

indicator kinerja utama, namun terus dilaksanakan sebagai sub-kegiatan 

pendukung untuk tercapainya stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan 

konsumen yang diukur dengan CV harga panga pokok dan strategis. 

 

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 
2016 - 2018 

 

Sasaran 
Indikator Kinerja 

Utama 
2016 2017 2018 

  Realisasi 
Capaian 
Kinerja  

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja  

Stabilnya harga 
komoditas 
pertanian 
strategis di 
tingkat konsumen 
dan produsen 

Koefisien variasi 
harga komoditas 
gabah di tingkat 
produsen dan 
beras di tingkat 
konsumen (%) 

  2,85 350,88%  

 

- gabah 
(3,24) 

- beras 
(1,95%) 

 

 

gabah 
308,64%  

beras 
512,82%  

Koefisien variasi 
harga komoditas 
jagung di tingkat 
produsen dan 
konsumen (%) 

  - - - produsen 
(7,66) 

- konsumen 
(2,79) 

 

produsen 
130,55% 

konsumen 
358,42%  

Koefisien variasi 
harga komoditas 
kedelai di tingkat 
produsen dan 
konsumen (%) 

  - - - produsen 
(1,51) 

- konsumen 
(1,75) 

 

produsen 
662,25%  

konsumen 
571,43%  

Koefisien variasi 
harga komoditas 
bawang merah di 
tingkat produsen 
dan konsumen 
(%) 

  15,60  

 

108,97% - produsen 
(16,99) 

- konsumen 
(16,39) 

 

produsen 
147,15%  

konsumen 
152,53%  

 

Koefisien variasi 
harga komoditas 
cabai di tingkat 
produsen dan 
konsumen (%); 

  23,18 

 

116,48% - produsen 
(20,93) 

- konsumen 
(10,43) 

produsen 
143,33%  

konsumen 
287,63%  

 

Koefisien variasi 
harga komoditas 
daging sapi di 
tingkat konsumen 
(%); 

  - - 1,17 

 

854,70%  
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Koefisien variasi 
harga komoditas 
gula pasir di 
tingkat konsumen 
(%) 

  - - 1,17 

 

daging sapi 
854,70%  

 

 

Lembaga Usaha 
Pangan 
Masyarakat/Toko 
Tani Indonesia 

492 
unit/ 

1.320 
TTI 

98,40%/ 

132% 

898 
unit/ 

1.113 
TTI 

89,37%/ 
111,3% 

- - 

 

Jumlah 
kelembagaan 
distribusi pangan 
masyarakat yang 
diberdayakan. 

323 

unit 

94,72% 

 

98 

unit 
96,94% 

- - 

 
Data dan informasi 
pasokan dan harga 
pangan provinsi. 

35 

laporan 
100% 

35 

laporan 
100% 

- - 

 

Data dan informasi 
kondisi distribusi, 
harga, dan 
cadangan pangan. 

3 

Laporan 
100% 

3 

laporan 
100% 

- - 

 

Jumlah kajian 
responsif dan 
antisipatif distribusi 
pangan 

1 

Judul 
100% 

3 

laporan 
100% 

- - 

Keterangan: 

1)Indikator CV komoditas pangan pokok dan strategis sebagai indikator kinerja stabilisasi harga pangan pada 
Tahun 2017 baru meliputi beras, cabai dan bawang merah di tingkat konsumen 

2) Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2016-2017 belum menggunakan indikator CV harga pangan 

 

4. Analisis Capaian Kinerja  

Analisis pencapaian target kinerja dan penggunaan sumber daya tahun 2018 

pada masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 

 

4.1 Koefisien Variasi Harga Komoditas Pertanian Stategis di Tingkat 

Produsen 

Definisi koefisien variansi (CV) adalah perbandingan antara simpangan 

standar harga (STD) di tingkat produsen dengan nilai rata-rata (average) 

harga di tingkat produsen yang dinyatakan dengan persentase (%). Rata-

rata harga komoditas pertanian strategis di tingkat produsen dihitung dari 

22 provinsi. 
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Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis menggambarkan 

seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang 

dipantau.  Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien variasi yang 

kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga 

komoditas pertanian yang semakin stabil.  

Stabilitas harga pangan di tingkat produsen merupakan salah satu indikator 

yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan petani.  Sebagaimana 

karakter umum komoditas pertanian, harga di tingkat produsen sangat 

mudah berfluktuasi antara lain karena faktor pola panen dan sifat 

komoditas yang mudah rusak.  Saat panen raya, petani menghadapi resiko 

turunnya harga jual komoditas pangan di tingkat petani.  Sebaliknya waktu 

musim paceklik harga jual di tingkat petani dapat mengalami kenaikan yang 

berpengaruh kepada harga di tingkat eceran.  Oleh karena itu pemerintah 

selalu berusaha agar harga yang diterima petani tetap pada level yang 

menguntungkan dan memberi insentif bagi petani (diatas Harga Pembelian 

Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian (HAP), namun tetap pada 

level harga yang tidak menyebabkan kenaikan harga di tingkat eceran yang 

melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP). 

Sesuai dengan Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan 

Pangan Tahun 2015-2019, target nilai koefisien variasi harga komoditas 

pangan strategis nasional di tingkat produsen untuk Tahun 2018 ditetapkan 

dibawah 10-30 persen (Untuk komoditas gabah, jagung, dan kedelai 

maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%). 

Hasil pemantauan harga komoditas pertanian strategis tingkat produsen 

Januari-Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 8.  

4.1.1 Koefisien Variasi Harga Gabah Kering Panen (GKP) 

Gabah dan beras merupakan komoditas pangan pokok utama di Indonesia.  

Harga gabah di tingkat petani mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pembentukan harga beras di tingkat konsumen.  Di sisi yang lain, 

harga gabah juga menentukan tingkat kesejahteraan petani.  Kondisi yang 
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diharapkan adalah petani menerima harga jual gabah yang layak dan 

menguntungkan baik pada masa di luar panen maupun saat puncak panen 

raya.  Dari data Panel Harga BKP 2018, rata-rata harga GKP tingkat petani 

selama Tahun 2018 adalah Rp4.675/Kg.  Tingkat harga ini di atas Harga 

Pembelian Pemerintah (HPP)  sebesar Rp3.700/kg,  sehingga dapat 

disimpulkan jika petani dalam kondisi diuntungkan. 

Dari sisi stabilitas harga, capaian kinerja koefisien variasi harga GKP 

tingkat petani selama Tahun 2018 sebesar 3,24 persen.  Angka ini sesuai 

dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 

persen.  Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga GKP di tingkat 

petani stabil atau capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap 

target koefisien variasi harga GKP tingkat petani pada tahun 2019 (akhir 

RPJMN tahun 2015 – 2019)  sebesar < 10 persen, maka capaian tahun 

2018 telah mencapai target, artinya harga GKP di tingkat petani stabil.  

4.1.2 Koefisien Variasi Harga Jagung Pipilan Kering  

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga jagung pipilan kering tingkat petani selama Tahun 2018 adalah 

Rp 3.451/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga jagung pipilan 

kering tingkat petani sebesar 7,66%. Angka ini sesuai dengan target karena 

dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan jika harga beras medium tingkat penggilingan 

stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target 

koefisien variasi harga jagung pipilan kering tingkat petani pada tahun 2019 

(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019)  sebesar < 10 persen, maka capaian 

tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga jagung pipilan kering 

tingkat petani stabil.  

4.1.3 Koefisien Variasi Harga Kedelai Biji Kering  

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga kedelai biji kering tingkat petani selama Tahun 2018 adalah Rp 

kedelai biji kering tingkat petani dan capaian kinerja koefisien variasi harga 

kedelai biji kering tingkat petani sebesar 1,51%. Angka ini sesuai dengan 
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target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen.  

Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga kedelai biji kering tingkat 

petani stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap 

target koefisien variasi kedelai biji kering tingkat petani pada tahun 2019 

(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019)  sebesar < 10 persen, maka capaian 

tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga kedelai biji kering tingkat 

petani stabil.  

4.1.4 Koefisien Variasi Harga Bawang Merah  

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga bawang merah tingkat petani selama Tahun 2018 adalah Rp 

18.727/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah 

tingkat petani sebesar 16,99%. Angka ini sesuai dengan target karena 

dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 25 persen.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan jika harga bawang merah tingkat petani stabil 

dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target 

koefisien variasi harga bawang merah tingkat petani pada tahun 2019 

(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019)  sebesar < 25 persen, maka capaian 

tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga bawang merah tingkat 

petani stabil.  

4.1.5 Koefisien Variasi Harga Cabai Merah Keriting 

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga cabai merah keriting tingkat petani selama Tahun 2018 adalah 

Rp 23.676/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah 

keriting tingkat petani sebesar 20,93%. Angka ini sesuai dengan target 

karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 30 persen.  

Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga cabai merah keriting tingkat 

petani stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap 

target koefisien variasi cabai merah keriting tingkat petani pada tahun 2019 

(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019)  sebesar < 30 persen, maka capaian 

tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga cabai merah keriting 

tingkat petani stabil. 
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Tabel 3.3. Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga 
Pangan Tingkat Produsen Tahun 2018 

Sumber: Panel Harga BKP  

 
4.2 Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen 

Stabilitas harga pangan di tingkat konsumen juga merupakan hal yang 

penting untuk dijaga karena berpengaruh langsung kepada akses pangan 

masyarakat.  Fluktuasi harga pangan yang terjadi secara luas juga 

berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.  Oleh karena itu, 

pemerintah secara konsisten selalu mengupayakan terciptanya stabilitas 

harga di tingkat konsumen.  

Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di 

tingkat konsumen untuk Tahun 2018 ditetapkan dibawah 10-30 persen 

(Untuk komoditas beras, jagung, kedelai, gula pasir dan daging sapi 

maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%).  

Hasil pemantauan harga komoditas pertanian strategis tingkat produsen 

Januari-Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 9.  

4.2.1 Koefisien Variasi Harga Beras Medium  

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga beras medium di tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 

11.080/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga beras medium 

sebesar 1,95%.  Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka 

No Komoditas 

Rata-

rata 

Jan'18 

Rata-

rata 

Feb'18 

Rata-

rata 

Mar'18 

Rata-

rata 

Apr'18 

Rata-

rata 

Mei'18 

Rata-

rata 

Juni'18 

Rata-

rata 

Juli'18 

Rata-rata 

Agust'18 

Rata-

rata 

Sept'18 

Rata-

rata 

Okt'18 

Rata-

rata 

Nov'18 

Rata-

rata 

Des'18 

Rata-

rata 
Maks Min 

CV 

(%) 

1 
GKP Tk 

Petani 
4,879 4,911 4,663 4,495 4,472 4,504 4,552 4,622 4,687 4,709 4,781 4,822 4,675  4,911  4,472 3.24 

2 

Beras 

Medium Tk 

Penggilingan 

9,643 9,822 9,424 9,133 9,060 9,052 9,068 9,144 9,166 9,240 9,304 9,377 9,286  9,822  9,052 2.63 

3 Jagung  3,538 3,366 3,227 3,204 3,251 3,256 3,320 3,424 3,543 3,791 3,396 4,098 3,451  4,098  3,204 7.66 

4 Kedelai  7,037 6,895 6,877 6,683 6,734 6,800 6,821 6,860 6,914 7,007 6,790 6,798 6,851  7,037  6,683 1.51 

5 
Bawang 

Merah 
16,742 15,890 18,674 22,551 23,669 23,376 20,699 18,354 15,498 14,467 16,266 18,534 18,727  23,669  14,467 16.99 

6 
Cabai Merah 

Keriting 
32,692 28,821 28,615 28,767 24,257 21,967 22,972 21,202 17,226 19,589 19,192 18,809 23,676  32,692  17,226 20.93 

7 
Cabai Rawit 

Merah  
28,659 33,573 36,694 32,172 25,375 21,722 32,924 28,083 21,660 23,482 23,169 22,716 27,519  36,694  21,660 19.11 

8 Sapi Hidup  57,777 55,896 47,182 47,970 47,890 49,005 48,631 49,344 49,316 48,951 48,880 48,647 49,957  57,777  47,182 6.60 
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maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan jika harga beras medium stabil dengan capaian kinerja baik. 

Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga beras medium 

pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019)  sebesar < 10 persen, 

maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga beras 

medium stabil.  

4.2.2 Koefisien Variasi Harga Jagung Pipilan Kering  

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga jagung pipilan kering tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah 

Rp 6.407/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga jagung pipilan 

kering tingkat eceran sebesar 2,79%. Angka ini sesuai dengan target 

karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen.  

Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga jagung pipilan kering tingkat 

eceran stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap 

target koefisien variasi harga jagung pipilan kering tingkat eceran pada 

tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019)  sebesar < 10 persen, maka 

capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga jagung pipilan 

kering tingkat eceran stabil.  

4.2.3 Koefisien Variasi Harga Kedelai Biji Kering  

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga kedelai biji kering tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 

9.981/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga kedelai biji kering 

tingkat eceran sebesar 1,75%. Angka ini sesuai dengan target karena 

dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan jika harga kedelai biji kering tingkat eceran 

stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target 

koefisien variasi kedelai biji kering tingkat eceran pada tahun 2019 (akhir 

RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 10 persen, maka capaian tahun 

2018 telah mencapai target, artinya harga kedelai biji kering tingkat eceran 

stabil.  
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4.2.4 Koefisien Variasi Harga Gula Pasir 

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga gula pasir di tingkat konsumen selama Tahun 2018 adalah Rp 

12.565/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah 

tingkat eceran sebesar 1.17%. Angka ini sesuai dengan target karena 

dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan jika harga gula pasir di tingkat konsumen stabil 

dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target 

koefisien variasi harga gula pasir di tingkat konsumen pada tahun 2019 

(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019)  sebesar < 10 persen, maka capaian 

tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga gula pasir di tingkat 

konsumen stabil.  

 

4.2.5 Koefisien Variasi Harga Bawang Merah  

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga bawang merah tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 

27.727/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah 

tingkat eceran sebesar 16,39%. Angka ini sesuai dengan target karena 

dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 25 persen.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan jika harga bawang merah tingkat eceran stabil 

dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target 

koefisien variasi harga bawang merah tingkat eceran pada tahun 2019 

(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019)  sebesar < 25 persen, maka capaian 

tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga bawang merah tingkat 

eceran stabil.  

4.2.6 Koefisien Variasi Harga Cabai Merah Keriting 

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga cabai merah keriting tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah 

Rp 35.636/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah 
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keriting tingkat eceran sebesar 10,43%. Angka ini sesuai dengan target 

karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 30 persen.  

Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga cabai merah keriting tingkat 

eceran stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap 

target koefisien variasi cabai merah keriting tingkat petani pada tahun 2019 

(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 30 persen, maka capaian 

tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga cabai merah keriting 

tingkat petani stabil.  

4.2.7 Koefisien Variasi Harga Daging Sapi   

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-

rata harga daging sapi selama Tahun 2018 adalah Rp 118.337/kg dan 

capaian kinerja koefisien variasi harga daging sapi sebesar 1,17%. Angka 

ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan 

yaitu < 10 persen.  Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga harga 

daging sapi stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan 

terhadap target koefisien variasi harga daging sapi tahun 2019 (akhir 

RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 10 persen, maka capaian tahun 

2018 telah mencapai target, artinya harga harga daging sapi stabil.  

Tabel 3.4. Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga 
Pangan Tingkat Konsumen Tahun 2018 

 

No Komoditas 

Rata-

rata 

Jan'18 

Rata-

rata 

Feb'18 

Rata-

rata 

Mar'18 

Rata-

rata 

Apr'18 

Rata-

rata 

Mei'18 

Rata-

rata 

Juni'18 

Rata-

rata 

Juli'18 

Rata-rata 

Agust'18 

Rata-

rata 

Sept'18 

Rata-

rata 

Okt'18 

Rata-

rata 

Nov'18 

Rata-

rata 

Des'18 

Rata-

rata 
Maks Min 

CV 

(%) 

1. Beras Premium 12,890  12,981  12,685  12,516  12,346  12,346  12,291  12,288 12,311  12,346  12,412  12,466  12,454  13,045  12,210  1.88 

2. Beras Medium 11,476  11,565  11,272  11,131  10,982  10,974  10,909  10,919 10,956  10,981  11,063  11,123  11,080  11,621  10,834  1.95 

4. Jagung Pipilan Kering 6,500  6,330  6,299  6,295  6,295  6,226  6,270  6,351 6,404  6,513  6,672  6,815  6,407   6,862  6,210  2.79 

5. Kedelai Biji Kering 9,793  9,630  9,889  9,852  9,978  10,027  9,969  10,117 10,096  10,102  10,044  10,078  9,981  10,242   9,521  1.75 

6. Bawang Merah 22,982  23,076  26,596  33,798  34,451  33,511  29,646  26,650 23,957  22,034  24,312  27,924  27,727  35,345  21,504  16.39 

9. Cabai Merah Keriting 38,948  38,763  42,081  40,764  36,639  36,469  35,793  34,792  30,180  32,808  31,807  31,774  35,636  42,937  29,618  10.43 

10. Cabai Rawit Merah 42,588  45,747  51,061  46,164  38,434  41,224  49,377  43,234  34,101  34,933  35,520  37,903  41,486  53,622  32,789  13.92 

11. Daging Sapi Murni 117,494  116,344  117,213  117,498  118,415  120,824  118,527  118,775 118,474 118,395  118,470  118,823  118,337  124,789  115,386  1.17 

14. Gula Pasir 12,614  12,537  12,651  12,699  12,727  12,719  12,659  12,589 12,549  12,435  12,364  12,262  12,565  12,769  12,208  1.17 

Sumber: Panel Harga BKP  
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5 Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan  

  

Keberhasilan pencapaian pencapaian stabilitas harga pangan pokok dan 

strategis tidak lepas dari hasil sinergitas dan langkah koordinatif Badan 

Ketahanan Pangan khususnya Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

dengan seluruh instansi dan Lembaga terkait, yaitu: 

  

a) Badan Pusat Statistik (BPS)  

Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara 

kontinu setiap tahun sebagai salah satu sumber untuk melakukan analisis 

prognosa ketersediaan dan konsumsi pangan.  Data lain yang 

dimanfaatkan dari BPS adalah perkembangan harga pangan dan inflasi. 

 

b) Kementerian Perdagangan 

Badan Ketahanan Pangan Bersama Kementerian Perdagangan telah 

mengembangkan beberapa langkah strategis dalam rangka stabilisasi 

harga pangan pokok dan strategis, terutama melalui peningkatan efisiensi 

rantai pasok dan langkah intervensi ketika terjadi fluktuasi harga pangan. 

 

c) BULOG 

Koordinasi yang dilaksanakan antara BKP dan BULOG adalah terkait data 

dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah serta langkah strategis 

dalam rangka serap gabah dari petani serta langkah operasional 

pengendalian harga saat terjadi fluktuasi harga 

 

d) Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) dan 

PD. Pasar Jaya  

Kerjasama yang telah dikembangkan dengan instansi pengelola pasar di 

DKI Jakarta terutama adalah terkait data pasokan dan harga.  Dalam 

rangka pengembangan data base harga dan pasokan pangan melalui 
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kegiatan Panel Harga Pangan, enumerator yang ditunjuk di wilayah DKI 

Jakarta juga mendapatkan pembinaan dari PD Pasar Jaya 

 

e) Direktorat Jenderal Teknis di Lingkup Kementerian Pertanian 

Dukungan dari Direktorat Jenderal Teknis di Lingkup Kementerian 

Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan 

Perkebunan) terutama adalah dalam bentuk penyediaan data produksi, 

yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk koordinasi untuk penghitungan 

prognosa ketersediaan dan konsumsi pangan. 

 

6 Capaian Kinerja Lainnya Pendukung Ketercapaian Indikator Kinerja 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

 

1.1 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia 

Dalam menciptakan stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan 

konsumen. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah 

melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui 

Toko Tani Indonesia (TTI). Untuk kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) mulai 

dilaksanakan tahun 2015, berupa kerjasama antara Kementerian Pertanian 

dan Perum Bulog dengan melakukan terobosan untuk solusi permanen yaitu: 

(1) menyerap produk pertanian, (2) memperpendek rantai distribusi 

pemasaran, dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat. 

Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN Tahun 2018 Tahap 

Penumbuhan dialokasikan untuk Kegiatan PUPM kepada 500 (lima ratus) di 

16 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, 

Jateng, DI.Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kalsel, Bali, NTB, Sulsel, dan Gorontalo. 

Tahap Pengembangan dialokasikan kepada 406 (empat ratus enam) 

Gapoktan/LUPM di 7 provinsi yaitu Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, 

Jatim, dan NTB. Tahap Pembinaan dialokasikan kepada 250 LUPM di 20 

provinsi yaitu Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Banten, 



 

22 

 

Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sulut, 

Gorontalo dan Maluku Utara.  

Pada Tahun 2018, target rasio jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina 

terhadap provinsi di seluruh Indonesia sebesar 58%. Realisasi jumlah TTIC di 

provinsi sebanyak 20 TTIC di 20 provinsi atau sebesar 58,82%. Dengan kata 

lain realisasi  rasio sebesar 98,61 %. 

Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada Gapoktan/LUPM disalurkan 

mulai bulan Februari 2018 setelah semua persyaratan pencairan dana 

dipenuhi. Dana yang telah disalurkan kepada Gapoktan/LUPM dimanfaatkan 

sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan (RUK). Berdasarkan hasil monitoring 

dan evaluasi di lapangan diperoleh informasi bahwa LUPM Tahap 

Penumbuhan Kegiatan PUPM yang operasional berjumlah 500 LUPM (100 %) 

dari target 500 LUPM, LUPM Tahap Pengembangan yang mencairkan 

sebanyak 405 LUPM (99,45 %) dari target 406 LUPM, dan LUPM Tahap 

Pembinaan telah dicairkan 249 LUPM ( 99,60%) dari target 250 LUPM.  

LUPM Tahap Pengembangan yang tidak mencairkan dana bantuan 

pemerintah sebesar Rp.60.000.000 yaitu Gapoktan Usaha Bersama Desa 

Enggal Rejo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, hal 

ini dikarenakan pasokan beras ke TTI tidak mencapai target yaitu hanya 

sebesar 7 ton pada pelaksanaan tahun 2017. Sedangkan LUPM Tahap 

Pembinaan yang tidak mencairkan dana bantuan pemerintah sebesar 

Rp.60.000.000 yaitu Gapoktan Bumi Makmur Kabupaten Banyuwangi Provinsi 

Jatim, hal ini dikarena tim teknis kabupaten tidak mengusulkan pencairan. 
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Tabel 3.5. Target dan Realisasi Bantuan Pemerintah Kegiatan PUPM/TTI 

Tahun 2018 

SSumber: Bidang Distribusi, BKP 

Adapun nilai pembelian gabah dan pasokan beras LUPM Tahun Anggaran 

2018 sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Pemanfaatan Dana Modal Gapoktan yang bersumber dari 

Bantuan Pemerintah 

 

Pemakaian 
Modal 

putaran 
modal 

Nilai 
Pembelian 

(milyar rupiah) 
Penjualan 

(ton) 
Nilai Penjualan 
(milyar rupiah) 

Gabah/ 
Beras 158,6 3,3 492 59 328,62 502,8 

Cabai 3,3 5,5 18 926,97 21,1 

Bawang 
Merah 4,6 5,7 26 1 489,40 31,5 

Sumber: Bidang Distribusi Pangan 

alokasi realisasi alokasi realisasi alokasi realisasi

1 Sumatera Selatan 51 51 8,160 100 20 19 1,140 95 12 12        720 100

2 Sumatera Utara 26 26 4,160 100 - - - - 20 20     1,200 100

3 DI. Yogyakarta 10 10 1,600 100 - - - - 10 10        600 100

4 Jawa Tengah 76 76 12,160 100 70 70 4,200 100 34 34     2,040 100

5 Aceh 8 8 1,280 100 - - - - - - - -

6 Bali 8 8 1,280 100 - - - - 4 4        240 100

7 Lampung 43 43 6,880 100 35 35 2,100 100 17 17     1,020 100

8 Bengkulu - - - - - - - - 4 4        240 100

9 Kalimantan Selatan 10 10 1,600 100 - - - - 4 4        240 100

10 Nusa Tenggara Barat 13 13 2,080 100 10 10 600 100 6 6        360 100

11 Maluku Utara - - - - - - - - 2 2        120 100

12 Sulawesi Selatan 68 68 10,880 100 - - - - 22 22     1,320 100

13 Jawa Barat 80 80 12,800 100 123 123 7,380 100 40 40     2,400 100

14 Sumatera Barat 8 8 1,280 100 - - - - - - - -

15 Jawa Timur 55 55 8,800 100 50 50 3,000 100 30 29     1,740 96.67

16 Gorontalo 8 8 1,280 100 - - - - 2 2        120 100

17 Banten 26 26 4,160 100 98 98 5,880 100 20 20     1,200 100

18 Riau - - - - - - - - 6 6        360 100

19 Jambi - - - - - - - - 4 4        240 100

20 Kalimantan Barat 10 10 1,600 100 - - - - 5 5        300 100

21 Sulawesi Utara - - - - - - - - 4 4        240 100

22 Kalimantan Tengah - - - - - - - - 4 4        240 100

500 500 80,000 100 406 405 24,300 99.75 250 249   14,940 99.60

%

Total

%
LUPM

pagu 

Rp.(000)
%

LUPMNo Provinsi

Jumlah LUPM

Penumbuhan 2018 Pengembangan 2017 Pembinaan 2016

LUPM
pagu 

Rp.(000)

 pagu 

Rp.(000) 
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Untuk LUPM beras, jumlah rata2 pemakaian pemakaian modal sebesar 158,6 

milyar rupiah sebanyak 3,3 putaran atau dengan nilai pembelian sebesar 492 

milyar rupiah. Sedangkan penjualan beras sebesar 59.328,62 ton atau senilai 

502,8 milyar rupiah. 

Untuk LUPM cabai, jumlah rata2 pemakaian pemakaian modal sebesar 3,3 

milyar rupiah sebanyak 5,5 putaran atau dengan nilai pembelian sebesar 18 

milyar rupiah. Sedangkan penjualan cabai sebesar 926,97 ton atau senilai 21,1 

milyar rupiah. 

Untuk LUPM bawang merah, jumlah rata2 pemakaian pemakaian modal 

sebesar 4,6 milyar rupiah sebanyak 5,7 putaran atau dengan nilai pembelian 

sebesar 26 milyar rupiah. Sedangkan penjualan cabai sebesar 1.489,40 ton 

atau senilai 31,5 milyar rupiah. 

Selain itu dalam mendukung stabilisasi harga, Badan Ketahanan Pangan 

mengelola Toko Tani Indenesia Center di Pasar Minggu Provinsi DKI. 

Pelaksanaan kegiatan di TTIC meliputi pengelolaan penyediaan pangan yang 

berasal dari gapoktan PUPM, produsen lain diluar kegiatan PUPM, serta 

distributor pangan untuk disalurkan melalui gelar pangan murah sebagai 

bentuk solusi permanen untuk menyediakan pangan murah berkualitas bagi 

masyarakat. Pasokan komoditas pangan disalurkan melalui TTIC sesuai 

dengan permintaan atau kebutuhan untuk gelar pangan murah dan operasi 

pasar. Dalam hal ini TTIC melaksanakan fungsinya melaluisupply,stock dan 

distribution e-commerce, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disampaikan 

sebagai berikut: 

Jumlah komoditaspangan yang dipasok oleh gapoktan/LUPM ke TTIC untuk 

komoditas beras sampai dengan Nopember 2018sebanyak 423,456 ton, 

bawang merah sebanyak 35,521 ton, dan untuk pemenuhan kebutuhan cabai 

merah keriting di TTIC dipenuhi dari vendor Wargi Panggupay, dan Vendor 

Ditjen Hortikultura, rincian pasokan pengadaan per bulan seperti pada tabel 

3.7 
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Tabel 3.7. Jumlah pengadaan komoditas pangan dari LUPM yang diterima 

TTIC 

                                   Satuan Kg 

No. Bulan 

Pengadaan 

Beras  Bawang Merah  

1 Januari       26.041,00         4.128,00  

2 Februari      12.404,00         2.612,50  

3 Maret      40.121,00         3.901,00  

4 April       44.010,00         5.683,50  

5 Mei      53.062,00         5.218,20  

6 Juni      21.208,00         3.547,00  

7 Juli      29.998,00         2.203,90  

8 Agustus      25.241,00         2.960,90  

9 September      11.818,00         1.473,00  

10 October      86.273,00         1.327,00  

11 November      73.280,00         2.466,00  

       423.456,00       35.521,00  

 

Pasokan/pengadaankomoditas pangan dari Gapoktan/LUPM tertinggi terjadi 

pada bulan April, Mei dan Juni bertepatan dengan menjelang dan awal bulan 

Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Tingginya jumlah pasokan ini 

disesuaikan dengan jumlah permintaan yang melonjak terhadap  komoditas 

tersebut. Perbandingan jumlah pengadaan komoditas pangan setiap bulan 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar1. Pengadaan Beras, Bawang Merah Per Bulan 2018 
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Gapoktan/LUPM penerima bantuan pemerintah tahun 2018 yang 

memasok ke TTIC dari propInsi Jawa Barat dan Banten dengan jumlah 

gapoktan LUPM sebanyak 42 gapoktan dan Banten sebanyak 13 gapoktan, 

dan ada beberapa gapoktan LUPM dari propinsi Jawa Tengah dan Jawa 

Timur, dari sejumlah tersebut gapoktan yang memasok ke TTIC sebanyak 

84 gapoktan/LUPM menyalurkan komoditas panganke dan melalui TTIC. 

Jumlah gapoktan/LUPM yang menyalurkan melalui TTIC berdasarkan 

propinsi dapat dilihat pada tabel 3.8: 

Tabel 3.8.Jumlah Gapoktan LUPM yang melakukan pasokan komoditas 
pangan keTTIC 

 

NO LUPM/GAPOKTAN/POKTAN 
JUMLAH LUPM 

AKTIF 

1 BANTEN 13 

2 JAWA BARAT 42 

3 JAWA TENGAH 24 

4 JAWA TIMUR 5 

TOTAL 84 

 

Gapoktan/LUPM di Propinsi Jawa Barat yang paling banyak menyalurkan 

komoditas pangannya melalui TTIC, yaitu sebanyak 42 gapoktan/LUPM atau 

50% dari total gapoktan yang menyalurkan melalui TTIC, Propinsi  Banten 

sebanyak 13 gapoktan/LUPM atau 15% dari total gapoktan yang 

menyalurkan melalui TTIC. 

Propinsi Banten dan Jawa Timur melakukan pasokan khusus beras,  untuk 

propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah  melakukan pasokan beras, dan 

bawang merah, Optimalisasi pasokan komoditas pangan lebih difokuskan 

melalui program e commerce dari gapoktan langsung ke TTI-TTI, pasokan 

gapoktan LUPM melalui TTIC seperti disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 



 

27 

 

Gambar 2.  Persentase Jumlah Gapoktan Yang Menyalurkan 

Komoditas Pangan Melalui TTIC 

 

 

1.2 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat  

Cadangan pangan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi beras yang 

merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi lonjakan harga 

disebabkan kurangnya pasokan maka cadangan pangan yang tersedia 

dapat dilepas ke pasar untuk membantu menstabilisasikan harga. 

Sebaliknya apabila harga gabah anjlok maka dapat dilakukan penyimpanan 

sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di 

pasaran. Oleh karena itu cadangan pangan bersifat sangat strategis dalam 

mendukung pencapaian ketahanan pangan.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

pangan, pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan 

pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah 

menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri 

dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah 

daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pada pasal 24 disebutkan 

bahwa pengembangan cadangan pangan nasional dimaksudkan untuk 
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mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan 

pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. 

Cadangan pangan yang dikuasai pemerintah, dalam hal ini oleh Perum 

BULOG, tentunya memiliki fungsi berbeda dengan cadangan yang dikuasai 

oleh pedagang atau rumah tanggga. Adapun cadangan pangan yang 

dikuasai oleh pemerintah berfungsi untuk : (1) melakukan  operasi pasar 

murni (OPM) dalam rangka stabilisasi harga, (2) Memenuhi kebutuhan 

pangan akibat bencana alam atau kerusuhan sosial dan (3) memenuhi 

penyaluran pangan secara khusus seperti program rastra.  

Cadangan pangan pemerintah pusat dituangkan dalam bentuk 

Cadangan Beras Pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, serta 

dijadikan sebagai stok beras nasional. Pengelolaan Cadangan Beras 

Pemerintah Pusat dilakukan oleh Perum BULOG dan dimanfaatkan untuk 

bantuan darurat akibat bencana serta mengatasi gejolak harga beras 

(OPM).  

 
Tabel 3.9.  Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2015 - 
2018  

           

URAIAN 
Tahun (ton) 

2015 2016 2017 2018* 

Stok Awal (Ton) 173.206  103.814  17.872  232.826  

Tambahan CBP (Ton) 180.309  225.606  286.664  2.356,636 

Pemanfaatan CBP         

- Bantuan darurat/bencana 9.271  8.507  13.713  6.953  

- Pengendalian Harga Beras (OPM) 138.139  303.042  58.156  544.124  

- OPK - CBP Raskin 102.291  -      -    

Total Pemanfaatan 249.701  311.549  71.868  551.077  

Stok Akhir 103.814  17.872  232.804  2.038.385 

Sumber:  Laporanan Perum BULOG, 31 Desember 2018 

 

Berdasarkan data CBP yang diatas maka dapat didapati gambaran bahwa 

rata-rata stok cadangan beras pemerintah selama 4 tahun terakhir mengalami 

peningkatan signifikan, dengan total CBP yang dikuasai pemerintah pada 

tahun 2018 sebesar 2.038.385 ton. Besarnya CBP yang saat ini dimiliki 

BULOG dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah terhadap konsepsi dan jumlah CBP yang ideal. 
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 Konsepsi CBP awalnya diasumsikan hanya setara dengan alokasi 

anggaran CBP yang melekat di Kementerian Keuangan untuk pengadaan 

beras CBP, dimana dengan alokasi 2,5 Trilyun tiap tahunnya hanya akan 

mendapatkan alokasi CBP sebesar 250 ribu ton. Saat ini konsepsi tersebut 

mengarah pada konsepsi dimana CBP yang dikelola BULOG adalah seluruh 

stok yang dikuasai BULOG selain untuk tujuan komersial. Dengan demikian 

pencatatan atas stok yang dikelola BULOG terbagi atas stok CBP dan stok 

komersial.  

 Selanjutnya, berkenaan dengan penetapan jumlah cadangan beras 

yang ideal, Badan Ketahanan Pangan telah menghasilkan rumusan kebijakan 

yang mengarah pada pemenuhan jumlah ideal cadangan beras pemerintah 

yang dikelola oleh Perum Bulog. Merujuk pada pendekatan FAO, Kementerian 

Pertanian merekomendasikan untuk cadangan beras pemerintah minimum 

sebesar 1,5 juta ton sebagaimana Surat Menteri Pertanian Nomor 

09/KN.130/M/1/2018 tanggal 15 Januari 2018.   

Peningkatan jumlah CBP tersebut, perlu inovasi tatalaksana pengadaan 

dan penggantian pasca penyaluran CBP oleh Perum Bulog, dimana mulai 

pada tahun 2019 akan menggunakan sistem penggantian sehingga dengan 

alokasi APBN yang kurang lebih sama dapat mencapai CBP sebesar angka 

rekomendasi. Keuntungan dari penggunaan sistem pola penggantian 

diantaranya yaitu: 

 Pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana besar secara sekaligus di awal 

tahun untuk pengadaan stok CBP tahun berkenaan.  

 Sirkulasi stok beras yang dikuasai Perum BULOG menjadi lebih lancar 

sehingga mengurangi risiko kerusakan beras yang disimpan terlalu lama. 

 Stok beras CBP dan operasi pasarnya juga dapat divariasi dengan kualitas 

selain medium sesuai kebutuhan. 

 Dengan adanya sistem penggantian, maka alokasi pagu dalam DIPA tetap 

menjadi batas tertinggi namun belum akan terealisir 100%. 
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Melalui Sistem Pola Penggatian melalui alokasi anggaran sebesar Rp 2,5 

triliyun, pemerintah dapat memperoleh manfaat penggunaan CBP jauh 

lebih besar karena hanya perlu mengganti selisih harga antara HPB 

dengan harga jual operasi pasar. Simulasi di bawah ini menggambarkan 

hal tersebut dengan asumsi: 

1. alokasi pagu sebesar Rp2,5 triliun,  

2. HPB beras kualitas medium sebesar Rp8.721,-/Kg; harga jual operasi 

pasar sebesar Rp7.300,/Kg; sehingga selisih harga untuk 

penggantian adalah sebesar Rp1.421/Kg 

3. dialokasikan untuk penanggulangan keadaan darurat pada 34 

Provinsi sebanyak 200.000 Kg/provinsi [Rp8.721,- x (200.000 Kg x 

34)] = Rp59.302.800.000,- 

4. dialokasikan untuk penanggulangan keadaan darurat pada 514 

Kabupaten/Kota sebanyak 100.000 Kg/Kabupaten/Kota [Rp8.721,- x 

(100.000 x 514)] = Rp448.259.400.000,- 

5. Sehingga total kebutuhan dana untuk penanggulangan bencana 

sebesar Rp507.562.200.000,- 

6. Maka Pemerintah dalam hal tidak berencana memberikan bantuan 

sosial internasional dan tidak ada kesepakatan cadangan beras 

ASEAN, dana CBP yang dapat digunakan untuk keperluan operasi 

pasar adalah sebesar Rp2.500.000.000.000,- dikurangi 

Rp507.562.200.000,- = Rp1.992.437.800.000,-.  

7. Dengan demikian jumlah kuantum yang dapat digunakan adalah 

sebanyak Rp1.992.437.800.000,-:  Rp1.421/Kg = 1.402.137 ton 

dalam setahun. Jumlah ini sudah mendekati angka ideal CBP 

sebagaimana disarankan oleh FAO yaitu 1,8 juta ton s.d. 2 juta ton. 

Perubahan pola pemberian rastra/raskin dari yang dulunya berbentuk 

beras yang disalurkan oleh Bulog menjadi Bantuan Pangan Non Tunai, 

yang artinya sekarang masyarakat harus mencari beras di pasar dengan 

kualitas yang sama (medium) atau yang lebih baik. 
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Terkait pergantian sistem pengelolaan CBP, Kementerian Pertanian 

telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2018 

tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Permentan ini akan 

mengatur mengenai pelepasan dan pengisian cadangan beras pemerintah 

untuk menjaga kecukupan cadangan beras pemerintah baik jumlah 

maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu. 

 

1.3 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 

Dalam rangka memperkuat cadangan pangan nasional, sejak tahun 

2010 telah dikembangkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) 

provinsi dan Kabupaten/kota. Sesuai dengan UU 23/2014 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, pemerintah daerah baik 

provinsi, maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk melaksanakan 

pengembangan cadangan pangan pemerintah. Pemerintah Provinsi 

bertugas untuk pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga 

keseimbangan cadangan pangan provinsi.  

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/ 

kota merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan 

cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca 

bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan 

harga pada waktu panen. Adapun Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas 

untuk pengelolaan cadangan pangan kab/kota. Guna menyamakan cara 

penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah, maka perlu 

disusunlah kebijakan yang mengatur tentang kebijakan cadangan pangan 

pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

pemerintah daerah dalam menetapkan jumlah cadangan beras pemerintah 

daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam peraturan daerah tentang 

penyelenggaraan cadangan pangan daerah.  

Berdasarkan laporan dari Dinas Ketahanan Pangan provinsi, jumlah 

cadangan pangan yang dimiliki provinsi  di 26 provinsi sebesar 4.123,62 

ton. Provinsi yang belum melaksanakan pengembangan cadangan pangan 
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pemerintah daerah diantaranya adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, 

Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, dan Maluku Utara. 

Provinsi Sumatera Utara dalam posisi kosong karena sudah disalurkan 

kepada masyarakat yang terkena erupsi Gunung Sinabung.  Stok CBP 

tertinggi di provinsi Jawa Barat sebesar 792,24 ton, diikuti provinsi provinsi 

Sumatera Barat (342,16 ton) dan Nusa Tenggara Timur (330,84 ton). 

Secara rinci jumlah CBP per provinsi seperti Tabel berikut. 

Tabel 3.10  Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Tahun 2016 – 2018 

 

Sumber: Laporan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi (diolah BKP) 

 

Stok Penyaluran Stok Penyaluran Stok Penyaluran Stok Akhir

1 Aceh 255,50         108,33        247,07         12,51         284,56         31,5 253,06      

2 Sumatera Utara -                  -                 -                  -                67,00           67 -               

3 Sumatera Barat 367,00         35,00          332,00         30,00         402,00         59,842 342,16      

4 Riau 457,78         109,93        347,84         42,11         305,74         70 235,74      

5 Kepulauan Riau - -                 51,92           14,73         38,93           18,576 20,35        

6 Jambi 90,00           -                 97,00           41,74         67,26           5,402 61,86        

7 Bengkulu 47,08           36,61           6,10           45,97           0 45,97        

8 Sumatera Selatan 262,31         128,71        13,50           2,50           20,73           2,00 18,73        

9 Bangka Belitung -                  -                 48,00           27,00         20,99           0 20,99        

10 Lampung 356,25         63,40          156,57         54,86         250,96         0 250,96      

11 Banten 130,49         54,14          108,25         (357,75)      466,00         259 207,00      

12 DKI Jakarta -                  -                 -                  -                -                  0 -               

13 Jawa Barat 1.038,38      555,81        1.110,22      208,01       941,14         148,899 792,24      

14 Jawa Tengah 276,12         175,62       286,88         105,44         181,45      

15 DI Yogjakarta 283,50         95,39          188,11         4,49           198,11         4,491 193,62      

16 Jawa Timur 203,78         -                 84,61           26,65         171,23         140,03 31,20        

17 Kalimantan Barat 285,85         109,65        269,16         22,29         246,83         0 246,83      

18 Kalimantan Tengah 65,30           1,00            79,05           -                79,05           0 79,05        

19 Kalimantan Selatan 127,32         -                 135,00         12,25         122,75         0 122,75      

20 Kalimantan Timur 221,49         -                 212,00         49,90         162,10         20,60           141,50      

21 Sulawesi Utara 116,80         3,37            125,92         1,00           66,94           0 66,94        

22 Gorontalo -                  -                 -                  -                -                  0 -               

23 Sulawesi Tengah 124,43         120,71        164,96         99,15         65,80           29,36           36,44        

24 Sulawesi Tenggara -                  -                 -                  -                -                  0 -               

25 Sulawesi Selatan 250,08         3,56            140,00         -                140,00         0 140,00      

26 Sulawesi Barat -                  -                 -                  -                -                  0 -               

27 N T B 156,22         14,01          164,77         27,59         137,18         31,42           105,76      

28 N T T 80,44           -                 184,44         100,00       330,84         0 330,84      

29 Bali -                  -                 -                  -                -                  0 -               

30 Maluku Utara -                  -                 -                  -                -                  0 -               

31 Maluku 8,93             6,00            39,00           4,00           2,93            0 2,93          

32 Papua Barat -                  -                 -                  -                -                  0 -               

33 Papua 64,91           -                 147,80         19,53         128,27         0 128,27      

34 Kalimantan Utara -                  -                 -                  -                -                  -                  -               

Jumlah 4.993,82      1.409,01     4.759,91      624,27       5.050,17      993,56         4.056,62    

2017

Tahun

2018No Provinsi 2016

Commented [P1]: Perbaikan ada untuk provinsi Bali, sudah 
melaksanakan pengembangan cadangan pangan, namun stok telah 
habis tersalur untuk bencana Gunung Agung. 
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Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian untuk mendorong 

pengembangan cadangan pemerintah daerah telah menerbitkan 

Permentan Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan 

Beras Pemerintah Daerah (CBPD). Permentan tersebut dapat menjadi 

acuan bagi Pemerintah daerah dalam menentukan jumlah CBP provinsi 

sebagaimana diamanatkan dalam PP No 17 tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi. Mengacu kepada Permentan Nomor 11 

Tahun 2018, jumlah CBP yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing 

provinsi pada Tahun 2018 seperti berikut: 

Tabel 3.11 .  Simulasi Jumlah Cadangan Beras Pemerintah provinsi 

Tahun 2018 

 

NO. PROVINSI
JUMLAH 

PENDUDUK

KONSUMSI PER 

KAPITA
CBP DAERAH CBP PROVINSI

1 Jawa Barat 48.413.554 104,20                 25.223 5.045                   

2 Sumatera Barat 5.357.028 118,10                    3.163 633                       

3 Riau 6.759.781 96,10                    3.248 650                       

4 Lampung 8.332.214 81,90                    3.412 682                       

5 Kalimantan Barat 4.976.459 91,90                    2.287 457                       

6 Aceh 5.238.072 102,80                    2.692 538                       

7 DI Yogyakarta 3.788.303 107,90                    2.044 409                       

8 Jawa Timur 39.368.548 96,30                 18.956 3.791                   

9 NTT 5.342.672 126,30                    3.374 675                       

10 Kalimantan Timur 3.689.168 91,30                    1.684 337                       

11 Sulawesi Selatan 8.736.731 117,80                    5.146 1.029                   

12 Papua 3.290.564 71,60                    1.178 236                       

13 NTB 4.990.564 142,10                    3.546 709                       

14 Kalimantan Selatan 4.157.925 97,00                    2.017 403                       

15 Banten 12.600.765 116,70                    7.353 1.471                   

16 Kalimantan Tengah 2.646.420 94,50                    1.250 250                       

17 Sumatera Utara            14.344.227 114,70                    8.226 1.645                   

18 Sulawesi Utara 2.473.365 114,30                    1.414 283                       

19 Jambi 3.547.740 102,10                    1.811 362                       

20 Bengkulu 1.952.593 111,40                    1.088 218                       

21 Sulawesi Tengah 2.995.319 117,30                    1.757 351                       

22 Kepulauan Riau 2.113.060 83,00                       877 175                       

23 Babel 1.450.089 87,90                       637 127                       

24 Jawa Tengah 34.408.059 77,10                 13.264 2.653                   

25 Sumatera Selatan 8.322.746 99,20                    4.128 826                       

26 Maluku 1.762.853 101,20                       892 178                       

27 DKI Jakarta 10.419.283 83,10                    4.329 866                       

28 Bali 4.270.189 121,50                    2.594 519                       

29 Sulawesi Tenggara 2.636.665 121,90                    1.607 321                       

30 Gorontalo 1.179.143 124,30                       733 147                       

31 Sulawesi Barat 1.347.593 112,60                       759 152                       

32 Maluku Utara 1.224.530 76,50                       468 94                         

33 Papua Barat 929.937 83,00                       386 77                         

34 Kalimantan Utara 639.113 94,30                       301 60                         

Indonesia 263.705.272 114,60               131.845 26.369                 
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Pengembangan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/kota yang 

telah dilaksanakan pada tahun 2018 baru di 183 kabupaten/kota sebanyak 

5.001 ton. merujuk data Kementerian Dalam Negeri, total kabupaten/kota di 

Indonesia mencapai 513 kabupaten/kota, sehingga sebanyak prosentase 

kab/kota yang mengalokasikan cadangan pangan baru sebanyak 35,67 

persen. Adapun besaran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota 

sangat tergantung dari masing-masing alokasi anggaran APBD yang 

tersedia. 

 
Tabel 3.12.  Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten  

 Tahun 2018 

NO PROVINSI 
JUMLAH 

KAB/KOTA 

KAB/KOTA  
MEMPUNYAI 

CPPD 
 %  

JUMLAH 

STOK 

1 NTB 10 9 90,00 115,61 

2 Lampung 15 13 86,67 328,48 

3 
Kalimantan 

Selatan 13 11 84,62 170,62 

4 DI Yogyakarta 5 4 80,00 77,17 

5 Banten 8 6 75,00 396,95 

6 Jawa Barat 27 20 74,07 545,09 

7 Jambi 11 8 72,73 191,97 

8 Kalimantan Barat 14 10 71,43 361,97 

9 Jawa Tengah 35 24 68,57 396,95 

10 Sumatera Barat 19 12 63,16 411,32 

11 Sulawesi Selatan 24 15 62,50 427,59 

12 Sumatera Selatan 17 10 58,82 559,68 

13 Sulawesi Utara 15 8 53,33 136,97 

14 Babel 7 3 42,86 47,2 

15 Riau 12 5 41,67 147,56 

16 Bengkulu 10 4 40,00 155,86 

17 Sulawesi Barat 6 2 33,33 5,57 

18 Kepulauan Riau 7 2 28,57 5,42 

19 Sulawesi Tengah 13 3 23,08 48,41 

20 Gorontalo 6 1 16,67 1 

21 
Kalimantan 

Tengah 14 2 14,29 77,42 

22 Aceh 23 3 13,04 264,81 

23 Bali 9 1 11,11 0,94 

24 Jawa Timur 38 4 10,53 44,02 

25 Kalimantan Timur 10 1 10,00 0,32 

26 Sumatera Utara 33 2 6,06 82,48 

27 DKI Jakarta 5 0 0,00 0 
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28 NTT 22 0 0,00 0 

29 Sulawesi Tenggara 17 0 0,00 0 

30 Maluku 11 0 0,00 0 

31 Maluku Utara 10 0 0,00 0 

32 Papua Barat 13 0 0,00 0 

33 Papua 29 0 0,00 0 

34 Kalimantan Utara 5 0 0,00 0 

Jumlah ........................... 513 183 35,67 5001,38 

 

Penyusunan Permentan tentang Pengeloaan Cadangan Beras 

Pemerintah 

Perubahan pola pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah tahun 2019 ke 

sistem pergantian diperlukan beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri 

Perdagangan untuk pemanfaatan CBP untuk stabilisasi harga, Peraturan 

Menteri Sosial dan Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan pengelolan 

Cadangan Beras Pemerintah. Beberapa regulasi ini menjadi dasar bagi Perum 

BULOG untuk melakukan pengelolaan cadangan beras pemerintah.   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan 

dan Gizi, Pasal (9),  Perum BULOG dapat melakukan penyaluran CBP melalui 

(a) bantuan sosial, Operasi Pasar Khusus (OPK) untuk rawan pangan,  (b) 

Operasi Pasar Murni (OPM), Operasi Pasar Reference Price untuk gejolak 

harga, (c) Bantuan Bencana dan (d) Bantuan Internasional. 

Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga 

pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok 

beras, melakukan: a. pengamanan harga beras ditingkat produsen dan 

konsumen; b. pengelolaan cadangan beras Pemerintah; c. penyediaan dan 

pendistribusian beras kepada golongan masyarakat tertentu; d. pelaksanaan 

impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; e. pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi 

padi/gabah, pengolahan gabah dan beras; dan f. pengembangan pergudangan 

beras. 
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Dengan skenario perhitungan stok awal 1,2 juta ton beras, realisasi 

pengadaan Perum BULOG pada tahun 2018 sebesar 2,1 juta ton beras 

(asumsi) maka stok CBP 1,2 juta ton diawal dan akhir tahun dapat diwujudkan 

dengan minimal stok sebesar 600.000 ton beras pada bulan tertentu. Selain 

itu, pemanfaatan CBP dan rencana pengadaan beras tahun 2018 sebesar 2,1 

juta ton akan terdapat tambahan stok sebanyak 500 ribu ton setiap tahun 

terhadap stok awal tahun (1,2 juta ton) sehingga diperlukan adanya tata 

pengelolaan CBP terutama untuk pelepasan stok. 

Apabila dalam jangka waktu tertentu cadangan beras pemerintah yang 

tersedia di Perum BULOG tidak dapat tersalurkan sesuai peruntukannya, 

maka untuk menjaga kualitas cadangan beras pemerintah tersebut perlu 

dilakukan upaya pelepasan cadangan beras pemerintah. Untuk tetap 

mempertahankan kualitas mutu beras tersebut diperlukan penentuan batas 

waktu simpan. Penyimpanan merupakan tahap yang menentukan dalam 

menjamin ketersediaan beras berkualitas. Selama penyimpanan, beras 

mengalami penyusutan kualitas dan kuantitas yang disebabkan oleh 

perubahan fisik, kimia, dan biologis. 

Penyimpanan beras pada umumnya memiliki masa simpan yang 

dipengaruhi beberapa aspek yaitu mutu fisik awal beras, kemasan, kondisi 

gudang penyimpanan, dan manajemen penyimpanan. Hasil kajian terhadap 

waktu penyimpanan beras dan hama gudang menunjukkan bahwa pada umur 

simpan 2 (dua) bulan, ada gejala munculnya hama gudang tetapi masih dapat 

dikendalikan.  

Mutu beras yang meliputi mutu fisik berdasarkan Permentan No. 31 tahun 

2017 dan nutrisi beras (protein, lemak, karbohidrat, kadar serat, mineral) tidak 

terjadi perubahan mutu yang nyata sampai dengan bulan keempat 

penyimpanan, sedangkan mutu tanak atau tingkat kepulenan nasi mulai terjadi 

penurunan mutu setelah bulan keempat penyimpanan. Untuk itu, pelepasan 

cadangan beras pemerintah (CBP) direkomendasikan dilakukan setidaknya 

pada beras yang telah memasuki umur simpan 4 (empat) bulan. 
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Pelepasan cadangan beras pemerintah dengan tetap memperhatikan 

pengisian kembali cadangan beras pemerintah. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga kuantitas jumlah cadangan beras pemerintah. Mengingat bahwa 

pengelolaan cadangan beras pemerintah tidak hanya menyangkut 

kewenangan yang ada di Kementerian Pertanian, namun juga mencakup 

kementerian/lembaga terkait sektor keuangan, perdagangan, dan social, serta 

di bawah payung koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk 

itu diatur pula mengenai mekanisme pelepasan cadangan beras pemerintah. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, disusunlah Peraturan Menteri Pertanian 

tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintag sehingga dapat menjadi 

dasar pengelolaan cadangan beras pemerintah. Ppengelolaan cadangan 

Beras Pemerintah tertuang dalam Permentan Nomor 

38/Permentan/KN.130/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018.  

 

1.4 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Ratifikasi Amandemen 

Perjanjian ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) 

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Ratifikasi ini diperlukan untuk 

pengganti Perpres Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pengesahan APTERR 

Agreement. Pengesahan Perpres penganti ini  akan menjadi dasar bagi 

perpanjangan iuran kontribusi APTERR Fase-2 (2018 – 2022).  Untuk 

penyusunan Perpes ini Menteri Pertanian perlu mengajukan ijin prakarsa 

kepada Presiden RI untuk proses Ratifikasi Amendemen Perjanjian ASEAN 

Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) melalui Menteri Luar 

Negeri. Pengajuan ijin prakarsa tersebut perlu dilengkapi dokumen (a) 

Certified True Copy Protokol Amandemen Persetujuan APTERR, (b) 

Naskah Penjelas dan (c) Naskah Terjemahan Amandemen Persetujuan 

APTERR. 

Kementerian Pertanian akan melakukan beberapa kegiatan setelah ijin 

prakarsa keluar yaitu: 

a. Membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) yang beranggotakan 

Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
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Hukam dan HAM, sekretariat Negara, dan Sekretarian Kabinet. PAK 

akan melakukan (1) menyusun Konsep Rancangan Peraturan 

Presiden tentang Ratifikasi Amendemen Perjanjian APTERR, (2) 

finalisasi naskah penjelas dan (3) finalisasi naskah terjemahan tidak 

resmi dari perjanjian yang telah disahkan; 

b.  Mengajukan Rancangan Perpres tentang Ratifikasi Amendemen 

Perjanjian APTERR kepada Menteri Luar melalui Ditjen HPI untuk 

disampaikan kepada Presiden RI; 

c.  Mengajukan permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum 

dan HAM untuk pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden 

tentang Ratifikasi Amendemen Perjanjian APTERR 

Progres penyusunan Perpres ini telah menyelesaikan konsep surat 

Menteri Pertanian kepada Menteri Luar Negeri untuk proses ijin prakarsa, 

konsep naskah penjelas dan terjemahan amandemen perjanjian APTERR. 

 

1.5 Identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 

Pengembangan cadangan pangan masyaraka pada tahun 2018 

difokuskan pada kegiatan Identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), 

karena ada refokusing kegiatan Badan Ketahanan Pangan.  Identifikasi ini 

dilakukan untuk mendapatkan data terbaru dari LPM yang menjadi calon 

penerima Bantuan Pemerintah (Banper) berupa pemberian fasilitasi melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp.20.000.000,- (dua 

puluh juta rupiah) untuk pengisian cadangan pangan pada lumbung pangan 

yang sudah masuk tahap pengembangan maupun lumbung pangan yang 

akan masuk tahap pengembangan.  

Identifikasi LPM yang dilaksanakan oleh dinas/badan/ kantor yang 

menyelenggarakan urusan pangan di daerah baik provinsi maupun 

kabupaten dengan hasil sebagai berikut: 

1. Pemberian Bantuan Pemerintah (Banper) terakhir dilakukan oleh Badan 

Ketahanan pada Tahun 2015 kepada 1.584 LPM yang memasuki Tahap 

Pengembangan, kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya, tahun 
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2016 dilaksanakan penyaluran Banper kepada 51 LPM yang memasuki 

Tahap Pengembangan.  

2. Laporan Identifikasi LPM yang telah dilaporkan oleh Daerah ke Badan 

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah mencapai  1.614 LPM 

dari 2.078. Laporan identifikasi LPM Tahap Penumbuhan 2016 telah 

100% dilaporkan oleh dinas/badan/kantor yang menyelenggarakan 

urusan pangan di daerah.  

Lengkapnya data Identifikasi LPM pada Tahap Penumbuhan 2016 yang 

dilaporkan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, karena 

seiring dengan perubahan konsep pengembangan LPM tahun 2019. 

Konsep pengambangan LPM  tahun 2019 akan memberikan fasilitasi 

Banper sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada LPM 

yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 

2016 atau LPM yang belum pernah mendapatkan pengisian cadangan 

pangan.  

 

3. Keaktifan kelompok yang diamati pada organisasi LPM, dikategorikan 

menjadi 2 yaitu kelompok aktif dan kelompok tidak aktif. Kelompok aktif 

merupakan kelompok yang masih aktif menjalankan kegiatan 

keorganisasian lumbung serta pengadaan maupun penyaluran 

gabah/beras. Sedangkan kelompok tidak aktif, merupakan kelompok 

yang sudah tidak lagi menjalankan aktivitas kegiatan keorganisasian 

lumbung, maupun kegiatan pengadaan maupun penyaluran 

gabah/beras.  

Namun, yang perlu menjadi catatan adalah untuk kelompok yang tidak 

aktif pada Tahap Penumbuhan 2016, bisa jadi merupakan kelompok 

yang belum aktif, karena semenjak dibangun fisik lumbung pada tahun 

2016, belum ada Banper untuk pengisian dari APBN, sehingga 

organisasinya belum aktif menjalankan kegiatan lumbung untuk 

pengadaan maupun penyaluran gabah/beras, kecuali beberapa LPM 
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yang menggunakan dana swadaya masyarakat sebagai modal awal 

untuk penyimpanan gabah/beras.  

Sebagian besar keaktifan kelompok pada LPM masih berstatus aktif 

dalam menjalankan keorganisasiannya dalam kepengurusan serta 

kegiatan lumbung. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat 

yang baik terhadap adanya LPM yang dibangun ditengah-tengah 

masyarakat. 

 
b. Kondisi fisik lumbung dikategorikan menjadi 3 yaitu kondisi baik, sedang, 

dan rusak. Kondisi fisik LPM Tahap Pengembangan 2016 seluruhnya 

masih baik. Sementara LPM yang merupakan Tahap Penumbuhan 

2016, sejumlah 411 LPM masih dalam kondisi baik, 11 LPM kondisi 

sedang, tidak ada satupun LPM yang dilaporkan dalam kondisi rusak. 

 
Berdasarkan hasil indetifikasi LPM ini menjadi dasar pelaksanaan 

pemberian Bantuan Pemerintah tahun 2019.  

 

1.6 Penyusunan Konsep Pengambangan Lumbung Pangan Masyarakat 

yang difasilitasi melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019 

Pada Tahun 2019, melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019, 

ada alokasi pembangunan lumbung pangan masyarakat dan sarana 

pendukung. Konsep Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan 

Penyediaan Sarana Pendukung dalam Petunjuk Operasional DAK Bidang 

Pertanian 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 

merupakan salah satu mekanisme pengelolaan cadangan pangan 

masyarakat, dengan komponen kegiatannya adalah fasilitasi 

pembangunan fisik lumbung dan penyediaan sarana pendukungnya.  

2. Peranan strategis LPM meliputi keterpaduan antara mekanisme 

komersial dan sosial, yang secara sinergis dilakukan oleh kelompok 

tani/gapoktan penerima manfaat untuk menjamin keberlangsungan 

akivitas LPM.  
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3. Secara fisik, LPM merupakan tempat penyimpanan hasil produksi 

petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat/mesin pengolahan 

gabah/beras yang dibangun untuk mewujudkan ketahanan pangan 

wilayah dan peningkatan kesejahteraan petani.  

4. Konsep Pengembangan LPM melalui DAK ini diarahkan untuk 

mengoptimalkan potensi produksi di kabupaten wilayah sentra produksi 

padi yang didukung dengan proses pengolahan dan pemasaran 

sehingga meningkatkan nilai tambah bagi petani. Dalam aktivitasnya, 

keberadaan LPM diarahkan untuk mengoptimalkan penyerapan gabah 

petani anggota. Di sisi lain, peranan sosial LPM berfungsi sebagai 

cadangan pangan masyarakat untuk mengantisipasi masa paceklik, 

gejolak harga dan bencana alam.  

5. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana 

pendukungnya mencakup komponen sebagai berikut:  

a. Pembangunan fisik Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) kapasitas 

30-60 ton per unit; dan 

b. Sarana Pendukung lainnya, dengan beberapa pilihan sebagai 

berikut:  

1) Pengadaan RMU dengan kapasitas minimal 0,5 ton per jam 

disertai dengan rumah RMU; dan/atau 

2) Pembangunan lantai jemur. 

Apabila masih terdapat sisa alokasi dari total anggaran poin a) dan b), 

dapat dipergunakan kembali antara lain untuk pemagaran, instalasi 

listrik, pengadaan pallet, timbangan, tangga dan/atau penjahit karung 

beras. Sumber pendanaan lainnya melalui APBD dan/atau swadaya 

masyarakat dapat digunakan untuk melengkapi sarana pendukung dan 

pembiayaan lainnya. 

Terkait dengan pembangunan fisik lumbung dan rumah RMU dapat 

dibangun secara terpisah atau menjadi satu kesatuan dalam satu 

bangunan, sesuai dengan ketersediaan  lahan dan anggaran. 
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6. Spesifikasi teknis dari komponen pembangunan LPM dan sarana 

pendukungnya tersebut mencakup:  

a. Lumbung Pangan Masyarakat berkapasitas 30-60 ton, spesifikasi 

bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup, 

dilengkapi dengan pallet. Ukuran panjang dan lebar bangunan dapat 

disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. 

b. RMU kapasitas minimal 0,5 ton per jam dengan komponen fungsi 

pecah kulit (PK) dan polisher.  

c. Lantai jemur dibuat dari beton dengan permukaan cembung dan licin, 

pada masing-masing sisi dibuat saluran air. 

d. Bangunan rumah RMU disesuaikan dengan kebutuhan ukuran RMU.  

Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukungnya 

perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut: 

a. Lokasi pembangunan LPM berada di kabupaten sentra produksi padi; 

b. Pembangunan lumbung pangan dan sarana pendukungnya 

dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah dan dibangun di satu lokasi 

yang sama sehingga bersifat terpadu; 

c. Fasilitasi RMU meliputi mesin penggilingan padi lengkap 1 (satu) 

paket, dengan komponen fungsi pecah kulit (PK) dan polisher; 

d. Fungsi bangunan LPM sebagai sarana penyimpanan mengacu pada 

standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang 

(Kementerian Pekerjaan Umum setempat);  

e. Kriteria kelompok penerima manfaat yaitu:  

1) Kelompok Tani/Gapoktan yang sudah aktif minimal 2 (dua) 

tahun; 

2) belum pernah mendapat fasilitas yang sama pada tahun berjalan 

atau pada tahun-tahun sebelumnya; 
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3) mengajukan proposal usulan yang selanjutnya dijadikan dasar e-

proposal oleh dinas kabupaten yang menangani ketahanan 

pangan; 

4) sanggup menyediakan lahan untuk pembangunan fisik lumbung, 

lantai jemur dan rumah RMU. Lahan tersebut dapat berasal dari 

salahsatu anggota kelompok/lahan desa/lahan pemda yang 

sudah dihibahkan kepada kelompok yang dinyatakan dengan 

surat pernyataan kesediaan menghibahkan lahan; 

5) membuat pernyataan kesanggupan untuk langsung 

mengoperasionalkan lumbung pangan beserta fasilitas 

pendukung secara berkelanjutan setelah dibangun; dan 

f. Kepala Daerah pelaksana kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat 

membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mendukung fasilitasi 

operasional dan pengisian LPM minimal setara dengan 10% alokasi 

DAK melalui APBD 

1.7 Laporan Hasil Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis 

Dalam rangka analisis harga dan pasokan pangan strategis, Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan pada tahun 2018 melakukan kegiatan pengumpulan dan 

pemantauan harga dan pasokan pangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota 

melalui metode Panel Harga Pangan. Kegiatan Panel Harga Pangan 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi harga dan pasokan pangan secara 

cepat, tepat dan akurat sebagai bahan deteksi dini terjadinya gangguan harga dan 

pasokan pangan. Selain itu, melalui kegiatan Panel Harga Pangan, data dan 

informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

pimpinan dalam merumuskan dan pengambilan kebijakan terkait pangan.  

Kegiatan panel harga pangan tahun 2018 merupakan kelanjutan dari Kegiatan 

Panel Harga yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Pada tahun 2018, 

kegiatan panel harga dilaksanakan di tingkat produsen dan konsumen (grosir dan 

eceran) di 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota dengan jumlah enumerator 

sebanyak 866 orang. Selain itu pelaksanaan panel dilakukan juga di konsumen 

(eceran) di pasar Jabodetabekkarpur dengan jumlah enumerator 50 orang. 
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Pada Tahun 2018, pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan ditargetkan di 34 

provinsi. Dari target tersebut, terealisasi 100 % sehingga dapat dikatakan 

pencapaian kinerja Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi tersebut 

dikategorikan berhasil. Pencapaian tersebut selaras dengan tahun 2017, 

terealisasi 100 % baik jumlah kabupaten/kota maupun jumlah enumerator. Rincian 

pelaksanaan kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan 

Provinsi Tahun 2015-2018 seperti terlihat pada Tabel 3.13. 

Tabel 3.13.  Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan 
Harga Pangan Provinsi Tahun 2015-2018 

 

Tahun 
Jumlah Provinsi Pelaksana Jumlah Kab/Kota Pelaksana 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

2015 34 34 100,00 270 514 190,37 

2016 34 34 100,00 514 514 100,00 

2017 34 34 100,00 514 514 100,00 

2018 34 34 100,00 500 500 100,00 
 

 

Secara rinci, perkembangan lokasi dan jumlah petugas enumerator kegiatan 

Panel Harga Pangan pada Tahun 2015-2018 seperti terlihat pada Tabel 9.  

Dari Tabel 9 tersebut dapat dilihat jika jumlah enumerator pada Tahun 2018 

mengalami penurunan jika dibandingkan pada Tahun 2017 yang disebabkan oleh 

adanya kebijakan realokasi anggaran yang menyebabkan turunnya anggaran 

fasilitasi honor bagi enumerator sehingga jumlah enumerator harus mengalami 

penyesuaian. 

Tabel 3.14. Lokasi dan Jumlah Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan 
Panel Harga Pangan Tahun 2015 – 2018  

NO Provinsi 
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Kab/ 
Kota 

Enum 
Kab/ 
Kota 

Enum 
Kab/
Kota 

Enum 
Kab/
Kota 

Enum 
Kab/
Kota 

Enum 

1 Banten 6 15 8 19 8 19 8 19 8 17 

2 Jawa Barat 20 47 27 61 27 61 27 61 27 51 

3 
Jawa 
Tengah 15 35 35 75 35 75 35 75 35 63 

4 
DI 
Yogyakarta 5 14 5 14 5 14 5 14 5 12 

5 Jawa Timur 17 45 38 87 38 87 38 87 38 72 

6 
Sumatera 
Utara 14 31 33 69 33 69 33 69 33 56 

7 
Sumatera 
Barat 10 25 19 43 19 43 19 43 19 38 
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Sumber: Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, 2018 
 

 
 
 

8 Riau 10 11 12 15 12 15 12 15 12 15 

9 Lampung 11 25 15 33 15 33 15 33 15 31 

10 
Kalimantan 
Barat 6 13 14 29 14 29 14 29 14 26 

11 
Kalimantan 
Selatan 11 28 13 32 13 32 13 32 13 29 

12 
Sulawesi 
Utara 7 14 15 30 15 30 15 30 15 27 

13 
Sulawesi 
Selatan 16 39 24 55 24 55 24 55 24 45 

14 

Nusa 
Tenggara 
Barat 10 24 10 24 10 24 10 24 10 22 

15 

Nusa 
Tenggara 
Timur 10 11 22 23 22 23 22 23 22 23 

16 Maluku 9 10 11 12 11 12 11 12 11 12 

17 Aceh 9 20 23 48 23 48 23 48 23 43 

18 
Kepulauan 
Riau 4 5 7 5 7 5 7 5 7 8 

19 Bengkulu 6 11 10 19 10 19 10 19 10 17 

20 Jambi 6 13 11 23 11 23 11 23 11 26 

21 
Sumatera 
Selatan 7 18 17 38 17 38 17 38 17 33 

22 
Bangka 
Belitung 4 5 7 11 7 11 7 11 7 11 

23 DKI Jakarta 5 6 6 8 6 8 6 8 6 8 

24 
Kalimantan 
Tengah 6 13 14 29 14 29 14 29 14 26 

25 
Kalimantan 
Timur 6 7 10 11 10 11 10 11 10 11 

26 
Sulawesi 
Tenggara 5 10 17 34 17 34 17 34 17 29 

27 
Sulawesi 
Barat 5 6 6 8 6 8 6 8 6 8 

28 
Sulawesi 
Tengah 6 11 13 25 13 25 13 25 13 26 

29 Gorontalo 5 15 6 17 6 17 6 17 6 12 

30 Bali 4 9 9 19 9 19 9 19 9 17 

31 
Maluku 
Utara 6 7 10 11 10 11 10 11 10 11 

32 
Papua 
Barat 3 4 13 14 13 14 13 14 13 14 

33 Papua 3 6 29 32 29 32 29 32 15 21 

34 
Kalimantan 
Utara 0 0 5 6 5 6 5 6 5 6 

Total 267 553 514 979 514 979 514 979 500 866 
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Tabel 3.15. Lokasi dan Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga 
Pangan di Jabodetabekkarpur Tahun 2017 – 2018 

 

No  Provinsi 
Tahun 2017 Tahun 2018 

Kab/Kota Enum Kab/Kota Enum 

1 DKI Jakarta 4 24 4 24 

2 Jawa Barat 7 20 7 20 

3 Banten 2 6 2 6 

Total 13 50 13 50 
Sumber: Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, 2018 

 
 

Tabel 3.16. Perkembangan Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015 – 2018  

No Uraian 2015 2016 2017 2018 

1 Jenis 
Komoditas 

    

 Produsen 8 Komoditas: 
- GKP petani, 
- GKP dan GKG 
penggilingan 

- beras medium 
dan premium di 
penggilingan 

- Jagung 
- cabai merah 
keriting  

- bawang merah 

8 Komoditas: 
-  GKP petani, 
- GKP dan GKG 
penggilingan,  

- beras 
medium dan 
premium di 
penggilingan 

- Jagung 
-  cabai merah 
keriting 

-  bawang 
merah  

8 Komoditas: 
-  GKP petani,  
- GKP dan GKG  
penggilingan  

- beras 
medium dan 
premium di 
penggilingan 

- Jagung 
- cabai merah 
keriting 

-  bawang 
merah  

10 komoditas: 
- GKP petani 
- GKP dan GKG 
penggilingan,  

- beras medium 
dan premium di 
penggilingan  

- Jagung 
- kedelai  
- cabai merah 
keriting 

- cabai rawit merah 

- bawang merah 
- daging sapi  

 Konsumen 13 Komoditas:  
- beras premium 
-  beras medium 
- beras termurah  
- jagung  
- Kedelai  
- cabai merah 
keriting  

- bawang merah 
- daging sapi  
- daging ayam 
-  gula  
- minyak goreng  
- telur  

13 Komoditas: 
- beras 
premium 

- beras 
medium  

- beras 
termurah  

- jagung 
- Kedelai 
- cabai merah 
keriting  

- bawang 
merah  

- daging sapi 
- daging ayam 
- gula 
- minyak 
goreng  

- telur  

13 Komoditas: 
- beras 
premium 

- beras 
medium  

- beras 
termurah  

- jagung 
- Kedelai 
- cabai merah 
keriting  

- bawang 
merah  

- daging sapi 
- daging ayam 
- gula 
- minyak 
goreng  

- telur  

13 Komoditas: 
- beras premium 
- beras medium  
- beras termurah  
- jagung 
- Kedelai 
- cabai merah 
keriting  

- bawang merah  
- daging sapi 
- daging ayam 
- gula 
- minyak goreng  
- telur  
- cabai rawit merah 

- bawang putih 
- terigu 
-  

2 Pengiriman 
data 
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Outpu

t dari 

pelak

sanaa

n kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2018, yaitu: 

a. Laporan Panel Harga Pangan Tahun 2018 di pusat sebanyak 1 laporan. 

b. Panduan Teknis Panel Harga Pangan Tahun 2018 sebanyak 1 paket. 

c. Modul Panel Harga Pangan Tahun 2018 sebanyak 1 paket. 

d. Database harga dan pasokan pangan strategis online yang bisa diakses 

masyarakat melalui website http://panelhargabkp.pertanian.go.id, dan 

aplikasi android Panel Harga Pangan BKP yang bisa diunduh di play store 

yang menampilkan data dan informasi harga  dan pasokan dari 34 provinsi 

sebanyak 1 paket. 

 

1.8 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan 

Penyusunan prognosa neraca pangan dilakukan dengan tujuan untuk 

menyediakan informasi tentang perkiraan jumlah kebutuhan dan ketersediaan 

pangan pokok selama periode tertentu (bulanan atau tahunan). Sedangkan 

sasaran adalah tersedianya informasi untuk merumuskan kebijakan pemenuhan 

kebutuhan pangan serta pengendalian/antisipasi gangguan pasokan dan harga 

pangan. Prognosa pangan sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya 

masalah pangan, untuk penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan 

pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan strategis. 

Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan tahun 2018 mencakup 12 

komoditas pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, gula pasir, 

minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging 

unggas, dan telur unggas. Prognosa disusun sebanyak 3 kali, yaitu prognosa 

berdasarkan kebutuhan dan angka sasaran produksi Ditjen Teknis Lingkup 

Kementerian Pertanian, pada bulan Januari-Februari. Selanjutnya, Prognosa di-

update dan disempurnakan secara berkala setiap tiga atau empat bulan sesuai 

 Mingguan 1 kali (setiap hari 
Senin/produsen 
dan konsumen) 

1 kali (setiap 
hari 
Senin/produse
n dan 
konsumen) 

1 kali (setiap 
hari 
Senin/produse
n dan 
konsumen) 

2 kali (setiap    hari 
Senin dan Kamis/ 
produsen dan 
konsumen ) 

 Harian  tidak ada  tidak ada  Jabodetabek 
(konsumen) 

Jabodetabek dan 
Ibu Kota Provinsi 
(konsumen) 

http://panelhargabkp.pertanian.go.id/
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dengan perubahan data produksi yang berdasarkan angka sasaran atau angka 

ramalan produksi (BPS) dan angka realisasi produksi (Ditjen teknis), yaitu: (a) Up 

Date I: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan yang didasarkan pada 

ARAM I BPS dan up date produksi Ditjen Teknis lingkup Kementan (Juli-Agustus); 

dan (b) Up date II: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan yang 

didasarkan pada asumsi dan konversi dari berbagai sumber seperti SUSENAS 

Triwulan I 2017, Kementerian Perindustrian, BPS, Ditjen Teknis lingkup 

Kementerian Pertanian, Kajian Sucofindo, Kajian FAO, dan Neraca Bahan 

Makanan 2017 (sangat sementara). 

Berdasarkan hasil perhitungan prognosa produksi dan kebutuhan pangan pada 

tahun 2018, dari 12 komoditas bahan pangan yang dipantau, terdapat 3 (tiga) 

komoditas yang defisit, yaitu kedelai 25,37%, kacang tanah 7,87%, serta daging 

sapi/kerbau 35,19%. Sembilan komoditas lainnya surplus, yaitu beras 66,11%, 

jagung 90,19%, gula pasir 9,06%, minyak goreng 285,43%, bawang merah 

18,07%, cabai besar 21,10%, cabai rawit 57,04%, daging ayam ras 16,99%, dan 

telur ayam ras 0,14%, seperti terlihat pada Tabel 17 

 
Tabel 3.17. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2018 

                   (Ribu Ton) 

No Komoditi 
Perkiraan 

Ketersediaan*) 
Perkiraan 

Kebutuhan**) 
Neraca 

Domestik 
Neraca 

Kumulatif 

1 Beras*) 49.469,6 30.370,8 19.098,9 20.077,4 

2 Jagung*) 33.909,4 17.844,3 16.065,1 16.093,2 

3 Kedelai 2.200,0 2.948,0 (748,0) (748,0) 

4 Kacang Tanah 634,7 688,9 (54,2) (54,2) 

5 Gula Pasir*) 2.200,0 3.161,6 20.639,9 286,6 

6 Minyak Goreng*) 29.224,0 8.584,1 (961,6) 24.501,3 

7 Bawang Merah 1.411,9 1.195,8 216,1 216,1 

8 Cabai Besar 1.296,5 1.070,7 225,9 225,9 

9 Cabai Rawit 1.006,3 640,8 365,5 365,5 

10 Daging Sapi 429,4 662,5 (233,1) (233,1) 

11 
Daging Ayam 
Ras 3.565,5 3.047,7 517,8 517,8 

12 Telur Ayam Ras 1.733,0 1.730,5 2,4 2,4 
Sumber: Ditjen. Teknis  Lingkup Kementerian Pertanian diolah BKP 
*) Perkiraan ketersediaan berasal dari produksi, untuk beras  dan gula pasir  sudah memperhitungkan stok awal tahun.        
**) Perkiraan kebutuhan sudah termasuk kehilangan pada saat proses produksi dan distribusi. 
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Secara rinci hasil perhitungan prognosa pangan tahun 2018 adalah sebagai 

berikut: 

(1) Perkiraan ketersediaan beras dari produksi tahun 2018 diperkirakan 

mencapai 49.469,6 ribu ton, sudah termasuk dikurangi kehilangan untuk 

penggunaan non pangan. Perkiraan kebutuhan sebesar 30.370,8 ribu ton, 

sehingga neraca domestik pada akhir tahun 2018 terdapat surplus 20.077,4 

ribu ton atau sekitar 66,11 persen. Puncak produksi beras terjadi pada bulan 

Februari-Maret 2018. 

(2) Perkiraan kebutuhan jagung tahun 2018 diperkirakan mencapai 17.844,3 ribu 

ton, sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi 33.909,4 ribu ton, 

sehingga neraca domestik pada tahun 2018 terjadi surplus 16.093,2 ribu ton 

atau sekitar 90,19% persen. Puncak produksi jagung terjadi pada bulan 

Februari-Maret 2018. 

(3) Perkiraan kebutuhan kedelai tahun 2018 sekitar 2.948,0 ribu ton, sudah 

termasuk kehilangan dalam proses produksi dan distribusi. Perkiraan 

ketersediaan dari produksi hanya mencapai 2.200,0 ribu ton sehingga neraca 

domestik tahun 2018 terjadi defisit 748,0 ribu ton atau sekitar 25,37 persen, 

dimana defisit terjadi hampir pada setiap bulan kecuali bulan Januari-Mei 

2019. 

(4) Perkiraan kebutuhan kacang tanah pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 

688,9 ribu ton, sudah termasuk kehilangan dalam proses produksi dan 

distribusi. Perkiraan ketersediaan dari produksi sebesar 634,7 ribu ton 

sehingga neraca domestik kacang tanah tahun 2018 terjadi defisit sebesar 

54,2 ribu ton atau sekitar 7,87 persen. Defisit terjadi pada bulan Januari, 

November dan Desember. 

(5) Perkiraan ketersediaan gula pasir dari produksi tahun 2018 mencapai 

2.200,0 ribu ton, sedang perkiraan kebutuhan mencapai 3.161,6 ribu ton, 

sehingga neraca domestik tahun 2018 diperkirakan surplus 286,6 ribu ton 

atau sekitar 9,06 persen. 
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(6) Ketersediaan dari produksi minyak goreng tahun 2018 diperkirakan 

mencapai 29.224,0 ribu ton, sedangkan perkiraan kebutuhan hanya 8.584,1 

ribu ton dan telah memperhitungkan kehilangan dalam proses produksi dan 

distribusi, sehingga neraca domestik akhir tahun 2018 terdapat surplus 

sebesar 24.501,3 ribu ton atau sekitar 285,43 persen. Apabila dilihat neraca 

domestik bulanan, surplus minyak goreng terjadi pada setiap bulan. 

(7) Perkiraan ketersediaan dari produksi bawang merah tahun 2018 sebesar 

1.411,9 ribu ton. Total perkiraan kebutuhan 1.195,8 ribu ton, sudah termasuk  

kehilangan pada proses produksi dan distribusi, sehingga pada akhir tahun 

2018 akan terdapat surplus sebesar 216,1 ribu ton atau sekitar 18,07 persen. 

Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus bawang merah terjadi pada 

setiap bulan. 

(8) Perkiraan kebutuhan cabai besar tahun 2018 sekitar 1.070,7 ribu ton, sudah 

memperhitungkan kehilangan pada proses produksi dan distribusi. Perkiraan 

ketersediaan dari produksi sebesar 1.296,5 ribu ton, sehingga pada akhir 

tahun 2018 terdapat surplus sebesar 225,9 ribu ton atau sekitar 21,10 

persen. Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus minyak goreng 

terjadi pada setiap bulan. 

(9) Perkiraan kebutuhan cabai rawit tahun 2018 sekitar 640,8 ribu ton, sudah 

termasuk perkiraan kehilangan pada proses produksi dan distribusi. 

Perkiraan ketersediaan produksi mencapai 1.006,3 ribu ton, sehingga pada 

akhir tahun 2018 terdapat surplus 365,5 ribu ton atau sekitar 57,04 persen. 

Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus minyak goreng terjadi pada 

setiap bulan. 

(10) Perkiraan kebutuhan daging sapi tahun 2018 mencapai 662,5 ribu ton, 

sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi hanya 429,4 ribu ton, 

sehingga pada akhir tahun 2018 terjadi defisit sebesar 233,1 ribu ton atau 

sekitar 35,19 persen. Dilihat dari neraca domestik bulanan, defisit terjadi 

pada setiap bulan. 

(11) Perkiraan kebutuhan daging ayam ras tahun 2018 sebesar 3.047,7 ribu ton, 

sementara perkiraan ketersediaan dari produksi mencapai 3.565,5 ribu ton, 
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sehingga terdapat surplus sebesar 517,8 ribu ton atau sekitar 16,99 persen. 

Apabila dilihat dari neraca domestik bulanan, surplus terjadi setiap bulan. 

(12) Perkiraan kebutuhan telur ayam ras tahun 2018 sekitar 1.730,5 ribu ton, 

sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi 1.733,0 ribu ton, sehingga 

terdapat surplus sebesar 2,4 ribu ton atau sekitar 0,14 persen. Begitu juga 

neraca domestik bulanan menunjukkan terjadi surplus pada setiap bulan. 

Penyusunan prognosa tersebut dilakukan secara tepat dan akurat agar 

perencanaan dan kebijakan yang diambil juga tepat sasaran. Output yang telah 

dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan 

Tahun 2018 sebanyak 1 buku. 

1.9 Monitoring HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) 

Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2018 

dan Tahun Baru 2019 seringkali terjadi peningkatan permintaan bahan kebutuhan 

pokok masyarakat.  Dalam hal ini ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan 

menjadi sangat penting karena terjadinya kekurangan pasokan pangan dan gejolak 

harga pangan pada periode HBKN (Natal dan Tahun  Baru) akan menyebabkan 

fluktuasi harga yang berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Untuk 

itu, Kementerian yang merupakan bagian dari pemerintah perlu mengupayakan 

langkah-langkah antisipasi secara dini dan terkoordinasi melalui kebijakan yang 

tepat, seperti yang telah dilakukan pada periode HKBN Puasa dan Idul Fitri Tahun 

2018.  

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, langkah koordinasi 

lintas sektor serta pemantauan pasar dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan 

pangan yang dilaksanakan pemerintah cukup berhasil memberikan “shock teraphy” 

kepada para produsen dan pelaku usaha. Kunjungan ke daerah sentra-sentra 

produksi dapat memotivasi produsen untuk mengatur produksinya. Kunjungan ke 

pasar dapat mengetahui dinamika harga dan pasokan bahan pangan, serta 

mencegah terjadinya tindakan spekulatif oleh pihak-pihak tertentu yang 

menginginkan keuntungan maksimal dari permintaan bahan pangan yang 

meningkat.  
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Untuk meghadapi HBKN Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 ini, monitoring 

dan evaluasi HBKN Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dilakukan di 7 provinsi yang 

mayoritas merayakan natal dan tahun baru yaitu provinsi Kalimantan Barat, 

Maluku, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi 

Utara, daerah penyangga (Sumedang, Kab Bandung Barat, Brebes, Karawang, 

Garut dan Cianjur) dan pasar eceran di wilayah Bekasi, Bogor dan Depok. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi di masing-masing provinsi meliputi Rapat 

Koordinasi (Rakor) HBKN Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 yang mengundang 

Instansi dan K/L terkait seperti Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas 

Perdagangan, BULOG, dan Satgas Pangan. Selain melaksanakan Rakor, tim 

monitoring dan evaluasi HBKN juga melakukan pemantauan pasokan dan harga 

pangan pokok/strategis di pasar tradisional, pemasok dan gudang BULOG. 

Kesimpulan hasil Rakor HBKN di 7 provinsi dengan instansi dan atau K/L 

terkait adalah sebagai berikut: 

a. BKP Kementerian Pertanian memaparkan bahwa kondisi ketersediaan 

pangan pokok dan strategis secara nasional cukup dan aman, kecuali 

untuk komoditas daging sapi dan bawang putih yang masih defisit. 

Ketersediaan produksi nasional cukup, bahkan surplus. Khusus daging sapi 

dan bawang putih sebagian memang masih dipenuhi dari impor. Untuk 

memenuhi HBKN Natal dan Tahun Baru ini, Pemerintah jauh-jauh hari 

sudah mempersipkan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. 

b. Dinas Pangan masing-masing provinsi menyatakan bahwa ketersediaan 

bahan pangan menjelang HBKN Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 aman 

dan cukup, meski sebagian besar produksi belum memenuhi kebutuhan 

penduduk. Namun demikian, Pemerintah Daerah sudah mengantisipasi 

dengan kelancaran pasokan dan distribusi bahan pangan dari daerah lain. 

Selain itu stok bahan pangan di Bulog juga aman dan cukup. 

c. Dinas Perdagangan masing-masing provinsi telah melakukan pemantauan 

harga pangan di seluruh kabupaten/kota sejak awal Desember 2018, 

sehingga jika terjadi gejolak kenaikan harga akan cepat terdeteksi. 

Pemantauan dilakukan setiap hari dan komoditas yang di pantau adalah 

harga bahan pangan pokok strategis di pasar dari seluruh kabupaten/kota. 
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Hasil pemantauan dilaporkan kepada Gubernur dan bila diperlukan segera 

dilakukan intervensi pasar. 

d. Berdasarkan laporan BULOG masing-masing Divre bahwa BULOG 

memiliki stok yang cukup untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga 

pangan melalui operasi pasar menjelang HBKN Natal 2018 dan Tahun 

Baru 2019. Stok beras BULOG saat ini sangat kuat dam aman untuk tiga 

samapi empat bulan kedepan.  

e. Satgas Pangan di masing-masing provinsi melaksanakan pemantauan 

ketersediaan dan harga pangan pokok dan strategis setiap hari untuk 

membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Selain itu juga 

melakukan tindakan prefentif sampai represif agar kondisi pasokan dan 

harga pangan terjaga dan stabil. 

 

 
Gambar 3 Pemantauan Pasar di beberpa lokasi di Sulawesi Utara 
Sumber : BKP, Kementan 

 

1.10 Pembelian Gabah di Luar Kualitas dan Pembelian Gabah/Beras dengan 

Fleksibilitas Oleh Perum BULOG  

1. Pembelian Gabah di Luar Kualitas (GLK) 

Pada awal tahun 2017 yang bertepatan dengan musim hujan yang 

cukup tinggi intensitasnya sebagai dampak kondisi iklim ekstrim, maka 
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banyak gabah petani yang tidak bisa dikeringkan dengan baik sehingga 

petani mendapatkan harga yang rendah. Petani mengeluhkan kondisi 

kualitas gabah hasil produksinya yang berdampak pada rendahnya harga 

jual dan tingkat kesejahteraan petani. 

Perkembangan harga gabah selama awal tahun 2017 terlihat bahwa 

harga gabah pada Januari - Februari 2017 Iebih rendah dari dua tahun 

sebelumnya dan terus menunjukkan penurunan yang Iebih besar daripada 

tahun 2015 dan 2016. Perkembangan harga gabah kering panen 2015 - 

2017, sebagai berikut: 

Tabel 3.18. Perkembangan Harga GKP Petani dan Laju Penurunan 

 

Keluhan petani tersebut, direspon Pemerintah/Presiden dengan 

penerbitan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2017 tanggal 24 Februari 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2016 

tentang Penugasan kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan 

Pangan Nasional. Dengan terbitnya Perpres tersebut maka Menteri 

Pertanian bervvewenang untuk menetapkan pembelian gabah dan beras 

dalam negeri dengan kualitas diluar ketentuan pada lnstruksi Presiden 

nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan 

Penyaluran Beras oleh Pemerintah. 

Berbasis pada Perpres 20 tahun 2017 tersebut, Menteri Pertanian 

telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 3 tahun 2017 

tangga| 2 Maret 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permentan nomor 71 

tahun 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar 

Kualitas oleh Pemerintah. Permentan 3 tahun 2017 memerintahkan kepada 

Perum BULOG untuk membeli gabah di Iuar kualitas dengan kadar air 

maksimal 30% pada harga yang sama dengan Harga Pembelian 

Pemerintah (HPP) sesuai Inpres.  

Pengumuman tentang pembelian gabah diluar kualitas pada HPP 

standar menjadi patokan bagi pasar gabah sehingga harga gabah tidak 

semakin menurun drastis. Penurunan harga di bulan Maret 2017 yaitu 
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5.73% Iebih rendah dari dua periode sebelumnya (Maret 2015 turun 8,59% 

dan Maret 2016 turun 9,75%). 

Atas penugasan tersebut, Perum BULOG telah merealiasikan 

pengadaan gabah diluar kualitas pada awal tahun 2017 sebanyak 496.634 

kg yang diserap oleh Perum BULOG sejak Februari sampai dengan Mei 

2017. Rendahnya penyerapan gabah diluar kualitas disebabkan oleh 

semakin membaiknya harga gabah di tingkat petani dan didukung dengan 

cuaca yang mulai semakin tepat untuk proses pengeringan. 

Dampak dari pelaksanaan tersebut adalah adanya selisih biaya yang 

harus ditanggung oleh Pemerintah terhadap harga gabah di Iuar kualitas 

yang seharusnya Iebih rendah daripada HPP dengan HPP sesuai lnpres 5 

tahun 2015. Sesuai dengan Rakortas tanggal 27 Maret 2017 bahwa 

rakortas telah menyetujui pengunaan dana Cadangan Stabilisasi Harga 

Pangan (CSHP) untuk pembelian gabah di Iuar kualitas oleh Perum 

BULOG. Keputusan tersebut diperkuat dalam surat Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian kepada Menteri Keuangan nomorS-80/M-

EKON/04/2017tanggal 12 April 2017 bahwa harga beli gabah dengan 

kadar air 26 - 30% dan kadar hampa 11 — 15% yang semula Rp.3.300/kg 

menjadi Rp.3.700/kg sehingga terdapat selisih harga HPP lama dan baru 

sebesar Rp.400/kg. 

Tujuan pembelian gabah di luar kualitas adalah untuk menjaga 

tingkat harga yang diterima petani sekaligus menjaga tingkat kesejahteraan 

petani. Sasaran kegiatan adalah: 

a. Produksi gabah petani yang di luar kualitas tetap dapat dibeli oleh 

Pemerintah melalui pembelian gabah oleh Perum BULOG pada harga 

yang dijamin oleh Pemerintah yaitu HPP sesuai lnpres 5 tahun 2015. 

b. Tingkat kesejahteraan petani tetap terjaga. 

c. Menjaga semangat menanam padi oleh petani sebagai rangkaian dari 

proses swasembada padi nasional. 

Waktu pembelian gabah di luar kualitas oleh Perum BULOG 

dilaksanakan selama Februari - Mei 2017. Wilayah pelaksanaan kegiatan 

adalah di daerah-daerah produsen yaitu wilayah Perum BULOG Divre 

Jateng, Divre Jogya, Divre Jatim, dan Divre Sumsel. 

Pelaksana pembelian gabah di luar kualitas dan pembelian 

gabah/beras dengan fleksibilitas harga adalah Perum BULOG di setiap 

wilayah kerja Perum BULOG se Indonesia kecuali di wilayah Perum 

BULOG Divre Maluku, Divre kalbar, dan Divre Bali. 
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2. Pembelian Gabah/Beras dengan Fleksibilitas HPP 

Meskipun harga gabah dan beras turun di awal tahun, namun tingkat 

harga gabah dan beras tetap berada di atas HPP dalam lnpres nomor 5 

tahun 2015. Kondisi ini menyulitkan bagi Perum BULOG dalam 

melaksanakan pembelian gabah dan beras untuk penyediaan stok beras 

Pemerintah. Untuk itu sesuai dengan kewenangan Menteri Pertanian dalam 

Perpres 20 tahun 2017, maka pada rapat koordinasi tingkat Menteri Bidang 

Perekonomian tanggal 7 Juli 2017, Menteri Pertanian menginisiasi untuk 

pembelian gabah/beras dengan fleksilibitas harga 10% di atas HPP lnpres 

5 tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2017. Atas perintah ini, Perum 

BULOG mulai menjalankan pembelian gabah/beras dengan fleksibilitas 

harga sejak 7 Agustus 2017. 

 

 
Gambar 4. Realisasi Pengadaan Beras BULOG Vs harga Beras Medium di Tingkat 

Penggilingan Tahun 2017 

 

Perkembangan harga beras medium tingkat penggilingan pada saat 

diputuskan bulan Juli 2017 untuk pembelian gabah/beras dengan 

fleksibilitas menunjukkan kenaikan. Kenaikan harga beras terus terjadi 

sampai dengan akhir Desember 2017 dan mampu meningkatkan jumlah 

serapan gabah beras 2017. 

Dampak pelaksanaan pembelian gabah di Iuar kualitas dan 

pembelian gabah.beras dengan fleksibilitas antara Iain : 
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a. Terhadap petani : mampu menjaga tingkat harga dan kesejahteraan 

petani, menjaga semangat petani untuk tetap memproduksi padi dalam 

rangka mendukung swasembada padi nasional. 

b. Terhadap stok nasional : mampu menjaga jumlah stok yang cukup yaitu 

pada akhir tahun 2017, Perum BULOG mampu menjaga stok pada 

kisaran 1 juta ton 

c. Terhadap operasional dan finansial Perum BULOG : terdapat selisih 

harga yang masih harus ditanggung oleh Perum BULOG atas 

penugasan tersebut termasuk biaya-biaya penugasan dan kredit 

pengadaan. 

Untuk itu diperlukan pembayaran selisih atas pembelian gabah di 

Iuar kualitas dan pembelian gabah/beras dengan fleksibilitas oleh Perum 

BULOG pada tahun 2017 dengan menggunakan dana dari Cadangan 

Stabilisasi Harga Pangan pada tahun angaran 2018. Sesuai hasil 

kesepakatan pada Rapat Penyelesaian Pembayaran GLK dan Pembelian 

dengan Fleksibilitas Harga telah disepakati bahwa pada pembayaran untuk 

periode 28 Februari sampai dengan 27 Agustus 2018 dilakukan oleh 

Kementerian Pertanian.  

Tujuan pembelian gabah dan beras dengan fleksiblitas harga 

diberikan untuk penyediaan stok beras nasional yang harus dikelola oleh 

Perum BULOG. Sasaran dari pembelian gabah dan beras dengan 

fleksibilitas adalah : 

a. Penguatan stok beras yang dikuasai oleh Pemerintah melalui Perum 

BULOG dari produksi dalam negeri. 

b. Menaikkan tingkat harga yang ditawarkan oleh Perum BULOG pada 

gabah dan beras produksi petani dalam negeri sehingga dapat bersaing 

dengan pasar. 

Pembelian Gabah/Beras dengan Fleksibilitas harga dilakukan dalam 

kurun waktu sejak 7 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, 

namun Pembayaran yang dilakukan Kementerian Pertanian pada periode 

28 Februari – 27 Agustus 2017. Wilayah pelaksanaan di seluruh Indonesia 

kecuali di wilayah Perum BULOG Divre Maluku, Divre Kalbar, dan Divre 

Bali. 

Realisasi pembelian gabah/beras dengan fleksibilitas harga sampai 

dengan 31 Desember 2017 adalah 5.408 ton GKG dan 472.755 ton beras 

dan dilaksanakan di seluruh Indonesia kecuali di Maluku. Dengan kebijakan 

tersebut, maka jumlah pengadaan setara beras yang dapat diserap oleh 
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Perum BULOG pada semester ll secara jumlah lebih besar daripada tahun 

2015, namun secara prosentase terhadap total pengadaan setahun adalah 

yang terbesar. 

 

Tabel 3.19. Pengadaan Setara Beras 2015  - 2017 

 

 

 

1.11 Kajian Distribusi Pangan 

A. Saluran Dan Marjin Pemasaran Beras Dari Produsen Ke 

Konsumen Berdasarkan Musim: Kasus Propinsi Jawa Barat 

Sebagai bahan pangan utama yang menjadi kebutuhan dasar bagi mayoritas 

penduduk Indonesia, beras merupakan komoditas strategis. Terkait dengan hal 

itu, komoditas beras sangat menentukan dalam ketahanan pangan nasional. 

Ketahanan pangan menurut UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.  

Untuk memahami penyebab pergerakan harga perlu dilakukan kajian terkait 

saluran distribusi beras di Indonesia terutama beras medium. Mengingat adanya   

aspek antar waktu maka kajian saluran distribusi akan bertujuan menganalisis 

bagaimana pola pemasaran beras tersebut, apakah terdapat perbedaan pola 

pemasaran pada setiap musim panen. Kajian ini mencakup bagaimana beras 

diperdagangkan, bagaimana pegerakannya dan bagaimana prilaku lembaga yang 

terlibat.   
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Kajian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis saluran pemasaran beras dari produsen hingga konsumen 

antar wilayah di Indonesia 

2. Menganalisis perbandingan saluran pemasaran beras dari produsen sampai 

konsumen pada tiga musim panen.   

Hasil Identifikasi Lembaga Pemasaran Beras (Studi Kasus di Kabupaten 

Karawang) terdiri dari   petani, pedagang pengumpul desa (PPD), pedagang 

pengumpul kecamatan (PPK), penggilingan atau pabrik beras, pasar beras 

kabupaten, pasar induk dan pengecer, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Petani 

Sampel petani dilakukan di Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten 

Karawang. Kondisi lahan padi di wilayah ini rata-rata pada luasan di atas 3 hektar. 

Mayoritas petani memiliki tingkat pendidikan rata-rata SD dan SMP dengan usia 

45-76 tahun. Lama bertani di atas 10 tahun dengan kepemilikan lahan milik 

sendiri. 

b. Pedagang Pengumpul Desa (PPD) 

Pedagang pengumpul desa mendapatkan gabah kering panen dari petani di 

daerah setelah panen.  Pedagang pengumpul desa ini biasanya hanya sebagai 

perantara dalam pemasaran gabah kepada penggilingan langsung maupun 

kepada pedagang pengumpul kecamatan. PPD tidak melakukan kegiatan dalam 

distribusi, hanya sebagai informan harga dari petani ke PPK atau 

penggilingan/pabrik beras. 

c. Pedagang Pengumpul Kecamatan (PPK) 

Pedagang pengumpul kecamatan sebagian besar merupakan perpanjangan 

tangan dari penggilingan atau pabrik beras.  Sama halnya dengan PPD, PPK 

hanya sebagian besar hanya sebagai informan harga.  

d. Penggilingan  atau Pabrik Beras 

Berdasarkan data dari Dinas Pangan Kabupaten Karawang tahun 2018, 

jumlah penggiligan padi di Kabupaten Karawang sejumlah 40 penggilingan. Dari 
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sejumlah penggilingan tersebut, sebanyak 10 unit (25 persen) merupakan 

penggilingan dengan kategori kelas penggilingan sedang. Adapun 75 persen 

lainnya dikategorikan sebagai kelas penggilingan kecil. Skala besar pada 

umumnya tidak berada pada Desa atau kecamatan, dan berupa perusahaan. Hal 

ini karena untuk operasional penggilingan skala besar sudah mmerlukan biaya 

investasi yang tinggi.    

Penggilingan dengan skala sedang dapat memangkas dua rantai 

pemasaran PPD dan PPK, karena posakan gabah bisa langsung berasal dari 

petani. Penggilingan skala sedang ini terafiliasi dengan kelompok tani yang 

anggotanya memasok ke penggilingan tersebut sehingga posisi tawar petani 

masih dilindungi. Pengambilan gabah hasil panen petani dilakukan dengan petani 

menyerahkan ke penggilingan atau penggilingan yang akan mengambil gabah ke 

petani. Pada saat panen raya, terdapat penggilingan yang melakukan stock 

pasokan beras dalam jangka waktu sekitar dua mingguan untuk menunggu 

kenaikan harga.    

Sampel penggilingan skala besar dalam kajian ini dilakukan pada 

penggilingan di daerah Bekasi. Penggilingan sudah menggunakan system Rice 

Milling Plant yang kompenennya secara  umum terdapat mesin pembersih kotoran 

gabah, mesin pemecah kulit, mesin pemisah gabah dan beras pecah kulit, mesin 

pemutih (batu dan besi), mesin pengkilap beras, mesin pemisah beras utuh, 

kepala, patah dan menir, timbangan dan yang terakhir mesin pengemasan.  Beras 

hasil dari mesin RMP menghasilkan mutu beras SNI I atau yang disebut dengan 

beras kristal/premium. Pasokan gabah diantaranya berasal dari Karawang, 

Cilacap, Sragen, Demak, Banten, Lampung. Sedangkan hasil beras 

didistribusikan ke berbagai wilayah, salah satunya terkait kontrak kerjasama untuk 

memasok PT. Food Station Pasar Induk Cipinang.   

e. Pedagang Grosir Daerah (Pasar Beras Kabupaten)  

Pasar beras di Kabupaten Karawang yang besar adalah Pasar Johar. 

Pasokan dari pasar Johar berasal dari Karawang sendiri dan juga dari beberapa 

daerah lainnya di Jawa. Pasokan sebagian besar berasal dari Karawang (80-90 

persen) dan selebihnya berasal dari Subang, Indramayu, Pati, Demak, Bali. 

Pasokan beras tersebut didistribusikan langsung ke wilayah Jabodetabek, 
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Lampung, Palembang, Riau hingga Aceh. Pembeli langsung berupa toko (10-20 

persen) dan berdasarkan order (80 – 90 persen).  Pasar Johar memiliki sekitar 30 

kios beras dengan rata-rata per kios 20 ton sehingga total diperkirakan terdapat 

600 ton beras per hari yang diperdagangkan.       

f. Pedagang Grosir (Pasar Beras Induk Cipinang)  

Saat ini Food Station memiliki jumlah Toko 738 Unit dengan daya tampung 

+ 25.000 Ton. Unit pertokoan dilengkapi fasilitas telekomunikasi, bank, ekspedisi 

dan keamanan 24 jam. Terdapat pula pergudangan dan resi gudang sebanyak 

104 unit dengan kapasitas 200 ribu ton. Ekspedisi yang ada sebanyak 240 unit 

dengan kapasitas 2,5 ton per unit.  

  Apabila melihat musim selama satu tahun di Food Station terlihat adanya 

perubahan persentase barang yang masuk. Pada Bulan Januari sampai Mei 

sebanyak 60 persen pasokan, pada Bulan Juni sampai Oktober sebanyak 30 

persen dan November sampai Desember sebanyak 10 persen. 

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Food Station, pasokan FS 

terjauh berasal dari Sulawesi Selatan seperti dari daerah Sidrap, Marowali, Bone. 

Pasokan dari Sulawesi masuk karena daerah ini relative terakhir panennya 

sehingga saat pasokan mulai sedikit dari Jawa akan masuk dari Sulawesi. Daerah 

Jawa Timur seperti Kediri, Jombang, Sidoarjo dan Jember. Jawa Tengah seperti 

daerah Solo, Karanganyar, Purworejo, Klaten dan Cilacap. Sedangkan Sumatra 

dari daerah Lampung (70 persen varietas muncul) dan akan dikembangkan ke 

Sumatera Selatan. Pasokan dari Propinsi Jawa Barat sekitar 50 persen dari total 

keseluruhan pasokan 8.000 ton beras per hari. Gambar 5 menunjukkan peta asal 

beras PT. Food Station. 

 

 
Sumber : http://www.foodstation.co.id, diunduh 4 Oktober 2018 
Gambar 5 Peta Asal Beras PT.Food Station 

http://www.foodstation.co.id/
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 PT Food Station juga mengembangkan Kontrak Farming di Indramayu. 

Terdapat juga Gabungan Kelompok Tani (sekitar 5 Gapoktan) yang memasok ke 

PT FS selain dari perusahaan perorangan lainnya. Gapoktan memberikan info 

panen kepada PT.FS dan pada Bulan Maret-April biasanya merupakan panen 

raya pertama yang menyumbang paling besar pasaokan. Sementara panen kedua 

pada kisaran bulan Juli sampai dengan September secara bergantian setiap 

daerah dengan beberapa varietas seperti menrhik wangi, muncul maupun IR.   

Pada saat panen raya, PT. Food Station tidak banyak melakukan stock pasokan, 

Stock dilakukan pada sekitar Bulan September (panen musim tanam kedua) 

hingga menunggu sampai panen raya.  Hal ini juga mengantisipasi agar beras 

tidak terlalu disimpan karena dikhawatirkan akan mengurangi kualitas. 

 PT. Food Station sebagai BUMD DKI Jakarta memiliki peran dalam 

penyaluran beras untuk program di Propinsi DKI Jakarta seperti beras untuk PNS 

, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Sahabat Rakyat (Sahara) dan lainnya,  Persentase 

untuk program sekitar 50 persen dan 50 persen lainnya adalah retail. Adapun dari 

50 persen untuk retail dapat dikelompokkan ke jalur pasar modern sebanyak 69 

persen, pasar tradisional  sebesar 30 persen dan selebihnya  1 persen merupakan 

pasar online. Indikator pasokan aman di PT. Food Station adalah ketika pasar 

tradisional terdapat pasokan 30 ribu per hari, apabila kurang dari jumlah tersebut 

maka pasar akan tidak stabil. Adapun peta penjualan beras PT. Food Station 

dapat dilihat pada Gambar 6 terlihat bahwa penjualan beras dari Jakarta sampai 

pada luar Pulau Jawa.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : http://www.foodstation.co.id, diunduh 4 Oktober 2018 
Gambar 6 Peta Penjualan Beras PT. Food Station 

 

http://www.foodstation.co.id/
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Unit kios-kios pada PBIC yang dikelola PT. Food Station juga melakukan 

transaksi jual beli yang terpisah dari catatan pengelolaan PT. Food Station. Data 

terkait pemasukan dan pengeluaran pasokan periode 1 Januari 2015- 6 Juli 2018 

dapat dilihat pada Gambar 7 Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

bulan-bulan yang pasokannya kurang dari normal pemasukan sejumlah 60 ribu 

ton per bulan (2 ribu ton per hari). Bulan Juli pada tiga tahun terakhir berada di 

bawah normal pemasukan, sangat drastis penurunannya dibandingkan pada 

Bulan Juni, terlebih pada Bulan Juni tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kementan, 2018 
Gambar 7 Pemasukan dan Pengeluaran Pasokan Beras di PBIC periode 1 
Januari 2015- 6 Juli 2018  
 

g. Agen 

Agen ini merupakan pihak yang mendistribusikan beras dari pedagang grosir 

(PBIC) ke pengecer.  

 

h. Pengecer 

Pengecer sebagai lembaga pemasaran yang akan medistribusikan beras 

kepada konsumen, berupa pasar tradisional (warung, toko beras yang 

menjual eceran) maupun pasar modern (swalayan, supermarket, retail).  
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 Hasil pemetaan terhadap Saluran beras di Kabupaten Karawang 

menunjukkan terdapat delapan saluran pemasaran komoditas beras di Kabupaten 

Karawang seperti terlihat pada Gambar 8 Delapan saluran pemasaran tersebut 

akan diuraikan pada paparan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8  Saluran Pemasaran Beras di Lokasi Sampel 

 

Dari Gambar diatas dapat disimpulkan terdapat 8 (delapan) saluran alternatif 

dalam pemasaran beras di lokasi sampel, yaitu: 

1. Petani  Pedagang Pengumpul Desa  Pedagang Pengumpul Kecamatan 

 Penggilingan Padi/Pabrik Beras  Pedagang grosir daerah  Pedagang 

grosir PBIC  Agen  Pedagang Pengecer  Konsumen.   

2. Petani  Pedagang Pengumpul Kecamatan  Penggilingan Padi/Pabrik 

Beras  Pedagang grosir daerah  Pedagang grosir PBIC  Agen  

Pedagang Pengecer  Konsumen.  

3. Petani  Pedagang Pengumpul Desa  Penggilingan Padi/Pabrik Beras  

Pedagang grosir daerah  Pedagang grosir PBIC  Agen  Pedagang 

Pengecer  Konsumen.   

4. Petani  Penggilingan /Pabrik Beras  Pedagang Grosir Daerah  

Pedagang Grosir PBIC  Agen  Pedagang Pengecer  Konsumen. 
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5. Petani  Pedagang Pengumpul Desa  Pedagang Pengumpul Kecamatan 

 Penggilingan /Pabrik Beras  Pedagang Grosir Daerah  Pedagang 

pengecer  konsumen. 

6. Petani  Penggilingan /Pabrik Beras  Pedagang Grosir Daerah  

Pedagang pengecer  Konsumen. 

7. Petani  Penggilingan /Pabrik Beras  Pedagang grosir PBIC  Agen   

Pedagang Pengecer  Konsumen. 

8. Petani  Penggilingan /Pabrik Beras  Pedagang pengecer  Konsumen. 

 

Berdasarkan delapan saluran pemasaran di atas, dapat dilihat bahwa 

pedagang pengumpul baik di tingkat desa maupun kecamatan akan bermain 

peran ketika para petani tidak tergabung dalam kelompok tani dan tidak 

melakukan kemitraan dengan penggilingan atau pabrik beras. Sebaliknya, apabila 

penggilingan atau pabrik beras sudah memiliki kontrak kerjasama dengan 

kelompok tani maupun gabungan kelompok tani maka penggilingan akan 

memperoleh pasokan langsung dari petani dan relative dapat mengontrol kualitas 

yang diharapkan.  

Penggilingan memiliki peran yang penting dalam distribusi rantai 

pemasaran. Kapasitas penggilingan yang masih kecil tentunya tidak dapat 

bersaing ketika harga gabah tinggi dan harga jual beras sesuai yang telah 

ditetapkan. Pada saat kurang pasokan di suatu wilayah maka pada skala 

penggilingan ini akan mencari pasokan di lokasi sekitar kabupaten atau memilih 

untuk tidak beroperasi. Pada kapasitas sedang, penggilingan apabila kekurangan 

pasokan akan mencari di sekitar sampai di luar propinsi. Sedangkan penggilingan 

dengan kapasitas tinggi dapat mencari pasokan hingga di luar pulau.  

Berdasarkan data laporan penggilingan Oktober M-I tahun 2008 bersumber 

BB Pasca Panen Kementan, dari 1,6 juta ton beras dihasilkan dari 62,85 persen 

penggilingan skala kecil, 13,83 persen dari penggilingan skala sedang dan 23,32 

persen dari penggilingan skala besar (Gambar 9) Terlihat bahwa penggilingan 

kecil masih memberikan kontribusi terbesar lebih dari setengan pasokan. 

Penggilingan skala besar yang disinyalir sudah memiliki jalur distribusi antar pulau 
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memberikan kontribusi terbesar kedua. Dalam hal ini peningkatan kapasitas 

penggilingan masih diperlukan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Kontribusi Masing-Masing Penggilingan Berdasarkan Skala terhadap 

Total Stok Beras 

 

Analisis terhadap Marjin Pemasaran menunjukkan bahwa terdapat 8 

saluran pemasaran beras dari petani hingga ke konsumen. Setiap saluran 

pemasaran tersebut terdiri lebih dari dua aktor atau lembaga pemasaran. Secara 

keseluruhan, lembaga pemasaran yang terlibat pada perdagangan beras adalah 

petani, pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, 

penggilingan padi, pedagang grosir daerah, pedagang grosir PBIC, agen dan 

pedagang pengecer. Masing-masing lembaga pemasaran tersebut melakukan 

fungsi pemasaran yang berbeda satu dengan lainnya. 

 Aktivitas penyaluran beras dari lembaga pemasaran satu ke lembaga 

pemasaran lainnya tentu menimbulkan biaya pemasaran yang kemudian 

berdampak pada keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing lembaga 

pemasaran. Selain itu, sebagai lembaga melakukan aktivitas pemasaran, tentunya 

setiap lembaga atau aktor akan mendapatkan marjin pemasaran berupa selisih 

antara harga jual dengan harga beli beras.  Data harga di setiap lembaga 

pemasaran menunjukkan adanya rentang yang cukup tinggi antara beras di 
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tingkat petani dengan harga beras di konsumen, khususnya di wilayah 

Jabodetabek pada bulan Agustus-September 2018. Hal ini menunjukkan besarnya 

perbedaan marjin di setiap level lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

perdagangan beras. 

 Petani menjual gabah dalam bentuk GKP (gabah kering panen). Oleh 

sebab itu perhitungan marjin pada penelitian ini, harga jual gabah dari petani 

dikonversi ke dalam satuan per kilogram beras (60.05%). Dari hasil analisis 

ditemukan bahwa saluran 3 memiliki total marjin pemasaran terbesar, yakni Rp 

2.863,45. Sedangkan saluran yang memiliki total marjin pemasaran terendah 

adalah saluran 6, yakni sebesar Rp 1.487,45. Jika ditinjau dari total keuntungan 

maka saluran yang mendapatkan total keuntungan terbesar adalah saluran 3, 

sedangkan saluran dengan total keuntungan terkecil adalah saluran 6. Berbeda 

dengan total marjin dan keuntungan, total biaya terbesar ada pada saluran 1, 

sedangkan total biaya pemasaran terkecil terdapat pada saluran 8. Banyaknya 

lembaga pemasaran yang terlibat merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi besaran total marjin, total keuntungan, dan total biaya untuk setiap 

saluran pemasaran. 

 Jika dilihat dari masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat pada 

perdagangan beras maka dapat diketahui bahwa biaya pemasaran terbesar 

terdapat pada penggilingan padi. Lembaga tersebut melakukan ketiga fungsi 

pemasaran sekaligus, yakni fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. 

Oleh sebab itu biaya yang dikeluarkan oleh lembaga ini cukup banyak, yaitu terdiri 

dari biaya pengeringan, biaya penggilingan, biaya susut, biaya pengemasan, 

biaya transportasi, biaya bongkar muat, dan lain-lain.  

 Keuntungan terbesar diperoleh oleh pedagang pengecer, yakni rata-rata 

35,74 persen dari total keuntungan. Sedangkan keuntungan terkecil diperoleh 

oleh pedagang grosir daerah (4,68 persen). Akan tetapi jika dilihat dari volume 

perdagangan, pedagang grosir daerah memiliki volume perdagangan yang lebih 

besar daripada pedagang pengecer sehingga secara nominal keuntungan yang 

diperoleh pedagang grosir daerah tentu lebih besar dibandingkan pedagang 

pengecer. 
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 Marjin pemasaran yang tinggi ada pada level penggilingan padi dengan 

rata-rata sebesar 42,40 persen, dikuti oleh agen (rata-rata 21,93 persen). 

Sedangkan marjin pemasaran terendah ada pada pedagang pengumpul 

kecamatan (2,71 persen). Marjin yang tinggi di penggilingan padi atau agen 

seiring dengan banyaknya aktivitas atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh 

kedua lembaga pemasaran tersebut. Berbeda dengan pedagang pengumpul 

kecamatan, lembaga ini hanya melakukan fungsi pertukaran (pembelian dan 

penjualan gabah). 

B. Kajian Pemasaran Beras di Negara ASEAN dan Perkembangan Alternatif 

Pemasaran Beras di Indonesia 

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berkomitmen untuk mewujudkan 

ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan mengandung tiga dimensi yang 

saling terkait yaitu: (1) ketersediaan pangan; (2) aksesibilitas (keterjangkauan) 

masyarakat terhadap pangan; dan (3) stabilitas harga pangan. 

Distribusi beras yang efisien menjadi tantangan di Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan terbesar. Distribusi antar daerah surplus ke daerah 

defisit menjadi isu penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. 

Komoditas beras harus melalui banyak titik dalam jalur distribusi hingga sampai 

kepada konsumen yang mengakibatkan tingginya harga dan menjelaskan 

mengapa banyak petani ternyata tidak menikmati harga yang tinggi tersebut.  

Sejumlah negara di Asia juga memberlakukan berbagai kebijakan guna 

melindungi petani produsen, konsumen ataupun keduanya secara simultan baik 

melalui fungsi penetapan HPP, penyediaan stok, ataupun penyaluran/distribusi 

pangan dalam rangka menjamin stabilisasi harga konsumen. Intervensi tersebut 

dilaksanakan melalui berbagai lembaga pangan pemerintah, baik yang berbentuk 

seperti BUMN yaitu PWO di Thailand, semacam LPND seperti NFA di Philipina, 

ataupun berbentuk perusahan terbuka seperti Bernas di Malaysia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kajian ini untuk :  

1. Bagaimana perbandingan pola pemasaran beras pada negara ASEAN 

lainnya? 
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2. Bagaimana perkembangan alternatif   pemasaran beras (e-marketing)? 

 

Thailand 

Terdapat dua tipe beras berdasarkan ekosistem di Thailand, yaitu up land 

rice yang tumbuh secara dominan di daerah Utara dan Timur Laut negara 

Thailand; dan wet rice yang tumbuh di lahan beririgasi yang terletak di Central 

Plains. Jumlah produksi beras daerah Timur Laut Thailand masih lebih banyak 

dibandingkan dengan produksi di daerah Utara dan Central Plains; yaitu sekitar 35 

hingga 40 persen dengan 25 persen pada masing-masing daerah. 

Sekitar 85 persen beras di Thailand tumbuh dengan sistem budidaya 

sawah tadah hujan pada bulan Juli sampai September dan dipanen menjelang 

akhir tahun. Beras yang diproduksi selama periode ini adalah: 

1. Beras ketan (sticky rice atau glutinous rice) 

2. Beras putih (non glutinous rice), seperti beras putih aromatik, beras merah 

aromatik, dan beras padi aromatik dengan masing-masing karakteristik. Beras 

ini terbilang paling terkenal dengan harga yang terjangkau. Penjualan beras 

putih tiap tahunnya mencapai angka 24 hingga 25 juta ton pada pasar dunia.  

3. Beras pratanak (parboiled rice), yaitu beras yang didapatkan dengan proses 

melakukan perendaman gabah di dalam air hangat, meniriskan gabah lalu 

mengukus dalam alat pengukus. Kemudian gabah dikeringkan dalam dua 

tahap, yaitu: pada suhu 100oC selama 1 hingga 2 jam dan pada suhu 55-650oC 

selama 25 menit. Selanjutnya gabah pratanak digiling menjadi beras pratanak 

(Litbang, 2013). 

Berikut adalah alur pemasaran beras di Thailand: 

 

 

 



 

70 

 

 

Gambar 10. Alur Pemasaran Beras di Thailand (Dimodifikasi) 
Sumber : Agrifood Consulting International, 2005 

 
Hasil padi yang telah dipanen oleh petani akan didistribusikan ke beberapa 

lembaga, antara lain pabrik penggiling beras, pengepul pertama, kelompok tani 

dan  koperasi, dan pertukaran pasar sentral. Petani juga mendistribusikan padi 

kepada lembaga perbanyakan benih dan ke petani lainnya. Jika petani memiliki 

surplus padi maka mereka bisa menjualnya langsung ke pertukaran pasar sentral 

atau penggilingan beras komersial. Pabrik penggilingan beras komersial juga 

biasanya menerima padi dari pengepul, kelompok tani dan koperasi, serta pasar 

sentral. 

Kondisi saat ini, sekitar 60 hingga 75 persen beras yang dijual di pasar 

domestik dikemas dalam bentuk kemasan dengan sistem eceran. Eksistensi 

lembaga pemasaran beras retail, mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan 

cenderung meningkatkan konsumsi beras di daerah pedesaan. Tetapi, persaingan 

dari beras dalam kemasan terus mengalami peningkatan, khususnya persaingan 

harga yang akan berdampak pada kesulitan bagi penjual beras tradisional serta 

mengancam pada penutupan bisnis. 
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Malaysia 

Malaysia adalah produsen beras yang relatif kecil. Produksi beras Malaysia 

telah meningkat sejak 1960-an dan hampir dua kali lipat pada 2009. Produksi 

beras hanya cukup untuk memenuhi sekitar 65 persen dari kebutuhan domestik, 

sehingga 35 persen sisanya diimpor dari eksportir utama, Thailand dan Vietnam. 

Di Malaysia terdapat suatu lembaga yang berlaku sebagai importir dan distributor 

beras, yaitu Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) dan pada tahun 1996 lembaga 

ini diprivatisasi serta sahamnya dijual di bursa saham pada tahun 1997 (Davidson, 

2018). BERNAS tidak hanya terlibat dalam pengadaan, memproses, mengimpor, 

memperdagangkan dan mendistribusikan beras, tetapi juga menangani dana 

publik untuk subsidi produksi beras (Nee, 2008). Pemerintah Malaysia membuat 

pengecualian untuk BERNAS, dengan menetapkan bebas bea impor 

(Vengedasalam, et.al, 2011). Berikut adalah rantai distribusi beras di Malaysia: 

 

Gambar 11 Peran BERNAS dalam Industri Beras Malaysia (Vengedasalam, et.al, 
2011) 

Dapat dilihat pada Gambar 11 bahwa BERNAS memegang monopoli atas 

impor beras di Malaysia. Berdasarkan perjanjian konsesi yang ditandatangani 

antara BERNAS dan pemerintah pada tahun 2011, BERNAS memegang hak 
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tunggal untuk mengimpor dan mendistribusikan beras sampai tahun 2021. Untuk 

menciptakan rasa persaingan, perusahaan domestik lainnya yang berminat 

mengimpor beras diminta untuk mengimpor melalui BERNAS dan 

memasarkannya dengan merek mereka sendiri. Karena BERNAS diizinkan untuk 

mengimpor berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh GOM untuk suatu tahun 

tertentu, jumlah yang diimpor oleh perusahaan domestik lokal lainnya tunduk pada 

kebijakan BERNAS. 

Vietnam 

Penyediaan stok beras dalam negeri di Vietnam diserahkan pada 

mekanisme pasar, namun pemerintah memiliki lembaga perdagangan pemerintah 

(State Trading Enterprises ) yaitu Vietnam Northern Food Corporation 

(VINAFOOD I) untuk menjamin stok beras nasional. Secara umum beras dipasok 

ke konsumen domestik melalui saluran distribusi yang melibatkan petani, 

pengumpul, penggilingan padi, BUMD perberasan, pasar induk dan pasar retail. 

VinaFood 2 merupakan Agensi Perdagangan Pemerintah (Parastatal) yang 

ditunjuk oleh Pemerintah Vietnam untuk melakukan bisnis pangan di Vietnam. 

Khusus untuk beras, VinaFood 2 menjalankan fungsi perdagangan beras 

internasional. Sedangkan penyediaan beras dalam negeri menjadi tanggung 

jawab VinaFood 1. Perusahaan ini lebih berperan dalam perdagangan lintas 

propinsi dan ekspor, sedangkan pada perdagangan tingkat propinsi perannya 

relatif kecil (Baulch et.al, 2008). Alur pemasaran beras di Vietnam ditampilkan 

pada Gambar 12. 

 

Gambar 12 Alur pemasaran beras di Vietnam 
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Filipina 

Padi yang dijual ke konsumen digiling di pabrik penggilingan modern yang 

ada di perkotaan. Hal ini dikarenakan selain mempercepat proses penggilingan 

karena menggunakan mesin yang lebih modern, pabrik penggilingan beras juga 

memegang peran untuk mendistribusikannya ke distributor, pedagang eceran, 

bahkan mendistribusikannya langsung ke konsumen. Selain dijual dalam bentuk 

beras giling, pabrik penggiling beras juga menjual produk yang masih berupa padi 

ke distributor, lalu distributor akan menjualnya ke pedagang eceran. Setelah itu 

pedagang eceran akan menjual ke konsumen dalam bentuk beras giling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Saluran Pemasaran Beras di Filipina 

 Di Filipina terdapat lembaga National Food Authority (NFA) yang bertujuan 

untuk meningkatkan produksi dan produktivitas beras serta menjamin tingkat 

pengembalian investasi yang adil untuk produsen (Briones dan Dela Pena, 2015). 

NFA ini memiliki wewenang antara lain (Briones dan Dela Pena, 2015): 

 Mempertahankan stok nasional 

 Menyimpan dan menjual gabah 

 Memonitor penyimpanan gabah 

 Menyita stok ketika terjadi penimbunan 

 Menentukan standar dalam grading, sampling dan inspeksi 
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 Melakukan registrasi, lisensi dan mensupervisi gudang, penggilingan dan 

kegiatan yang terkait dengan beras 

 Mengontrol ekspor dan impor 

Jepang 

Sejak didirikannya voluntary rice marketing system pada tahun 1969, beras 

yang dipasarkan di Jepang diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu (1) beras yang 

dipasarkan pemerintah (beras transgenik), beras ini dibeli pemerintah dari petani 

padi dan dijual ke pedagang besar. (2) Beras yang dipasarkan secara sukarela 

(beras VM), beras ini dikumpulkan pada organisasi pengumpul beras, dan langsug 

dijual ke pedagang grosir. (3) Beras yang dipasarkan secara bebas (beras FM), 

yag merupakan praktik perdagangan illegal. Tetapi beras yang saat ini banyak 

diperdagangkan di Jepang adalah beras GM (Beras transgenik) dan Beras VM 

(Beras yang dipasarkan secara sukarela). Semua beras yang akan dijual oleh 

petani harus melalui pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Pemeriksaan 

Produk Pertanian. Inspeksi ini dilakukan di Kantor Pangan, sebuah agen dari 

Badan Pangan, yang merupakan bagian dari Departemen Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan (Mishima, 1992). Badan Pangan memiliki kontrol monopoli atas 

pemasaran beras di Jepang. Menurut Undang-Undang Pengendalian Makanan, 

semua beras harus dikumpulkan ke koperasi desa dan dijual ke Badan Pangan 

atau ke pedagang besar yang berlisensi (Hayami dan Yoshihisa, 1997).  

Berikut ini adalah Saluran distribusi beras di Jepang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Gambar 14 Sistem Pemasaran Beras di Jepang 
Sumber : Hayami dan Yoshihisa (1997) 

Harga domestik beras di Jepang sangat tinggi jika dibandingkan dengan 

harga ditingkat ekuilibrium pasar bebas, hal ini terjadi karena pemerintah 

memberlakukan kebijakan pengendalian luas penanaman beras. Produksi 

beras di Jepang dikendalikan dengan membayar subsidi kepada petani untuk 

mengurangi jumlah lahan pertanian yang digunakan untuk menanam beras. 

Sistem ini membantu mempertahankan harga yang tinggi di pasar domestik. 

Selain itu, Pemerintah Jepang juga memberlakukan pembatasan kuota impor 

dan memberlakukan bea impor yang tinggi (Hayami dan Yoshihisa, 1997). 

Sebagai Negara yang semakin maju saat ini, Jepang mengalami perubahan 

pola pangan yang menggeser kebutuhan beras dari 1090 kalori menjadi 600 

kalori, dan digantikan dengan produk-produk perikanan. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa peran beras sebagai makanan pokok sebenarnya tidak 

tergantikan, tetapi masyarakat Jepang berusaha untuk mengubah pola 

konsumsi beras dengan pangan lain. 

Koperasi di Jepang atau Japan Agriculture (JA) memegang peranan yang 

penting dalam pemasaran beras di Jepang. Sistem koperasi di Jepang terdiri 

dari tiga tingkat (Godo, 2014): (1) Tingkat pertama atau koperasi unit (unit 

cooperativs) di level desa dan kota, (2) Tingkat kedua di tingkat perfektur yang 

anggotanya merupakan koperasi di tingkat pertama dan (3) Tingkat ketiga di 

tingkat nasional yang anggotanya merupakan koperasi di tingkat kedua. 

 

Perbandingan dengan Saluran Pemasaran Beras di Indonesia 

 Saluran pemasaran beras di beberapa negara ASEAN dna Jepang memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan Indonesia. Salah satu perbedaan adalah adanya 

lembaga pemasaran yang dikontrol pemerintah atau yang dimiliki petani yang terlibat 

dalam saluran pemasaran beras di negara-negara tersebut. 

 Pada kasus Malaysia ada Bernas yang terlibat dalam pemasaran beras 

domestik maupun sebagai importir, kasus di Vietnam terdapat perusahaan negara 

yang mengontrol ekspor beras. Sedangkan pada kasus Thailand dan Jepang terdapat 

koperasi pertanian yang terlibat dalam pembelian gabah/beras dari petani. 
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Lembaga pemerintah yang terlibat dalam saluran pemasaran pemerintah dapat 

berperan dalam mengendalikan harga dan ketersediaan beras domestik. Sedangkan 

keterlibatan koperasi milik petani dapat meningkatkan bagian petani/share dalam 

saluran pemasaran beras. 

Indonesia memiliki Bulog yang berfungsi membeli beras dari petani dan 

menyimpan sebagai stok namun jumlah masih terbatas dan sebagian besar beras 

yang diperdagankan dikuasai oleh pedagang. Saat ini terdapat beberapa perusahaan 

daerah, seperti Food Station, yang terlibat dalam saluran pemasaran beras/gabah 

yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan beras di daerah tertentu atau propinsi. 

Keterlibatan lembaga pemasaran petani masih terbatas di Indonesia walaupun di 

beberapa daerah terdapat kelompok tani atau bumdes (badan usaha milik desa) yang 

terlibat namun scopenya masih terbatas. Sebelum krisis 1998, Koperasi Unit Desa 

(KUD) terlibat aktif dalam pembelian gabah dari petani namun perannya dihilangkan 

seiring dengan perubahan peran Bulog pada saat itu.  

Di masa yang akan datang keterlibatan lembaga pemasaran petani, apapun 

bentuknya, perlu ditingkatkan lagi walaupun scopenya relatif sempit namun jumlahnya 

dapat bertambah lebih banyak lagi. Lembaga pemasaran petani ini dapat melakukan 

fungsi-fungsi pemasaran yang selama ini dilakukan oleh pihak lain seperti 

penggilingan, pengemasan, penyimpanan dan lain-lain sehingga nilai tambah yang 

didapat dapat dinikmati oleh petani serta harga yang diterima oleh petani dapat 

menjadi lebih baik. 
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PEMASARAN BERAS MELALUI ONLINE  

 

 

 

Pemasaran Online di Indonesia 

Perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu menjadikan internet 

sebagai platform atau alternatif yang digunakan dalam bidang pemasaran 

melalui online. Pemasaran online merupakan alat yang efektif untuk 

mempromosikan suatu produk selain dengan memasarkan secara langsung, 

yaitu dengan memanfaatkan teknologi internet.  

E-commerce adalah sebuah website maupun aplikasi untuk melakukan 

jual beli yang memungkinkan pembeli dapat memilih barang pada website 

tersebut. Selain itu, e-commerce dapat tetap melakukan diskusi dengan 

penjual maupun transfer dana yang dibutuhkan untuk membeli barang. 

Namun, untuk e-commerce sendiri menampilkan barang yang berada dari satu 

penjual saja.  

Karena penjualan produk berupa produk pertanian, maka fokus utama 

yaitu produk harus segar hingga sampai di konsumen. Maka dari itu, 

pendistribusian produk pertanian yang dipesan disesuaikan dengan daerah 

yang menghasilkan produk pertanian tersebut. Keberadaan e-commerce 

dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain memperluas domain 

pasar industri, kemudahan untuk mencari informasi pasokan dan permintaan 

terkait industri dari berbagai bidang yang lebih luas, kecepatan dan efisiensi 

waktu yang tercipta terkait pengiriman dan logistik produk pertanian online 

serta penghubung rantai perdagangan lainnya. 

 

 

Pemasaran Beras Secara Online di Indonesia 
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No Pemasaran Online  Situs Web Keterangan 

1 Lazada https://www.lazada.co.id Beras premium (putih, merah, hitam), 

beras organik (putih, merah, hitam). 

2 PT. Global Digital 

Niaga (Blibli) 

https://www.blibli.com Beras premium (putih, merah, hitam), 

Beras organic (putih, merah, hitam). 

3 Rarali https://www.ralali.com Beras premium (putih, merah, hitam), 

beras organik (putih, merah, hitam). 

4 Bukalapak https://www.bukalapak.co

m 

Beras premium (putih, merah, hitam), 

beras organik (putih, merah, hitam). 

5 Tokopedia https://www.tokopedia.com Beras premium (putih, merah, hitam), 

beras organik (putih, merah, hitam). 

6 Elevania http://www.elevenia.co.id Beras premium (putih, merah, hitam), 

beras organik (putih, merah, hitam). 

7 Toko Tani 

Indonesia  

http://infopasartani.com/ Beras komersial, sayur, buah dan 

sembako 

8 PT. Food Station 

Tjipinang Jaya 

www.foodstation.co.id 

 

Beras, sembako 

9 LofMart 

(Local,Organic, and 

Fresh Mart) 

http://lofmart.com Beras organik dan sayuran organik 

10 Liwet1001 http://www.liwetinstanserib

usatu.com/ ; 

http://www.1001.com/ 

Beras olahan 

11 Limakilo https://limakilo.id Beras, sayuran 

12 Agromaret https://www.agromaret.co

m 

Beras dan produk pertanian lainnya 

13 Beras Gotong 

Royong 

https://iscglobe.com Beras premium IR-64 

 

Beberapa merk beras yang ada di pasar online antara lain yaitu beras SAE 

(Sehat Aman Enak), House of organic, Beras Cililin, Kuartet Nabati, The Organic 

Stop, Hotel, Choconola, Alfamidi, Lestari Organic, Organik, Multiwarna, Tropicana 

slim, Kashmir, Agbasya, Pure Green, Food station.  Secara umum perusahaan 

https://www.lazada.co.id/
https://www.blibli.com/
https://www.ralali.com/
https://www.bukalapak.com/
https://www.bukalapak.com/
https://www.tokopedia.com/
http://www.elevenia.co.id/
http://www.foodstation.co.id/
http://www.foodstation.co.id/
http://lofmart.com/
http://www.liwetinstanseribusatu.com/
http://www.liwetinstanseribusatu.com/
http://www.1001.com/
https://limakilo.id/
https://www.agromaret.com/
https://www.agromaret.com/
https://iscglobe.com/
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yang memasarkan merk ini memperoleh supply dari beberapa petani maupun 

kelompok tani untuk diproses melalui Rice Milling Unit dan dilakukan packaging.  

 Harga beras yang ditawarkan pada masing-masing online shop, 

marketplace, dan e-commerce sangat beragam. Seringkali untuk produk sejenis 

terdapat perbedaan harga antar pemasar online dan juga terdapatnya diskon 

produk serta ongkos kirim.  Adapun harga antar merk memiliki range harga 

yang sangat tinggi terutama untuk beras organik atau beras bebas residu 

pestisida. Harga di Toko Tani Indonesia memiliki harga yang lebih murah dari 

harga pasar. Untuk Pengamatan harga untuk beras premium yang dijual dengan 

pemasaran online saat kajian dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 3.21. Harga Beras di Pemasaran Online   

 

Pengembangan pemasaran online untuk komoditas beras di Indonesia 

dilakukan oleh pemerintah (BUMD dan kementrian pertanian) maupun swasta. 

Beberapa pelaku pemasaran online beras diantaranya sebagai berikut: 

1. Toko Tani Indonesia Center (TTIC) 

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementrian 

Pertanian melaunching e-commerce pada Toko Tani 

Indonesia Center (TTIC) pada tanggal 22 Desember 

2017.  Sistem aplikasi tersebut diharapkan mampu 

mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memotong mata rantai 

distribusi komoditas pertanian, dimana melibatkan Gabungan Kelompok Tani 

(Gapoktan), Toko Tani Indonesia (TTI) yang ada diseluruh, dan Toko Tani 

Indonesia Center (TTIC) yang yang berperan sentral yaitu sebagai penghubung 

antara pemasok dan TTI dalam suatu sistem data informasi berbasis online.  

TTIC mengetahui kebutuhan TTI (Toko Tani Indonesia) dan sumber 

pemenuhannya yakni Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan e-

No Beras Premium Harga (Rp/kg) 

1 Beras Premium Putih 12.000 – 16.000 

4 Beras Organik Putih 15.000 – 35.000 

5 Beras Organik Merah 18.000 - 40.000 

6 Beras Organik Hitam 25.000 – 95.000 
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commerce, TTIC cukup menggerakkan Gapoktan untuk mengirim barang 

kebutuhan ke TTI, terutama pada komoditas beras, bawang dan cabai. Sementara 

untuk daging dan telur berada di industri. Dengan demikian masing-masing pihak 

bisa memanfaatkan platform tersebut untuk melakukan transaksi termasuk di 

dalamnya melakukan perencanaan kebutuhan, jumlah stock, volume transaksi, 

status pengiriman, pembayaran, serta harapan kedepannya untuk 

mengimplementasikan cashless dalam pola 

transaksi ini. 

 Laman infopasartani.com 

merupakan website yang digunakan oleh 

Toko Tani Indonesia Info harga dapat 

dilihat pada website ini. Pengembangan 

Toko Tani Indonesia saat ini sudah 

berada di luar Pulau Jawa yang mencapai 3000-an. Toko-toko di tingkat kelurahan 

juga sudah ada yang menjadi anggota Toko Tani Indonesia yang memperoleh 

pembinanaan dari Badan Ketahanan Pangan.   

 

2. PT Food Station Tjipinang Jaya 

PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai 

Badan Usaha milik Daerah bergerak dalam bidang 

distribusi, penjualan, jasa pergudangan, 

pergudangan dalam resi gudang, jasa pertokoan, 

dan pengangkutan bahan pangan (beras). 

Menjalankan fungsinya menjaga ketahanan pangan 

di wilayah DKI Jakarta dan menjadi pusat informasi 

bahan pangan di Asia Tenggara. Food Station menjalankan kegiatan bisnisnya 

berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat 

berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi (http://www. foodstation.co.id). 

 

Bisnis beras kemasan PT Food Station Tjipinang Jaya terus mengalami 

pertumbuhan. Dibandingkan tahun lalu, penjualan beras kemasan BUMD DKI 
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Jakarta ini mampu mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 97 persen. Beras 

kemasan yang dinamai Food Station ini memiliki beragam variasi. Terdapat beras 

kemasan jenis pandan wangi, Rojolele, Beras Hitam, Ketan Putih, Japonika, dan 

berbagai jenis beras kemasan lainnya. Beras kemasan yang dijual mulai dari 

kemasan 1 kg hingga 50 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Beras FS yang Dipasarkan oleh PT. Food Station Tjipinang 

Jaya 

Volume beras yang dijual untuk pasar modern per bulan sekitar 500 ton 

hingga 800 ton. Selebihnya dijual ke pasar tradisional. Tak hanya itu, Food Station 

juga dijual lewat e-commerce seperti blibli, tokopedia, lazada, alfacart, bukalapak, 

serta indoklik. Kontribusi pemasaran via e-commerce sekitar 10 persen dari total 

transaksi. 

 

3. LOFMart 

 LOFMart (Local, Organic, and 

Fresh Mart) merupakan e-commerce 

yang menyediakan komoditas pertanian 

organik. E-commerce ini diluncurkan 

secara resmi pada 22 April 

2014  (bertepatan dengan hari bumi) di 

bawah bendera PT Jejaring Hijau 

http://lofmart.com/
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Indonesia. LOFMart berdiri dalam dua sisi, non profit dan profit. Non profit dalam 

fokus untuk melakukan pembinaan petani melalui Yayasan Jejaring Lestari 

Indonesia, dan profit dalam fungsinya sebagai distributor. Untuk melakukan 

pelatihan kepada petani, LOFMart bekerjasama dengan beberapa organisasi atau 

perusahaan seperti Medco dan Price water house Coopers (PwC). 

Untuk sementara ini LOFMart baru bisa melayani konsumen di area Jakarta 

dan Tangerang. Selain menyediakan sayuran organik, LOFMart juga 

menyediakan buah-buahan organik seperti alpukat, pisang ambon, pepaya 

California, dan juga beberapa produk olahan seperti telur ayam negeri, beras, 

ayam probiotik, tempe organik, dan lainnya. Ada sekitar 80 jenis produk yang 

tersedia di toko online LOFMart. (http://lofmart.com/) 

 

4. E-commerce CV. 1001 Garut 

CV. 1001 Garut merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang 

pangan dengan fokus utama pada 

penjualan komoditas beras. CV 1001 

Garut telah berdiri sejak tahun 1975, 

lalu pada tahun 2011 membuat inovasi 

berupa liwet instan. Beberapa produk 

yang diproduksi CV 1001 Garut antara lain Liwet Instan 1001, Nasi Uduk Warna, 

dan Cireng Raosna 1001. 

Target pasar produk ini adalah kalangan masyarakat menengah ke atas. 

Mulanya, Positioning produk ini awalnya sebagai buah tangan khas garut, namun 

saat ini CV 1001 Wijaya Pratama sedang melakukan ekspansi penjualan produk 

ke pasar swalayan sehingga positioning produk ini berubah sebagai makanan 

instan dan siap saji. Produk-produk ini dapat ditemukan di Gerai 1001, di toko 

oleh-oleh yang berada di wilayah Garut, serta pada pasar-pasar swalayan (Karina, 

2015). 

Permintaan akan liwet instan semakin meningkat tiap tahunnya, maka dari 

itu CV. 1001 Garut merambah penjualannya dengan memanfaatkan platform e-

commerce yang bisa diakses melalui laman 

http://lofmart.com/
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http://www.liwetinstanseribusatu.com/. Pemanfaatan e-commerce sebagai sarana 

pemasaran menjadikan konsumen dan produsen mempermudah komunikasi 

dalam berbelanja. Konsumen dapat langsung memilih produk yang ingin dibeli 

dan dapat memeriksa ketersediaan produk tersebut. Selain itu, proses 

pembayaran menggunakan kartu kredit atau transfer juga mempermudah 

konsumen serta jasa pengiriman yang langsung dikirim ke rumah konsumen 

menjadi jasa unggulan dari pemanfaatan platform e-commerce.  

 

5. E-commerce Limakilo 

Contoh e-commerce berbasis 

agribisnis yang lain adalah Limakilo. 

Platform e-commerce Limakilo.id dikelola 

oleh PT. Limakilo Majubersama Petani 

yang berdiri sejak tahun 2015. Limakilo 

menjual produk-produk bahan pangan, 

namun produk utama dari Limakilo yaitu 

bawang merah yang berasal dari Brebes, 

Sleman, dan Bantul. 

Limakilo dapat diakses melalui (https://sales.limakilo.id/) atau dapat diunduh 

melalui smartphone dengan nama aplikasi Limakilo. Melalui aplikasi ponsel 

Limakilo, konsumen bisa membeli bawang merah dengan kemasan 5 kg yang 

didasarkan pada informasi berdasarkan penelitian PT. Limakilo Maju bersama 

Petani tentang rata-rata jumlah pemakaian bawang merah bagi konsumen dengan 

usaha katering, yaitu sebanyak 5 kg per-minggunya. 

Pemasaran Beras Online di Beberapa Negara 

Negara Jepang memiliki lebih dari 100 juta pengguna internet bahkan bisa 

meningkat tiap tahunnya, dengan begitu internet digunakan sebagai salah satu 

platform dalam memasarkan suatu produk dalam bentuk e-commerce. 

Kepopuleran smarthphone dan tablet di Jepang juga menjadi salah satu pemicu 

meningkatnya konsumsi e-commerce serta mempengaruhi penjualan bahan 

makanan berbasis internet di masa yang akan datang. Meskipun masih dalam 

masa perkembangan, penjualan bahan makanan berbasis internet semakin 

http://www.liwetinstanseribusatu.com/
https://sales.limakilo.id/
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populer diantara konsumen Jepang dikarenakan konsumen mencari alternatif lain 

dengan alasan mencari yang lebih nyaman, yaitu melalui berbelaja melalui e-

commerce. 

Hal ini menjadikan Jepang sebagai negara kedua terbesar dalam hal pasar 

e-commerce di wilayah Asia Pasifik dengan tingkat pertumbuhan sekitar 0,14%. 

Konsumen Jepang lebih cenderung melakukan transaksi belanja online untuk 

barang yang edible (dapat dikonsumsi) karena proses yang lebih mudah, seperti 

kemudahan mencari produk yang diinginkan dan dapat melihat ketersediaan 

produk tersebut. Selain itu, mudahnya dalam proses pembayaran juga menjadi 

faktor konsumen untuk menggunakan jasa e-commerce, yaitu pembayaran 

dengan menggunakan kartu kredit.  

Berikut adalah berapa contoh jenis e-commerce yang ada di Jepang, yaitu: 

 

1. Amazon Japan 

(https://www.amazon.co.jp/) 

 

2. Rakuten (https://www.rakuten.co.jp/)  

 

 

3. Yahoo (https://www.yahoo.co.jp/) 

  

 

Pengembangan teknologi informasi untuk pemasaran produk pangan dan 

pertanian di Malaysia dilakukan oleh FAMA (Federal Agricultural Marketing 

Authority), suatu badan yang dibentuk tahun 1965 dibawah Departemen 

Pertanian. Tujuannya adalah untuk supervisi, koordinasi, regulasi dan 

meningkatkan pemasaran produk pertanian di Malaysia kecuali beras, padi, 

tembakau, kakao, minyak sawit, karet dan nanas. Inisiatif yang dikembangkan 

FAMA dalam kaitannya dengan informasi ini adalah membangun portal FAMA 

(www.famaxchange.org) dan Supply Demand Virtual Information System (SDVI). 

FAMAXCHANGE bertindak sebagai one stop marketing information center di 
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sektor pangan dan pertanian; mendiseminasikan informasi yang akurat, up-to-date 

dan relevant bagi pihak yang terkait berikut trend dan harga terbaru dari berbagai 

komoditi pertanian; menjadikan website sebagai sarana pelatihan dan pendidikan 

secara online; dan memperkenalkan e-commerce bagi komoditi pertanian (Khairi 

dan Dawin, 2005). 

Tingginya penggunaan internet di Korea Selatan telah merubah pemasaran 

komoditas pertanian. Transaksi e-commerce dibidang pertanian telah mencapai 

313 juta dolar pada tahun 2002, yang difasilitasi oleh 5000 website. Penjualan 

produk pangan olahan masih menjadi yang terbesar (32%) dari seluruh penjualan 

produk pertanian, disusul oleh bunga (16%), biji-bijian (13%), dan buah (10%). 

Program Rencana Informatisasi Pedesaan (RIP) berupa peningkatan tingkat 

penyerapan Personal Computer (PC) sebesar 50%, pembangunan 300 pusat 

informasi pedesaan, pendidikan IT untuk 400.000 petani, pembangunan 10.000 

homepage untuk petani, dan lain sebagainya. 

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2018  

Pada Tahun 2018, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan 

Pangan, Kementerian Pertanian mendapatakan alokasi anggaran untuk 

pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 87,176,417,975.  Alokasi anggaran tersebut 

per kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 3.22. Alokasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2018 

No Kegiatan Pagu Awal (Rp) 
Realisasi  

(Rp) % 

A Bidang Harga 2,706,165,000 2,664,736,500 98.47 

B Bidang Distribusi 7,475,023,000 7,344,943,575 98.26 

C Bidang Cadangan 1,096,800,000 1,070,004,466 97.56 

D Pusat 75,898,429,975 75,855,838,203 99.94 

     
Jumlah 87,176,417,975 86,935,522,744 98.56 

 

Sampai akhir tahun 2018, total realisasi anggaran di Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan mencapai Rp. 86,935,522,744,- atau sebesar 98.56 persen. 
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Apabila dilihat realisasi per kegiatan, maka realisasi di: (1) Harga Pangan sebesar 

Rp 2,664,736,500,-  atau  98,47 persen; (2) Distribusi Pangan sebesar Rp 

7,344,943,575 atau 98.26  persen; (3) Cadangan Pangan sebesar Rp 

1,070,004,466 atau 97.58 persen dan (4) Pusat sebesar Rp. 75,855,838,203 atau 

99.94 persen. Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran di Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel ..7. 

Tabel 3.23. Alokasi Anggaran Setelah Pemblokiran dan Realisasi Anggaran 
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan TA.2018 

No Tolak Ukur dan Uraian Alokasi 
Realisasi 

(Rp)  (%)  

  Pengembangan Sistem Distribusi 
dan Stabilitas Harga Pangan 

87,176,417,975 86,935,522,744 99.72 

A Bidang Harga 2,706,165,000  2,664,736,500 98,47 

1 Panel Harga Pangan 2,706,165,000  2,664,736,500 98,47 

 
B Bidang Distribusi 7,475,023,000 7,344,943,575 98.26  

1 Pengembangan Toko Tani 
Indonesia/Pengembangan 
Usaha Pangan Masyarakat 

2.430.153.000 2.367.075.222 97.40  

2 Toko Tani Indonesia Center 5.044.870.000 4.977.868.353 98,67  

C Bidang Cadangan 1,096,800,000 1,070,004,466 97.58  

1 Pembinaan dan Monitoring 
Cadangan Pangan Pemerintah dan 
Masyarakat 

1,096,800,000 1,070,004,466 97.58  

D PUSAT 3,223,647,000 3,181,055,228 98.68  

1 
Pembinaan Kelembagaan 
Distribusi, Harga dan Cadangan 
Pangan 

1,912,572,000 1,886,521,533 98,64  

2 
Penyusunan Rencana Kegiatan 
Distribusi, Harga, dan Cadangan 
Pangan 

728.975.000 712.856.002 97.79  

3 
Koordinasi Pengamanan Distribusi 
dan Harga Pangan 

582,100,000 581,677,693 99.93  

4 Pembelian Gabah di Luar Kualitas 
dan Pembelian Gabah/Beras 
Dengan Fleksibilitas Oleh Perum 
Bulog Pada Tahun 2017 
Menggunakan Anggaran CSHP 
2018  

72,674,782,974 72,674,782,974 100 

 

Capaian realiasi Bidang yang ada di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

hampir rata-rata di atas 97 - 99 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan 

kegiatan di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2018 cukup 
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efisien dan efektif. Apabila dilihat berdasarkan kegiatan yang ada di masing-

masing Bidang pada Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, rata-rata semua 

kegiatan telah selesai dilaksanakan, artinya pelaksanaan berjalan efisien dan 

efektif. Berikut kegiatan masing-masing Bidang: 

1. Bidang Harga Pangan 

Bidang Harga Pangan dengan total kegiatan di tahun 2018 mencapai 

mendapat anggaran sebesar Rp. 2,706,165,000 dan seluruh kegiatan dapat 

dilaksanan dan di selesaikan dengan efektif dan efisien. Rata-rata realisasi 

anggaran per sub kegiatan sebesar Rp. 2,664,736,500 atau mencapai 98,47 

persen. 

2. Bidang Distribusi Pangan 

Bidang Distribusi Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 

7,475,023,000 dan seluruh kegiatan dapat dilaksanan dan di selesaikan 

dengan efektif dan efisien. Rata-rata realisasi anggaran per sub kegiatan 

sebesar Rp.1.492.299.452 atau mencapai 98,26 persen. 

3. Bidang Cadangan Pangan 

Bidang Cadangan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 

1,096,800,000 hampir seluruh kegiatannya dapat terlaksana dan di selesaikan 

dengan efisien dan efektif. Realisasi anggaran per sub kegiatan mencapai 

sebesar Rp. 1,070,004,466 atau 97,58 persen. 

4.  Kegiatan Pusat 

Kegiatan Pusat merupakan dukungan manajemen bagi masing-masing bidang 

di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar 

Rp 75,898,429,975 dan seluruh kegiatan dapat dilaksanan dan di selesaikan 

dengan efektif dan efisien. Rata-rata realisasi anggaran per sub kegiatan 

sebesar Rp. 75,855,838,203 atau mencapai 99.94 persen. 
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BAB IV. PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian secara keseluruhan 

berhasil. Beberapa keberhasilan yang menonjol dari pencapaian sasaran ini 

adalah : 

 

1.1 Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2018 

dikategorikan sangat berhasil (capaian CV harga pangan 152,53-854,70 

persen), dengan capaian:  

a. Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen 3,24% 

(capaian 308,64%) dan beras di tingkat konsumen 1,95% (512,82% %); 

b. Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen 7,66% 

(capaian 130,55%) dan konsumen 2,79% (358,42%); 

c. Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen 1,51% 

(662,25%) dan konsumen 1,75%  (571,43% %) 

d. Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen 

16,99% (143,33%) dan konsumen 16,39% (152,53%); 

e. Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen 20,93% 

(143,33%) dan konsumen 10,43% (287,63%); 

f. Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen 1,17% 

(854,70%); 

g. Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen 1,17% 

(854,70%%) 

1.2 Pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka pencapaian stabilitas harga 

pangan: 

a. Pada tahun 2018 telah diberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat 

sebanyak 890 gapoktan melalui 2.433 Toko Tani Indonesia untuk 

mendukung upaya stabilisasi harga gabah, cabe merah keriting dan 

bawang merah di tingkat petani dan konsumen. 

b. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi 

pasokan dan harga pangan melalui panel harga pangan sampai tahun 
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2018 telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, yaitu di 34 provinsi. 

Kegiatan panel harga dengan terus meningkat dan dapat diperoleh 

data/informasi pasokan dan harga pangan strategis baik tingkat produsen 

maupun konsumen yang lebih up date, sehingga dapat digunakan 

sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan/ kebijakan terkait 

permasalahan pangan. 

c. Rata-rata stok cadangan beras pemerintah selama 4 tahun terakhir 

mengalami peningkatan signifikan, dengan total CBP yang dikuasai 

pemerintah pada tahun 2018 sebesar 2.038.385 ton.  Sementara itu 

jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi pada Tahun 2018 di 26 

provinsi sebesar 4.123,62 ton. 

 

2. Upaya yang Dilakukan 

Upaya penguatan stabilisasi harga pangan pokok dan strategis di tingkat 

produsen dan konsumen akan terus dilakukan melalui langkah penguatan 

kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta peningkatan peran koordinatif 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam rangka meningkatkan peranserta 

dan sinergitas seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan 

strategis. 

Untuk mengelola dan menyalurkan bahan pangan ke TTI wilayah Jabodetabek 

LUPM bekerjasama dengan instansi/lembaga distribusi dan logistik serta 

mengembangkan TTI di wilayah masing-masing LUPM.  Sesuai dengan 

perkembangan teknologi digital, telah dikembangan e-commerce TTI. 

Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

Panel Harga Pangan antara lain: (a) Penyempurnaan/perbaikan software panel 

harga; (b) Penyebarluasan sosialisasi kegiatan panel harga pangan bagi 

stakeholder terkait, baik di pusat maupun daerah; (c) Peningkatan volume laporan 

dan ketepatan waktu laporan; (d) Validasi data panel yang akan dikirim oleh 

petugas enumerator; (e) Pemantauan harga komoditas spesifik tertentu sesuai 

kebutuhan/kepentingan daerah; dan (f) Meningkatkan koordinasi antara petugas 

enumerator dengan BKP daerah (provinsi) dan BKP Pusat. 

Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah 

daerah dilakukan beberapa upaya seperti: (1) Sosialisasi cadangan pangan untuk 

menyamakan persepsi dalam pelaksanaan, cadangan pangan pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat, (2) Melakukan apresiasi cadangan 
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pangan terutama untuk mendorong aparat provinsi/kabupaten/kota dalam 

pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) Berkoodinasi 

dengan pendamping kabupaten dan petugas provinsi dalam mengetahui 

perkembangan pelaksanaan cadangan pangan masyarakat maupun pemerintah. 

 

3. Rekomendasi 

1. Pembangunan data base perlu peningkatan laporan panel harga pangan dari 

mingguan menjadi harian. 

2. Pengembangan TTIC ke depan perlu penyedia system informasi berbasis e-

commerce untuk mendapatkan keakuratan informasi kebutuhan, pasokan dan 

stok bahan pangan 

3. Untuk mendukung kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, 

perlu dialokasikan anggaran 1.635 kelompok LPM (tahap pengembangan) dan 

434 kelompok LPM (tahap penumbuhan). 

 

 


