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KATA PENGANTAR
Sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan,
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. Kegiatan ini
dilakukan untuk mencapai keberhasilan Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2016,
merupakan bagian dari pelaksanaan kegatan untuk mencapai sasaran yang telah
disepakati dalam pernyataan kinerja/perjanjian antara Kepala Badan Ketahanan
Pangan dengan Menteri Pertanian.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan utama yang dibebankan kepada
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, ditempuh melalui pelaksanaan 7 kegiatan
prioritas serta kegiatan pendukungnya. Tujuh kegiatan prioritas tersebut adalah:
(1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); (2) Lumbung
Pangan Masyarakat; (3) Jumlah Pengembangan usaha pangan masyarakat yang
diberdayakan; (4) Data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi; (5) Data
dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan; (6) Laporan kajian
responsif dan antisipatif; dan (7) Kajian Distribusi Pangan.
Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2016
merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016. LAKIP disusun
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
2015-2019, serta Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) dan
Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2016. Cara
penyusunan, penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan
LAKIP ini bersifat self assessment.
Penyusunan
LAKIP
sudah
dilakukan
seoptimal
mungkin
dengan
mempertimbangkan berbagai masukan dan saran dari stakeholder terkait. Namun
demikian, untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada tahuntahun berikutnya, kami mohon masukan dan saran dari berbagai pihak.
Jakarta,
Januari 2017
Kepala Pusat
Distribusi dan Cadangan Pangan

Dr. Riwantoro
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RINGKASAN
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan (PDCP) merupakan unit kerja eselon II di
Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan,
pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: (a)
Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan
dan evaluasi distribusi pangan; (b) Pengkajian, penyusunan kebijakan,
pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi harga pangan; serta (c)
Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan
dan evaluasi cadangan pangan.
Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2016 adalah
memantapkan sistem distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan, dengan
sasaran strategis meningkatnya pemantapan distribusi pangan, stabilitas harga
pangan, dan cadangan pangan. Pencapaian sasaran tersebut, direncanakan diukur
dengan menggunakan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: (1) Jumlah
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan
sebanyak 341 gapoktan; (2) Lumbung Pangan Masyarakat diberdayakan sebanyak
54 unit; (3) Pengembangan usaha pangan masyarakat yang diberdayakan
sebanyak 500 gapoktan; (4) Data dan informasi pasokan dan harga pangan
provinsi sebanyak 34 laporan; (5) Data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan
cadangan pangan sebanyak 3 laporan; (6) Kajian Responsif dan Antisipatif
Distribusi Pangan sebanyak 1 laporan; dan (7) Kajian Distribusi Pangan sebanyak
1 laporan.
Sesuai dengan IKU diatas, realisasi capaian kinerja pada tahun 2016 mencapai
98,97 persen, terdiri dari rata-rata semua komponen kegiatan, yaitu: (1) Jumlah
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan
mencapai 94,72 persen; (2) Lumbung Pangan Masyarakat diberdayakan mencapai
99,44 persen; (3) Pengembangan usaha pangan masyarakat yang diberdayakan
mencapai 98,60 persen; (4) Data dan informasi pasokan dan harga pangan
provinsi mencapai 100 persen; (5) Data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan
cadangan pangan mencapai 100 persen; (6) Kajian Responsif dan Antisipatif
Distribusi Pangan mencapai 100 persen; dan (7) Kajian Distribusi Pangan
mencapai 100 persen.
Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016, Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 19,65 miliar. Sampai
akhir tahun 2016, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 17,28 miliar atau
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87,93 persen. Capaian output kegiatan dapat terealisasi dan maksimal. Hal ini
menunjukkan pelaksanaan kegiatan di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
dapat berjalan efektif dan efisien.
Beberapa upaya dan antisipasi yang dilakukan Pusat Distribusi dan Cadangan
Pangan dalam mengurangi masalah dan hambatan dalam pencapaian sasaran
kinerja pada tahun 2016 antara lain adalah:
1. Untuk memperkecil hambatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan
penguatan kelembagaan Gapoktan penerima dana bansos LDPM, maka secara
berjenjang dimulai dari pusat sampai daerah dilakukan: (a) Apresiasi aparat di
awal tahun kegiatan berjalan; (b) Apresiasi Gapoktan tahap kemandirian di
kuartal pertama; dan (c) Evaluasi pelaksanaan penguatan LDPM di akhir tahun;
2. Untuk memperoleh data/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat provinsi
secara tepat dan up to date dilakukan beberapa upaya, diantaranya: (a)
Sosialisasi Panel Harga Pangan untuk menyamakan persepsi tentang cara
pengumpulan data, pemilihan lokasi dan responden; (b) Berkoordinasi dengan
penanggung jawab provinsi secara rutin untuk mengingatkan enumerator dalam
pengumpulan data mingguan; dan (c) Melakukan validasi data yang dikirimkan
enumerator;
3. Untuk

mendorong

pengembangan

cadangan

pangan

masyarakat

dan

pemerintah daerah dilakukan beberapa upaya seperti: (a) Sosisialisasi
cadangan

pangan

untuk

menyamakan

persepsi

dalam

pelaksanaan

pengembangan lumbung pangan, cadangan pangan pemerintah provinsi dan
cadangan pangan pemerintah provinsi; (b) Apresiasi cadangan pangan
terutama untuk mendorong aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam
pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah; dan (c) Berkoodinasi
dengan pendamping kabupaten dan petugas provinsi dalam mengetahui
perkembangan

pelaksanaan

cadangan

pangan

masyarakat

maupun

pemerintah.
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BAB I. PENDAHULUAN

A.

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 masingmasing, 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.
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
1

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 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
2016, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016, Rencana Kerja dan Anggaran
Kelembagaan Lembaga (RKAKL) Tahun 2016, Penetapan Kinerja (PK) Badan
Ketahanan Pangan Tahun 2016, serta Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi
dan Cadangan Pangan Tahun 2016.

B.

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

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:
1. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi
distribusi pangan;
2. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi
harga pangan; dan
3. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi
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:
1. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan, dan
b. Sub Bidang Kelembagaan Distribusi Pangan.
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2. Bidang Harga Pangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Analisis Harga Pangan Produsen; dan
b. Sub Bidang Analisis Harga Pangan Konsumen.
3. 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

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019
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,
aspiratif dan inovatif dalam menyediakan hasil analisis distribusi, harga,
dan cadangan pangan”.

2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban oleh Pusat Distribusi
dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:
a. Pemantapan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka dalam rangka

mewujudkan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;
b. Peningkatan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi,

cadangan pangan dan stabilisasi harga;
c. Peningkatan kualitas pemantauan, pengkajian dan evaluasi sistem distribusi,

cadangan pangan dan stabilisasi harga;
d. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan sistem distribusi, cadangan pangan dan
stabilisasi harga;
e. Peningkatan kemampuan aparatur pusat dan aderah dalam pemantapan

sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga.

3. Tujuan
Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan periode tahun 2015-2019
adalah memantapkan sistem distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan,
dengan:
a. Memperkuat kelembagaan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga

dan penyediaan pangan;
b. Meningkatnya model pemantauan, pengkajian evaluasi sistem distribusi,

cadangan pangan dan stablisasi harga;
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c. Menyediakan data dan informasi hasil pemantauan, pengkajian dan evaluasi

untuk bahan perumusan kebijakan distribusi, harga dan cadangan pangan;
d. Meningkatnya kemampuan aparatur pusat dan daerah dalam pemantapan

sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga.
e. Mengembangkan

kelembagaan cadangan pangan
cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

dalam

pemupukan

4. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada
tahun 2015 adalah meningkatnya pemantapan distribusi, stabilisasi harga, dan
cadangan pangan, yaitu melalui:
a. Penguatan 341 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM),
b. Pemberdayaan lumbung pangan sebanyak 54 kelompok;
c. Data dan informasi pasokan dan harga pangan strategis tingkat produsen dan

konsumen dari provinsi sebanyak 34 laporan; dan
d. Penyediaan data dan informasi tentang distribusi, harga, dan cadangan
pangan strategis sebanyak 3 laporan.
e. Pengembangan 500 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat melalui 1.000 Toko

Tani Indonesia;
f. Penyediaan Kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan sebanyak 1
laporan
g. Penyediaan kajian distribusi pangan sebanyak 1 laporan
5.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan,
maka program yang akan dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan
Pangan pada tahun 2015-2019 adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan utamanya adalah
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
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015-2019 seperti pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Tahun 2015-2019
Kebijakan/
Program
Kebijakan:
Pembangunan
Ketahanan
Pangan.
Program:
Peningkatan
Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat.

Kegiatan
Utama
Pengembangan
Sistem
Distribusi dan
Stabilitas Harga
Pangan

Kegiatan
1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM)
2. Lumbung Pangan Masyarakat
3. Panel Harga Pangan Nasional dan
Pemantauan Harga dan Pasokan Harga
HBKN
4. Pemantauan Pasokan, Harga, Distribusi
dan Cadangan Pangan
5. Pengembangan Usaha Pangan
Masyarakat (PUPM)/TTI
6. Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi
Pangan
7. Kajian Distribusi Pangan

B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016
Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2016
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 2016 seperti disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2016
Sasaran Strategis
1. Meningkatnya
pemantapan
distribusi dan
harga pangan.

Indikator Kinerja
1. Jumlah kelembagaan distribusi pangan
masyarakat yang diberdayakan.
2. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan.
3. Data dan informasi pasokan dan harga pangan.
4. Informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan
pangan.
5. Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia
6. Kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan
7. Kajian distribusi pangan

Target
341 Gapoktan

54 Unit
1 pusat, 34 provinsi
Laporan
3 Laporan
500 gapoktan/1.000 unit
1 laporan
1 Laporan

Jumlah Anggaran: Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga
Pangan Tahun 2016 sebesar Rp 19.687.485.000,-
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C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016
Implementasi dari Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan
Pangan, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, yaitu
sebagai berikut:
1. Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan

sebanyak 341 gapoktan.
2. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan sebanyak 54 unit lumbung.
3. Data dan informasi pasokan dan harga pangan sebanyak 34 laporan daerah.
4. Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan 3 laporan.
5. Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sebanyak 500

gapoktan melalui 1.000 Toko Tani Indoensia.
6. Kajian responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan sebanyak 1 Laporan
7. Kajian Distribusi Pangan sebanyak 1 Laporan.

Sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
(RKA-KL) tahun 2016, pelaksanaan operasional kegiatan Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan terangkum dalam 1 (satu) kegiatan
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

utama

yaitu
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2016

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.

Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada Tahun Anggaran
2016, diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan
Pangan yaitu meningkatnya pemantapan distribusi, stabilitas harga, dan
cadangan pangan. Sasaran kegiatan diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja
utama yaitu:
1. Jumlah Lembaga Distribustri Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan;
2. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diberdayakan;
3. Jumlah Pengembangan
diberdayakan;

Usaha

Pangan

Masyarakat

(PUPM)

yang

4. Data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi;
5. Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan
6. Laporan kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan
7. Laporan kajian distribusi pangan
Capaian Kinerja dimaksud tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai
dengan pernyataan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh
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Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dengan Kepala Badan Ketahanan
Pangan. Hasil capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2016
disajikan pada Tabel 3.
Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2016 untuk 7
indikator kinerja utama dikategorikan berhasil (rata-rata 98,97 persen), dengan
rincian:
1. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang diberdayakan mencapai
94,72 persen, dengan kategori “berhasil”;
2. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan mencapai 99,44
persen, dengan kategori “berhasil”;
3. Jumlah Pengembagan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang diberdayakan
mencapai 98,60 persen dengan kategori “berhasil”
4. Data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi mencapai 100 persen
dengan kategori “berhasil”;
5. Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan mencapai 100
persen dengan kategori “berhasil”
6. Laporan kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan mencapai 100
persen dengan kategori “berhasil”
7. Laporan kajian distribusi pangan mencapai 100 persen dengan kategori
“berhasil”
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Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Tahun 2016
Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Meningkatnya
pemantapan
distribusi dan
harga pangan

1. Jumlah kelembagaan
distribusi pangan
masyarakat yang
diberdayakan.
2. Jumlah lumbung pangan
yang diberdayakan.
3. Jumlah Pengembangan
usaha pangan
masyarakat yang
diberdayakan
4. Data dan informasi
pasokan dan harga
pangan provinsi.
5. Data dan informasi
kondisi distribusi, harga,
dan cadangan pangan.
6. Laporan kajian responsif
dan antisipatif
7. Laporan kajian distribusi
pangan

341
Gapoktan

323
Gapoktan

94,72

54
Unit
500
Gapoktan

51
Unit
493
Gapoktan

99,44

34 Lokasi/
Laporan

34 Lokasi/
Laporan

100,00

3
Laporan

3
Laporan

100,00

1
Laporan
1
Laporan

1
Laporan
1
Laporan

100,00

98,60

100,00

Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2016 sebesar
98,97 persen, sedikit lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai 99,12
persen. Penurunan capaian kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh turunnya
capaian kinerja pada indikator kegiatan Jumlah kelembagaan distribusi pangan
masyarakat yang diberdayakan yaitu dari realisasi 99,42 persen pada tahun 2015
menjadi 94,72 persen pada tahun 2016.
Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2016 apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (2011-2015)
dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target
kinerja dalam Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019
dapat dilihat pada Tabel 4.
Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Tahun 2016, realisasi pemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM pada tahun
2016 adalah 94,72 persen dengan kategori ”berhasil”. Capaian tahun 2016 lebih
rendah dari capaian tahun 2015 sebesar 99,42 persen.
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Tabel 4. Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2010 - 2015
Tahun 2011
Indikator Kinerja

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Realisasi

Capaian
Kinerja
(%)

Realisasi

Capaian
Kinerja
(%)

Realisasi

Capaian
Kinerja
(%)

Realisasi

Capaian
Kinerja
(%)

Realisa
si

Capaian
Kinerja
(%)

Realisasi

Capaian
Kinerja
(%)

1. Jumlah kelembagaan
distribusi pangan
masyarakat yang
diberdayakan.

984 unit

98,4

1.237 unit

97,79

239 unit

82,3

359 unit

95,99

341 unit

99,42

323 unit

94,72

2. Jumlah lumbung
pangan yang
diberdayakan.

700 unit

100

1.037 unit

99,71

854 unit

97,94

327 unit

100

1.673
unit

97,04

54 unit

99,44

16 laporan

100

16 laporan

100

32

96,97

33

100

35
laporan

100

35

100

7

100

Utama

3. Data dan informasi
pasokan dan harga
pangan provinsi.

laporan

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

-

5. Pengembangan Usaha
Pangan
Masyarakat/Toko Tani
Indonesia

-

6. Jumlah kajian responsif
dan antisipatif distribusi
pangan

-

3

100

Laporan
-

-

3

Laporan
100

Laporan
-

-

7

100

Laporan
-

Laporan

-

-

1

100

Laporan

laporan

-

-

1

100

Laporan

3

100

Laporan
493
gapoktan

98,60

1

100

Laporan
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Kegiatan lumbung pangan yang diberdayakan pada tahun 2016 terealisasi 99,44
persen dengan kategori ”berhasil”, dimana mengalami peningkatan dibanding
capaian tahun-tahun sebelumnya sekitar 97,04. Untuk jumlah lumbung yang
diberdayakan, pencapaian realisasi kinerja tahun 2015 sama dengan rata-rata
capaian tahun 2010-2014 yang masuk kategori ”berhasil”.
Capaian kinerja kegiatan data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi
pada tahun 2016 mencapai 100 persen dengan kategori ”berhasil”, sama dengan
capaian tahun 2015. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibanding capaian tahun
2013 yang hanya mencapai 96,97 persen. Namun apabila dilihat output capaian
kinerja, pada tahun 2016 mencapai 35 laporan, sama dengan tahun 2015.
Kegiatan data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan pada
tahun 2016 terealisasi 100 persen dengan kategori ”berhasil”, sama dengan
capaian tahun 2012-2014. Apabila dilihat volume output kegiatan, capaian pada
tahun 2016 sebanyak 3 laporan sama degan volume tahun 2012 dan 2013. Hasil
evaluasi dan analisis capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
tahun 2016 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)
Pelaksanaan Kegiatan Penguatan LDPM tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan
dengan PMK No.168/PMK.05.2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, yang dilaksanakan dari
Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap
Pasca Kemandirian. Dukungan dana Bantuan Pemerintah diberikan kepada
Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan, yaitu pada Tahap
Penumbuhan sebesar Rp. 150 juta dan Tahap Pengembangan sebesar Rp. 50
juta. Untuk tahun ketiga Tahap Kemandirian, tidak diberikan dana pendampingan,
tetapi tetap dilaksanakan pembinaan, pengawalan dani pendamping dari Tim
Teknis Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Mengacu kepada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan Tahun 2016, target kelembagaan distribusi pangan
masyarakat yang diberdayakan (tahap pengembangan dan kemandirian) pada
Tahun 2016 adalah sebanyak 241 Gapoktan. Namun dalam perkembangannya,
target dalam RKT mengalami penyesuaian dengan adanya pengalokasian
kembali dana bantuan pemerintah untuk Gapoktan Tahap Penumbuhan sebanyak
100 Gapoktan, sehingga target menjadi 341 Gapoktan, terdiri dari 100 Gapoktan
Tahap Penumbuhan, 203 Gapoktan Tahap Pengembangan dan 38 Gapoktan
Tahap Kemandirian.
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Realisasi pemberdayaan Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan pada tahun
2016 adalah 323 Gapoktan atau mencapai 94,72 persen dari target 341
Gapoktan. Jika ditinjau per tahapnya, realisasi Tahap Penumbuhan Gapoktan
adalah 98 Gapoktan atau 98 persen dari target 100 Gapoktan, realisasi
pemberdayaan untuk Tahap Pengembangan adalah 189 Gapoktan atau 92,61
persen dari target 203 Gapoktan, dan untuk Tahap Kemandirian terealisasi 36
Gapoktan atau 94,73 persen dari target 38 Gapoktan. Provinsi yang melakukan
revisi yaitu pada tahap Penumbuhan provinsi yang melakukan revisi adalah
Kalimantan Selatan 1 Gapoktan dan Kalimantan Tengah. Sedangkan tahap
Pengembangan provinsi yang melakukan revisi adalah Provinsi Sumatera Barat 3
Gapoktan, Riau 1 Gapoktan, Lampung 1 Gapoktan, Jawa Timur 5 Gapoktan,
Nusa Tenggara Barat 1 Gapoktan, Kalimantan Selatan 2 Gapoktan dan Sulawesi
Utara 1 Gapoktan.
Gapoktan Tahap Penumbuhan seluruhnya sudah mencairkan dana Bantuan
Pemerintah yang dialokasikan senilai Rp 150 juta. Sesuai pedoman kegiatan,
dana Bantuan Pemerintah tersebut digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi
gudang, modal pembelian gabah/jagung bagi kegiatan distribusi pangan dan
penyediaan cadangan pangan. Realisasi dana Bantuan Pemrintah Penguatan
LDPM Tahap Penumbuhan mencapai 98 persen, yaitu tersalur kepada 98
Gapoktan.
Gapoktan Tahap Pengembangan yang ditargetkan sejumlah 203 Gapoktan.
Realisasi pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk tahap pengembangan
tersalur sebanyak 189 Gapoktan atau 93,10 persen. Provinsi yang tidak mencapai
100 persen dalam pencairan dana bantuan pemerintah Tahap Pengembangan
adalah Provinsi Sumatera Barat 3 Gapoktan, Riau 1 Gapoktan, Lampung 1
Gapoktan, Jawa Timur 5 Gapoktan, Nusa Tenggara Barat 1 Gapoktan,
Kalimantan Selatan 2 Gapoktan dan Sulawesi Utara 1 Gapoktan.
Gapoktan Tahap Kemandirian pada Tahun 2016 target sebanyak 38 Gapoktan,
terealisasi sebanyak 36 Gapoktan atau 94,73 persen. Gapoktan pada tahap
kemandirian tidak mendapatkan tambahanan Bantuan Pemerintah dan
pendampingan, hanya dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina Provinsi, dan Tim
Teknis Kabupaten.
Berdasarkan Pedoman Kegiatan Penguatan LDPM 2016, setiap Gapoktan
pelaksana kegiatan Penguatan LDPM pada tahun kedua akan dinilai kelayakan
dan kesiapannya oleh Tim Pembina Provinsi untuk melaksanakan Tahap
Pengembangan dan menerima dana Bantuan Pemerintah tahap pengembangan.
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Gapoktan tahap pengembangan yang tidak terealisasi pencairan dana Bantuan
Pemerintahnya karena dinilai belum memenuhi seluruh kriteria yang
dipersyaratkan, sebagai berikut:
a. Gapoktan belum memenuhi 2 kali putaran modal hingga verifikasi
dilaksanakan. Perputaran modal ini antara lain sebagai tolak ukur kinerja
Gapoktan dalam menyerap gabah dan beras yang diproduksi anggotanya.
b. Kinerja Gapoktan tidak maksimal dalam menjalankan pengembangan usaha
dan dalam mencari peluang kemitraan pemasaran sehingga menghadapi
hambatan untuk meningkatkan volume pemasaran berasnya.
Empat Belas Gapoktan Tahap Pengembangan tersebut diatas selanjutnya dibina
kembali oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten sehingga pada
tahun selanjutnya dapat kembali dinilai kelayakannya dan dipertimbangkan
kembali untuk mendapatkan dana Bantuan Pemerinrah Tahap Pengembangan.
Sebaran Gapoktan dan jumlah Bansos yang dialokasikan dan pencairan dana
Bansos untuk kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 dapat dilihat secara rinci
pada Tabel 5.
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Tabel 5. Realisasi Penyaluran Dana Bansos Penguatan-LDPM Tahap
Penumbuhan dan Tahap Pengembangan Tahun 2016
Tahap Penumbuhan
Alokasi Realisasi
%
1 Aceh
3
3
100
2 Sumut
4
4
100
3 Sumbar
5
5
100
4 Riau
3
3
100
5 Kepri
0
0
100
6 Jambi
2
2
100
7 Bengkulu
2
2
100
8 Sumsel
5
5
100
9 Lampung
7
7
100
10 Banten
5
5
100
11 DIY
3
3
100
12 Jabar
6
6
100
13 Jateng
6
6
100
14 Jatim
6
6
100
15 Bali
2
2
100
16 NTB
2
2
100
17 NTT
2
2
100
18 Kalbar
4
4
100
19 Kalsel
4
3
75
20 Kalteng
3
2
66,7
21 Sulsel
7
7
100
22 Sulbar
2
2
100
23 Sulteng
4
4
100
24 Sultra
4
4
100
25 Sulut
3
3
100
26 Gorontalo
2
2
100
27 Maluku
4
4
100
Jumlah
100
98
98,00

No

Provinsi

Tahap Pengembangan
Alokasi Realisasi
%
7
7
100
7
7
100
8
5
63
4
3
75
2
2
100
3
3
100
3
3
100
12
12
100
11
10
91
8
8
100
6
6
100
23
23
100
23
23
100
19
14
74
2
2
100
7
6
86
6
6
100
8
8
100
7
5
71
0
0
100
17
17
100
2
2
100
6
6
100
3
3
100
5
4
80
4
4
100
0
0
100
203
189
93,10

Realisasi pemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM Tahun 2016 mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi pencairan dana bantuan pemerintah
Penguatan LDPM Tahun 2015 mencapai 99,42%, sementara Tahun 2016
sebesar 95,30 %.
Jika ditinjau dari jumlah sasaran penguatan LDPM, jumlah Gapoktan pelaksana
kegiatan Penguatan LDPM yang ditumbuhkan pada tahun 2016 menurun dari
tahun 2015, yaitu dari 203 Gapoktan tahun 2015 menjadi 100 Gapoktan.
Penurunan jumlah Gapoktan pada tahun 2016 disebabkan adanya refocusing
anggaran tahun 2016.
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Tabel 6. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Tahun 2014-2016
Tahapan

Tahun 2014
Target Real.

Tahun 2015
%

Target Real.

Tahun 2016
%

Target

Real.

%

Penumbuhan

38

38

100

203

203

100

100

98

98,00

Pengembang

117

102

87,12

38

36

94,7

203

189

93,10

Kemandirian

219

210

95,89

102

102

100

38

36

94,73

Total

155

140

90,32

241

239

99,17

341

323

94,72

an

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dan keberhasilan yang

telah dicapai pada periode tahun 2010-2016 pelaksanaan kegiatan PenguatanLDPM seperti disajikan pada Tabel 7.
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Tabel 7. Perkembangan Sasaran Penguatan-LDPM Periode 2010-2015
Tahapan

Tahun
2013
2014

2010

2011

2012

Penumbuhan

204

235

281

75

38

203

100

1.136

Pengembangan

545

237

235

281

117

38

203

1.656

0

512

220

224

210

102

38

1.304

749

984

736

580

365

343

341

Kemandirian
Jumlah

2015 2016 TOTAL

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Keterangan: Badan Ketahanan Pangan tidak lagi mendukung pendanaan APBN untuk
pembinaan tahap Pasca Kemandirian, selanjutnya dibina oleh provinsi dan
kabupatan/kota melalui APBD

Perkembangan pelaksanaan Penguatan LDPM tahap penumbuhan yang
merupakan tahun pertama dalam penerimaan bansos LDPM dengan Bantuan
Pemerintah LDPM sebesar Rp. 150 juta telah direalisasikan rata-rata 98 persen.
Tahap pengembangan merupakan tahapan tahun kedua dalam pelaksanaan
kegiatan bansos LDPM yang telah memenuhi persayaratan tahap
pengembangan, maka dapat dicairkan bansos LDPM tahap pengembangan
sebesar Rp. 50 juta, dan telah terealisasi rata-rata 93,10 persen. Hal ini
dikarenakan masih ada gapoktan penumbuhan yang belum memenuh
persayaratan sehingga masih ada gapoktan penumbuhan yang belum dapat
mencairkan dana LDPM tahap pengembangan, dan masih dilakukan pembinaan,
pengawalan, dan pendampingan dari aparat kabupaten, propinsi, dan
pendamping. Sedangkan pada tahap kemandirian yang merupakan tahapan
tahun ketiga tidak difasilitasi lagi untuk pendampingan oleh pendamping
gapoktan, tetapi dilakukan pembinaan, pengawalan, pengawasan oleh aparat
kabupaten dan propinsi.
Pada Tahap Pengembangan ada peningkatan realisasi pencairan Bantuan
Pemerintah LDPM disebabkan adanya bansos luncuran untuk tahun berikutnya
pada tahun 2014, sehingga realisasinya melebihan dari target tahap penumbuhan
tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 pencairan bansos LDPM penumbuhan
sebanyak 75 gapoktan, dan pada tahun 2014 target pencairan bansos tahap
pengembangan sebesar 117 gapoktan karena adanya gapoktan luncuran tahun
sebelumnya dari tahap penumbuhan yang telah dibina dan dapat memenuhi
persayaratan masuk tahap pengembangan.
Perkambangan target dan realisasi bansos LDPM tahap penumbuhan,
pengembangan, kemandirian, dan pasca mandiri selama tahun 2010-2016 terlihat
pada Tabel 8.
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Tabel 8. Perkambangan Bansos LDPM Tahap Penumbuhan, Pengembangan,
Kemandirian, dan Pasca Mandiri Tahun 2010-2016

Tahun

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

Target (Gapoktan)
Tahap
Tahap
Tahap
Penu
Pengem Keman
mbuh
-bangan -dirian
an
546
0
0
204
545
0
235
237
512
281
235
220
75
281
224
38
117
219
203
38
102
100
203
38
1.682
1.656
1.315

Keterangan:
Th. 2009 :
Th. 2010
Th. 2011

:
:

Th. 2012
Th. 2013

:
:

Th. 2014

:

Th.2015
Th.2016

:
:

Realisasi (Gapoktan)
Tahap
Tahap
Tahap
Penu
Penge
Keman
mm-dirian
buhan bangan
545
0
0
204
512
0
235
220
512
281
224
220
74
210
224
38
102
210
203
36
102
98
189
36
1.678
1.502
1.304

Persentase (%)
Tahap
Penum
-buhan

Tahap
Pengem
-bangan

Tahap
Kemandirian

99,82
100,00
100,00
100,00
98,67
100,00
100,00
98,00
99,76

0
93,94
92,83
95,32
74,73
87,18
94,74
92,61
90,64

0
0
100,00
100,00
100,00
95,89
100,00
94,73
99,16

1 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke kas negara (5461=545).
33 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas negara.
33 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2010
(204+33=237).
17 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas negara.
1 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke kas negara, 56
Gapoktan Tahap Pengembangan ada penghematan dan 15
gapoktan tidak lulus tahap pengembangan dan kembali ke kas
negara
43 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2012
(74+43)=117).
2 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas Negara.
2 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke Kas Negara dan 14
Gapoktan tidak lulus Tahap Pengembangan

Tahap Penumbuhan pada tahun 2016 dilaksanakan di 26 (dua puluh enam)
provinsi dengan mempersiapkan dan/atau menumbuhkan 100 (dua ratus tiga)
Gapoktan, Tahap Pengembangan di 25 (dua puluh lima) provinsi untuk
mengembangkan 203 (dua ratus tiga) Gapoktan, dan Tahap Kemandirian di 8
(delapan) provinsi untuk memberdayakan 36 (tiga puluh enam) Gapoktan.

2. Jumlah Lumbung Pangan yang Diberdayakan
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat yang
dibiayai melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu
Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, daan Tahap Kemandirian. Tahap
18

Penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Tahap Pengembangan
mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan
pangan, sedangkan Tahap Kemandirian mencakup penguatan modal untuk
pengembangan usaha kelompok. Alokasi bansos Tahap Pengembangan sebesar
20 juta untuk pengisian cadangan pangan, dan Tahap Kemandirian sebesar 20
juta untuk pengembangan usaha.
Pada tahun 2016, kegiatan pengembangan cadangan pangan melalui DAK
Bidang Pertanian Tahun 2016 terdiri dari Tahap Penumbuhan dan Tahap
Pengembangan. Untuk Tahap Penumbuhan telah dibangun Lumbung Pangan
sebanyak 434 unit. Tahap Pengembangan dilaksanakan di 4 provinsi dengan
target sebanyak 54 kelompok. Gambaran data tersebut dapat dilihat pada Tabel
9.
Tabel 9. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung
Pangan Masyarakat Tahun 2009 – 2016
Tahapan
Penumbuhan

2009

2010

TAHUN (Jumlah Kelompok)
2011
2012
2013
2014

276

690

681

9

838

2016

0

434

1630

54

94

0

887

Pengembangan
275

2015

425

620

247

94

275

408

607

233

Kemandirian
Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Terhitung sampai dengan 31 Desember 2016, dana bansos Kegiatan
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat tahun 2016 yang dialokasikan
sebesar Rp 2,16 Milyar telah terealisasi sebesar Rp 2,04 Milyar atau sebesar
94,44 persen. Realisasi dana bansos tersebut merupakan pencairan di Tahap
Pengembangan untuk 51 kelompok dari total target 54 kelompok. Adapun secara
rinci dapat dilihat pada Tabel 10
Tabel 10. Rincian Realisasi Pencairan Bansos Tahun 2016
1

No

Provinsi
Aceh

Target
5

Realisasi
5

%
100

2

Sumatera Utara

8

7

87,5

3
4

Lampung
Papua

40
1

38
1

95,00
100,00

TOTAL

54

51

94,44

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan.
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3. 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 2016 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 2016 merupakan kelanjutan dari kegiatan
panel tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Pada tahun
2016, jumlah lokasi kegiatan sebanyak 514 kabupaten/kota di 34 provinsi dengan
enumerator sebanyak 979 orang. Pentingnya kegiatan Panel Harga Pangan yang
memonitor perkembangan harga dan pasokan pangan strategis, baik di tingkat
produsen (petani) maupun konsumen (masyarakat) sehingga dengan dukungan
pendanaan dapat dialokasikan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.
Pada Tahun 2016, pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan ditargetkan di 34
provinsi. Dari target tersebut, terealisasi 100 persen sehingga dapat dikatakan
pencapaian kinerja Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi tersebut
dikategorikan berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, terealisasi 100
persen baik jumlah kabupaten/kota maupun jumlah enumerator. Rincian
pelaksanaan kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan
Provinsi Tahun 2010-2016 seperti terlihat pada Tabel 11.
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Tabel 11. Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga
Pangan Provinsi Tahun 2010-2016
Tahun

Jumlah Provinsi Pelaksana

Jumlah Kab/Kota Pelaksana

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

2010

12

11

91,67

60

60

100,00

2011

16

16

100,00

78

78

100,00

2012

16

16

100,00

140

140

100,00

2013

33

32

96,97

258

262

101,55

2014

33

33

100,00

267

308

115,36

2015

34

34

100,00

270

514

190,37

2016

34

34

100,00

514

514

100,00

23,77

25,27

48,13

46,85

Pertb/th (%)

Secara rinci, perkembangan lokasi dan jumlah petugas enumerator kegiatan
Panel Harga Pangan pada Tahun 2014-2016 seperti terlihat pada Tabel 13.
Output dari pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2016 yaitu:
a. Laporan Panel Harga Pangan Tahun 2016 di pusat sebanyak 1 laporan.
b. Panduan Teknis Panel Harga Pangan Tahun 2016 sebanyak 1 paket.
c. Modul Panel Harga Pangan Tahun 2016 sebanyak 1 paket.
d. Database harga dan pasokan pangan strategis online yang bisa diakses
masyarakat
dengan
website
http://panelhargabkp.pertanian.go.id,
menampilkan data dan informasi dari 34 provinsi sebanyak 1 paket.
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Tabel 12. Lokasi dan Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga
Pangan Tahun 2014-2016

Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Kab/Kota Enumerator Kab/Kota Enumerator Kab/Kota Enumerator
1 Banten
6
15
8
19
8
19
2 Jawa Barat
20
47
27
61
27
61
3 Jawa Tengah
15
35
35
75
35
75
4 DI Yogyakarta
5
14
5
14
5
14
5 Jawa Timur
17
45
38
87
38
87
6 Sumatera Utara
14
31
33
69
33
69
7 Sumatera Barat
10
25
19
43
19
43
8 Riau
10
11
12
15
12
15
9 Lampung
11
25
15
33
15
33
10 Kalimantan Barat
6
13
14
29
14
29
11 Kalimantan Selatan
11
28
13
32
13
32
12 Sulawesi Utara
7
14
15
30
15
30
13 Sulawesi Selatan
16
39
24
55
24
55
14 NTB
10
24
10
24
10
24
15 NTT
10
11
22
23
22
23
16 Maluku
9
10
11
12
11
12
17 Aceh
9
20
23
48
23
48
18 Kepulauan Riau
4
5
7
5
7
5
19 Bengkulu
6
11
10
19
10
19
20 Jambi
6
13
11
23
11
23
21 Sumatera Selatan
7
18
17
38
17
38
22 Bangka Belitung
4
5
7
11
7
11
23 DKI Jakarta
5
6
6
8
6
8
24 Kalimantan Tengah
6
13
14
29
14
29
25 Kalimantan Timur
6
7
10
11
10
11
26 Sulawesi Tenggara
5
10
17
34
17
34
27 Sulawesi Barat
5
6
6
8
6
8
28 Sulawesi Tengah
6
11
13
25
13
25
29 Gorontalo
5
15
6
17
6
17
30 Bali
4
9
9
19
9
19
31 Maluku Utara
6
7
10
11
10
11
32 Papua Barat
3
4
13
14
13
14
33 Papua
3
6
29
32
29
32
34 Kalimantan Utara
0
0
5
6
5
6
Total
267
553
514
979
514
979
Pertbh/th (%)
92,51
77,03
0,00
0,00

No

Provinsi

Sumber: Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, 2016
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4. Laporan Kondisi Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan
Laporan kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan merupakan salah satu
indikator kinerja utama tahun 2016 yang berjumlah 3 (tiga) laporan. Laporan ini
merupakan laporan akhir tahun dari 3 (tiga) Bidang (Eselon III) yang ada di Pusat
Distribusi dan Cadangan Pangan. Hasil pencapaian kinerjanya mencapai 100
persen dari target (3 laporan), yaitu: (a) Analisis Distribusi Pangan, (b) Analisis
Harga Pangan dan (c) Analisi Cadangan Pangan. Capaian tahun 2016 sebesar
100 persen sama dengan capaian tahun 2015. Pengukuran capaian indikator
kinerja utama, yaitu laporan kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan
secara rinci sebagai berikut:
4.1. Laporan Analisis Distribusi Pangan
Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh petani hingga saat ini adalah harga
gabah/beras dan jagung berfluktuasi yang disebabkan pola produksi yang
mengikuti musim. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra,
produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi sehingga harga cenderung
turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat
pasokan berkurang harga cenderung meningkat sehingga dapat memberatkan
konsumen.
Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompoktani, dan/atau
gabungan kelompok tani (Gapoktan)
dan/atau jagung

terhadap jatuhnya harga gabah, beras

di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan,

pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq. Badan Ketahanan Pangan
melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
(Penguatan-LDPM).
Pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dilakukan dalam 3 tahap yaitu Tahap
Penumbuhan (tahun pertama), Tahap Pengembangan (tahun kedua), dan Tahap
Kemandirian (tahun ketiga). Setelah memasuki Tahap Kemandirian, Gapoktan
diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi di pedesaan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan petani sehingga ketahanan pangan di tingkat rumah
tangga petani dapat terwujud. Selain dapat memberikan jaminan pemasaran bagi
petani, keberadaan Gapoktan diharapkan juga dapat berperan lebih luas dalam
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upaya stabilisasi harga pangan masyarakat antara lain melalui kegiatan
Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.
Penilaian terhadap tingkat keberhasilan Gapoktan perlu dilakukan untuk
memperoleh gambaran kondisi Gapoktan pada tahap kemandirian dan pasca
kemandirian serta kesiapan Gapoktan untuk berperan lebih luas dalam upaya
stabilisasi harga pangan dan pasokan baik di tingkat produsen maupun
konsumen.

Pengklasifikasian

tingkat

keberhasilan

Gapoktan

dilaksanakan

berdasarkan indikator kelembagaan, manajerial Gapoktan secara keseluruhan
serta pelaksanaan kegiatan pada unit usaha distribusi, dan/atau pemasaran,
dan/atau pengolahan hasil serta unit cadangan pangan.
Tujuan dan keluaran yang diharapkan dari kajian ini adalah; 1) Menentukan
indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Gapoktan; 2)
Melakukan penilaian dan pengelompokan Gapoktan sesuai dengan kriteria
keberhasilan;

dan

3)

Merumuskan

rekomendasi

untuk

tindak

lanjut

pengembangan program Penguatan-LDPM dalam rangka stabilisasai harga dan
pasokan pangan.
Data yang dikumpulkan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner
dengan pihak Gapoktan dan mitranya. Selain wawancara langsung, data primer
juga diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan data primer
dilaksanakan secara sensus, yaitu dari seluruh Gapoktan yang memperoleh
kegiatan program penguatan-LDPM sejak tahun 2012-2014 yaitu sejumlah 233
gapoktan. Analisis data pada kajian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: Analisis
Deskriptif dan Analisis Kuantitatif dengan menggunakan metode ekonometrika
yaitu metode Analisis Komponen Utama atau Principle Component Analysis
(PCA). Pengolahan dan analisis data dilakukan terkait dengan kinerja Gapoktan
pada kedua aspek yang melekat dengan keberadaan Gapoktan yaitu aspek
organisasi dan aspek bisnis. Hasil analisis terhadap kedua aspek digunakan untuk
menentukan Tipologi Gapoktan dan Indeks Kinerja Gapoktan.
Pada penelitian ini data dikelompokkan menjadi data variabel bisnis dan data
variabel organisasi. Data variabel bisnis mencakup satu kelompok variabel,
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sedangkan variabel organisasi mencakup tiga kelompok variable, yaitu; (1)
Kelompok Variabel Sumber Daya Manusia (SDM) Gapoktan, (2) Kelompok
Variabel Tata Kelola Organisasi, dan (3) Kelompok Variabel Dinamika Organisasi.
Seberapa jauh sebuah variabel berpengaruh dalam menentukan keberhasilan
Gapoktan dapat diindikasikan dari besaran vektor ciri masing-masing variable
dalam setiap kelompok variabel tersebut.
Hasil analisis PCA berupa 3 kelompok variabel organisasi dan 1 kelompok
variabel bisnis digabungkan menjadi satu indeks bisnis dan satu indeks
organisasi. Kedua indeks itu kemudian diplot menjadi sistem kuadran, yang dapat
menggambarkan posisi pencaran relatif dari 233 Gapoktan responden. Kuadran-I
mengungkapkan nama-nama Gapoktan yang memiliki kinerja bisnis dan kinerja
organisasi yang relatif baik. Kuadran-II menggambarkan Gapoktan dengan kinerja
bisnis yang baik namun kinerja organisasinya kurang baik. Kuadran-III
menggambarkan Gapoktan dengan kinerja bisnis dan organisasinya yang realtif
kurang baik. Sedangkan Kuadran-IV menggambarkan Gapoktan dengan kinerja
organisasi yang baik namun kinerja bisnis yang kurang baik. Hasil pengolahan
data menempatkan 48 Gapoktan (20,6%) pada Kuadran-I, 68 Gapoktan (29,2%)
pada Kuadran-II, 50 Gapoktan (21,5%) pada Kuadran-III, dan

67 Gapoktan

(28,8%) pada Kuadran-IV.
Indeks Kinerja Gapoktan (Gapoktan Performance Index) merupakan indeks yang
menggambarkan kinerja Gapoktan dari aspek organisasi dan aspek bisnis.
Berdasarkan re-indeks terhadap indeks organisasi dan bisnis, dapat diketahui 10
Gapoktan terbaik dengan nilai GPI tertinggi. Provinsi Jawa Barat menempatkan
dua Gapoktannya diantara 10 Gapoktan terbaik tersebut, yaitu pada peringkat
pertama dan ke-9. Sementara ada masing-masing 3 Gapoktan yang berlokasi di
Provinsi Nusa Tenggara Barat (yaitu urutan ke-3, ke-5 dan ke-7) dan Provinsi
Lampung (yaitu urutan ke-6, ke-8 dan ke-10. Adapun 2 Gapoktan tersisa berasal
dari Provinsi Kalimantan Selatan (urutan ke-2) dan Provinsi Sulawesi Selatan
(urutan ke-4).
Informasi mengenai ranking GPI dapat menjadi panduan bagi Badan Ketahanan
Pangan di daerah, Ketua Gapoktan dan Pendamping Gapoktan untuk mengetahui
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tolak

ukur

kesuksesan

relatif

dari

pencapaian

kinerja

suatu

Gapoktan

dibandingkan dengan Gapoktan lainnya. GPI dapat dihitung kembali secara
periodik sebagai bentuk evaluasi kinerja Gapoktan.
Strategi yang digunakan dalam pengembangan kinerja Gapoktan P-LDPM adalah
strategi patok duga (benchmark), dimana merupakan proses pembelajaran dari
Gapoktan yang memiliki kinerja yang lebih baik (learning from the best). Pada
laporan ini dijelaskan bagaimana strategi untuk meningkatkan kinerja Gapoktan di
tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat (25 Gapoktan), Provinsi Lampung (27
Gapoktan) dan Provinsi Sulawesi Selatan (19 Gapoktan). Pengambilan contoh ini
semata didasarkan pada jumlah Gapoktan yang relatif banyak pada ketiga
provinsi tersebut dibandingkan provinsi-provinsi lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa implikasi kebijakan
sebagai berikut:
1. Evaluasi kinerja Gapoktan P-LDPM menjadi penting dilakukan secara berkala
sebagai masukan penting bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah, bagi
pengurus Gapoktan serta anggota Gapoktan. Hasil evaluasi ini dibutuhkan
sebagai dasar menyusun strategi dan program peningkatan kinerja Gapoktan.
2. BKP Pusat perlu membangun sistem pendataan yang komprehensif dan
objektif yang dapat dijadikan panduan dalam mengevaluasi kinerja Gapoktan
P–LDPM secara nasional, baik pada saat Gapoktan tersebut masih dalam
sistem pembinaan (dalam waktu tiga tahun) atau setelah kurun waktu tersebut.
Sehubungan dengan itu, BKP Pusat perlu menyusun roadmap sistem
pendataan dan evaluasi kinerja Gapoktan P-LDPM paling tidak untuk kurun
waktu lima tahun.
3. Penelitian ini membangun pondasi sistem pendataan dan evaluasi kinerja
Gapoktan secara komprehensif dan objektif. Hasil penelitian telah dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja Gapoktan maupun
pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu
disempurnakan pada kegiatan pendataan selanjutnya yang mencakup: 1)
kendala partisipasi daerah; 2) kendala partisipasi Gapoktan; dan 3) kendala
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kualitas ketersedaiaan data. Berbagai kendala ini dapat diatasi dengan baik
jika BKP mampu mengembangkan sistem on-line dalam proses pendataan.
4. Terdapat tiga hasil utama dari penelitian ini, yaitu: 1) Indikator keberhasilan
Gapoktan P-LDPM; 2) Tipologi Gapoktan P-LDPM yang terbagi dalam empat
kuadran; dan 3) Indeks Kinerja Gapoktan (GPI). Ketiga informasi ini dapat
menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan program peningkatan kinerja
Gapoktan P-LDPM di daerah.
5. Informasi terkait dengan Gapoktan pada Kuadran-I menjadi sangat penting
terkait dengan upaya memperkuat organisasi dan sistem distribusi pangan dan
cadangan pangan di daerah. Gapoktan Kuadran-I ini dapat memainkan peran
penting sebagai rujukan (reference) dan sekaligus sebagai pemain utama (play
maker)

penguatan

struktur

kelembagaan

Gapoktan

P-LDPM

dalam

peningkatan peran distribusi dan cadangan pangan di daerah. Untuk itu perlu
dirumuskan program pengembangan lanjutan bagi Gapoktan Kuadran-I (The
Second Stage Development Program) baik oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah yang sekaligus untuk menyiapkan Gapoktan Kuadran-I
untuk berperan dalam berbagai program BKP lainnya seperti Pengembangan
Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI).

BKP

Daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait baik di tingkat
provinsi maupun kabupaten dalam rangka menguatkan peran Gapoktan
Kuadran-I tersebut.

4.2. Laporan Analisis Harga Pangan
4.3. Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen
Kegiatan analisis harga pangan tingkat produsen difokuskan untuk mengetahui
perkembangan harga pangan strategis di tingkat produsen serta analisa usahatani
melalui pemantauan dan pengumpulan data yang dilakukan khususnya di provinsi
sentra produksi. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer maupun
sekunder. Pada tahun 2016 pemantauan harga difokuskan terhadap 9 komoditas
strategis, yaitu padi (gabah/beras), jagung, kedelai, cabe merah, bawang merah,
daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Sedangkan analisa usahatani
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difokuskan pada komoditas padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah,
dan sapi potong.
Harga pangan tingkat produsen sangat dominan dipengaruhi oleh kondisi
ketersediaan dan harga faktor produksi yang menyebabkan terjadinya perubahan
nilai tambah. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, harga pangan tingkat
produsen berpengaruh besar terhadap pendapatan petani, untuk dapat
memproduksi bahan pangan secara berkelanjutan dengan tingkat kualitas
tertentu. Oleh karena itu stabilitas harga pangan tingkat produsen yang
menguntungkan dipandang sebagai prasyarat yang harus dipenuhi dalam upaya
peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani.
Harga pangan tingkat produsen perlu diupayakan pada tingkatan harga yang
wajar, agar dapat memberikan keuntungan yang wajar bagi petani/peternak dan
tidak menyebabkan terjadinya tingkat harga yang memberatkan konsumen.
Tingkatan harga yang wajar tersebut perlu dijaga dan dikendalikan secara terus
menerus pada tingkat harga yang menguntungkan bagi petani/peternak produsen
maupun bagi masyarakat konsumen, melalui intervensi terhadap mekanisme
pasar agar mempunyai dampak terhadap peningkatan ketahanan pangan.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga pangan tingkat produsen terdiri
dari berbagai aspek, yaitu yang berkaitan dengan efisiensi teknis, kebijakan
pemerintah, dan jumlah dan efisiensi input produksi. Faktor yang berkaitan
dengan aspek teknis dapat diartikan sebagai efisiensi input sarana produksi dalam
usahatani. Faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada
sistem produksi dan mekanisme pasar seperti subsidi harga, kebijakan Harga
Pembelian Pemerintah/HPP, subsidi faktor produksi dan harga barang.
Sedangkan efisensi input produksi berkaitan dengan jumlah dan nilai input
produksi.
Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang
Pangan, bahwa
Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan
Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan
Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi
masyarakat. Pada Pasal 55, dinyatakan bahwa untuk menjaga stabilisasi pasokan
dan harga pangan, Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan
harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan
harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
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Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen
terhadap Pangan Pokok.
Sejalan dengan kondisi tersebut, kegiatan pemantauan dan analisis harga
ditingkat produsen perlu dilakukan sebagai salah satu kegiatan untuk melihat
kondisi harga di wilayah sentra produksi dan untuk mendukung bahan masukan
perumusan kebijakan stabilisasi pangan. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat
mendorong laju transmisi informasi harga yang seimbang antara konsumen,
pelaku pasar dan pelaku usahatani atau petani produsen. Dengan demikian
diharapkan akan terjadi kesimbangan harga yang lebih proporsional saling
menguntungkan antara di tingkat produsen dan konsumen.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kegiatan analisis harga pangan tingkat
produsen perlu dilakukan sebagai salah satu kegiatan untuk melihat kondisi harga
di wilayah sentra produksi dan untuk mendukung bahan masukan perumusan
kebijakan stabilisasi pangan. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong
laju transmisi informasi harga yang seimbang antara konsumen, pelaku pasar dan
pelaku usahatani atau petani produsen. Dengan demikian diharapkan akan terjadi
kesimbangan harga yang lebih proporsional saling menguntungkan antara di
tingkat produsen dan konsumen.
Perkembangan harga pangan strategis tingkat produsen pada tahun 2016 untuk
beberapa komoditas strategis secara umum dapat dikatakan stabil seperti terlihat
pada Tabel 16 dan Tabel 17. Berdasarkan data BPS, rata-rata harga gabah baik
gabah kering panen (GKP) tingkat petani turun1,53 persen sedangkan gabah
kering giling (GKG) naik 3,35 persen dibanding harga tahun 2015. Begitu juga
harga beras medium tingkat penggilingan pada tahu 2016 naik sekitar 1,65 persen
disbanding tahun 2015. Namun apabila dilihat tingkat stabilitasnya, harga GKP
kurang stabil (CV > 5 persen), sedang harga GKG dan beras medium relative
stabil (CV < 5 persen). Begitu juga apabila dilihat peningkatan harga bulanan
selama setahun, pertumbuhan pada tahun 2016 mengalami penurunan baik
gabah (GKP dan GKG) maupun beras 0,39-0,97 persen seperti terlihat pada
Tabel 13.
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Tabel 13. Kondisi Harga Gabah dan Beras Tingkat Produsen
Tahun 2015-2016
Bulan
GKP
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Ju
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Harga Rerata (Rp/Kg)
Harga Max (Rp/Kg)
Harga Min (Rp/Kg)
Pertb/bl (%)

5.028
4.923
4.500
4.107
4.428
4.442
4.444
4.595
4.765
4.905
5.070
5.118
4.694
5.118
4.107
0,28

CV (%)

6,81

Tahun 2015
GKG
Beras
Medium
5.528
9.222
5.459
9.252
5.352
9.298
4.920
8.598
4.976
8.520
5.322
8.606
5.331
8.648
5.356
8.741
5.450
8.940
5.457
8.961
5.629
9.272
5.748
9.451
5.377
8.959
5.748
9.451
4.920
8.520
0,42
0,26
4,41

3,69

GKP
5.206
5.211
4.703
4.262
4.440
4.501
4.376
4.480
4.537
4.555
4.574
4.623
4.622
5.211
4.262
-0,97

Tahun 2016
GKG
Beras
Medium
5.805
9.548
5.869
9.622
5.622
9.444
5.593
8.959
5.600
8.836
5.526
8.973
5.473
8.932
5.514
8.901
5.397
8.965
5.413
8.981
5.325
9.050
5.551
9.069
5.557
9.107
5.869
9.622
5.325
8.836
-0,39
-0,45

6,41

2,85

Pertumbuhan (2015-2016)
GKP
GKG
Beras
Medium
3,54
5,01
3,54
5,86
7,51
4,00
4,52
5,04
1,57
3,78
13,67
4,20
0,26
12,55
3,70
1,34
3,83
4,27
-1,52
2,66
3,28
-2,50
2,96
1,83
-4,78 -0,97
0,28
-7,13 -0,80
0,22
-9,79 -5,39
-2,39
-9,67 -3,43
-4,04
-1,34
3,55
1,71

2,96

Sumber: BPS diolah BKP
Keterangan: GKP: Gabak Kering Panen di tingkat Petani; GKG: Gabah Kering Giling di Penggilingan; Beras
Medium di Penggilingan

Tabel 14. Kondisi Harga Pangan Strategis Tingkat Produsen Tahun 2016
Bulan
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Rerata
Max
Min
Pertb/bl %
CV (%)

GKP

GKG

Tahun 2015
Beras Jagung

Cabai

Kedelai

GKP

GKG

Tahun 2016
Beras Jagung

Cabai

Kedelai

4.178
3.956
3.993
4.075
4.122
4.280
4.452
4.467
4.605
4.642
4.277
4.642
3.956
1,21
5,86

5.129
4.778
4.801
4.898
4.971
5.119
5.297
5.370
5.539
5.608
5.151
5.608
4.778
1,04
5,75

8.664
8.011
7.926
7.997
8.152
8.310
8.560
8.674
8.982
9.062
8.434
9.062
7.926
0,55
4,91

14.046
13.675
18.396
22.323
23.279
24.050
19.020
14.381
15.422
24.410
18.900
24.410
13.675
2,24
23,09

7.205
7.339
7.281
7.209
7.207
6.966
6.793
6.658
7.020
7.010
7.069
7.339
6.658
-0,05
3,12

4.247
4.080
4.094
4.110
4.116
4.205
4.293
4.319
4.346
4.307
4.212
4.346
4.080
-0,17
2,47

5.289
5.158
5.106
5.151
5.190
5.149
5.290
5.302
5.245
5.199
5.208
5.302
5.106
-0,36
1,34

8.959
8.690
8.627
8.608
8.668
8.703
8.610
8.630
8.689
8.719
8.690
8.959
8.608
-0,67
1,18

27.585
16.214
29.466
24.459
24.637
26.341
27.988
32.760
32.942
39.970
28.236
39.970
16.214
1,53
22,33

6.798
6.787
6.835
6.845
6.696
6.680
6.655
6.546
6.554
6.706
6.710
6.845
6.546
-0,42
1,59

3.122
3.054
3.060
3.077
3.080
3.081
3.206
3.361
3.512
3.667
3.222
3.667
3.054
1,10
6,76

3.659
3.498
3.524
3.522
3.550
3.520
3.555
3.511
3.567
3.472
3.538
3.659
3.472
-0,76
1,44

Berdasarkan data Panel Harga Pangan BKP, perkembangan harga komoditas
pangan tingkat produsen untuk komoditas gabah (GKP dan GKG), beras, jagung,
kedelai, dan cabai pada tahun 2016 terlihat relative stabil. Stabilitas harga dilihat
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dari nilai koefisien variasi (cv), dimana dikatakan stabil, jika cv untuk komoditas
gabah dan beras < 5 persen, jagung dan kedelai < 10 persen, dan untuk cabai <
25 persen. Harga komoditas pangan tingkat produsen pada tahun 2016 apabila
dibanding tahun 2015 sebagian besar mengalami kenaikan, kecuali komoditas
kedelai yang turun sekitar 2,03-7,51 persen. Apabila dilihat perkembangan harga
bulanan selama tahun 2016 terlihat bahwa terjadi peningkatan harga rata-rata
1,53 persen per bulan untuk komoditas cabai. Sementara untuk komoditas lain
(gabah, beras, jagung dan kedelai) mengalami penurunan harga rata-rata antara
0,17 – 0,67 persen per bulan seperti terlihat pada Tabel 14.
Output yang dihasilkan dari kegiatan Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen
adalah: (a) Kompilasi data dan informasi harga pangan tingkat produsen (1 paket);
(b) Laporan analisis harga pangan tingkat produsen (1 laporan); dan (c) Buletin
analisis harga pangan tingkat produsen (1 paket).

4.2.2. Analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen
Kegiatan analisis harga pangan tingkat konsumen difokuskan untuk mengetahui
perkembangan harga pangan di tingkat konsumen melalui pemantauan
/pengumpulan data harga di tingkat pedagang (eceran dan grosir) dan harga
internasional. Komoditas yang dipantau meliputi 12 pangan strategis, yaitu: beras,
jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabe rawit, cabe
merah keriting, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan terigu curah.
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.
Perkembangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen dari waktu ke waktu
menunjukkan trend yang cenderung meningkat dan berfluktuasi, baik di daerah
perkotaan

maupun

perdesaan.

Berbagai

permasalahan

seperti

belum

mencukupinya pasokan/ketersediaan dari dalam negeri, naiknya permintaan
bahan pangan untuk bahan bakar, kenaikan harga bahan bakar minyak, serta
hambatan transportasi menjadi salah satu penyebab berfluktuasinya harga
pangan di tingkat konsumen. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh
langsung terhadap daya beli masyarakat (akses pangan), distribusi pangan, yang
ujungnya berdampak terhadap situasi dan kondisi ketahanan pangan rumah
tangga dan nasional.

31

Mengingat besarnya pengaruh harga pangan konsumen terhadap perekonomian
nasional, maka perlu dilakukan pemantauan dan analisis harga pangan di daerah.
Hasil analisis data harga pangan tingkat konsumen merupakan indikator kondisi
ketahanan pangan pada waktu tertentu di suatu wilayah, indikator sistem ditribusi
pangan yang digunakan sebagai peringatan dini (early warning system) terjadinya
perubahan pasokan dan permintaan selama periode tertentu.
Dengan mengetahui dinamika kondisi harga pangan di tingkat konsumen, maka
kondisi dan permintaan bahan pangan tersebut dapat diperkirakan sehingga bisa
diantisipasi terjadinya gejolak harga. Oleh karena itu, data harga pangan tingkat
konsumen harus tersedia setiap saat dan dikumpulkan secara berkelanjutan. Hasil
analisis dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan yang tepat waktu dan tepat
sasaran serta untuk mengantisipasi berbagai masalah yang terkait dengan
stabilitas harga pangan.
Selain harga konsumen dalam negeri, analisis harga di tingkat internasional juga
perlu dilakukan mengingat sistim perdagangan dunia saat ini yang lebih terbuka
menyebabkan perubahan harga internasional berpengaruh terhadap stabilitas
harga dalam negeri. Data dan hasil analisis harga konsumen tidak saja
dibutuhkan di tingkat pusat tetapi juga di daerah, sehingga pemerintah daerah
bisa merumuskan kebijakan untuk memecahkan permasalahan di wilayahnya
masing-masing. Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga
pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan
upaya agar data harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai
acuan dalam perumusan kebijakan.
Perkembangan harga pangan strategis tingkat konsumen pada tahun 2016 secara
umum dapat dikatakan stabil, terlihat dari nilai koefisien variasi (cv) untuk beras
dan kedelai kurang dari 5 persen, dan cv daging ayam ras, daging sapi, telur
ayam ras, dan kedelai dibawah 10 persen serta cv bawang merah di bawah 25
persen. Sedangkan untuk komoditas cabai rawit dan cabai besar tidak stabil
(berfluktuasi) terlihat nilai cv sekitar 27,08-27,85 persen, bahkan untuk komoditas
cabai menyebabkan gejolak harga akibat gangguan distribusi dan pasokan bahan
pangan. Apabila dilihat peningkatan harga bulanan selama tahun 2016, terlihat
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pertumbuhan relatif rendah, yaitu 0,02-8,46 persen per bulan, bahkan untuk
komoditas beras, daging ayam ras dan telur ayam ras justru turun sekitar 0,080,96 persen per bulan. Sedangkan cabai rawit merah mengalami peningkatan
reltif tinggi, yaitu sekitar 8,46 persen per bulan. Secara rinci perkembangan harga
pangan strategis tingkat konsumen pada tahun 2016 seperti terlihat pada Tabel
15.
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Tabel 15. Kondisi Harga Pangan Strategis Tingkat Konsumen Tahun 2016

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: (a) Kompilasi data dan informasi harga
pangan tingkat konsumen (1 paket); (b) Laporan analisis harga pangan tingkat konsumen
(1 laporan); dan (c) Buletin analisis harga pangan tingkat konsumen (1 paket)

4.2.3. Monev Pasokan dan Harga Pangan Strategis/HBKN
Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pemantauan Hari-Hari Besar
Keagamaan dan Nasional pada tahun 2016, yaitu: penyusunan prognosa
kebutuhan dan ketersediaan pangan strategis pada periode HBKN, pemantauan
dan pengumpulan data, sinkronisasi dan koordinasi, dan penyusunan laporan.
Kegiatan monev pasokan dan harga pangan strategis/Hari-hari Besar Keagamaan
dan Nasional dilakukan untuk mendapatkan data/informasi yang terkait dengan
harga, stok pangan dan gangguan-gangguan pasokan pangan, untuk
mendapatkan bahan masukan dalam perencanaan, langkah-langkah operasional
pelaksanaan, evaluasi kegiatan dan tindak lanjut pemecahan masalah khususnya
dalam menghadapi HBKN terutama pada periode menjelang Puasa, Hari Raya
Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru.
Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemantauan reguler, yaitu kegiatan
pemantauan yang dilakukan secara selama periode HBKN. Dalam rangka
pemantauan perkembangan harga dan pasokan bahan pangan pada periode
HBKN menjelang dan selama puasa serta menjelang Idul Fithri 2016, beberapa
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kegiatan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
adalah: (1) Menyusun Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok
Periode Puasa-Lebaran (Juni-Juli) Tahun 2016; (2) Rapat internal atau eksternal
Kementerian Pertanian; dan (3) Pemantauan harga dan pasokan pangan.
Dari hasil monev pasokan dan harga pangan strategis khususnya pada periode
HBKN Tahun 2016, beberapa hal yang dihasilkan antara lain:
(1) Berdasarkan perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan, dari

12 komoditas pangan yang dipantau pada periode HBKN puasa dan lebaran
(Juni-Juli 2016), terdapat 3 (tiga) komoditas yang mengalami defisit, yaitu
kedelai 42,21 persen, kacang tanah 9,35 persen dan daging sapi 33,30
persen. Sedangkan 9 (sembilan) komoditas pangan lainnya surplus, yaitu
beras 60,21 persen, jagung 24,59 persen, gula pasir 11,13 persen, bawang
merah 11,37 persen, cabai besar 23,03 persen, cabai rawit 26,76 persen,
daging ayam ras 127,49 persen, dan telur ayam ras 98,61 persen. Secara
rinci prognosa komoditas pangan pada periode HBKN terlihat pada Tabel 19
berikut.
Tabel 16. Prognosa Pangan Strategis pada Periode HBKN (Mei-Juli) 2016
(Ribu Ton)
No

Komoditas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Beras
Jagung
Kedelai
Gula Pasir
Minyak Goreng
Bawang Merah
Cabai Besar
Cabai Rawit
Daging Sapi
Daging Ayam Ras
Telur Ayam Ras

Perkiraan
Ketersediaan

Perkiraan
Kebutuhan

10.514,8
4.318,6
330,5
1.189,1
5.978,2
359,0
313,3
262,1
113,3
727,4
741,9

8.285,2
5.202,2
667,4
180,3
1.306,5
287,9
252,2
182,1
169,9
319,8
373,5

Perkiraan
Neraca
2.229,6
(883,6)
(336,8)
20,9
4.671,7
71,1
60,9
80,0
(56,5)
407,6
368,3

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.

Perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan belum
memasukan stok/carry over bulan sebelumnya dan pemasukan (impor) dari
Negara lain. Berdasarkan data tersebut, pasokan dan ketersediaan pangan
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selama periode HBKN Puasa dan Idul Fithri tahun 2016 dapat dikatakan aman.
Untuk komoditas yang defisit disebabkan produksi yang kurang dan
pemenuhannya dilakukan melalui impor.
(2) Rapat dan pertemuan yang dilaksanakan baik di internal Kementerian

Pertanian maupun antar kementerian/lembaga dalam upaya pemantauan
harga dan pasokan pangan strategis pada periode HBKN puasa dan lebaran
antara lain: (a) Rapat Koordinasi Situasi Harga dan Pasokan Pangan
Strategis Menjelang dan Pasca Periode Hari-Hari Besar Keagamaan
Nasional, (b) Rakor Stabilitas Harga Pangan di Kementerian Perekonomian
Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian agenda Memantau Kesiapan
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa Dan Lebaran 2016;
(c) Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian tentang Situasi Harga dan
Pasokan Pangan Strategis Menjelang dan Selama Puasa dan Lebaran Tahun
2016.
(3) Pemantauan harga dan pasokan pangan strategis pada periode HBKN puasa

dan lebaran dilakukan pada saat menjelang, selama dan pasca lebaran tahun
2016. Pemantauan dilakukan ditingkat produsen (petani) maupun konsumen
(pedagang) sehingga diperoleh data yang komprehensif terkait kondisi harga
pangan. Hal ini mengingat seringkali pada saat menjelang HBKN terjadi
peningkatan harga ditingkat konsumen yang kurang/tidak wajar, namun di
tingkat produsen harga relative tetap. Kondisi ini menunjukkan ada
ketidakadilan dalam pembentukan harga pasar. Pemantauan harga dan
pasokan

tingkat

nasional

juga

melalui

data

sekunder

ditingkat

pedagang/asosiasi, misalnya pasokan dan harga beras di Pasar Induk Beras
Cipinang (PIBC), komoditas cabai dan bawang di Pasar Induk Kramatjati
(PIK), dan stok beras di gudang Perum Bulog.
Output yang dihasilkan adalah Laporan Kegiatan Pemantauan HBKN sebanyak 1
laporan.
4.2.4. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan
Penyusunan

prognosa

neraca

pangan

dilakukan

dengan

tujuan

untuk

menyediakan informasi tentang perkiraan jumlah kebutuhan dan ketersediaan
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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 2016 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 up
date dan disempurnakan secara berkala setiap tiga atau empat bulan sesuai
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 (c) Up date II: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan yang
didasarkan pada ARAM II BPS dan up date produksi Ditjen Teknis lingkup
Kementan (November).
Berdasarkan prognosa up date II (ARAM II 2016), perhitungan tanpa
memperhitungkan stok awal tahun, dari 12 komoditas bahan pangan yang
dipantau, terdapat 4 komoditas yang mengalami defisit, yaitu kedelai 42,21
persen, kacang tanah 9,35 persen, gula pasir 15,65 persen, dan daging sapi
33,30 persen. Sedangkan 8 komoditas lainnya mengalami surplus, yaitu beras
32,64 persen, jagung 19,61 persen, minyak goreng 362,25 persen, bawang merah
11,37 persen, cabai besar 23,03 persen, cabai rawit 26,76 persen, daging ayam
ras 127,79 persen, dan telur unggas 98,61 persen seperti pada Tabel 17
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Tabel 17. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2016
(Ribu Ton)
No

Komoditi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Beras*)
Jagung*)
Kedelai
Kacang Tanah
Gula Pasir*)
Minyak Goreng*)
Bawang Merah
Cabai Besar
Cabai Rawit
Daging Sapi
Daging Ayam Ras
Telur Ayam Ras

Perkiraan
Ketersediaan*)
42.856,7
24.000,0
1.500,0
755,8
2.572,9
23.663,4
1.291,1
1.209,5
890,2
441,8
2.836,7
2.892,8

Perkiraan
Kebutuhan**)
32.309,7
20.065,3
2.595,7
833,7
3.050,1
5.119,2
1.159,3
983,1
702,3
662,3
1.247,0
1.456,5

Neraca
Domestik
10.547,1
3.934,7
(1.095,7)
(77,9)
(477,2)
18.544,2
131,8
226,4
188,0
(220,5)
1.589,8
1.436,3

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 2016 adalah sebagai
berikut:
(1)

Perkiraan ketersediaan beras dari produksi tahun 2016 diperkirakan
mencapai 42.856,7 ribu ton, sudah termasuk dikurangi kehilangan untuk
penggunaan non pangan. Perkiraan kebutuhan sebesar 32.309,7 ribu ton,
sehingga neraca domestik pada akhir tahun 2016 terdapat surplus 10.547,1
ribu ton atau sekitar 32,64 persen. Meskipun secara total surplus, pada bulan
Januari, Mei, Oktober sampai Desember diperkirakan terjadi defisit yang
disebabkan bukan musim panen.

(2)

Perkiraan kebutuhan jagung tahun 2016 diperkirakan mencapai 20.065,3 ribu
ton, sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi hanya mencapai
24.000,0 ribu ton, sehingga neraca domestik pada tahun 2016 terjadi surplus
3.934,7 ribu ton atau sekitar 19,61 persen. Defisit terjadi pada bulan Januari,
Mei, September dan November-Desember. Puncak produksi jagung terjadi
pada bulan Februari-Maret 2016.

(3)

Perkiraan kebutuhan kedelai tahun 2016 sekitar 2.597,7 ribu ton, sudah
termasuk kehilangan dalam proses produksi dan distribusi. Perkiraan
ketersediaan dari produksi hanya 1500,0 ribu ton sehingga neraca domestik
tahun 2016 terjadi defisit 1.027,90 ribu ton atau sekitar 42,21 persen, dimana
defisit pada setiap bulan kecuali bulan Oktober 2016.

(4)

Perkiraan kebutuhan kacang tanah pada tahun 2016 diperkirakan sebesar
833,7 ribu ton, sudah termasuk kehilangan dalam proses produksi dan
distribusi. Perkiraan ketersediaan dari produksi sebesar 755,8 ribu ton
sehingga neraca domestik kacang tanah tahun 2016 terjadi defisit sebesar
77,9 ribu ton atau sekitar 9,35 persen. Defisit terjadi pada setiap bulan,
kecuali bulan Februari, Mei, dan Juni.

(5)

Perkiraan ketersediaan gula pasir dari produksi tahun 2016 mencapai
2.572,9 ribu ton, sedang perkiraan kebutuhan mencapai 3.050,1 ribu ton,
sehingga neraca domestik tahun 2016 diperkirakan defisit 477,2 ribu ton atau
sekitar 15,65 persen. Defisit terjadi pada bulan Juni – Oktober.
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(6)

Ketersediaan dari produksi minyak goreng tahun 2016 diperkirakan
mencapai 23.663,3 ribu ton, sedangkan perkiraan kebutuhan hanya 5.119,2
ribu ton dan telah memperhitungkan kehilangan dalam proses produksi dan
distribusi, sehingga neraca domestik akhir tahun 2016 terdapat surplus
sebesar 18.544,2 ribu ton atau sekitar 362,25 persen. Apabila dilihat neraca
domestik bulanan, surplus minyak goreng terjadi pada setiap bulan.

(7)

Perkiraan ketersediaan dari produksi bawang merah tahun 2016 sebesar
1.291,1 ribu ton. Total perkiraan kebutuhan mencapai 1159,3 ribu ton, sudah
termasuk kehilangan pada proses produksi dan distribusi, sehingga pada
akhir tahun 2016 akan terdapat surplus sebesar 131,8 ribu ton atau sekitar
11,37 persen. Meski secara total surplus, pada bulan Februari -Mei dan
Desember terjadi defisit.

(8)

Perkiraan kebutuhan cabai besar tahun 2016 sekitar 983,1 ribu ton, sudah
memperhitungkan kehilangan pada proses produksi dan distribusi. Perkiraan
ketersediaan dari produksi sebesar 1.209,5 ribu ton, sehingga pada akhir
tahun 2016 terdapat surplus sebesar 226,4 ribu ton atau sekitar 23,03
persen. Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus minyak goreng
terjadi pada setiap bulan.

(9)

Perkiraan kebutuhan cabai rawit tahun 2016 sekitar 702,3 ribu ton, sudah
termasuk perkiraan kehilangan pada proses produksi dan distribusi.
Perkiraan ketersediaan produksi mencapai 890,2 ribu ton, sehingga pada
akhir tahun 2016 terdapat surplus 188,0 ribu ton atau sekitar 26,76 persen.
Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus minyak goreng terjadi pada
setiap bulan.

(10) Perkiraan kebutuhan daging sapi tahun 2016 mencapai 454,7 ribu ton,
sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi hanya 409,1 ribu ton,
sehingga pada akhir tahun 2015 terjadi defisit sebesar 45,7 ribu ton atau
sekitar 10,05 persen. Dilihat dari neraca domestik bulanan, defisit terjadi
pada setiap bulan.
(11) Perkiraan kebutuhan daging ayam ras tahun 2016 sebesar 1.247,0 ribu ton,
sementara perkiraan ketersediaan dari produksi mencapai 2.836,7 ribu ton,
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sehingga terdapat surplus sebesar 1.589,6 ribu ton atau sekitar 127,49
persen. Apabila dilihat dari neraca domestik bulanan, surplus terjadi setiap
bulan.
(12) Perkiraan kebutuhan telur ayam ras tahun 2016 sekitar 1.456,5 ribu ton,
sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi 2.892,8 ribu ton, sehingga
terdapat surplus sebesar 1.1436,3 ribu ton atau sekitar 98,61 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 2016 sebanyak 1 buku.

4.3. Laporan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah pada Tahun 2016
ditingkat provinsi menunjukkan bahwa 33 provinsi sudah mengalokasikan dana
APBD untuk pengadaan cadangan beras pemerintah. Pelaksanaan
pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi melakukan kontrak
dengan Perum BULOG. Proses kontrak dan penyaluran beras Badan Ketahanan
Pangan (BKP) Provinsi, yaitu BKP provinsi mengajukan surat pembelian beras
kepada Divre/Subdivre, kemudian dilakukan pembuatan Kontrak Jual Beli (KJB)
antara Kepala BKP Provinsi dengan Kepala Divre/ Subdivre, Pembuatan Berita
Acara Penitipan Beras di gudang Perum BULOG, selanjutnya Divre/Subdivre
menerbitkan Surat Alokasi/Laklog, dikeluarkan dari gudang yang ditunjuk melalui
SPPB/DO sesuai permintaan BKP. Kontrak ditingkat Provinsi dilakukan oleh
Kepala BKP Provinsi dengan Kepala Divre Perum BULOG, sedangkan kontrak di
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala BKP Kabupaten/Kota dengan Kepala
Subdivre Perum BULOG.
Kontrak BKP di tingkat daerah telah dilakukan sejak tahun 2010 di 11 provinsi,
dan sampai dengan tahun 2016 sudah terealisasi di 33 provinsi. Setiap termin
kontrak tidak habis dalam waktu satu tahun, terdapat sisa kontrak di akhir tahun.
Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat sisa stok beras sebesar 3,71 juta
Ton cadangan beras pemerintah provinsi yang disimpan di Perum BULOG.
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Secara lengkap realisasi dan sisa stok cadangan pangan pemerintah dapat dilihat
Tabel 18
Tabel. 18 Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Tahun
2016
NO.

PROVINSI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ACEH
SUMUT
RIAU
KEPRI
SUMBAR
JAMBI
SUMSEL
BABEL
BENGKULU
LAMPUNG
DKI JAKARTA
BANTEN
JABAR
JATENG
YOGYA
JATIM
KALBAR
KALTIM
KALTARA
KALSEL
KALTENG
SULUT
GORONTALO
SULTENG
SULTRA
SULSEL
SULBAR
BALI
NTB
NTT
MALUKU
MALUT
PAPUA
PABAR
TOTAL

SALDO AWAL
(KG)
192,551.27
8,702.00
457,777.80
482,767.69
174,028.05
262,310.00
47,083.00
356,253.55
130,494.80
1,038,382.69
2,835.00
203,775.00
285,854.24
221,492.51
127,320.00
146,029.77
116,799.48
124,426.10
250,075.00
156,216.86
80,440.55
8,925.00
64,912.00
4,939,452.36

REALISASI
(KG)
57,135.39
4,200.00
27,768.00
35,000.00
37,844.53
128,714.20
1,000.00
63,400.00
54,142.99
555,807.72
109,645.00
1,000.00
8,000.00
120,707.00
3,559.00
14,010.00
6,000.00
1,227,933.83

SALDO AKHIR
(KG)
135,415.88
4,502.00
430,009.80
447,767.69
136,183.52
133,595.80
46,083.00
292,853.55
76,351.81
482,574.97
2,835.00
203,775.00
176,209.24
221,492.51
127,320.00
145,029.77
108,799.48
3,719.10
246,516.00
142,206.86
80,440.55
2,925.00
64,912.00
3,711,518.53

Sumber: Perum Bulog

Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran beras untuk BKP Provinsi adalah
pada realisasi penyaluran kontrak beras BKP di daerah umumnya melewati tahun
kontrak. Hal ini akan memberikan tambahan beban pemeliharaan beras kepada
Perum BULOG, kemudian terjadinya perubahan Harga Pembelian Pemerintah
Beras pada tahun berjalan, sehingga perlu penyesuaian harga atau pemotongan
kuantum. Solusi yang disarankan oleh Perum BULOG bahwa BKP sebaiknya
melakukan kontrak beras sesuai dengan perkiraan kebutuhan tahun berjalan, dan
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perlu didukung dengan addendum terhadap harga melalui cadangan APBD
setempat atau dengan pemotongan kuantum yang dimiliki BKP Provinsi.
Selain kerjasama dengan BULOG, beberapa provinsi mengelola sendiri karena
sudah memiliki UPT Cadangan Pangan, misalnya: (1) Provinsi Jawa Tengah,
dikarenakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai UPT
Balai Pengembangan Cadangan Pangan yang terletak di Magelang, UPT tersebut
mempunyai gudang untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah; (2)
Provinsi DI Yogyakarta, cadangan pangan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta
dititipkan pada Pusat KUD Mataram DIY yang lokasi penyimpanan bertempat di
Godean; (3) Provinsi Kalimantan Barat menitipkan cadangan pangan pemeritan
provinsi sebanyak 100 ton kepada pihak swasta (CV. Sama Bangun Utama); (4)
Provinsi Banten selain bekerjasama dengan Perum BULOG Divre DKI JakartaBanten dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, juga
melakukan penitipan beras kepada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM) dan Gapoktan sebanyak 10 kelompok melalui Nota Kesepakatan
bersama antara Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten dengan
Gapoktan dan LDPM.
Beberapa provinsi yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan
cadangan pangan pemerintah, karena sudah habis disalurkan untuk kondisi dan
kebutuhan penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga
pangan tertentu bersifat pokok, bantuan sosial, dan pengembangan usaha seperti
pada Provinsi Sumatera Utara.
5. Jumlah 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. Kriteria TTI dapat dilihat pada gambar
di bawah ini.
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Gambar 1.KriteriaPenerima Kegiatan Toko Tani Indonesia

6.

STAKEHOLDER
S/ INSTANSI
TERKAIT

7.
8.
9. Gambar2. Kerangka Pikir Pelaksanaan Toko Tani Indonesia
Sasaran kegiatan pelaksanaan PUPM melalui TTI pada tahun 2016 sebesar 500
LUPM di 32 provinsi kecuali provinsi DKI dan Kalimantan Utara, dan 1.000 TTI.
Realisasi pelaksanaan kegiatan PUPM melalui TTI telah tercapai 493 LUPM atau
98,60 persen. Hal tersebut disebabkan ada LUPM di 3 (tiga) provinsi yang tidak
mencairkan seluruhnya yaitu Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga). Sulawesi Utara
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sebanyak 2 (dua), dan Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua). Penyebabnya
adalah : (a) Seleksi CPCL oleh Tim Teknis Kab/Kota dan Provinsi yang belum
optimal, (b) Lokasi LUPM ke TTI sangat jauh. (b) Harga tidak sesuai atau biaya
operasional tidak sesuai.
Sedangkan pelaksanaan PUPM melalui TTI secara umum adalah : (a) Harga
gabah diatas HPP, (b) Kemasan dibongkar oleh TTI dan dijual dalam bentuk
literan, (c) Gambar/branding kemasan diubah, (d) Anggaran dipotong oleh oknum
aspirasi atau adanya indikasi penyimpangan dana oleh Tim Teknis Kabupaten
dan Provinsi, (e) Dana dipinjam pengurus bukan kepentingan PUPM, (f) Hasil
penjualan TTI tidak segera disetorkan ke Gapoktan atau LUPM, (g) Pendamping
tidak melakukan tugas pendampingan ke Gapoktan - TTI sebagaimana mestinya,
serta Pendamping tidak rutin & tidak tepat waktu dalam mengirimkan laporan
mingguan, (h) Penggunaaan Dana Operasional Bantuan Pemerintah diluar biaya
transportasi, sortasi, dan kemasan, serta (i) Jumlah perputaran penjualan beras
TTI minim dikarenakan lokasi yang tidak strategis.
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Tabel 19. Progres Kegiatan PUPM dan TTI Tahun 2015 - 2016
GAPOTAN
No

Provinsi

2015
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aceh
Sumatera Utara
Riau
Jambi
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Lampung
Bengkulu
Bangka Belitung
Banten
DKI JAKARTA*)
Jawa Barat
DKI JAKARTA**)
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Kepulauan Riau
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Total

TOKO TANI INDONESIA
2015

2016
R

T

T

R
10
30
8
8
14
16
20
8
5
33

10
30
8
8
14
16
20
8
5
33

77

77

58
10
68
6
10
6
8
8
14
6
8
4
6
30
8
8
3
3
3
2
2
500

58
10
68
6
10
6
8
8
12
6
6
4
6
30
8
8
3
3
2
2
493

2016
T

R

9
2
6
3
3
1
8

5
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R
20
60
16
16
28
32
40
16
10
66

154
116
20
136
12
20
12
16
16
24
12
12
8
12
60
16
16
6
6
4
4
1.000

20
61
16
19
28
48
52
16
10
74
22
322
28
139
39
136
29
27
12
16
16
31
12
12
8
12
63
16
16
6
6
4
4
1.320

Sumber : Sekretariat TTI
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Tabel 20.

Transaksi Kegiatan PUPM dan TTI di 32 Provinsi
sampai Minggu ke-4 (29 Desember 2016)
Ton
Akumulasi Sept s.d Kamis. 29 Desember 2016

Provinsi

Total Volume Beli
Gabah Dari Petani

Wilayah I
Wilayah II
Wilayah III
Wilayah IV
Grand Total

Kumulatif Penjualan Beras
Tingkat TTI

7.456.66
9.610.66
2.927.91
17.768.44
37.763.67

3.593.51
4.191.38
2.070.93
8.159.44
18.015.26

Sumber: SITANI-BKP (2016)
Keterangan :
Wilayah I : Riau, Jambi, Kep. Bangka Babel, Lampung, Jateng, Katim, Sulteng, Papbar
Wilayah II : Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan
Wilayah III : Aceh, Sumut, Sumsel, Kalbar, NTT, Gorontalo, Sultra, Maluku, Papua
Wilayah IV : Sumbar, Kep. Riau, Bengkulu, DIY, Jatrim, Kalteng, Sulbar, Sulut, Mal Utara

Capaian transaksi beras pada LUPM dan TTI tahun 2016 per provinsi dapat
dilihat dapat lampiran 10.
Selain itu dalam mendukung stabilisasi harga, Badan Ketahanan Pangan
membuka model Toko Tani Indenesia Center di Pasar Minggu Provinsi DKI
Jakarta. Komoditas pangan yang dijual TTI Center antara lain : beras premium
dengan harga Rp 7.900/kilogram, daging sapi Rp 75.000/kilogram, daging
kerbau Rp 65.000/ kilogram, bawang merah Rp 25.000/kilogram, cabe merah
keriting Rp 30.000/kilogram, gula pasir Rp 12.500/ kilogram, daging ayam Rp
30.000/kilogram, dan minyak goreng Rp 12.500/liter.
Hasil survei lainnya menunjukkan bahwa yang menjadi daya tarik masyarakat
untuk berkunjung/belanja ke TTI mayoritas sebesar 44% karena harga yang
murah, selanjutnya diikuti 18% karena tempat yang nyaman, 16% karena
lokasi terjangkau, 8% produk yang bervariasi, 6 % masa promosi dan sisanya
lain-lain (Gambar 2).
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Gambar 2. Alasan Utama Belanja ke TTI Center
Berdasarkan penjelasan dari tabel dan gambar tersebut diatas, menunjukkan
bahwa animo masyarakat untuk berkunjung serta belanja di TTI Center sangat
tinggi, maka keberadaan TTI Center sangat diperlukan. Untuk itu, maka baik
jumlah maupun cakupan TTI Center perlu diperluas serta bila memungkinkan
ditambah jumlahnya. bukan hanya di DKI Jakarta akan tetapi di daerah lain
yang menjadi barometer fluktuasi harga pangan pokok strategis.
Dengan mengacu panel harga konsumen dan TTI, maka dapat disimpulkan
bahwa harga beras di tingkat konsumen pada tahun 2016, sangat stabil.

6. Kajian Responsif dan Antisipatif Kegiatan Distribusi, Harga, dan
Cadangan Pangan
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan selain melaksanakan kegiatan utama
seperti tercantum dalam Renstra/PK/RKT, dalam upaya mendukung
kebijakan/program/kegiatan pembangunan pertanian, juga melaksanakan
kegiatan kajian yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Beberapa isu kebijakan
pembangunan pertanian yang dikaji pada tahun 2016 adalah: (a) Komitmen
penggilingan menjual beras ke Perum BULOG dan Stok Beras di Penggilingan,
(b) struktur biaya produksi dan pemasaran ternak ras pedaging di Provinsi Jawa
Barat dan (c) Struktur biaya produksi Ubi Kayu. Secara rinci, hasil kajian tersebut
adalah sebagai berikut:
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6.1 Kajian Komitmen Penggilingan Menjual Beras ke Perum Bulog dan Stok
Beras di Penggilingan
Hasil survei kajian stok riil di penggilingan memperlihatkan sebagian besar stok
gabah yang terdapat di penggilingan padi dikuasai oleh penggilingan skala kecil
(kapasitas produksi kurang dari 1,5 ton beras per jam) dan besar (kapasitas
produksi >3 ton beras per jam). Sementara itu, sebagian besar stok beras di
penggilingan padi terdapat di penggilingan skala besar (kapasitas produksi > 3 ton
beras per jam).
Tabel 21. Total Stok Gabah dan Beras di Penggilingan

Penggilingan

Komitmen
Penjualan ke Bulog Stok saat ini
Kategori Kapasitas Bulan September- (ton)
Kabupaten
GKP
Penggilingan Giling
Desember (ton)

Harga (Rp/Kg)

Rencana Realisasi Gabah Beras
Penggilingan Kecil
Penggilingan Sedang
Penggilingan Besar
Total

3,923
8,539
7,483
19,945

3,395
8,834
9,263
21,492

253 119
42 92
104 822
400 1,033

Beras

GKG

Termurah Medium Premium
4,522
4,367
4,404
4,431

5,227
5,048
5,091
5,122

8,402
8,116
8,114
8,211

8,985
8,674
8,764
8,808

9,959
9,557
9,821
9,779

Keterangan: Biaya timbang, bongkat muat, pengeringan Rp 450/kg dan biaya transportasi dari penggilingan ke pasar berkisar antara Rp 50 - Rp 150 per kg tergantung jarak dan wilayah

Sumber: Survey (2016)

Hasil survei juga memperlihatkan bahwa rata-rata penguasaan stok berbanding
lurus dengan dengan skala usaha penggilingan. Semakin besar skala usaha
penggilingan, semakin besar pula rata-rata stok gabah dan beras yang dikuasai.
Stok gabah dan beras yang dikuasai penggilingan skala besar masing-masing
mencapai 822 ton, jauh lebih besar dibandingkan dengan beras yang dikuasai
oleh penggilingan padi skala kecil dan skala menengah.
Usaha Penggilingan Skala Kecil
Pada kasus penggilingan skala Kecil kisaran kapasitas penggilingan antara 0,8-1
ton beras yang dihasilkan dalam setiap jam operasional. Jam operasional kerja
rata-rata dari hari Senin-Minggu mulai jam 7.00 s/d jam 17.00, dengan jeda
istirahat 1-2 jam. Jika gabah yang digiling belum selesai dikerjakan maka akan
dilakukan kerja lembur hingga selesai. Adapun proporsi gabah yang digiling
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menurut sumbernya sekitar 75% merupakan gabah yang dibeli, dan sisanya dari
gabah pedagang atau petani yang giling. Pola pembelian gabah terhadap petani
dilakukan secara bebas tanpa ada ikatan tertentu, dengan sistem jual beli sesuai
harga pasar. Adapun pembayaran giling pada pedagang atau petani dapat
berbentuk uang cash atau dipotong hasil beras (dinilai sesuai harga beras di
pasar).
Mekanisme untuk memperoleh gabah melalui pedagang pengumpul. Pedagang
pengumpul akan memperoleh gabah di sekitar Kabupaten Karawang dengan
informasi yang bersumber dari “calo”. Calo akan memperoleh komisi dari
pedagang pengumpul sebesar Rp 80.000 per ton gabah (GKP). Pada kasus,
penggilingan dimiliki oleh Gapoktan maka pedagang pengumpul adalah
merupakan bagian dari pengurus Gapoktan dan hasil pembelian gabah secara
otomatis merupakan milik penggilingan Gapoktan. Sementara untuk penggilingan
non pemilik Gapoktan, maka pedagang pengumpul bisa menjual gabahnya ke
penggilingan atau pedagang pengumpul akan menggiling padinya menjadi beras
terlebih dahulu yang selanjutnya akan menjual berasnya ke pedagang
beras/pasar beras.
Pada saat musim panen puncak, volume gabah yang digiling dapat berkisar
antara 9-10 ton/hari atau sekitar 60 ton/minggu dan saat diluar musim panen
volume gabah yang digiling relatif kecil hanya sekitar 3-5 ton/hari. Musim panen,
dengan supply gabah yang besar dapat mencapai sekitar 7 bulan. Pedagang atau
petani yang akan menggiling padinya, maka harus membayar upah giling Rp
200/kg. Adapun rataan rendemen GKG ke beras (varietas Ciherang) tahun ini
sekitar 68%, sedangkan jika beras merah rendemennya sekitar 63%. Jumlah
tenaga kerja yang dipekerjakan pada usaha penggilingan sekitar 3 orang, dan
bagian penjemuran sekitar 3 orang. Jika gabah berasal dari pembelian, maka
penggilingan akan mengeluarkan upah jemur sebesar Rp 300/kg hingga gabah
siap giling.
Dedak dari setiap pedagang atau petani yang menggilingkan padi menjadi milik
penggilingan. Dari setiap ton gabah yang digiling akan diperoleh dedak halus
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sebanyak 65 kg. Harga jual dedak tahun 2016 seharga Rp 2.300/kg, meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya (2015) yang harganya sebesar Rp 2.000/kg.
Untuk gabah yang dibeli oleh penggilingan, harganya bervariasi tergantung
kualitas gabah. Harga GKP tahun 2016, untuk kualitas bagus (kw 1), kualitas
sedang (Kw 2) dan kualitas rendah (kw 3) masing-masing seharga Rp 4.800/kg,
Rp 4.500/Kg dan Rp 4.300/kg di tingkat petani. Dibandingkan tahun sebelumnya,
kualitas gabah relatif lebih baik tahun ini sehingga harganya sedikit lebih tinggi
sekitar Rp 200-Rp 3.00/Kg dibanding tahun lalu.
Beras yang diperoleh penggilingan dari gabah sendiri dan upah giling (berbentuk
beras) selanjutnya akan dijual ke pedagang di Pasar Johar Karawang. Tujuan
penjualan tidak terikat pada pedagang tertentu, namun bebas sesuai harga yang
dikehendaki. Beras yang sudah dihasilkan dikemas dalam karung plastik dengan
nama perusahaan penggilingan. Harga jual beras juga bervariasi tergantung
kualitasnya. Harga beras tahun 2016, untuk kualitas premium (kw 1), kualitas
medium/sedang (Kw 2) dan kualitas bawah (kw 3) masing-masing seharga Rp
10.200/kg, Rp 9.800/Kg dan Rp 9.500/kg di tingkat pedagang. Dibandingkan
tahun sebelumnya, kualitas beras relatif sama dan harga beras tahun lalu sedikit
lebih rendah sekitar Rp 2.00/Kg dibanding tahun ini.

Sementara untuk beras

merah harga jualnya di Pasar johar sekitar Rp 10.000/kg. Ongkos angkut rata-rata
dari penggilingan di Banyusari ke pedagang di Pasar Johar sekitar Rp 300/kg.
Menurut pengelola penggilingan bahwa total biaya proses gabah (giling, tenaga
kerja, jemur, angkut, karung dan lainnya) hingga beras siap dipasarkan sebesar
10% dari harga GKG. Sehingga harga jual beras, adalah harga gabah ditambah
biaya sekitar 10 persen dan keuntungan usaha penggilingan.
Pada umumnya penggilingan skala Kecil tidak menyimpan stok dalam jangka
lama dan banyak. Paling lama menyimpan stok 1-2 hari, beras di stok
penggilingan dan selanjutnya secara kontinyu dijual ke pasar. Saat ini paling
banyak stok beras antara 5-10 ton, yaitu beras varietas Ciherang sekitar 6 ton dan
beras merah sekitar 5 ton. Untuk stok gabah, lebih terkait dengan kapasitas
gudang dan lantai jemur, karena misalnya membeli GKP dan harus dikeringkan
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hingga menjadi GKG. Kapasitas lantai jemur yang dimiliki rata-rata cukup luas
sekitar 12 ton, dengan rataan upah jemur sekitar Rp 50/kg.
Menurut penggilingan, bahwa stok gabah di masyarakat sekitar Banyusari masih
ada namun volumenya terbatas, dimana masih selalu ada petani yang menggiling
padinya untuk keperluan konsumsinya.

Usaha Penggilingan Sedang
Pada kasus penggilingan skala menengah kisaran kapasitas penggilingan sekitar
1 ton beras yang dihasilkan dalam setiap jam operasional. Jam operasional kerja
rata-rata dari hari Senin-Sabtu mulai jam 7.00 s/d jam 17.00, dengan jeda istirahat
1-2 jam dan khusus untuk hari Jum’at bekerja setengah hari. Jika, gabah yang
digiling belum selesai dikerjakan maka akan dilakukan kerja lembur hingga pukul
22.00. Gabah yang digiling bersumber dari: (1) gabah yang dibeli dari petani
sekitar, dan (2) pedagang dan petani yang sengaja untuk menggiling gabah.
Adapun proporsi gabah yang digiling menurut sumbernya tersebut hampir sama.
Pola pembelian gabah terhadap petani dilakukan secara bebas tanpa ada ikatan
tertentu, dengan sistem jual beli sesuai harga pasar. Adapun pembayaran giling
pada pedagang atau petani dapat berbentuk uang cash atau dipotong hasil beras
(dinilai sesuai harga beras di pasar).
Pada saat musim panen puncak, volume gabah yang digiling dapat berkisar
antara 20-30 ton/hari dan saat diluar musim panen volume gabah yang digiling
hanya sekitar 5 ton/hari. Jika pedagang atau petani yang akan menggiling
padinya, maka harus membayar: (1) Upah untuk jasa mesin giling dari setiap
kuintal beras yang dihasilkan dari giling sebesar Rp 15.000 atau Rp 150/kg beras
hasil gilingan, dan (2) upah tenaga kerja giling sebesar Rp 60.000/ton beras hasil
gilingan atau sekitar Rp 60/kg. Dengan demikian total upah yang harus
dikeluarkan adalah sebesar Rp 210 atas setiap kilogram hasil beras yang digiling.
Rata-rata rendemen GKG ke beras adalah sebesar 63,5%, sedangkan jika dari
GKP dikeringkan menjadi GKG rendemennya sebesar 88,13%. Dengan demikian
rincian upah giling dari setiap GKG gabah yang digiling adalah: (1) Untuk jasa
mesin giling sebesar Rp 236,22/kg, dan (2) Untuk tenaga kerja sebesar Rp
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94,49/kg. Adapun total upah dari setiap kilogram gabah yang digiling adalah
sebesar Rp 330,71. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pada usaha
penggilingan sekitar 3 orang, dengan upah yang diperoleh secara harian yang
besarnya tergantung pada volume gabah yang digiling.
Dedak dari setiap pedagang atau petani yang menggilingkan padi menjadi milik
penggilingan. Dari setiap ton gabah yang digiling akan diperoleh dedak halus
sebanyak 60 kg. Harga jual dedak tahun 2016 seharga Rp 2.500/kg, meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya (2015) yang harganya sebesar Rp 2.000/kg.
Untuk gabah yang dibeli oleh penggilingan, harganya bervariasi tergantung
kualitas gabah. Harga GKG tahun 2016, untuk kualitas bagus (kw 1), kualitas
sedang (Kw 2) dan kualitas rendah (kw 3) masing-masing sebesar Rp 6.200/kg,
Rp 6.100/Kg dan Rp 6.000/kg di tingkat petani. Dibandingkan tahun sebelumnya,
kualitas gabah relatif sama dan harga gabah tahun ini sedikit lebih tinggi sekitar
Rp 100-Rp 2.00/Kg dibanding tahun lalu.
Penjualan tidak terikat pada pedagang tertentu, namun bebas sesuai harga yang
dikehendaki. Harga jual beras juga bervariasi tergantung kualitasnya. Harga beras
tahun 2016 untuk kualitas bagus (kw 1), kualitas sedang (Kw 2) dan kualitas
rendah (kw 3) masing-masing seharga Rp 11.000/kg, Rp 10.000/Kg dan Rp
9.500/kg di tingkat pedagang. Dibandingkan tahun sebelumnya, kualitas beras
relatif sama dan harga beras tahun lalu juga sedikit lebih rendah sekitar Rp 100Rp 2.00/Kg dibanding tahun ini.
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Secara lengkap alur perolehan gabah dan penjualan beras disajikan pada
Gambar 3.
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Gambar 3. Perolehan gabah dan penjualan beras Pada Penggilingan skala
menengah di lokasi kajian, 2016.
Pada umumnya penggilingan skala ini tidak menyimpan stok dalam jangka lama.
Paling lama 2-5 hari, beras di stok penggilingan dan selanjutnya secara kontinyu
dijual ke pasar. Saat ini paling banyak stok beras antara 5-10 ton. Untuk stok
gabah, lebih terkait dengan kapasitas gudang dan lantai jemur, karena misalnya
membeli GKP dan harus dikeringkan hingga menjadi GKG. Kapasitas lantai jemur
yang dimiliki rata-rata cukup luas sekitar 12 ton, dengan rataan upah jemur sekitar
Rp 50/kg.
Menurut penggilingan, bahwa stok gabah di masyarakat sekitar Banyusari masih
ada namun volumenya terbatas, dimana masih selalu ada petani yang menggiling
padinya untuk keperluan konsumsinya.
Usaha Penggilingan Skala Besar
Pada kasus penggilingan skala Besar kisaran kapasitas penggilingan antara 5 ton
beras yang dihasilkan dalam setiap jam operasional. Jam operasional kerja ratarata dari hari Senin-Minggu mulai jam 7.00 s/d jam 17.00, dengan jeda istirahat 12 jam. Jika gabah yang digiling belum selesai dikerjakan maka akan dilakukan
kerja lembur hingga selesai. Proporsi gabah yang digiling menurut sumbernya
sekitar 90% merupakan gabah yang dibeli, dan sisanya pedagang yang giling.
Pola pembelian gabah terhadap petani yang dilakukan oleh para tengkulak secara
bebas tanpa ada ikatan tertentu, dengan sistem jual beli sesuai harga pasar.
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Adapun pembayaran giling pada pedagang dapat berbentuk uang cash atau
dipotong hasil beras (dinilai sesuai harga beras di pasar).
Mekanisme untuk memperoleh gabah melalui pedagang tengkulak yang
merupakan pedagang “kaki tangan” penggilingan. Di lokasi kajian, pedagang
tengkulak yang merupakan kaki tanggan penggilingan berjumlah 4 orang, yang
akan mencari gabah di sekitar Kabupaten Karawang, Subang, Banten bahkan
hingga Jawa Tengah dengan informasi yang bersumber dari “calo”. Calo akan
memperoleh komisi dari pedagang tengkulak sebesar Rp 100/kg, dan pedagang
tengkulak sendiri akan memperoleh komisi Rp 30/Kg. Modal pembelian gabah
berasal dari penggilingan. Pihak penggilingan juga akan menanggung buruh
lapangan dalam memuat gabah ke mobil sebesar Rp 30/kg, ongkos mobil ke
penggilingan sebesar Rp 30/kg, bongkar truk di pabrik sebesar Rp 30/kg dan
biaya jemur. Untuk biaya jemur, jika cuaca bagus maka penjemuran dilakukan di
lantai jemur dengan biaya Rp 45/kg, dan jika cuaca kurang bagus maka
penjemuran dilakukan dengan oven dengan biaya sebesar Rp 200/kg. Adapun
biaya giling mencapai Rp 250/kg (sudah mencakup seluruh aktivitas giling).
Pada saat musim puncak (sekitar 8 bulan) rataan volume gabah yang digiling
(pengadaan) : (1) untuk pasaran umum sekitar 30 ton (premium), dan (2) untuk
pengadaan BULOG sebesar 50 Ton (medium). Jika diluar musim panen, volume
gabah yang digiling relatif menurun terutama untuk pasaran umum paling banyak
sekitar 15 ton.
Dedak dari setiap pedagang yang menggilingkan padi menjadi milik penggilingan.
Dari setiap ton gabah yang digiling akan diperoleh dedak halus sebanyak 65 kg.
Harga jual dedak tahun 2016 seharga Rp 2.400/kg, meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya (2015) yang harganya sebesar Rp 2.000/kg.
Untuk gabah yang dibeli oleh penggilingan melalui tengkulak “kaki tangan”, harga
GKP untuk kualitas sedang (Kw 2) seharga Rp 4.700/kg. Dibandingkan tahun
sebelumnya, kualitas gabah relatif lebih baik tahun ini sehingga harganya sedikit
lebih tinggi sekitar Rp 200/Kg dibanding tahun lalu.
Beras yang diperoleh penggilingan selanjutnya dijual ke : (1) pedagang di Pasar,
(2) Toko beras milik penggilingan, dan (2) memenuhi kontrak pengadaan BULOG.
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Tujuan penjualan ke pasar tidak terikat pada pedagang tertentu, namun bebas
sesuai harga yang dikehendaki. Beras yang sudah dihasilkan dikemas dalam
karung plastik dengan nama perusahaan penggilingan. Harga jual beras juga
bervariasi tergantung tujuan pemasaran dan kualitasnya. Harga beras tahun 2016,
untuk kualitas premium (kw 1) dan kualitas medium/sedang (Kw 2) masing-masing
seharga Rp 10.000/kg dan Rp 9.800/Kg. Dibandingkan tahun sebelumnya,
kualitas beras relatif sama dan harga beras tahun lalu juga sedikit lebih rendah
sekitar Rp 2.00/Kg dibanding tahun ini. Sementara untuk beras ke BULOG, harga
kontraknya sebesar Rp 7.300/kg (tahun 2015).
Secara lengkap alur perolehan gabah dan penjualan beras disajikan pada
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Gambar 4. Perolehan gabah dan penjualan beras Pada Penggilingan skala besar
di lokasi kajian, 2016.

Pada umumnya penggilingan skala Besar juga menyimpan stok untuk beberapa
hari kedepan sekitar 2 hari kedepan. Beras di stok penggilingan dan selanjutnya
secara kontinyu dijual ke pasar. Saat ini paling banyak stok beras antara 10-20
ton. Untuk stok gabah, lebih terkait dengan kapasitas gudang dan lantai jemur,
karena misalnya membeli GKP dan harus dikeringkan hingga menjadi GKG.
Kapasitas lantai jemur yang dimiliki rata-rata cukup luas sekitar 100 ton.

Realisasi Komitmen Penggilingan Menjual ke Perum BULOG
Berdasarkan hasil Survey lapangan ke 41 penggilingan (16 unit penggilingan
kecil, 15 unit penggilingan sedang dan 13 unit penggilingan besar) pada periode
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bulan Februari-Maret 2016. Rencana komitmen penggilingan penjualan beras ke
Perum Bulog sebesar 19.945 ton dengan share masing-masing penggilingan kecil
3.923 ton (20 persen), penggilingan sedang 8.539 ton (43 persen) dan
penggilingan besar 7.483 ton (37 persen). Sedangkan realisasi penggilingan kecil
3.395 ton (16 persen), penggilingan sedang 8.834 ton (41 persen) dan
penggilingan besar 9.263 ton (43 persen).
Bila dibandingkan realisasi terhadap rencana komitmen penjualan beras dari
penggilingan kepada Perum Bulog menunjukkan bahwa penggilingan kecil 86,5
persen, penggilingan sedang 103,5 persen dan penggilingan besar 123,8 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penggilingan kecil dalam memenuhi
komitmennya relative rendah yang disebabkan karena harga jual beras ke Bulog
harus sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp. 7.300/kg. Harga ini
terlalu rendah karena biaya pengolahan GKG menjadi beras relative tinggi sekitar
Rp 800/kg – Rp 1000/kg dengan rendemen 55 persen. Sedangkan penggilingan
sedang dan besar mampu memenihi komitmen tersebut karena biaya operasional
yang relative lebih rendah dan rendemen relative tinggi antara 60 – 62 persen.

Gambar 5. Rencana dan Realisasi Komitmen Penjualan Beras ke Perum BULOG

Pada penggilingan skala kecil dan menengah sebagian belum melaksanakan
komitmennya dengan Perum BULOG untuk penjualan berasnya atau kerjasama
giling. Hal ini karena ketersediaan modal awal untuk kerjasama belum memadai
karena pada saat penjualan beras ada tempo pembayaran sehingga sulit bagi
penggilingan kecil karena modalnya terbatas sementara biaya variabel yang harus
dikeluarkan sifatnya segera dibayarkan. Selain itu, berbagai persyaratan kadar air
dan kadar patahan (broken) juga harus benar-benar terpenuhi secara baik jika
menjalin kerjasama pemasaran tersebut. Penggilingan cukup berminat menjalin
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kerjasama dengan Perum BULOG, asalkan harga jual beras ke Perum BULOG
relatif masih kompetitif jika dibandingkan dengan harus jual ke pasar beras.
Stok gabah di penggilingan kecil, sedang dan besar sebanyak 400 ton, sebagian
besar stok gabah berada di penggilingan kecil sebesar 253 ton (63 persen),
penggilingan sedang 42 ton (11 persen) dan penggilingan besar 104 ton (26
persen). Besarnya gabah di penggilingan kecil bukan karena stoknya yang besar,
tetapi karena jumlah penggilingannya yang banyak.
STOK BERAS (TON)
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Besar, 104 ,
26%

Sedang, 92 ,
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Sedang, 42 ,
11%
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Gambar 6. Stok Gabah dan Beras di Penggilingan
Berbeda halnya dengan stok gabah di penggilingan, stok beras di penggilingan
kecil 119 ton (11 persen), penggilingan sedang 92 ton (9 persen) dan
penggilingan besar 882 ton (80 persen). Sebagian besar stok beras di pedagang
dikuasai penggilingan besar, hanya sebagian kecil stok beras yang dikuasai oleh
penggilingan sedang dan besar.
Stok beras yang ada pada penggilingan pada berbagai skala usaha juga relatif
terbatas untuk memenuhi permintaan 1-2 hari. Hal ini mengingat, mereka akan
secara kontinyu memenuhi kiriman ke pasar/pedagang. Hal yang sama untuk stok
beras di tingkat petani, masih ada namun volumenya terbatas. Pada penggilingan
skala kecil ini dan menengah belum ada yang menjalin kerjasama dengan BULOG
untuk penjualan berasnya atau kerjasama giling. Hal ini mengingat ketersediaan
modal awal untuk kerjasama belum memasai. Karena pada saat penjualan beras
akan ada tempo pembayaran, dan hal demikian dirasakan sulit bagi penggilingan
kecil mengingat modalnya terbatas sementara biaya variabel yang harus
dikeluarkan bersifat segera. Selain itu, berbagai persyaratan kadar air dan kadar
broken juga harus benar-benar terpenuhi secara baik jika menjalin kerjasama
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pemasaran tersebut. Mereka cukup berminat menjalin kerjasama dengan Perum
BULOG, asalkan harga jual beras ke Perum BULOG relatif masih kompetitif jika
dibandingkan dengan harus jual ke pasar beras.
Penggilingan skala besar, secara umum telah dapat menjalin kerjasama dengan
Perum BULOG untuk penjualan berasnya atau kerjasama giling. Hal ini mengingat
cukupnya modal awal untuk kerjasama tersebut. Selain itu, berbagai persyaratan
kadar air dan kadar broken juga dapat terpenuhi secara baik. Pada penggilingan
skala besar, target pengadaan beras dalam setahun cukup besar dan harus
terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra dan modal yang cukup untuk
memenuhinya.
Sumber pembelian gabah penggilingan padi cukup bervariasi tergantung pada
skala usaha penggilingan. Pembelian dapat langsung dari petani di sekitar lokasi
penggilingan dan wilayah lain baik dari pedagang pengumpul atau dari tengkulak
(kaki tangan penggilingan). Hal yang sama dalam hal penjualan beras dari
penggilingan juga bervariasi tergantung pada skala usaha penggilingan. Tujuan
penjualan beras dapat langsung ke pasar sekitar, toko sendiri milik usaha
penggilingan

dan

untuk

memenuhi

Perum

BULOG

(kerjasama

kontrak

pengadaan).
Berdasarkan hasil kajian Stok Beras di Penggilingan dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Realisasi komitmen penggilingan terhadap pemupukan stok beras Bulog
menunjukkan bahwa skala usaha menentukan kemampuan dalam memenuhi
komitmennya, penggilingan besar lebih mampu memenuhi komitmennya
dibandingkan dengan skala usaha penggilingan menengah dan kecil yang
disebabkan karena harga jual beras ke Bulog harus sesuai Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) sebesar Rp. 7.300/kg.
2. Stok beras yang ada pada penggilingan pada berbagai skala usaha juga
relatif terbatas hanya memenuhi permintaan 1-2 hari karena secara kontinyu
memenuhi pengiriman ke pasar. a) Stok gabah di penggilingan kecil sebesar
63 persen, penggilingan sedang 11 persen dan penggilingan besar 26 persen;
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b) stok beras di penggilingan kecil 11 persen, penggilingan sedang 9 persen
dan penggilingan besar 80 persen.

Rekomendasi Kebijakan
1. Pengadaan gabah dan beras Perum Bulog melalui kerjasama pengadaan
dengan penggilingan skala kecil, menengah dan besar dapat menjadi sumber
pemupukan stok breas Bulog.
2. Kebijakan stablisasi harga dan pasokan beras melalui berbagai model,
misalnya Toko Tani Indonesia (TTI) memungkinkan menjadi outlet beras
komersial Bulog apabila komitmen kerjasama Penggilingan dan Bulog baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Perum BULOG telah diberikan wewenang pengadaan dan penyaluran beras
dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, serta pengamanan harga, yang
didukung oleh penyediaan anggaran dari Pemerintah

6.2 Kajian Struktur Biaya Produksi dan Pemasaran Ternak Ayam Ras Pedaging di
Jawa Barat

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012 - 2016), populasi ras pedaging
nasional meningkat sebesar 6,16%/tahun yaitu dari 1.224,40 juta ekor (2012)
menjadi 1.592,67

juta

ekor (tahun 2016). Seiring dengan peningkatan

populasinya, produksi daging unggas ras juga meningkat sebesar 4,69%/tahun,
yaitu dari 1,40 juta ton (2012) menjadi 1,69 juta ton (2016). Propinsi Jawa Barat
merupakan sentra populasi terbesar nasional dengan pangsa populasinya
sebesar 40% (tahun 2016). Pada kurun waktu yang sama (2012-2016) juga
mengalami peningkatan sebesar 0,86%/tahun, yaitu dari 610,44 juta ekor (2012)
menjadi 644,92 juta ekor (2016). Seiring dengan peningkatan populasinya,
produksi daging unggas ras di Jawa Barat juga meningkat sebesar 0,54%/tahun,
yaitu dari 0,50 juta ton (2012) menjadi 0,53 juta ton (2016) (Tabel 23).
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Tabel 22. Perkembangan Populasi dan Produksi Daging Ayam Ras Pedaging
Nasional dan di Propinsi Jawa Barat, 2012-2016.

Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
r (%/thn)

Populasi (ekor)
Nasional
Jawa Barat
1.244.402.026
610.436.303
1.344.191.104
645.229.707
1.443.349.118
643.321.729
1.528.329.183
631.154.917
1.592.669.402
644.923.995
6,16
0,86

Produksi (Ton)
Nasional
Jawa Barat
1.400.470
498.862
1.479.873
563.529
1.544.379
543.765
1.628.307
530.423
1.689.584
529.932
4,69
0,54

Sumber: Ditjen Peternakan & KH (2016) dan BPS Jawa Barat (2016).

Di Propinsi Jawa Barat, sentra populasi terbesar dengan pangsa populasinya
sebesar 18,33% (tahun 2016) terdapat di Kabupaten Bogor. Urutan populasi
berikutnya terdapat di Kabupaten Ciamis (14,36%), Sukabumi (9,51%), Subang
(7,51%), dan Cianjur (7,26%). Seiring dengan tingginya populasinya, produksi
daging unggas ras di sentra Kabupaten mengikutinya, dimana produksi daging
ayam ras di Kabupaten Bogor mencapai 94,20 juta ton (terbesar), kemudian diikuti
oleh Kabupaten Ciamis (70,14 juta ton), Sukabumi (50,91 juta ton), Subang (37,68
juta ton) dan Cianjur (37,25 juta ton).
Struktur Biaya Produksi dan Pendapatan Usaha ternak Ras Pedaging
Pada pengelolaan usaha ternak, diperlukan sejumlah faktor produksi yang
sebagai input usaha ternak. Dalam usaha peternakan ayam ras pedaging,
terdapat sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi, yaitu: (1)
Bibit ayam (DOC), (2) Pakan, (3) Vaksin, Obat dan Vitamin, (4) Tenaga Kerja, (5)
Pemanas: Gas, Semawar, Kayu Bakar dsb, (6) Listrik, (7) Kandang, dan (8)
Faktor Produksi lainnya sesuai kebutuhan usaha ternak.
Pola Usaha ternak ras pedagang yang ditemukan di lokasi kajian meliputi Pola
usaha ternak mandiri dan Pola kerja sama kemitraan inti plasma. Pada pola
mandiri, peternak memiliki seluruh sarana produksi kandang serta peralatan dan
modal untuk membeli sarana produksi peternakan (sapronak) seperti DOC,
pakan, obat dan vaksin dan biaya lainnya. Dengan demikian, pada peternak
mandiri bebas memilih tujuan pemasaran atas produk yang dihasilkannya.
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Pada Usaha ternak ras pedaging dengan pola mandiri, total biaya usaha ternak
ras pedaging dengan pada skala 700 ekor mencapai Rp 13.410.000/siklus atau
sekitar Rp 18.246/ekor/siklus. Rataan harga ayam pedaging hidup sekitar Rp
19.500/kg. Dengan rataan berat per ekor sekitar 1 kg, maka diperoleh penerimaan
sekitar Rp 13.260.000 per skala penguasaan, serta penerimaan dari penjualan
sekam sekitar Rp 150.000. Adapun total penerimaan usahaternak mencapai Rp
13.410.000 per total skala penguasaan ternak, atau sekitar Rp 19.726/ekor/siklus.
Tingkat keuntungan yang diraih sebesar Rp 1.002.439 per total skala penguasaan
ternak, atau sekitar Rp 1.474/ekor/siklus.

Nilai R/C sebesar 1,08, artinya

usahaternak pedaging di lokasi penelitian masih menguntungkan secara finansial.
Harga BEP secara total untuk ternak hidup mencapai Rp 18.246/kg. Selanjutnya
bila ternak hidup dikonversi ke setara daging (dada, paha, punggung dan sayap),
dan diperoleh BEP harga daging ayam ras sebesar Rp 24.329/kg.
Pola mandiri total biaya usaha ternak ras pedaging dengan pada skala 6.000 ekor
ternak

ras

pedaging

mencapai

Rp

151.776.876/siklus

atau

sekitar

Rp

26.627,52/ekor/siklus. Harga rataan yang diterima peternak sebesar Rp
19.285/kg. Dengan kondisi tersebut, maka diperoleh penerimaan sekitar Rp
202.261.080 per skala penguasaan, serta penerimaan dari penjualan sekam
sekitar Rp 900.000. Adapun total penerimaan usahaternak mencapai Rp
203.161.080

per

total

skala

penguasaan

ternak,

atau

sekitar

Rp

35.642,29/ekor/siklus. Tingkat keuntungan yang diraih sebesar Rp 51.384.204 per
total skala penguasaan ternak, atau sekitar Rp 9.015/ekor/siklus.

Nilai R/C

sebesar 1,34, artinya usahaternak pedaging di lokasi penelitian cukup
menguntungkan secara finansial. Harga BEP secara total untuk ternak hidup
mencapai Rp 14.407/kg. Selanjutnya bila ternak hidup dikonversi ke setara daging
(dada, paha, punggung dan sayap), dan diperoleh BEP harga daging ayam ras
mencapai Rp 19.210/kg.
Hasil analisis usahat ternak ayam ras pedaging dengan sistem makloon di
memperlihatkan, bahwa yang menjadi tanggungan peternak (plasma) selain
menyediakan kandang (sewa kandang) dan peralatan usaha ternak seperti
peralatan pakan dan minum, pemanas (fixed cost), juga harus menanggung biaya
operasional seperti, sekam, biaya listrik dan pajak bangunan kandang.
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Sedangkan bibit/DOC, vaksin dan obat-obatan menjadi tanggungan inti. Besarnya
biaya operasional termasuk biaya penyusutan (fixed cost cost) yang ditanggung
peternak (plasma) mencapai Rp 3.475.625,- Komponen biaya yang paling besar
ditanggung plasma adalah biaya sewa kandang sebesar Rp 1.600.00 (46%), dan
berikutnya biaya pembelian sekam Rp 900.000,- Adapun keuntungan peternak
(plasma) dari hasil pemeliharaan sebanyak 4000 ekor dengan sistem makloon ini
mencapai Rp 2.224.375,- per siklus (selama 30 hari). Sementara dari pihak inti,
yang menjadi tanggungannya terdiri dari biaya pengadaan DOC, pakan, obatobatan dan vaksin. Total pengeluaran untuk biaya konsentrat mencapai 61% dan
pembelian DOC sebesar 30% dari biaya variabel total yang dikeluarkan. Adapun
harga jual ayam ke pedagang sebesar Rp 8.500 per kilogram (ayam hidup). Dari
usaha ternaknya tersebut, inti memperoleh keuntungan total mencapai Rp
8.785.000 per siklusnya.
Masih rendahnya tingkat keuntungan usaha ternak disebabkan oleh tingginya
biaya produksi. Biaya produksi ternak yang tinggi antara lain sebagai akibat
mahalnya biaya pakan ternak akibat harga bahan baku pakan yang semakin
meningkat, mahalnya harga DOC, besarnya biaya operasional usaha ternak, dan
harga produk tingkat peternak kerap berfluktuasi. Harga produk ternak yang tinggi
di tingkat konsumen seringkali tidak tertransmisikan dengan baik ke tingkat
peternak. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan keuntungan usahaternak,
diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja usaha ternak, melalui: (1) efisiensi
usaha ternak, (2) dukungan kebijakan pemerintah melalui stabilisasi harga produk
peternakan agar tidak terlalu berfluktuasi, (3) dukungan pemerintah agar harga
pakan dan sapronak relatif stabil dan diupayakan tidak terus meningkat setiap
tahunnya.
Analisis pemasaran ternak ras pedaging dari peternak mandiri di lokasi penelitian
diketahui bahwa peternak menjual hasil ternaknya ke pedagang besar/broker.
Selanjutnya broker, menjual hasil ternaknya ke pedagang bakul/agen. Marjin dan
biaya yang diambil broker umumnya ralatif kecil, dimana selisih harga beli dan jual
berkisar antara Rp 1.000-Rp 2.000/kg ternak hidup. Selanjutnya pedagang
bakul/agen, yang umumnya dapat menampung ayam hidup bisa dalam jangka
waktu sebentar hingga cukup lama akan menjual ayam pedaging umumnya dalam
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bentuk daging ayam karkas atau potongan. Pedagang bakul/agen dapat
mengeluarkan biaya pemeliharaan berupa pakan atau obat untuk ayam yang
ditampungnya. Pedagang bakul/agen juga dapat memiliki mesin bubut sendiri.
Dengan

resiko

penanganan

yang dihadapi tersebut

otomatis pedagang

bakul/agen akan mengambil selisih harga (biaya dan marjin) yang cukup besar
yang dapat berkisar antara Rp 5.000-Rp 7.000 per kilogramnya. Produk daging
ayam ras dari pedagang bakul/agen biasanya dibeli oleh pedagang lapak (pasar),
pedagang eceran keliling dan bahkan konsumen akhir. Dalam hal ini, tampak
bahwa alur perdagangan/pemasaran daging ayam ras pedaging mulai dari ternak
hidup cukup panjang yang dapat melibatkan sekitar 4 pedagang perantara. Akibat
panjangnya rantai perdagangan tersebut, mengakibatkan harga daging ayam di
pedagang eceran dapat berkisar antara Rp 38.000-Rp 40.000 per kilogramnya.
Oleh

karena

itu,

dalam

rangka

efisiensi

pemasaran

diperlukan

upaya

memperpendek alur tataniaga produk mulai dari produsen hingga konsumen.
Kehadiran kelembagaan pemasaran seperti TTI yang turut berperan dalam
penanganan komoditas daging ayam ras diharapkan dapat memperpendek alur
dan menciptakan efisiensi pemasaran.
Adapun pemasaran ternak ras pedaging dari peternak yang menjalin kerjasama
inti plasma adalah peternak menjual seluruh ternak ke pihak Inti/PS, selanjutnya
Inti/PS akan menjual ke berbagai tujuan pemasaran seperti ke Pasar Ternak,
Pesanan tertentu dan Rumah Potong Hewan dan lainnya. Saluran pemasaran
ternak ras pedaging pola mandiri, yaitu dimulai dari peternak menjual ayam ras
yang dihasilkannya pedagang besar, dan pedagang besar lalu mengirimnya ke
pedagang kecil dan ke pedagang pemotong. Selanjutnya produk berupa daging
ayam ras tersebut dijual ke pedagang pengecer (pedagang keliling atau pedagang
di pasar). Dengan mata rantai demikian membuat harga daging ayam di tingkat
konsumen menjadi mahal. Saluran pemasaran ternak ayam pedaging, umumnya
relatif panjang. Setiap tahap pendistribusian terdapat biaya, sehingga semakin
tipis kemungkinan peternak memperoleh keuntungan yang wajar. Disamping itu,
sering terjadi perubahan harga di tingkat peternak yang fluktuatif. Kondisi
pergerakan harga yang sering naik dan turun secara flutuatif tidak bisa langsung
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diikuti oleh pergerakan harga di tingkat konsumen, sehingga konsumen tidak
cepat menikmati perubahan harga tersebut.
Saluran pemasaran ayam pedaging dengan sistem maklon secara umum seluruh
hasil produksi peternak (plasma) ditampung sepenuhnya oleh inti, peternak tidak
diperbolehkan menjual ayamnya sendiri (harus melalui inti). Dalam kasus yang
terjadi di lapangan, plasma hanya mendapat upah pemeliharaan (sesuai
kesepakatan) sebesar Rp 1.300 per ekor. Selanjutnya inti yang memasarkan
hasilnya melalui pedagang besar atau pedagang pengumpul, selanjutnya
pedagang pengumpul menjual ke Rumah Potong Ayam (RPA) yang sebagian
besar ditujukan untuk pedagang pasar dan pengecer di pasar-pasar tradisional.

Analisis Pemasaran/Tataniaga
Analisis pemasaran ternak ras pedaging dari peternak mandiri di lokasi penelitian
diuraikan sebagai berikut. Ternak pedaging yang dibeli oleh pedagang
besar/broker baik pada ternak mandiri maupun dari peternak mitra perusahaan
selanjutnya dijual ke pedagang bakul/agen. Marjin dan biaya yang diambil broker
umumnya ralatif kecil, dimana selisih harga beli dan jual berkisar antara Rp 1.000Rp 2.000/kg ternak hidup. Selanjutnya pedagang bakul/agen, yang umumnya
dapat menampung ayam hidup bisa dalam jangka waktu sebentar hingga cukup
lama akan menjual ayam pedaging umumnya dalam bentuk daging ayam karkas
atau potongan. Pedagang bakul/agen dapat mengeluarkan biaya pemeliharaan
berupa pakan atau obat untuk ayam yang ditampungnya. Pedagang bakul/agen
juga dapat memiliki mesin bubut sendiri. Dengan resiko penanganan yang
dihadapi tersebut otomatis pedagang bakul/agen akan mengambil selisih harga
(biaya dan marjin) yang cukup besar yang dapat berkisar antara Rp 5.000-Rp
7.000 per kilogramnya. Produk daging ayam ras dari pedagang bakul/agen
biasanya dibeli oleh pedagang lapak (pasar), pedagang eceran keliling dan
bahkan

konsumen

akhir.

Dari

gambaran

diatas,

ternyata

alur

perdagangan/pemasaran daging ayam ras pedaging mulai dari ternak hidup
cukup panjang yang dapat melibatkan sekitar 4 pedagang perantara. Akibat
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panjangnya rantai perdagangan tersebut, mengakibatkan harga daging ayam di
pedagang eceran dapat berkisar antara Rp 38.000-Rp 40.000 per kilogramnya.
Adapun pemasaran ternak ras pedaging dari peternak yang menjalin kerjasama
inti plasma adalah peternak menjual seluruh ternak ke pihak Inti/PS, selanjutnya
Inti/PS akan menjual ke berbagai tujuan pemasaran seperti ke Pasar Ternak,
Pesanan tertentu dan Rumah Potong Hewan dan lainnya. Adapun alur
pemasarannya disajikan pada Gambar 6.

Pasar
Ternak
Peternak

Inti/PS

Pesanan
RPH
Lainnya:
Rumah
makan, dsb

Gambar 6. Pemasaran Ayam Ras pedaging Pola Kerjasama Inti Plasma , 2016.

Mahalnya harga daging ayam di pasaran saat ini tak berpengaruh terhadap omset
para peternak ayam pedaging. Hal tersebut dikarenakan seiring dengan naiknya
harga pakan dan harga bibit ayam (DOC). Untuk harga DOC, beberapa bulan
yang lalu harganya berkisar antara Rp 4.000 – 5.000 per ekornya. Saat ini sudah
mencapai Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per ekornya. Demikian juga harga pakan
naik, dari harga Rp 5.000 – Rp 6000, menjadi Rp 7.000 per kg. Kenaikan harga
pakan membuat biaya produksinya melonjak. Oleh karena itu, terjadinya fluktuasi
harga daging ayam seiring dengan fluktuasi harga sapronak. Namun demikian,
naiknya harga daging ayam di pasaran, tidak berpengaruh terhadap peternak
(plasma) terutama plasma dengan sistem makloon. Tingginya harga daging ayam
juga disebabkan karena terlalu banyak mata rantai ditingkat pemasaran sehingga
harga daging ayam di tingkat konsumen menjadi mahal.
Pada saat dilakukan kajian harga ayam potong (karkas) di pasaran mencapai Rp
35 -38 ribu per ekor. Sementara ditingkat peternak harganya berkisar antara Rp
18.500 - 19.500 per kg (ayam hidup). Selain itu, mahalnya harga daging ayam
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juga disebabkan karena terlalu panjangnya mata rantai ditingkat pemasaran.
Mulai dari peternak di kandang terus ke pedagang besar lalu dikirim ke pedagang
kecil ayam pedaging, dan ke pedagang pemotong, terus ke tingkat pengecer
(pedagang keliling atau pedagang di pasar). Dengan mata rantai demikian
membuat harga daging ayam di tingkat konsumen menjadi mahal.
Saluran pemasaran ternak ayam pedaging, umumnya relatif panjang. Setiap
tahap pendistribusian terdapat biaya, sehingga semakin tipis kemungkinan
peternak memperoleh keuntungan yang wajar. Disamping itu, sering terjadi
perubahan harga di tingkat peternak yang fluktuatif. Kondisi pergerakan harga
yang sering naik dan turun secara flutuatif tidak bisa langsung diikuti oleh
pergerakan harga di tingkat konsumen, sehingga konsumen tidak cepat menikmati
perubahan harga tersebut.
Saluran pemasaran ayam pedaging dengan sistem maklon secara umum seluruh
hasil produksi peternak (plasma) ditampung sepenuhnya oleh inti, peternak tidak
diperbolehkan menjual ayamnya sendiri (harus melalui inti). Dalam kasus yang
terjadi di lapangan, plasma hanya mendapat upah pemeliharaan (sesuai
kesepakatan) sebesar Rp 1.300 per ekor. Selanjutnya inti yang memasarkan
hasilnya melalui pedagang besar atau pedagang pengumpul, selanjutnya
pedagang pengumpul menjual ke Rumah Potong Ayam (RPA) yang sebagian
besar ditujukan untuk pedagang pasar dan pengecer di pasar-pasar tradisional.
Namun pada penerapannya inti lebih menyukai menjual ke pedagang besar
dengan alasan keamanan keuangan, Trust (Kepercayaan) dan kontinuitas
pengambilan dengan skala besar, namun menjual ke pedagang besar harus
dengan harga yang lebih murah Rp 200 s/d Rp 500,- lebih rendah dari pedagan
kecil. Mitra inti tidak ingin direpotkan dengan adanya banyak pelanggan yang
notabene sulit untuk diatur termasuk keamanan keuangannya.
Biasanya inti menjual ayam dalam bentuk hidup. Sistem pembeliaan dan
penjualannya dilakukan secara tunai. Pemasaran dilakukan sendiri dengan
menghubungi pedagang dengan cara pembelian tunai, dan sebagian pembayaran
tempo dalam waktu 2-3 hari, pembayaran dengan tempo atau dihutang biasanya
menjual ke pedagang langganan yang sudah dipercayai.
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Saluran pemasaran ayam di lokasi adalah sebagai berikut: (1) Inti menjual ayam
ke pedagang besar, selanjutnya pedagang besar menjual ke pedagang kecil yang
melakukan pemotongan, dan ada juga ke pedagang kecil yang tidak melakukan
pemotongan. Pedagang kecil yang melakukan pemotongan menjual ayam yang
sudah dipotong (dibersihkan bulunya) kepada pedagang pengecer, dan (2)
pedagang besar langsung menjual ke supplier pemotong (RPA), yang kemudian
dipotong dan diolah menjadi ayam karkas, selanjutnya dijual ke pengecer.
Pengecer adalah pedagang ayam yang langsung menjual ke konsumen (rumah
tangga atau warung), biasanya pengecer memiliki lapak/tempat di pasar atau
berdagang keliling. Pengecer membeli ayam dalam bentuk karkas dari pedagang
pemotong yang kemudian dijual di pasar atau kepada konsumen langsung.
Sistem penjualan kepada konsumen tunai (cash on hand).
Analisa margin pemasaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin
banyak pedagang perantara yang terlibat dalam saluran pemasaran maka akan
semakin besar pula margin pemasaran yang terbentuk. Besarnya margin bagi
pedagang perantara semakin menguntungkan mereka atau secara ekonomi
berarti pemasaran semakin efisien. Jika dilihat dari sudut konsumen makin besar
margin pemasaran maka akan semakin tinggi pula harga yang harus dibayar oleh
konsumen rumah tangga.

6.3

Kajian Struktur Biaya Usahatani Ubi Kayu

Menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara No. B-897/M.Sesneg/D2/HL.02.02/09/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Penyampaian Usulan dari
Gubernur Lampung terkait Permasalahan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung,
tembusan Gubernur Lampung Nomor 525/1904/04/2016 tanggal 16 September
2016 perihal Permasalahan Rendahnya Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung,
surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 500/12/04-LU/2016
tanggal 24 Oktober 2016 tentang Permohonan Kenaikan Harga Ubi Kayu, dan
surat Bupati Kabupaten Pati Jawa Tengah Nomor 521.224/5372 tanggal 27
Oktober 2016 perihal Harga Ubi Kayu Bahan Baku Tapioka kepada Bapak
Presiden, Badan Ketahanan Pangan bersama Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian telah melakukan
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kajian harga ubi kayu di Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan
kesimpulan sebagai berikut:
1) Dalam rangka memberikan insentif kepada petani, stabilisasi pasokan dan
pengamanan harga, serta upaya mendukung swasembada Ubi Kayu,
Kementerian Pertanian mengusulkan diberlakukannya Harga Acuan Ubi Kayu
baik nasional maupun regional.
2) Harga aktual Ubi Kayu di tingkat petani selama tahun 2016 mengalami
penurunan yang signifikan sejak awal tahun 2016 dari Rp 2.400/kg menjadi
Rp 500/kg. Kondisi tersebut membuat petani mengalami kerugian. Untuk
menjaga harga Ubi Kayu di tingkat petani stabil dan menguntungkan petani
diperlukan kebijakan harga acuan ubi kayu di tingkat petani
3) Usulan besaran harga acuan ubi kayu sebagai berikut:
a. Harga Acuan Nasional, dengan asumsi sebagai berikut:
Biaya input tetap dan break even point (BEP) usahatani Rp 1.028/kg :
-

Harga di petani naik 30%, dari Rp 722/kg menjadi Rp 938/kg, maka
petani rugi Rp 1.95 juta/ha/MT.

-

Harga di petani naik 40%, dari Rp 722/kg menjadi Rp 1.010/kg, maka
petani rugi Rp 0.38 juta/ha/MT.

-

Harga di petani naik 50%, dari Rp 722/kg menjadi Rp 1.083/kg, maka
petani untung Rp 1.18 juta/ha/MT.

b. Harga Acuan Regional:
1) Lampung, dengan asumsi sebagai berikut:
biaya input tetap dan break even point (BEP) usahatani Rp 757/kg :
- Harga di petani naik 20%, dari Rp 677/kg menjadi Rp 812/kg, maka
petani untung Rp 1.05 juta/ha/MT.
-

Harga di petani naik 30%, dari Rp 677/kg menjadi Rp 880/kg, maka
petani untung Rp 2.33 juta/ha/MT.

-

Harga di petani naik 40%, dari Rp 677/kg menjadi Rp 1.232/kg,
maka petani untung Rp 8.98 juta/ha/MT.

2) Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan asumsi sebagai berikut:
Biaya input tetap dan break even point (BEP) usahatani Rp 1.022/kg:
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- Harga di petani naik 30%, dari Rp 767/kg menjadi Rp 938/kg, maka
petani rugi Rp 2.28 juta/ha/MT.
- Harga di petani naik 40%, dari Rp 767/kg menjadi Rp 1.010/kg,
maka petani rugi Rp 0.31 juta/ha/MT.
- Harga di petani naik 50%, dari Rp 767/kg menjadi Rp 1.083/kg,
maka petani untung Rp 1.66 juta/ha/MT.
4) Kedua skenario diatas, mempertimbangkan perbedaan sewa lahan, biaya
tenaga kerja dan produktivitas antara wilayah regional yang relatif tinggi.
5) Untuk menjamin efektivitas Harga Acuan Ubi Kayu perlu dukungan
kebijakan pendukung, yaitu: pemberlakuan tarif bea masuk impor tapioka
dari 0% menjadi 5-10% dan kebijakan non-tarif melalui peningkatan
produktivitas dan efisiensi pemasaran.
7

Kajian Distibusi Pangan

Sebagai bahan pangan pokok utama, kebutuhan beras cenderung meningkat dari
tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Meskipun upaya
diversifikasi telah berhasil menurunkan angka konsumsi per kapita penduduk
Indonesia untuk beras, namun pertumbuhan jumlah penduduk masih jauh lebih
tinggi dibandingkan total penurunan konsumsi beras per kapita. Berdasarkan data
yang diolah oleh Badan Ketahanan Pangan, ketersediaan beras selama 2016
menunjukkan trend peningkatan.
Fluktuasi harga beras mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi
kehidupan masyarakat.

Kenaikan harga beras yang terlalu tinggi akan

berpengaruh langsung terhadap daya beli dan akses pangan masyarakat.
Fluktuasi harga beras tidak semata-mata hanya disebabkan oleh mekanisme
supply-demand, yaitu ketika terjadinya shortage maupun oversupply. Beberapa
faktor yang pengaruh terhadap fluktuasi harga beras dapat berasal dari subsistem
hulu dan subsistem pemasaran beras. Pada subsistem hulu, musim panen padi
mempunyai pengaruh terhadap pola pergerakan harga beras dalam 1 tahun.
Namun demikian, faktor yang mempunyai pengaruh lebih besar adalah dari
permasalahan tata niaga beras di Indonesia.

Hal ini tercermin dari terjadinya
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kenaikan harga beras meskipun ada peningkatan produksi, serta terjadinya
transmisi harga yang asimetris antara petani dan konsumen.
Pembentukan harga beras juga sangat dipengaruhi behaviour para pelaku dalam
pasar beras. Penentuan harga oleh para pedagang, sangat dipengaruhi faktor
psikologis sebagai bagian

dari pengambilan

keputusan

bisnis.

Selain

perkembangan produksi padi, keputusan pelaku bisnis sangat dipengaruhi
kebijakan pemerintah.

Pada awal Tahun 2015, terjadi lonjakan harga beras

sebagai reaksi dari rencana kebijakan pemerintah yang akan mengubah raskin
menjadi bentuk bantuan tunai serta rencana pelarangan impor. Demikian pula
ketika pemerintah mewacanakan tentang rencana ekspor beras ke Selandia Baru.
Pelaku usaha perberasan (perusahaan penggilingan padi) merespon dengan
menambah stok beras premium. Akibatnya stok beras medium di pasar beras
langsung menurun tajam, karena pengusaha memilih untuk mengolah beras
medium menjadi beras premium.
Pasar beras di DKI Jakarta merupakan pasar utama beras di Indonesia yang
barometer harga. Perubahan harga beras yang terjadi di DKI Jakarta mempunyai
pengaruh signifikan terhadap perubahan harga di wilayah lain di Indonesia. Oleh
karena itu, Pasar beras di DKI merupakan salah satu topik kajian yang sangat
penting karena mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pasar beras
nasional di Indonesia. Berdasarkan gambaran kondisi tersebut di atas, maka
kajian terhadap jaringan distribusi beras dan kondisi pasar beras di DKI Jakarta
penting untuk dilaksanakan, sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan
harga pangan.
Tujuan pelaksanaan kegiatan “Jaringan Distribusi Pangan: Sistem Pemasaran
Beras Di Provinsi DKI Jakarta Melalui Pendekatan Structure, Conduct,
Performance (SCP)” adalah:
a) Menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar Beras di DKI Jakarta.
b) Menganalisis pengaruh struktur, perilaku, dan kinerja pasar terhadap sistem
pemasaran beras di DKI Jakarta.
c) Menyusun implikasi kebijakan terhadap sistem pemasaran beras di DKI
Jakarta.
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Kajian ini mengidentifikasi keragaan keragaan distribusi beras yang masuk dan
keluar dari DKI Jakarta sebagai dasar untuk melakukan analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi distribusi beras masuk dan keluar DKI Jakarta melalui pendekatan
analisis Structure, Conduct Performance (SCP) Pasar Beras di DKI Jakarta.
Pelaksanaan kegiatan Analisis Jaringan Distribusi Pangan dalam rangka Analisis
SCP Pasar Beras di DKI Jakarta, dilaksanakan beberapa tahap, (1) Forum Group
Discussion (FGD), (2) Persiapan: penyusunan panduan dan kuesioner kegiatan
kajian, (3) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengu,pulan data dan analisis,
meliputi: pengumpulan data di lapangan, pengolahan data dan analisis data; (4)
pembahasan hasil lapangan dan (5) penulisan laporan akhir dan seminar hasil.
Dengan adanya penghematan dan pemotongan APBN 2016, maka kegiatan
kajian Analisis Jaringan Distribusi Pangan sampai pada tahap: (1) pelaksanaan
FGD pertama, (2) koordinasi dan sinkronisasi kegiatan, dan (3) penyusunan
kuesioner dan panduan kegiatan kajian. Sedangkan kegiatan yang lainnya, belum
dilaksanakan diharapkan dapat ditindaklanjuti tahun 2017 dengan pengembangan
komoditas lainnya. Berikut ini beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
rangka Analisis Jaringan Distribusi Pangan.
Focus Group Discussion (FGD)
Pelaksanaan Focus Group Discussion kegiatan Analisis Jaringan Distribusi
Pangan: Sistem Pemasaran Beras Di Provinsi Dki Jakarta Melalui Pendekatan
Structure, Conduct, Performance (SCP) ini, rencananya akan diadakan 3 kali
pertemuan, namun karena adanya refocusing anggaran BKP Tahun 2016 yang
berdampak terhadap pemotongan anggaran kegiatan Jaringan Distribusi Pangan,
maka hanya 1 (satu) pertemuan FGD yang dapat terealisasi. Pertemuan I,
bertujuan sebagai sarana diskusi, pertukaran gagasan serta perumusan solusi
dari unsur akademisi, peneliti dan pemerintah dalam rangka menemu kenali
permasalahan dan solusi terkait distribusi beras dalam kerangka pembangunan
ketahanan pangan di Indonesia, serta untuk merumuskan perbaikan konsep
kinerja rantai distribusi beras di DKI Jakarta. Tindak lanjut dari FGD I adalah
pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan kuesioner kegiatan.
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FGD I dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2016 di Ruang Rapat Nusantara II
Badan Ketahanan Pangan dengan nara sumber: (1) Kepala Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan, yang menyampaikan arahan pertemuan; (2) Ketua Umum
PERPADI

(Persatuan

menyampaikan

materi

Penggilingan
“Peran

Padi

Pelaku

Peningkatan Kinerja Distribusi Beras”;

dan

Usaha

Pengusaha

Beras)

yang

Penggilingan

Padi

dalam

(3) Staf Ahli Direktur Perum BULOG,

menyampaikan materi dengan topik “Peran Bulog dalam Stabilisasi Harga Beras”;
(4) Peneliti Ahli pada Pusat Kajian Transportasi dan Logistik UGM, menyampaikan
materi “Kinerja Logistik Pangan Indonesia”; dan (5) Tim ahli Kajian Jaringan
Distribusi Pangan, menyampaikan “Kajian Optimasi Rantai Pasok Beras”.
Dari pertemuan tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah, yaitu: (i)
Segera disusun perbaikan konsep dan proposal kajian berdasarkan diskusi dan
masukan dalam pertemuan FGD I. Proposal direncanakan telah tersusun
maksimal bulan September 2016, (ii) Segera disusun kuesioner sebagai
instrumen pengambilan data. Laporan pelaksanaan FGD disampaikan dalam
laporan tersendiri.

Penyusunan Kuesioner
Penyusunan dan pembahasan kuesioner dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal
21 dan 31 Oktober 2016 bertempat di Hotel Permata, Bogor yang dihadiri oleh
Tim Pakar dan Tim Pelaksana Kegiatan Analisis Jaringan Distribusi Pangan.
(undangan terlampir). Pada tanggal 21 Okteober 2016 pembahasan untuk
perubahan dan penyempurnaan konsep kajian berdasarkan masukan dan hasil
diskusi pada FGD I. Pada tanggal 31 Oktober dilakukan pembahasan final untuk
kuesioner yang akan digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam analisis
ini.
Kuisioner penelitian terdiri dari 2 kelompok, yaitu kuisioner bagi petani selaku
produsen dan sumber pasokan beras dan kuesioner bagi pedagang.
Kuisioner Petani
Kuesioner ini digunakan untuk menggali data dan informasi dari pelaksanaan
produksi dan tata niaga yang dilaksanakan oleh produsen. Komponen kuesioner
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terdiri: (1) identitas responden; (2) profil petani; (3) kegiatan produksi usaha tani;
dan (4) kegiatan tataniaga/penjualan.
Pertanyaan dan isian pada bagian kegiatan produksi usaha tani bertujuan untuk
mengumpulkan informasi terkait pengelolaan usaha tani, antara lain penggunaan
input, tenaga kerja dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha tani.
Sementara bagian kegiatan tataniaga/penjualan bertujuan untuk mengumpulkan
informasi terkait penjualan produk oleh petani, perlakuan pasca panen yang
dilakukan dan keterkaitan dengan rantai pemasaran lainnya.
Data penelitian diperoleh dengan mengisi atau menjawab semua pertanyaan, baik
pertanyaan terbuka maupun tertutup yang terdapat dalam kuisioner. Responden
terdiri dari 30 orang pada setiap substansi kuisioner dalam setiap provinsi. Atau
10 responden dalam tiap kabupaten/kota yang terpilih pada setiap provinsi.
Kuesioner Pedagang
Kuesioner pedagang digunaka untuk pengumpulan data bagi pelaku pemasaran
yang ada dalam rantai pasok, baik pada level pengumpul, pedagang besar,
distributor maupun pedagang eceran. Komponen kuesioner pedagang terdiri dari:
(1) profil pedagang; (2) kegiatan pembelian; dan (3) kegiatan penjualan.
Pada bagian kegiatan pembelian, digali informasi terkait asal pembelian yang
dilakukan oleh pedagang yang disurvey, mekanisme jual beli yang dilakukan,
serta ketentuan/kesepakatan yang berlaku.

Sementara pada bagian kegiatan

penjualan, digali informasi yang terkait dengan pihak-pihak yang terkait dengan
penjualan oleh pedagang yang disurvey, komoditas yang dipasarkan, tata cara
penjualan dan biaya tata niaga yang terkait.
Pelaksanaan kegiatan Analisis Jaringan Distribusi Pangan dalam rangka Analisis
SCP Pasar Beras di DKI Jakarta yang telah dilakukan adalah Focus Group
Discussion (FGD) dan Penyusunan Kuesioner dan Panduan Kuesioner. Kegiatan
lain, seperti FGD tahap II dan III, pengumpulan data lapangan, pengolahan data
dan analisis data, serta seminar hasil tidak dapat dilakukan karena adanya
pemotongan anggaran tahun 2016 sehingga kegiatan Analisis Jaringan Distribusi
Pangan dalam rangka Analisis SCP Pasar Beras di DKI Jakarta tidak dapat
dilanjutkan. Kegiatan pengumpulan data dilapangan tidak dapat dilakukan
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mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis dalam pengambilan kesimpulan
yang berisi indikator penilaian kinerja distribusi beras
B.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun 2016, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan
Pangan, Kementerian Pertanian mendapatakan alokasi anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 23,290 miliar sebelum blokir setelah
pemblokiran anggaran pusat menjadi Rp 19,65 miliar. Alokasi anggaran tersebut
per kegiatan sebagai berikut:
Tabel 23. Alokasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2016
No

Kegiatan

Pagu Awal (Rp)

Pagu Setelah Blokir (Rp)

1

Cadangan Pangan

1.321.240.000

994.425.000

2

Harga Pangan

4.332.310.000

3.746.460.000

3

Distribusi Pangan

1.914.450.000

1.619.000.000

4

PUPM/TTI

15.722.584.000

13.292.050.000

Jumlah

23.290.584.000

19.651.935.000

Sampai akhir tahun 2016, total realisasi anggaran di Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan mencapai Rp. 17,279 miliar atau sebesar 87,93 persen.
Apabila dilihat realisasi per kegiatan, maka realisasi di: (1) cadangan pangan
sebesar Rp 896.810.000 atau 94,64 persen; (2) Harga Pangan sebesar Rp 3,000
miliar atau 78,35 persen; (3) Distribusi Pangan sebesar Rp 1,460 miliar atau 90,66
persen dan (4) PUPM/TTI sebesar 11,921 miliar atau 89,69 persen. Secara rinci,
alokasi dan realisasi anggaran di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada
tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 27.
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Tabel 24. Alokasi Anggaran Setelah Pemblokiran dan Realisasi Anggaran Pusat
Distribusi dan Cadangan Pangan TA.2016

No

Kegiatan/Sub Kegiatan

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan

A

C

Kegiatan Bidang Cadangan Pangan
1

Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat

2

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah

3

Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah

4

Evaluasi Cadangan Pangan Pemerintah

Kegiatan Bidang Harga
1

Panel Harga Pangan

2

Apresiasi Panel Harga Pangan

3

Monev Pasokan dan Harga Pangan Strategis

4

6

Penyebaran Informasi Harga Pangan
Penyediaan Informasi pemantauan, Harga dan Penyerapan
Gabah Beras
Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen

7

Analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen

8

Penyusunan Prognosa Neraca Pangan
Pembinaan Kelembagaan Distribusi, Harga dan Cadangan
Pangan
Penyusunan Rencana Kegiatan Distribusi, Harga dan
Cadangan Pangan
Kajian Responsif dan Antisipatif Kegiatan Distribusi, Harga
dan Cadangan Pangan

5

9
10
11

D

Kegiatan Bidang Distribusi
1

3

Kelembagaan distribusi pangan
Pemantauan, Pembinaan, Koordinasi, Konsolidasi Kegiatan
Penguatan LDPM
Pedoman, panduan, Modul Pendamping, Modul Gapoktan

4

Apresiasi Aparat LDPM

5

Apresiasi Gapoktan LDPM

6

Pertemuaan Koordinasi Distribusi

7

Kajian Analisis Jaringan Distribusi

2

F

Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
(PUPM)/TTI

Alokasi
(Rp 000,-)

Realisasi
(Rp 000,0)

(%)

19.651.935

17.279.374

87,93

947.625
293.350
279.175
184.700
190.400

896.810
285.614
267.096
176.900
167.200

94,64
97,36
95,67
95,78
87,82

3.829.410
441.800
160.000
380.000
6.000

3.000.311
325.195
155.198
334.990
5.985

78,35
73,61
97,00
88,16
99,75

330.000
200.000
200.000
130.000

230.226
152.461
152.484
86.348

69,77
76,23
76,24
66,42

955.310

644.266

67,44

267.500

251.237

93,92

758.800

661.921

87,23

1.618.400
363.850

1.460.782
349.313

90,26
96,00

348.700
51.400
202.600
361.950
159.500
130.400

294.126
50.886
195.583
326.580
147.510
96.784

84,35
99,00
96,54
90,23
92,48
74,22

13.292.050

11.921.471

89,69

Capaian realiasi Bidang yang ada di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
hampir rata-rata di atas 75 - 90 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan
kegiatan di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2016 cukup
efisien dan efektif. Apabila dilihat berdasarkan kegiatan yang ada di masingmasing 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 Cadangan Pangan
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Bidang Cadangan Pangan dengan total kegiatan mencapai 4 (empat) kegiatan
dengan alokasi anggaran sebesar 0,947 milyar, hampir seluruh kegiatannya
dapat terlaksana dan di selesaikan dengan efisien dan efektif. Rata-rata
realisasi anggaran per sub kegiatan mencapai 94,16 persen, dengan realisasi
terendah 87,82 persen pada sub kegiatan Evaluasi Cadangan Pangan
Pemerintah, dan realisasi tertinggi 97,36 persen pada sub kegiatan
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.
2. Bidang Harga Pangan

Bidang Harga Pangan dengan total kegiatan di tahun 2016 mencapai 11
(sebelas) kegiatan mendapat anggaran sebesar 3,829 milyar, hampir seluruh
kegiatannya dapat dilaksana dan di selesaikan dengan efektif dan efisien.
Rata-rata realisasi anggaran per sub kegiatan mencapai 81,84 persen, dengan
realisasi terendah 67,44 persen pada sub kegiatan pembinaan kelembagaan
distribusi, harga dan cadangan pangan dan realisasi tertinggi 99,75 persen
pada sub kegiatan penyebaran informasi harga pangan.
3. Bidang Distribusi Pangan

Bidang Distribusi Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,618 milyar
untuk pelaksanaan kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, dan pada akhir tahun
2016 semua kegiatan tersebut dapat terselesaikan dengan efisien dan efektif.
Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2016 mencapai 90,40 persen, dengan
realisasi terendah 74,22 persen pada sub kegiatan kajian analisis jaringan
distribusi, dan realisasi tertinggi 99,00 persen pada sub kegiatan Penyusunan
Pedoman, Panduan, Modul Pendampingan, Modul Gapoktan.
4. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani

Indonesia
Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani
Indonesia mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 13,292 milyar dan pada
akhir tahun 2016 semua kegiatan dapat terselesaikan dengan efisien dan
efektif. Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2016 mencapai 89,69 persen,
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BAB IV. PENUTUP

A.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian secara keseluruhan
berhasil. Beberapa keberhasilan yang menonjol dari pencapaian sasaran ini
adalah :
1. Pada tahun 2016 telah diberdayakan lembaga distribusi pangan masyarakat
sebanyak 323 gapoktan untuk mendukung upaya stabilisasi harga beli gabah
di tingkat petani. Peran ini ditumbuhkan dari stabilitas harga beli gabah
minimal sesuai dengan HPP bagi anggota Gapoktan yang selanjutnya dapat
men-trigger para pelaku distribusi yang bergerak agribisnis padi untuk
menetapkan harga beli dengan mengacu kepada HPP.
2. Pada Tahun 2016 telah diberdayakannya 51 kelompok lumbung pangan
masyarakat yang telah mampu menyimpan dan menyediakan cadangan
pangan (gabah/beras/jagung/ pangan pokok lainnya) yang dapat digunakan
pada saat terjadi bencana yang mengakibatkan kekurangan pangan.
3. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi
pasokan dan harga pangan melalui panel harga pangan sampai tahun 2016
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.
4. Pada tahun 2016 telah diberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat
sebanyak 493 gapoktan untuk mendukung upaya stabilisasi harga beli gabah
di tingkat petani dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen

B.

Upaya yang Dilakukan

Antisipasi terhadap permasalahan Gapoktan Penguatan LDPM adalah dengan
melakukan CP/CL dan penetapan Gapoktan serta melaksanakan pencairan dana
bantuan pemerintah tepat waktu. Hal ini harus dilaksanakan oleh seluruh pihak
yang berwenang dalam pelaksanaan dan pembinaan Gapoktan. Di tingkat pusat,
sosialisasi kegiatan dilaksanakan segera setelah pedoman kegiatan disahkan. Di
tingkat provinsi, Tim Pembina tingkat Provinsi dan Tim Teknis tingkat
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Kabupaten/Kota herus menyusun rencana pembinaan kepada Gapoktan secara
sinergis, termasuk menyusun penjadwalan pelaksanaan pengawalan dan
pembinaan.
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) Penambahan lokasi dan petugas kegiatan panel; (f)
Pemantauan harga komoditas spesifik tertentu sesuai kebutuhan/kepentingan
daerah; dan (g) 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 pengembangan lumbung pangan,
cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah
provinsi; (2) Melakukan apresiasi cadangan pangan terutama untuk mendorong
aparat provinsi dan 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.
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