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IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN  

 

 

A. Kontribusi Pangan Terhadap Laju Inflasi Di Indonesia 

 

Inflasi volatile food merupakan inflasi yang berasal dari sekelompok komoditas 

bahan pangan. Inflasi volatile food memberikan kontribusi yang cukup besar 

dalam laju inflasi di Indonesia. Secara empiris harga komoditas pangan (volatile 

foods) mempunyai peranan penting dalam pengendalian inflasi. Porsi 

sumbangannya yang cukup signifikan terhadap inflasi dan responnya yang cepat 

terhadap berbagai shocks membuatnya layak untuk dijadikan sebagai leading 

indicators inflasi. Permintaan konsumsi komoditas pangan yang telah menjadi 

kebutuhan pokok cenderung stabil sehingga gejolak harganya lebih dipengaruhi 

oleh shock di sisi penawaran seperti siklus panen, bencana, dan distribusi 

(Prastowo, dkk,  2008). 

 

Komoditas bahan pangan yang memberikan kontribusi yang besar dalam laju 

inflasi volatile food adalah beras. Hal ini dikarenakan beras merupakan bahan 

pangan pokok masyarakat Indonesia.  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. Permintaan terhadap 

beras yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produksi beras 
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yang memadai di dalam negeri. Hal ini dapat mengakibatkan harga beras 

meningkat dan terjadi inflasi. Perkembangan kontribusi beras terhadap laju inflasi 

nasional dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perkembangan kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional tahun 2006-

2011 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, Diolah 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa kontribusi beras terhadap laju inflasi 

nasional mengalami fluktuasi. Kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional 

tertinggi terjadi pada tahun 2006, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan 

harga beras. Harga beras pada tahun 2006 naik karena adanya pembatasan impor 

beras, kenaikan HPP beras, produksi beras yang relatif stagnan dan  musim 

kemarau berkepanjangan juga memicu kenaikan harga beras. Tahun 2007 

kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional mengalami penurunan, hal ini 

dikarenakan terjaganya pasokan dan distribusi beras. Selain itu, peningkatan 

produksi beras dan impor beras yang dilakukan oleh Bulog juga membantu 

terjaganya kebutuhan beras dalam negeri, sehingga harga beras masih bisa 

dikendalikan. 

 

Produksi beras yang membaik pada tahun 2008 dan 2009, plus tekad dan 

keputusan kebijakan untuk tidak melakukan impor beras ketika harga pangan 

Tahun Kontribusi beras (%) Inflasi (%) 

2006 1,63 17,11 

2007 0,18 6,60 

2008 0,05 6,59 

2009 0,14 11,06 

2010 0,23 2,78 

2011 0,13 6,96 
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global melonjak liar, ternyata mampu mengurangi kontribusi kenaikan harga beras 

terhadap laju inflasi. Tahun 2010, kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional 

mengalami peningkatan kembali sebesar 0,09% dari tahun 2009. Kenaikan 

kontribusi ini diakibatkan instabilitas harga pangan yang terjadi. Instabilitas harga 

pangan yang terjadi dikarenakan musim basah yang terlalu panjang dan 

mempengaruhi pola distribusi bahan pangan. Tahun 2011, kontribusi beras 

terhadap laju inflasi nasional mengalami penurunan, ini dikarenakan harga beras 

yang mulai sedikit mengalami kestabilan. 

 

Oleh karena itu, dalam mengendalikan laju inflasi di Indonesia, salah satu aspek 

yang patut mendapat perhatian yaitu pengendalian terhadap harga kelompok 

makanan terutama beras. Dengan mempertimbangan prospek perekonomian 

Indonesia yang relatif belum menunjukkan perubahan yang substansial, peran 

kelompok pangan terhadap laju inflasi diperkirakan akan masih dominan, paling 

tidak untuk 5–10 tahun mendatang. Perlu adanya kebijakan yang efektif dalam 

menjaga stabilitas harga pangan yang terjadi. 

 

 

B. Hubungan kebijakan HPP dan Harga Eceran Beras (HEB) 

 

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 
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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 atau 

sekarang disebut dengan HPP memiliki tujuan 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. Perkembangan HPP dan harga 

eceran beras dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa harga kebijakan HPP baik untuk gabah 

kering panen dan gabah kering giling serta harga eceran beras meningkat setiap 

tahunnya. Harga pembelian pemerintah (HPP) memiliki pengaruh terhadap harga 

eceran beras. Sepanjang tahun 2005 sampai 2011 kebijakan HPP untuk gabah 

kering panen mempengaruhi harga eceran beras sebesar 0,3%. Sementara itu, HPP 
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untuk gabah kering giling dari tahun 2005 sampai 2011 mempengaruhi harga 

eceran beras sebesar 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase HPP baik 

untuk gabah kering panen maupun gabah kering giling dalam mempengaruhi 

harga eceran beras adalah hampir sama setiap tahunnya. 

 

Selain itu, dapat dilihat pula bahwa transmisi harga dari harga gabah ke beras 

konsumen lebih cepat terjadi, artinya perubahan harga gabah yang terjadi akan 

cepat mempengaruhi harga beras dipasaran. Akan tetapi perubahan harga beras 

konsumen (HEB) tidak direspon secara baik oleh harga gabah. Hal ini dapat 

dilihat dari rata-rata HPP untuk gabah kering panen Rp 218,33 lebih kecil dari 

rata-rata harga eceran beras yaitu Rp 771,33. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

menetapkan HPP yang lebih efektif agar petani dapat menikmati hasil dari tujuan 

kebijakan tersebut. 

 

Tabel 2. Perkembangan HPP (gabah kering panen dan gabah kering giling) dan 

harga eceran beras tahun 2005-2011 

 

Tahun HPP Gabah Kering 

Panen (Rp) 

HPP Gabah Kering 

Giling (Rp) 

Harga Eceran 

Beras (Rp) 

2005 1330 1740 3.475 

2006 1730 2250 4.462 

2007 1730 2575 5.157 

2008 2200 2800 5.484 

2009 2400 3000 6.011 

2010 2640 3300 7.097 

2011 2640 3300 8.103 

Sumber : Bulog, Diolah 

 


