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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Prioritas pembangunan di Indonesia diletakkan pada pembangunan bidang 

ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian 

diarahkan untuk meningkatkan produk pertanian guna memenuhi kebutuhan 

pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan 

pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan 

kesempatan usaha (Soekartawi, 2000). 

 

Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. 

Kontribusinya dapat dilihat dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) 

pada tahun 2002, sektor pertanian menyumbang sekitar 17,3% dan menempati 

posisi kedua setelah sektor industri pengolahan. Selain itu, sektor pertanian 

mempunyai peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan 

baku industri dan  menyediakan beras sebagai pangan pokok masyarakat 

Indonesia (Irawan, 2005). Dalam arti luas, konteks pertanian mencakup beberapa 

subsektor diantaranya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan 

perikanan. 
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Subsektor tanaman pangan mempunyai andil yang cukup besar dalam 

perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan subsektor tanaman pangan 

mempunyai peran dalam mengendalikan inflasi dan merupakan subsektor vital 

dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga, menurut Timmer dalam Amang dan 

Sawit (2001), tidak ada negara yang dapat mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi tanpa terlebih dahulu memecahkan masalah ketahanan pangan (food 

security). 

 

Komoditas pangan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia adalah beras. Hal 

ini dikarenakan beras merupakan bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat 

Indonesia dan berperan sebagai komoditas ekonomi. Implikasi ekonominya 

adalah ketika terjadi peningkatan pendapatan, maka akan diikuti oleh 

meningkatnya permintaan kuantitas dan kualitas beras yang lebih baik (Arifin 

et.al, 2006). 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah menjadi tugas pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan yang akan menjamin ketahanan pangan. Ketahanan pangan 

sendiri diartikan  sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata dan terjangkau (Mantau dan Bahtiar, 2010). Kebijakan 

khusus yang disusun oleh WTO untuk menjamin ketahan pangan terdiri dari tiga 

komponen kebijakan ketahanan pangan yaitu: 1) Ketersediaan Pangan yang 

dipengaruhi oleh kebijakan larangan impor beras, upaya Kementerian Pertanian 

untuk mendorong produksi beras sebagai pangan utama dan pengaturan BULOG 

mengenai ketersediaan stok beras, 2) Keterjangkauan Pangan dan 3) Kualitas 
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Makanan dan Nutrisi. Kebijakan harga gabah dan beras merupakan salah satu 

instrumen penting dalam menciptakan ketahanan pangan nasional (Widiarsih, 

2012). 

 

Kebijakan harga beras di Indonesia pertama kali diajukan secara komprehensif 

dan operasional oleh Mears dan Afiff  tahun 1969. Falsafah dasar kebijakan 

tersebut berisikan beberapa komponen sebagai berikut: (1) menjaga harga dasar 

yang cukup tinggi untuk merangsang produksi, (2) perlindungan harga maksimum 

yang menjamin harga yang layak bagi konsumen, (3) perbedaan yang layak antara 

harga dasar dan harga maksimum untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi 

swasta untuk penyimpanan beras dan (4) hubungan harga yang wajar antara 

daerah maupun terhadap harga internasional (Amang  (1989) dalam 

Kusumaningrum (2008) ). 

 

Kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah adalah berupa penetapan harga dasar 

(floor price) dengan tujuan untuk meningkatkan produksi beras dan pendapatan 

petani melalui pemberian jaminan harga (guaranteed price) yang wajar dan 

penetapan batasan harga eceran tertinggi (ceiling price) dengan tujuan 

memberikan perlindungan kepada konsumen. 

 

Penetapan harga dasar yang dilakukan pemerintah untuk melindungi petani adalah 

berupa penetapan harga dasar gabah.  Kebijakan harga dasar gabah dimulai sejak 

tahun 1969 dan dievaluasi setiap tahun, kecuali pada tahun 1998 dimana 

pemerintah menaikkan harga dasar gabah sampai empat kali selama setahun. 
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Kebijakan harga dasar gabah yang dilakukan dirasa kurang efektif oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, dalam Inpres No.9/2002 istilah harga dasar 

disandingkan dan dikaburkan dengan istilah harga dasar pembelian pemerintah 

(HDPP) yang tentu saja tidak terlalu memiliki konsekuensi kewajiban pemerintah 

untuk mengamankannya. Harga dasar akhirnya sama sekali hilang dalam Inpres 

No. 2/2005 karena telah berganti dengan istilah harga pembelian pemerintah 

(HPP) (Arifin, 2006). 

 

Berbagai kebijakan dengan istilah yang berbeda tersebut mempunyai tujuan yang 

sama yaitu menjaga stabilitas harga beras dalam negeri. Stabilitas harga tersebut 

dilakukan agar tidak terjadi kenaikan harga secara umum yang dapat 

menyebabkan inflasi. Hal ini dikarenakan beras memiliki andil yang cukup besar 

dalam laju inflasi di Indonesia. 

 

Inflasi sendiri didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk 

menaik secara umum dan terus-menerus (Boediono, 2001). Dalam ilmu 

ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor. 

 

Inflasi merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara. 

Perkembangannya yang terus meningkat memberikan hambatan pada 

pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Banyak kajian membahas inflasi, 

tidak hanya cakupan regional, nasional, namun juga internasional. Inflasi 

cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia 

dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
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negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan 

inflasi pada perekonomian (Nugraha dan Basuki, 2012). 

 

Di Indonesia, perkembangan inflasi menunjukkan fluktuasi yang bervariasi dari 

waktu ke waktu dengan berbagai faktor penyebab yang berbeda. Diawali dengan 

pengalaman pahit hyper inflation yang melanda perekonomian nasional pada 

pertengahan dasarwarsa 1960-an, dimana inflasi mencapai tingkat yang sangat 

tinggi hingga mencapai 650%. 

 

Inflasi pada masa Orde Lama ini terutama disebabkan oleh defisit anggaran 

belanja pemerintah yang kemudian dibiayai Bank Indonesia dalam bentuk 

pencetakan uang. Akibatnya, terjadi ekspansi moneter yang cukup besar. 

Peningkatan produksi rill agak terhambat yang disebabkan oleh pengeluaran 

pemerintah yang sangat besar, sementara di sisi lain kurang didukung oleh 

penerimaan pemerintah yang memadai (Dwiantoro, 2004). 

 

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 berimbas pada perekonomian tahun 

1998. Pertumbuhan ekonomi mencapai kontraksi dengan pertumbuhan minus 

13,3%, hyperinflasi juga terjadi di Indonesia dengan tingkat inflasi 77, 63%. 

Selanjutnya pada tahun 1999, laju inflasi sudah dapat dikendalikan seiring dengan 

membaiknya kondisi moneter di Indonesia menjadi sebesar 2,01%. Memasuki 

tahun 2000 stabilitas moneter cukup terkendali dengan tingkat inflasi sebesar 

9,35% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%. Dalam perkembangannya 

inflasi terus berfluktuasi setiap tahun hingga mencapai angka tertinggi sebesar 

17,11% pada tahun 2005 dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,1%. 
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Inflasi dalam perkembanganya menunjukkan angka yang meningkat mencapai di 

atas 11% pada akhir 2008 dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 

sekitar 5,3%. Inflasi sempat menurun hingga kisaran 2-3% pada 2009, tetapi 

kemudian meningkat lagi pada level 6,96% di akhir tahun 2010. Selanjutnya, 

perkembangan di akhir tahun 2010, selama triwulan I 2011 inflasi masih berada di 

level yang tinggi, mendekati 7%, yang antara lain dipicu oleh tingginya inflasi 

volatile food dan inflasi inti. Laju inflasi Indonesia sepanjang tahun 2011 tercatat 

sebesar 3,79 % dimana perekonomian tumbuh sebesar 6,5%. Inflasi yang terjadi 

memberikan dampak yang cukup serius terhadap perekonomian di Indonesia 

(Nugroho dan Basuki, 2012). 

 

Oleh sebab itu, pemerintah melalui beberapa Departemen dan Bank Indonesia 

berusaha mengendalikan inflasi melalui kewenangan dan instrumen kebijakan 

yang dimiliki, sehingga masalah tersebut dapat di atasi seperti yang diharapkan 

(Susila dan Munadi, 2008). 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

1. Pengaruh Harga Eceran Beras (HEB) terhadap Inflasi di Indonesia 

Inflasi diartikan sebagai suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami 

kenaikan secara terus-menerus. Venieris dan Sebold mendefinisikan inflasi 

sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus 

menerus sepanjang waktu (a sustained tendency for the general level of prices to 

rise over time). Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum 

(general price level) yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan 
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sebagai inflasi (Nanga, 2005). Menurut Nopirin (2000) inflasi adalah proses 

kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus. 

 

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sangat penting dan 

selalu menjadi perhatian utama, baik bagi pemerintah, pelaku ekonomi, maupun 

masyarakat secara umum. Sebagai indikator ekonomi makro, laju inflasi tidak 

hanya akan berpengaruh terhadap kinerja pasar barang, tetapi juga akan 

berpengaruh langsung terhadap pasar uang dan pasar modal. Dinamika pasar 

barang merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan laju inflasi. Bagi 

negara berkembang seperti Indonesia, pasar produk makanan (pangan) merupakan 

salah satu pasar barang yang memegang peran kunci dalam penentuan laju inflasi. 

Sebagai contoh, pada periode 2002 - 2007, rata-rata kontribusi kelompok 

makanan terhadap laju inflasi mencapai lebih dari 50% (Bank Indonesia, 2007). 

 

Komoditas pangan yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap laju 

inflasi di Indonesia adalah beras yaitu sebesar 24 persen (BPS, 2012). Di 

Indonesia, beras memberikan peran hingga sekitar 45 persen dari total food intake, 

atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi 

masyarakat Indonesia. Hal tersebut relatif merata di seluruh Indonesia, 

maksudnya secara nutrisi, ekonomi, sosial dan budaya, beras tetap merupakan 

pangan terpenting bagi sebagian besar masyarakat (Arifin, 2003). Selain itu, 

dalam komponen pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia beras mempunyai 

bobot yang paling tinggi. Oleh karena itu, inflasi nasional sangat dipengaruhi oleh 

perubahan harga beras. 
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Kontribusi beras terhadap asupan kalori penduduk Indonesia yang besar 

menyebabkan konsumsi akan beras menjadi tinggi. Tingkat konsumsi beras 

Indonesia tahun 2011 sebesar 139,15 kg/kapita. Salah satu yang menyebabkan 

tingginya jumlah konsumsi beras adalah tingginya jumlah penduduk Indonesia 

yaitu mencapai 240 juta jiwa. Di sisi suplai, produksi beras relatif tetap. Hal ini 

menyebabkan kelebihan permintaan beras. Permintaan beras yang tinggi 

sementara suplai beras tetap, akan menyebabkan harga beras di pasaran meningkat 

(Fadillah, 2007). Lonjakan harga beras yang tinggi ini akan mengakibatkan laju 

inflasi meningkat (Setneg, 2011). 

 

Dengan demikian dalam mengendalikan laju inflasi di Indonesia, salah satu aspek 

yang patut mendapat perhatian yaitu pengendalian terhadap harga kelompok 

makanan terutama beras. Peran kelompok pangan terhadap laju inflasi 

diperkirakan akan masih dominan, paling tidak untuk 5–10 tahun mendatang. 

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kestabilan 

harga beras agar tidak mempengaruhi laju inflasi. 

 

 

2. Pengaruh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap Inflasi di 

Indonesia 

 

Pangan merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan sehari-hari demi 

mempertahankan hidup. Pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga 

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan tersebut dapat 

terpenuhi dari dua sektor yakni (1) sumber produksi dalam negeri dan (2) sumber 

impor dari luar negeri. 
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Komoditas pangan yang mendapat perhatian khusus adalah beras, dengan alasan : 

(1) lebih 50 persen sumber kalori dikonsumsi rata-rata penduduk Indonesia 

berasal dari beras, (2) teknologi tinggi dalam memproduksi padi sudah cukup 

tersedia, (3) produksi dapat ditingkatkan tanpa banyak bergantung pada subsidi 

atau intervensi pemerintah, (4) beras adalah komoditas pangan yang normal, yang 

ditunjukkan dengan respon permintaan yang terus meningkat dengan adanya 

kenaikan pendapatan dan (5) harga beras secara politis sangat penting, yaitu 

sebagai salah satu indikator situasi perkonomian negara, khususnya dari segi 

peranannya sebagai komoditas tunggal dalam perhitungan inflasi (Amang dan 

Sawit, 2001). 

 

Kontribusi beras tehadap asupan kalori penduduk Indonesia yang besar 

menyebabkan konsumsi akan beras menjadi tinggi dan permintaan pun 

meningkat. Permintaan terhadap beras yang tinggi tersebut tidak diimbangi 

dengan peningkatan produksi beras yang memadai di dalam negeri. Pada saat ini, 

jumlah permintaan dan penawaran beras di Indonesia relatif berimbang, dalam arti 

jumlah yang tersedia dan jumlah yang dikonsumsi berselisih tipis. 

 

Keadaan tersebut sangat riskan, karena apabila terjadi goncangan permintaan atau 

penawaran, harga beras akan mudah berfluktuasi. Disamping itu, cadangan beras 

untuk pengamanan ketersedian oleh pemerintah dilakukan dengan kebijakan 

impor. Instrumen impor inilah yang digunakan dalam mengantisipasi perilaku 

pasar agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang justru memperkeruh pasar seperti 

aksi-aksi spekulasi. 
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Mengandalkan pengamanan stok beras kepada impor merupakan problematika 

tersendiri. Misalnya, pada saat terjadi perubahan cuaca seperti sekarang ini, 

membuat negara eksportir beras mengamankan cadangan berasnya sendiri dengan 

menutup aktivitas eskpor. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi dapat 

menggantungkan diri pada instrumen impor. Indonesia harus mampu 

meningkatkan produktivitas beras dalam negeri. Salah satunya dengan 

memberikan insentif dan fasilitas tambahan kepada petani agar petani lebih 

bergairah, terutama jaminan harga jual padi pada musim panen. 

 

Kebijakan insentif yang dilakukan adalah berupa penetapan harga dasar (floor 

price) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani 

melalui pemberian jaminan harga (guaranteed price) yang wajar dan penetapan 

batasan harga eceran tertinggi (ceiling price) dengan tujuan memberikan 

perlindungan kepada konsumen. 

 

Kebijakan harga dasar atau lebih dikenal sekarang sebagai harga pembelian 

pemerintah (HPP) memiliki beberapa tujuan. Pertama, melindungi produsen dari 

kemerosotan harga pasar yang biasanya terjadi pada musim panen. Kedua, 

melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli, khususnya 

pada musim panceklik. Ketiga, mengendalikan inflasi melalui stabilitas harga. 

 

Dalam hal pengendalian laju inflasi, tujuan ketiga dari kebijakan HPP mendapat 

perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan harga 

yang ditetapkan oleh pemerintah akan mempengaruhi harga beras di pasaran. 

Gejolak harga beras yang terjadi nantinya akan mempengaruhi laju inflasi. 
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Selain itu juga, kebijakan HPP sendiri secara tidak langsung akan mempengaruhi 

laju inflasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Bank Indonesia yang 

menghitung dampak dari kenaikan kebijakan harga terhadap inflasi. Hasil yang 

didapat adalah jika tarif dasar listrik (TDL) dinaikkan 10 % maka akan memberi 

tambahan inflasi sebesar 0,2 %. Sementara jika harga pembelian pemerintah 

(HPP) dinaikkan 10 % maka akan memberi tambahan inflasi sebesar 0,1 5. 

Dengan demikian secara tidak langsung kebijakan pemerintah yang menaikkan 

harga pembelian pemerintah (HPP), baik untuk gabah maupun beras terbukti 

dapat memicu inflasi.Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak hati-hati dalam 

menetapkan kebijakan HPP. 

 

3. Pengaruh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap Harga Eceran 

Beras (HEB) di Indonesia 

 

Peran utama dari analisis kebijakan pangan adalah untuk merancang sebuah 

program yang menghubungkan antara masalah lingkungan mikro dan makro, yang 

bertujuan untuk pertumbuhan lebih cepat. Empat tujuan dasar kebijakan pangan 

nasional adalah : 1) efisiensi pertumbuhan di sektor pertanian, 2) peningkatan 

distribusi pendapatan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, 3) kecukupan gizi 

bagi seluruh penduduk, dan 4) menjamin ketahanan pangan yang memadai ketika 

gagal panen, bencana alam atau pasokan makanan dan harga dunia yang tidak 

stabil (Timmer, et.al. 1983). 

 

Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian dapat digolongkan 

kepada tiga kategori yaitu, kebijakan harga, kebijakan makroekonomi dan 
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kebijakan investasi publik. Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan 

kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. Setiap kebijakan diterapkan untuk 

satu komoditas (misalnya, beras). 

 

Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang terpenting dibanyak negara 

dan biasanya digabung dengan kebijakan pendapatan sehingga disebut kebijakan 

harga dan pendapatan (price and income policy). Segi harga dari kebijakan itu 

bertujuan untuk mengadakan stabilisasi harga, sedangkan dari segi pendapatannya 

bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim 

dari tahun ke tahun. Kebijakan harga dapat mengandung pemberiaan suatu 

penyangga (support) atas harga hasil pertanian supaya tidak terlalu merugikan 

petani atau langsung mengandung sejumlah subsidi tertentu bagi petani. Selama 

dua dekade terakhir, kebijakan harga yang menjadi perhatian utama pemerintah 

adalah kebijakan harga pangan yang terfokus pada komoditas beras (Mubyarto, 

1989). 

 

Salah suatu instrumen dari kebijakan harga beras adalah penetapan harga dasar 

(floor price) dan penetapan batasan harga eceran tertinggi (ceiling price). 

Kebijakan harga dasar lebih ditekankan pada produksi padi yang maksimal agar 

terpeliharanya stabilisasi harga beras di pasar. Kebijakan harga dasar dimulai 

sejak tahun 1969 dan dievaluasi setiap tahun, kecuali pada tahun 1998 dimana 

pemerintah menaikkan harga dasar sampai empat kali selama setahun. 

 

Ketidakefektifan harga dasar gabah (HDG) membuat pemerintah mulai 

menggagas harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) yang tidak lain merupakan 
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transisi menuju pelepasan harga gabah ke pasar. Dalam Inpres No 9/2002, istilah 

harga dasar disandingkan dan dikaburkan dengan istilah harga dasar pembelian 

pemerintah (HDPP), yang tentu saja tidak terlalu memiliki konsekuensi kewajiban 

pemerintah untuk mengamankannya. 

 

Harga dasar akhirnya sama sekali hilang dalam Inpres No 2/2005 karena telah 

berganti menjadi harga pembelian pemerintah (HPP). Kebijakan terbaru Inpres No 

13/2005 hanya menyebut secara implisit, yaitu menjaga stabilitas harga beras 

dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. 

 

Kebijakan harga pembelian pemerintah tergolong sangat penting dan masih tetap 

dipertahankan sampai sekarang. Harga pembelian pemerintah ditetapkan 

pemerintah secara rasional dengan memperhatikan beberapa faktor, terutama 

tingkat keuntungan usahatani padi yang layak dan harga beras kualitas medium di 

pasar luar negeri. 

 

Meskipun kebijakan harga tersebut telah berubah nama, tetapi tujuan dari 

kebijakan tersebut tetap sama yaitu menjamin harga di tingkat petani. Menurut 

BPS setiap kebijakan baru pemerintah yang diterbitkan dalam bentuk penetapan 

kenaikan HPP untuk gabah atau beras, secara tidak langsung dapat mendorong 

kenaikan harga beras di pasar. Adanya kenaikan HPP membuat petani secara 

psikologis berharap menjual gabah atau beras dengan harga lebih tinggi. Hal ini 

menyebabkan pedagang membayar lebih mahal gabah atau beras tersebut 

sehingga harga jual beras dipasaran meningkat. Dengan kenaikan HPP ini 

diharapkan petani dapat menikmati hasil dari kebijakan tersebut, sehingga petani 

dapat hidup layak dengan pendapatan yang lebih baik (Kompas, 2011). 
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4. Efektifitas Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah 

 

Beras merupakan komoditas pangan yang memiliki peran strategis dengan 

dimensi yang sangat luas dan kompleks. Sekitar 95% penduduk Indonesia masih 

mengandalkan beras sebagai komoditas pangan utama, sehingga ketersediaan dan 

distribusi beras serta keterjangkauan daya beli masyarakat merupakan issue 

sentral yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional (Haryono, 2005). 

Sehubungan dengan hal itu, maka sudah menjadi tugas pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan yang akan menjamin ketahanan pangan. Kebijakan harga 

merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan ketahan pangan 

nasional. 

 

Kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah adalah penetapan harga dasar gabah 

(floor price) dan kebijakan harga atas beras (ceiling price) yang juga disertai 

operasi pasar. Kebijakan harga dasar dimaksudkan untuk melindungi petani padi 

dari ancaman anjloknya harga yang lebih parah lagi karena kelebihan penawaran 

(excess supply) pada musim panen.  Sedangkan kebijakan harga atas beras atau 

operasi pasar dimaksudkan untuk melindungi konsumen karena melambungnya 

harga eceran beras pada saat stok rumah tangga dan stok nasional menipis (Arifin, 

2006). 

 

Sejak tahun 2005, pemerintah mengakhiri instrumen kebijakan harga dasar gabah 

(HDG) menjadi harga pembelian pemerintah (HPP). Walaupun memiliki tujuan 

yang sama, namun HDG dan HPP berbeda dalam fungsi dan operasionalisasinya. 

Harga dasar gabah (HDG) adalah instrumen insentif harga yang digunakan pada 

masa pemerintahan orde baru sampai dengan tahun 2002. Adanya HDG 
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pemerintah berusaha untuk melindungi petani dari anjloknya harga pada musim 

panen dengan membeli kelebihan pasokan dalam jumlah besar, sehingga petani 

ketika menjual gabahnya akan mendapatkan harga minimal tidak dibawah HDG 

yang ditetapkan. Dengan kata lain ada konsekuensi kewajiban dari pemerintah 

untuk menjamin harga gabah petani diatas HDG.  

 

Sementara untuk HPP pemerintah tidak menjamin bahwa harga gabah yang 

diterima petani selalu berada diatas HPP yang ditetapkan. Artinya, pemerintah 

tidak melakukan upaya ekstensifikasi dalam penyerapan gabah petani untuk 

mengamankan harga sebagaimana seperti penetapan HDG (KRKP, 2012). 

Berbicara mengenai masalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pada tanggal 1 

April 2007 yang lalu pemerintah telah meluncurkan inpres baru mengenai HPP 

terhadap Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan Harga 

Beras. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang kebijakan 

perberasan, pemerintah memutuskan kenaikan HPP gabah kering panen di petani 

dari Rp 1.730 menjadi Rp 2.000. Sementara itu, HPP gabah kering giling dari Rp 

2.280 naik menjadi Rp 2.575, serta HPP beras di gudang Bulog dari Rp 3.500 naik 

menjadi Rp 4.000. 

 

Mengkritisi kebijakan tersebut, pertama perlu kita cermati mengenai tanggal 

penerbitan Inpres tersebut. Pada tanggal 1 April tersebut kebanyakan petani sudah 

melakukan pemanenan, sehingga petani yang sudah terlanjur menjual hasil 

panennya tidak ikut menikmati kenaikan HPP tersebut. Selanjutnya adalah 

masalah yang berkaitan dengan perangkat kebijakan yang harus disiapkan terlebih 

dahulu. Dalam beberapa pengamatan di lapang di beberapa Kabupaten di Jawa 
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Timur, masih ditemukan harga yang jauh di bawah HPP. Rendahnya harga yang 

diterima petani tersebut disebabkan lemahnya informasi harga yang diterima 

petani. Akses informasi harga seharusnya menjadi perangkat penting yang harus 

disediakan pemerintah dalam meluncurkan kebijakan harga tersebut. 

 

Kedua, rendahnya harga yang diterima petani juga diakibatkan pengaruh peran 

tengkulak dalam mempermainkan harga pembelian di tingkat petani. Lemahnya 

akses modal yang dimiliki petani kita juga turut serta menyebabkan petani 

menyegerakan menjual hasil panennya, karena untuk memenuhi kebutuhan modal 

untuk tanam berikutnya. Apabila petani mampu melakukan tunda jual, maka 

petani dapat menunggu hingga harga yang jatuh saat panen raya bisa kembali 

menjadi normal. 

 

Peran pemerintah selaku pengambil kebijakan seharusnya mampu menyediakan 

perangkat kelembagaan yang lebih bagus, khususnya dalam menangani 

pemasaran hasil panen padi dari petani. Pemerintah seharusnya juga menyiapkan 

skim kepada petani untuk memberikan bantuan modal usaha agar petani bisa 

melakukan tunda jual dari hasil panennya (Nugroho, 2008) 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasikan 

adalah : 

1. Bagaimanakah pola hubungan kausalitas harga beras dan inflasi di Indonesia ? 

2. Bagaimanakah pola hubungan kausalitas harga pembelian pemerintah (HPP) 

dan inflasi di Indonesia ? 

3. Bagaimanakah pola hubungan kausalitas harga pembelian pemerintah (HPP) 

dan harga beras di Indonesia ? 
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4. Bagaimanakah efektifitas kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang 

ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia? 

 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis hubungan kausalitas harga beras dengan inflasi di Indonesia. 

2. Menganalisis hubungan kausalitas harga pembelian pemerintah (HPP) dengan 

inflasi di Indonesia. 

3. Menganalisis hubungan kausalitas harga pembelian pemerintah (HPP) dengan 

harga beras di Indonesia. 

4. Menganalisis keefektifan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) di 

Indonesia. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penetapan kebijakan dan 

pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien yang terkait dengan laju 

inflasi dan determinannya. 

2. Sebagai bahan referensi maupun informasi serta perbandingan  bagi penelitian  

sejenis. 

 

 


