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ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS TERHADAP KONDISI
PANEN PETANI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

YOGA PRATAMA

Kebijakan impor beras saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada saat petani akan
memasuki masa panen. Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
menimbulkan pro dan kontra saat ini sebab Provinsi Lampung sendiri masih
mempunyai Surplus sebesar 30.313 ton beras pada tahun 2018 dan pada akhir 2017
sebesar 100.486 ton beras dan dikatakan aman untuk tidak impor beras. Tetapi
Pemerintah Pusat masih mengimpor beras ke Provinsi Lampung, Hal ini
mengakibatkan penolakan yang terjadi pada petani saat ini yang ditimbulkan akibat
kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pemerintah mengambil kebijakan impor beras pada saat petani
memasuki masa panen dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi
petani saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,
berfokus pada model analisis kebijakan Suharto (2010:102-118). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan impor beras dilakukan oleh Pemerintah Pusat bukan
dari Pemerintah daerah, kebijakan impor beras dilakukan oleh Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia. Penyebab terjadinya impor beras dikarenakan stok
beras tidak mencukupi sampai bulan juli 2018 dan pemerintah pusat ingin
menstabilkan harga beras yang ada di dalam negeri. Upaya-upaya yang dilakukan
oleh pemerintah saat ini dalam melindungi Petani seperti membuat regulasi terhadap
gabah yang dibuat dalam Peraturan Daerah nomer 7 tahun 2017 pasal 5 nomer 2
menyatakan bahwa hasil pertanian berupa gabah dilarang untuk didistribusikan ke
luar daerah. Dalam mencegahnya kerugikan dari Petani Pemerintah Daerah  membuat
pengembangan model lumbung pangan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam
meningkatkan kesejahteraan petani seperti menaikkan harga gabah sebesar 10%
kepada petani agar petani menjual hasil berasnya kepada pemerintah.

Kata Kunci: Analisis,Kebijakan, Impor Beras



ABSTRACT

ANALYSIS OF RICE IMPORT POLICY ON HARVEST CONDITIONS
OF FARMERS IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

YOGA PRATAMA

The rice import policy is currently carried out by the Central Government when
farmers will enter the harvest period. The rice import policy carried out by the Central
Government raises the pros and cons at this time because Lampung Province itself
still has a surplus of 30,313 tons of rice in 2018 and at the end of 2017 it was 100,486
tons of rice and said to be safe not to import rice. But the Central Government is still
importing rice to the Lampung Province, this has resulted in the rejection that has
occurred to the farmers at this time which was caused by the rice import policy
carried out by the Central Government. The purpose of this study is to know the
government is taking a policy of importing rice when farmers enter the harvest period
and what is done by the government in protecting farmers today. The research
method used is descriptive qualitative method, focusing on Suharto's policy analysis
model (2010: 102-118). The results of the study indicate that the rice import policy
was carried out by the Central Government rather than the Regional Government, the
rice import policy was carried out by the Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia. The cause of rice imports is due to insufficient rice stocks until July 2018
and the central government wants to stabilize the price of rice in the country. The
efforts made by the current government in protecting farmers such as making
regulations on grain made in Regional Regulation number 7 of 2017 article 5 number
2 state that agricultural products in the form of grain are prohibited to be distributed
outside the region. In preventing harm from Local Government Farmers, the
development of community and regional government food storage models in
improving farmers' welfare, such as increasing the price of grain by 10% to farmers
so that farmers sell their rice to the government.

Keywords: Analysis, Policy, Import of Rice
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya 

hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan 

sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan 

penduduk Indonesia. Hal ini karena struktur tanah dan iklim Indonesia yang 

sangat mendukung untuk bertani. Selain itu lahan yang luas juga menjadi 

alasan kenapa Indonesia disebut negara agraris.  

Salah satu komoditas terbesar yang dihasilkan oleh Indonesia adalah beras, 

yang sekaligus juga merupakan makanan pokok bagi mayoritas masyarakat di 

Indonesia. Berdasarkan hal itulah maka pada dasarnya beras merupakan 

komoditas yang cukup penting bagi Indonesia dan juga merupakan sumber 

lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Beras juga 

memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik suatu 

negara. Produksi padi Indonesia sendiri merupakan yang terbesar ketiga di 

dunia setelah China (30%) dan India (21%).( Yasinta Putri Dewi, Riyadi, 

Fatchun Hasyim dalam jurnal " AnalisisPengaruh Jumlah Produksi, Harga 

Beras Lokal, dan Konsumsi Beras terhadap Impor Beras Di Povinsi Jawa 

Tengah 2010-2014"2014). 
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Mengingat pentingnya beras bagi perekonomian serta masyarakat di 

Indonesia maka kebijakan tentang beras menjadi suatu hal yang cukup 

krusial, karena jika salah mengambil suatu keputusan maka dampaknya bisa 

berbahaya. Salah satu kebijakan mengenai beras di Indonesia yang tengah 

digalakkan kembali oleh pemerintah tahun 2018 ini adalah kebijakan impor 

beras. 

Kebijakan impor beras mungkin menjadi penting apabila diambil pada saat-

saat krisis, misalnya pada saat stok beras didalam negeri sedang defisit, maka 

kebijakan impor perlu bahkan wajib untuk dilakukakan. Namun pada tahun 

2018 ini, pemerintah tetap melakukan kebijakan impor beras walaupun stok 

beras dalam negeri aman (Dikutip dari media cetak/online Kompas.com yang 

diakses pada tanggal 25 januari 2018 11:26WIB).Berikut daftar data tentang 

Impor beras yang masuk ke Indonesia: 

Tabel 1. Impor Beras masuk ke Indonesia 2012-2018 

 
 

Periode Impor Beras /ton
 

Panen 

2012 1.800.000 69.000.000 ton 

2013 472.700 71.290.000 ton 

2014 844.200 69.870.000 ton 

2015 861.600
 

75.400.000 ton 

2016 1.300.000 79.140.000 ton 

2017 256.600 82.300.000 ton 

2018 500.000 - 

 
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180115172517-95 

269054/statistik-ekspor-impor-beras-indonesia 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180115172517-95%20269054/statistik-ekspor-impor-beras-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180115172517-95%20269054/statistik-ekspor-impor-beras-indonesia
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Indonesia sebenarnya mempunyai stok beras yang berlimpah dengan 

Ketersediaan beras nasional pada Tahun 2018 bulan Januari 2,8 juta ton, 

Februari 5,4 juta ton dan 7,4 juta ton Maret sehingga stok beras pada tahun ini 

dinyatakan aman untuk tidak impor beras. Tetapi pemerintah beralasan bahwa 

beras yang di impor saat ini adalah untuk cadangan setiap Provinsi di 

Indonesia.  

Namun stok ketersediaan beras pada setiap provinsi di Indonesia bisa 

dikatakan masih pada tahap aman untuk tidak melakukan impor beras, 

misalnya saja Provinsi Lampung, yang tetap menjalankan kebijakan impor 

beras walaupun stok ketersediaan berasnya masih aman (dikutip dari 

Lampung TribunLampung.CO.ID, Bandar Lampung diakses pada 1 Maret 

2018). Provinsi Lampung sendiri merupakan penyumbang terbanyak ke tujuh 

penghasil beras secara nasional pada tahun 2017 dengan menyumbangkan 

padinya 4,02 juta ton GKB atau meningkat 10,39 % dari pada tahun 2015 

3,64 juta ton setara 2,35 juta ton beras. 

Pada kenyataannya, walaupun Provinsi Lampung masih memiliki stok beras 

yang bisa dikatakan aman, namun dari tahun ke tahun Provinsi Lampung 

malah terus mengimpor beras yang berasal dari Thailand, Vietnam, India, 

Pakistan, dan Myanmar. Impor beras ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat 

yang ditujukkan untuk Provinsi Lampung, walaupun dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan. Berikut data impor beras di Provinsi Lampung tahun 

2013-2018, sebagai berikut: 
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Tabel 2. Data Impor Beras Lampung Tahun 2013-2018 

 

 

Tahun Berat Impor (Ton) Asal Impor 

2013 49.616 India, Thailand, 

Pakistan, Myanmar, 

dan Vietnam 

2014 63.616 India, Thailand, 

Pakistan, dan 

Vietnam 

2015 52.673 Thailand, Pakistan, 

dan Vietnam 

2016 50.690 India, Thailand, 

Pakistan, dan 

Vietnam 

2017 34.975 India, Thailand, 

Pakistan, dan 

Myanmar 

2018 25.500 Thailand dan 

Vietnam 

 

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Lampung 2018 
 

Kebijakan Impor Beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 

2018 tersebut dianggap tidak tepat sebab Provinsi Lampung sendiri akan 

memasuki masa panen ditambah sisa Surplus beras yang berasal dari akhir 

tahun 2017 dan awal 2018, hal ini tentunya akan mempengaruhi harga beras, 

yang pada akhirnya akan merugikan petani maupun konsumen dalam negeri.. 

Berdasarkan artikel dari Lampost yang diakses pada tanggal 12 Febuari 2018 

pukul 23:11 WIB, yang menyatakan bahwa : 
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"Kedatangan beras impor dari Thailand dan Vietnam itu membuat petani 

di Lampung tidak nyaman. Terlebih waktu tiba beras tersebut menjelang 

masa panen. Mereka tentu khawatir hal ini akan memukul harga gabah di 

tingkat petani Terlebih Lampung justru surplus beras pada November dan 

Desember 2017. Surplus 13.647 ton pada Desember dan November 

sebesar 86.839 ton. Ditambah stok beras di Bulog Divre Lampung 

mencukupi hingga awal 2018 mencapai 30.314 ton. Dengan kondisi 

surplus, idealnya harga beras di Lampung terkendali. Namun nyatanya 

harga beras beberapa pekan lalu naik tidak terkendali" sumber : 

http://www.lampost.co/berita-pil-pahit-impor-beras diakses pada 12 

Febuari 2018 pukul 23:11 WIB. 

 

Berdasarkan berita di atas bahwa Provinsi Lampung masih Surplus beras 

pada tahun 2018 mencapai 30.313 ton seharusnya pemerintah tidak perlu 

mengimpor beras lagi dari negara lain. Sebab kondisi di Provinsi Lampung 

terbilang cukup aman untuk tidak impor beras dengan ketersediaan beras dan 

stok beras yang melimpah yang bisa dipergunakan terlebih dahulu untuk 

memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Lampung apalagi Provinsi Lampung 

sendiri akan memasuki masa panen pada awal Tahun 2018. Berikut data 

ketersediaan beras dan surplus ketersediaan beras tahun 2017. 

Tabel 3. Ketersediaan Beras dan Surplus Beras pada tahun 2017 

 

No 
Komoditas 

Produksi 

(ton) 

Ketersediaan 

(ton) 

Konsumsi 

(ton) 

Surplus/ 

ketersediaan 

(ton) 

1 
Padi 

Beras 

4.248.977 

2.489.323 

3.938.802 

822.148 

 

818.442 

 

1.588.733 

2 
Jagung 2.518.895 2.241.817 5.934 2.235.882 

3 
Kedelai 8.027 7.626 109.290 -101.665 

4 
Ubi kayu 5.451.312 817.697 41.431 4.582.184 

5 
Kacang tanah 4.401 4.181 3.165 1.016 

  

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung 2017 

 

http://www.lampost.co/berita-pil-pahit-impor-beras
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Walaupun telah didapat fakta-fakta yang menguatkan argumen mengenai 

tidak diperlukannya kebijakan impor beras, yang juga dikeluhkan oleh para 

petani sendiri, tapi pemerintah tetap berkeras untuk menjalankan kebijakan 

tersebut dengan alasan kebijakan ini memang perlu untuk dilakukan untuk 

memperkuat cadangan beras agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah 

(Dikutip dari Nasional.kompas.com, diakses pada tanggal 26 agustus 2018). 

Apalagi fakta menguat terkait penolakan yang terjadi terhadap Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon. Fadli 

Zon secara tegas menolak rencana impor beras tersebut, dengan dua alasan 

utama: pertama, rencana impor yang dilakukan oleh Kemendag justru 

menunjukkan tidak bagusnya tata kelola pangan di Indonesia. Kedua, izin 

impor beras diberikan pada saat pemerintah tahu persis bahwa petani kita 

akan mengalami musim panen. Jika beras impor datang pada saat musim 

panen, maka yang terjadi adalah harga beras di tingkat petani dapat jatuh pada 

tingkat yang sangat rendah, sehingga pada ujungnya yang dirugikan adalah 

petani.( Ari Mulianta Ginting dalam jurnal "Perlukah Kebijakan Impor 

500.000 Ton Beras?.2018"). 

Untuk itulah penelitian ini perlu untuk dilakukan, untuk mengetahui mengapa 

pemerintah mengimpor beras pada saat panen dan apa yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam melindungi petani saat ini, mengingat sangat 

krusialnya kebijakan mengenai beras saat ini dalam melindungi petani serta 

konsumen di dalam negeri. 
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Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan impor beras akan Peneliti 

sajikan dan penyajian penelitian terdahulu bisa dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4. Penelitian Terdahulu 
 

 

NO NAMA 
JUDUL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

1 Katijah M 

(2016) 

Faktor-Faktor  Yang 

Mempengaruhi Impor 

Beras di Indonesia 

Berdasarkan hasil estimasi 

diperoleh konstanta sebesar -

5.967.041, koefisien regresi 

produksi beras (X1) sebesar  

-0,101, dan koefisien  regresi 

jumlah penduduk sebesar 

0,046 koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,726, sedangkan 

koefisien determinasi (R 

Adjusted) sebesar 0,432. 

Artinya bahwa impor beras 

di Indonesia  sebesar  43,2  

persen di pengaruhi oleh 

produksi dan jumlah 

penduduk dan sisanya 

sebesar 56,8 persen 

dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model  penelitian  ini. 

2 Nur 

Hamidah 

Wahit (2015) 

Latar Belakang Kebijakan 

Impor Beras Indonesia dari 

Thailand Periode 2009-

2011 

bahwa kebijakan itu di 

implementasikan tidak hanya 

dalam rangka memenuhi 

kebutuhan beras dalam negri, 

melainkan juga karena ada 

unsur korupsi yang dilakukan 

oleh oknum pemerintah 

dalam menentukan kebijakan 

impor beras 

3 Olhviany 

Beatri 

Lopang 

(2016) 

Analisis Impor Beras di 

Indonesia Tahun 2000-

2014 

untuk menganalisis dan 

mengetahui pengaruh kurs, 

jumlah penduduk, 

pendapatan perkapita dan 

produksi beras terhadap 

impor beras di Indonesia. 

Adapun variabel yang 

diamati dalam penelitian ini 

adalah impor beras sebagai 

variabel denpenden, 

kemudian kurs, jumlah 

penduduk, pendapatan 

perkapita dan produksi beras 

sebagai variabel independen 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2018 
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Penelitian terdahulu dari Katijah M (2016) yang menghasilkan bahwa 

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh konstanta sebesar -5.967.041, koefisien 

regresi produksi beras (X1) sebesar -0,101, dan koefisien regresi jumlah 

penduduk sebesar 0,046 koefisien korelasi (R) sebesar 0,726, sedangkan 

koefisien determinasi (RAdjusted) sebesar 0,432. Artinya bahwa impor beras 

di Indonesia sebesar 43,2 persen di pengaruhi oleh produksi dan jumlah 

penduduk dan sisanya sebesar 56,8 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar 

mode penelitian ini. 

Hasil uji menunjukkan bahwa untuk variabel produksi diperoleh nilai  t-

hitung > t-tabel, (-3,217 > -2,179) pada α 0,05, artinya secara parsial variabel 

produksi beras (X1) berpengaruh nyata terhadap impor beras di Indonesia. 

Selanjutnya untuk variabel jumlah penduduk diperoleh nilai t-hitung > t-tabel 

2,688 > 2,179) pada α 0,05, artinya secara parsial jumlah penduduk 

berpengaruh  nyata terhadap impor beras di Indonesia. Kemudian untuk uji F 

diperoleh nilai F-hitung > F-tabel (5,562 > 4,74) yang berarti bahwa  produksi 

beras dan jumlah penduduk secara bersama-sama (serempak) berpengaruh 

nyata terhadap impor beras di Indonesia dalam kurun waktu 2005-2014. 

 

Penelitian terdahulu dari Nur Hamidah Wahit (2015) yang menghasilkan 

bahwa kebijakan itu di implementasikan tidak hanya dalam rangka memenuhi 

kebutuhan beras dalam negri, melainkan juga karena ada unsur korupsi yang 

dilakukan oleh oknum pemerintah dalam menentukan kebijakan impor beras. 

Penulis menemukan bahwa, kebijakan Indonesia dalam impor beras ke 

Thailand didasari oleh dua faktor, internal berupa menurunnya produksi beras 
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nasional, meningkatkan konsumsi beras nasional, tidak sebanding peninkatan 

ladang, dan perubahan sistem perekonomian dari agrikultur ke manufaktur 

sementara eksternal berupa pemanasan global dan membaiknya agrikultur 

Thailand.  

 

Sikap pemerintah yang cenderung bersikap permisif dengan membiarkan 

Bulog berhubungan langsung dengan pihak Thailand karena adanya asumsi 

pemerintah bahwa dengansistem otonom yang diberikan akan mempermudah 

kinerja, sementara keberlangsungan impor saat terjadi swasembada beras 

karena Indonesia sudah kadung menandatangi surat kesepakatan dengan 

Thailand yang tunduk pada ketentuan di pihak Thailand. 

 

Penelitian terdahulu dari Olhviany Beatrix Lopang (2016) yang menghasilkan 

untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kurs, jumlah penduduk, 

pendapatan perkapita dan produksi beras terhadap impor beras di Indonesia. 

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah impor beras 

sebagai variabel denpenden, kemudian kurs, jumlah penduduk, pendapatan 

perkapita dan produksi beras sebagai variabel independen.  

Penelitian  ini  menggunakan data  sekunder  yang bersifat time series dalam 

bentuk tahunan mulai dari tahun 2000-2014 yang didapat melalui terbitan 

Badan Pusat Statistik,  Food  and Agriculture Organization dan  World Bank.  

Model menggunakan data time series yang dihitung dengan metode Ordinary 

Least Square (OLS) dengan menggunakan aplikasi Eviews 8.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 31 % dari  variasi variabel 

independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel impor beras di 
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Indonesia, sedangkan 69 % sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 

model estimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang 

signifikan terhadap impor beras, jumlah penduduk berpengaruh negatif, 

sedangkan kurs, pendapatan perkapita dan  produksi beras tidak berpengaruh 

terhadap impor beras di Indonesia tahun 2000-2014. 

Kemudian yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu di atas 

adalah dari aspek teori yang digunakan dari masing-masing Peneliti, Jika 

penelitian yang digunakan oleh Katijah M (2016), Nur Hamidah Wahit 

(2015) dan Olhviany Beatrix Lopang (2016) menggunakan teori analisis dan 

implementasi sebuah kebijakan sebagai subjek adalah Indonesia. Sedangkan 

penelitian yang diteliti oleh Peneliti yaitu menggunakan teori dampak yang 

menjadi ukuran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada 

sebuah kebijakan impor beras dan menjadikan acuan bagi pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membangun potensi beras 

lokal yang ada di Provinsi Lampung. 
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B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti merumuskan 

rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mengapa pemerintah mengambil kebijakan impor beras pada saat 

petani memasuki masa panen? 

2. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melindungi petani 

terhadap kebijakan impor beras? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui penyebab pemerintah mengambil kebijakan impor 

beras pada saat petani memasuki masa panen. 

2. Untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam 

melindungi petani terhadap kebijakan impor beras tersebut. 

 

 

D.   Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini akan dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian yang 

berhubungan dengan ilmu pemerintahan. Serta dapat mengembangkan 

dan memperdalam khasanah ilmu pemerintahan khususnya tentang 

dampak kebijakan Publik yang mencangkup aspek kebijakan impor beras. 
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2. Secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi: 

a. Pemerintah 

Memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

untuk mengelola swasembada pangan dengan baik dan benar agar tidak 

terjadi lagi impor beras yang surplus. 

b. Petani 

Untuk menambah wawasan terhadap kebijakan impor pada saat petani 

akan memasuki masa panen. 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan tentang Kebijakan 

 

Berbicara mengenai kebijakan publik, Kebijakan (policy) adalah sebuah 

instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya saja 

menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh 

pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan 

keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung 

mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan 

manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, 

masyarakat atau warga negara. kebijakan merupakan hasil dari adanya 

sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, 

ideologi dan kepentingan-kpentingan yang mewakili sistem politik suatu 

negara. 

Pengertian umum menurut Abidin (2012:8) mengungkapkan kebijakan 

terdapat strata dalam kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya bersifat 

spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh sebab 

itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan 

keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Sedangkan Menurut James 

Subarsono (2016:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang 
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ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari 

bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para 

aktor dan faktor dari luar pemerintahan.  

 

 

B. Tinjauan Tentang Analisis Kebijakan  

 

Analisis kebijakan dikemukakan oleh William Dunn (2013:44), yang 

menyatakan bahwa secara umum analisis kebijakan dapat dikatakan sebagai 

suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, 

secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di 

dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari 

upaya meperbaiki proses pembuatan kebijakan.  

 

Analisis  kebijakan dikemukakan oleh Suharto (2010:85) yaitu sebagai usaha 

yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat  

mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan, baik sebelum maupun sesudah 

kebijakan tersebut diimplementasikan. Selanjutnya Suharto (2010:102-118) 

terdapat enam tahapan dalam analisis kebijakan antara lain : 

 

1. Mendefinisikan masalah kebijakan 

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan 

untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian 

menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis 

kebijakan.  Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, 

antara lain masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, 
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relevan dengan kebutuhan, dan aspirasi publik, berdampak luas dan 

positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial. 

2. Mengumpulkan bukti masalah 

Pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang 

relevan, terbaru, akurat dan memadai.  Pernyataan masalah tanpa bukti 

tidak akan meyakinkan pihak-pihak yang akan menjadi target naskah 

kebijakan kita. 

3. Mengkaji penyebab masalah 

Para analisis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab 

atau faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka 

dapat mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau 

mengurangi penyebab atau faktor tersebut. 

4. Mengevaluasi kebijakan yang ada  

Mengevaluasi kebijakan atau produk yang ada pada saat ini dapat 

mengarah pada perbaikan-perbaikan, namun demikian evaluasi juga 

sering menghasilkan keputusan-keputusan untuk mengganti secara total 

model yang ada. 

5. Mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan 

Mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial 

juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama 

akan sangat bermanfaat bagi pengembangan alternatif kebijakan publik 

adalah mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah 

sosial adalah mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau faktor-
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faktor penyumbang terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada 

saat ini. 

6. Menyeleksi alternatif terbaik 

Pada langkah ini telah terdapat alternatif kebijakan yang dianggap terbaik 

dan merupakan penyeleksian awal dalam mengatasi masalah. Dua 

kriteria yang dapat membantu menentukan alternatif yang paling baik 

adalah fisibilitas dan efektivitas. Kebijakan yang terbaik harus memenuhi 

dua kriteria tersebut (memiliki nilai tinggi), jika memungkinkan. Dan 

juga pada tahapan ini dilakukan pemantauan terhadap dampak dan tujuan 

keadaan yang hendak dicapai dari suatu kebijakan yang diusulkan. 

 

Analisis kebijakan pada umumnya memiliki suatu kebijakan yang sangat 

penting dengan memberikan alternatif- alternatif baru dan mengusulkan cara-

cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah 

diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya barangkali untuk 

memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan 

keutamaan dan kepekaan parameternya. Menurut Badjuri dan Yuwono (2002-

66) mengemukakan lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan 

publik, yakni: 

1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang scientifik, rasional 

dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi  semua  pembuatan 

kebijakan  publik. Ini  artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan 

pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif. 
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2. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan 

sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam  rangka merealisasikan 

tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum 

(public welfare). 

3. Analisis kebijakan  menjadi sangat penting oleh karena persoalan  

bersifat multidimensional, salingterkait (interdependent) dan berkorelasi 

satu dengan lainnya. 

4. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya  panduan  yang  

komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal  ini  

disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal 

yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategi yang mungkin akan 

terjadi ada masa yang akan datang. 

5. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih  besar untuk  

meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode  

analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat 

 

Dalam menganalisis diperlukaannya suatu kebijakan, Menurut William Dunn 

(2013: 117) membedakan 3 bentuk utama dalam analisis kebijakan publik, 

ialah: 

 

1. Analisis kebijakan prospektif 

Analisis Kebijakan Prospektif ialah yang berupa produksi serta 

transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan juga 

diimplementasikan. Analisis kebijakan disini ialah suatu alat untuk dapat 

mensintesakan informasi yang dipakai dalam merumuskan alternatif serta 
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preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan 

dalam bahasa kuantitatif dan juga kualitatif sebagai landasan dalam 

pengambilan keputusan kebijakan. 

2. Analisis kebijakan retrospektif 

Analisis Kebijakan Retrospektif ialah sebagai penciptaan serta 

transformasi informasi yang sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 

3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok 

analisis ini ialah sebagai berikut : 

a. analis yang berorientasi pada disiplin 

b. analis yang berorientasi pada masalah 

c. analis yang berorientasi pada aplikasi 

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi 

Analisis Kebijakan yang terintegrasi ini ialah bentuk analisis yang 

mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang juga menaruh 

perhatian pada penciptaan serta transformasi informasi sebelum dan juga 

sesudah tindakan kebijakan diambil. 

 

 

C. Tinjuan tentang Impor Beras 

 

1. Impor 

Menurut Hamdani (2014:91) Impor adalah kegiatan perdagangan 

internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang dari luar 

negeri ke seluruh pelabuhan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. 

Kegiatan impor dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri baik 

berupa pangan maupun untuk kegiatan industri dan lain-lain. Pelaksanaan 
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pengaturan impor dapat dilakukan melalui mekanisme registrasi impor. 

Penguatan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan 

untuk keperluan sendiri atau menetapkan keperluan diperdagankan dan 

dipindah tangankan pada pihak lain.  

 

Impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari 

negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya 

membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun 

penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, 

lawannya adalah ekspor. 

 

2. Beras 

Menurut Dianti (2010:23) Beras adalah biji - bijian (Serealia) dari famili 

rumput – rumputan (Gramine) yang kaya akan karbohidrat sehingga 

menjadi makanan pokok bagi manusia.Beras berasal dari tanaman padi. 

Beras giling (Milled Rice) adalah proses pengelupasan lapisan kulit ari 

sehingga didapat biji beras yang putih bersih. Biji beras yang putih bersih 

ini sebagian besar terdiri dari pati. 

 

Beras merupakan komoditas pangan yang memiliki kedudukan unik di 

Indonesia  karena  berdimensi  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya. 

Tingkat partisipasi konsumsi beras di Indonesia masih diatas 90%. Beras 

masih menjadi sumber  pangan  pokok  bagi  sebagian  besar  penduduk  

Indonesia. Dari kondisi seperti ini beras dapat dijadikan representasi 

model ekonomi Indonesia secara umum karena pengaruhnya dalam bidang 

ekonomi dan politik. Sampai saat ini Indonesia masih “sibuk” dengan 
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persoalan beras karena jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi 

maupun tingkat partisipasi konsumsi yang semakin tinggi. 

 

 

D. Perdagangan Internasional 

 

Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi  perdagangan 

antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara 

yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa. adapun subyek ekonomi yang 

dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari  warga negara biasa, perusahaan 

ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun 

pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan.   

Sobri (2001:34) menyatakan bahwa perdagangan antar negara di dunia 

berdasarkan keunggulan komparatif. Artinya adalah perdagangan tersebut 

menguntungkan karena membuat setiap negara melakukan spekulasi. 

Perdagangan internasional juga diartikan sebagai proses tukar menukar yang 

didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang harus 

mempunyai kebebasan menentukan apakah ia mau melakukan perdagangan 

atau tidak. Perdagangan hanya akan terjadi jika tidak ada satu pihak yang 

memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Manfaat 

yang diperoleh dari perdagangan internasional tersebut disebut manfaat 

perdagangan atau gains from trade. 
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E. Tinjauan tentang Permintaan dan Penawaran (Supply and Demand) 

 

 

Menurut Firdaus dan Arianti, (2013:34) Permintaan dalam ekonomi adalah 

kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen 

pada berbagai tingkat harga suatu periode tertentu. Permintaan suatu barang 

sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang tersebut. Apabila harga 

barang naik sedang pendapatan tidak berubah maka permintaan barang 

tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, sedang pendapatan 

tidak berubah maka permintaan barang akan mengalami kenaikan atau 

bertambah.  

 

Penawaran adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang 

ditawarkan. Secara lebih spesifik, penawaran menunjukkan seberapa banyak 

produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan per periode pada 

berbagai kemungkinan tingkat harga, hal lain diasumsikan konstan. Hukum 

penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan biasanya secara 

langsung berhubungan dengan harganya, hal lain diasumsikan konstan. Jadi 

semakin rendah harganya, jumlah yang ditawarkan semakin sedikit dan 

sebaliknya semakin tinggi harganya, semakin tinggi juga jumlah yang 

ditawarkan. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perimintaan dan Penawaran dalam 

kebutuhan Pasar adalah : 

1. Biaya Produksi 

2. Pendapatan 

3. Jumlah Penduduk 
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F. Tinjuan tentang Produksi dan Konsumsi 

 

1. Produksi 

Menurut Millers dan Meiners (2000:32) Produksi merupakan suatu 

kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau 

menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi 

kebutuhan.  Produksi tidak hanya terbatas pada pembuatannya saja tetapi 

juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran, dan pengemasan 

kembali atau yang lainnya.  

 

Sedangkan menurut Atje Partadiradja (1979:36) Produksi adalah suatu 

proses dimana barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-

barang dan jasa-jasa lain yang disebut output. Banyak jenis-jenis aktifitas 

yang terjadi didalam proses produksi, yang meliputi perubahan-perubahan 

bentuk, tempat, dan waktu penggunaan hasil-hasil produksi. Masing-

masing perubahan-perubahan ini menyangkut penggunaan input untuk 

menghasilkan output yang diinginkan Produksi dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses yang menciptakan atau menabah nilai atau manfaat baru.  

2. Konsumsi  

Menurut Dumairy (2004:86) Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-

barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan 

tersebut Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian dan barang-

barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau 
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konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.  

Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang 

atau masyarakat. Adapun pengertian kemakmuran disini adalah semakin 

tinggi tingkat konsumsi seseorang maka semakin makmur, sebaliknya 

semakin rendah tingkat konsumsi seseorang maka semakin miskin. 

Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan 

jasa yang secara  langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk 

dapat gkonsumsi, seseorang harus mempunyai pendapatan. Besar kecilnya 

pendapatan sangat menentukan tingkat konsumsinya. 
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G. Kerangka Pemikiran 

 

Pada saat ini adanya kebijakan impor beras yang menjadi perhatian di 

masyarakat terutama petani. Ketersediaan beras di Indonesia masih terbilang 

aman, tetapi kebijakan pemerintah masih mengimpor beras dari Thailand dan 

Vietnam sejumlah 25.500 ton. Dalam menganalisis kebijakan yang terjadi 

terhadap kesejahteraan petani saat ini bahwa pemerintah mengimpor beras 

disaat petani akan  memasuki masa panen sehingga Penolakan-penolakan 

yang terjadi pada petani, khususnya di kabupaten Lampung Tengah sangatlah 

besar karena petani merasa dirugikan sebab pada bulan febuari dan april akan 

masuk musim panen padi dan hasil gabah menurun. Untuk itu dalam hal ini 

bahwa pemerintah daerah membuat kebijakan yang bisa melindungi petani 

dari kebijakan impor tersebut.  

 

Untuk itu kebijakan ini sangatlah perlu di cermati dengan kejadian yang harus 

diselesaikan oleh pemerintah sehingga apa yang dilakukan pemerintah daerah 

dalam melindngi petani saat ini. Peneliti ingin menganalisis permasalahan 

tersebut dengan menggunakan teori menurut Suharto (2010:102-118) terdapat 

enam tahapan dalam analisis kebijakan antara lain : 
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1. Mendefinisikan masalah kebijakan 

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan 

untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian 

menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis 

kebijakan.  Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, 

antara lain masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan 

dengan kebutuhan, dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan 

sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial. 

2. Mengumpulkan bukti masalah 

Pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang 

relevan, terbaru, akurat dan memadai.  Pernyataan masalah tanpa bukti 

tidak akan meyakinkan pihak-pihak yang akan menjadi target naskah 

kebijakan kita. 

3. Mengkaji penyebab masalah 

Para analisis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau 

faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat 

mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi 

penyebab atau faktor tersebut. 

4. Mengevaluasi kebijakan yang ada 

Mengevaluasi kebijakan atau produk yang ada pada saat ini dapat 

mengarah pada perbaikan-perbaikan, namun demikian evaluasi juga sering 

menghasilkan keputusan-keputusan untuk mengganti secara total model 

yang ada. 
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5. Mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan 

Mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial 

juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama 

akan sangat bermanfaat bagi pengembangan alternatif kebijakan publik 

adalah mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah 

sosial adalah mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau faktor-

faktor penyumbang terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada 

saat ini. 

6. Menyeleksi alternatif terbaik 

Pada langkah ini telah terdapat alternatif kebijakan yang dianggap terbaik 

dan merupakan penyeleksian awal dalam mengatasi masalah. Dua kriteria 

yang dapat membantu menentukan alternatif yang paling baik adalah 

fisibilitas dan efektivitas. Kebijakan yang terbaik harus memenuhi dua 

kriteria tersebut (memiliki nilai tinggi), jika memungkinkan. Dan juga 

pada tahapan ini dilakukan pemantauan terhadap dampak dan tujuan 

keadaan yang hendak dicapai dari suatu kebijakan yang diusulkan. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah Peneliti 2018 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Dampak 

Kebijakan Impor Beras maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

kualitatif. Menurut Sanapiah (2007:256) penelitian kualitatif fokusnya pada 

penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada 

konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskannya didalam kata-kata 

dari pada didalam angka-angka. 

Menurut Masyhuri dan Zainudin (2008:20) Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. 

Baik pada penelitian kuantitatif dan kualitatif desainnya sama yang 

membedakan adalah kemauan dan kepentingan peneliti itu sendiri. Penelitian 

kualitatif dengan format grounded jauh berbeda dengan penelitian kualitatif, 

bahkan dapat dikatakan bahwa ground research tanpa format.  

Apabila dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak 

mungkin data mengenai sasaran penelitian. Walaupun sasaran penelitian 

terbatas, tetapi kedalaman data sebut saja kualitas data tidak terbatas. 

Semakin MUTU (dari aspek subjektifitas dan uni opinion pendapat banyak 

pakar) data yang dikumpulkan, maka penelitian ini semakin berkualitas. 
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Peneliti memilih jenis penelitian ini agar data dan hasil penelitian yang 

diperoleh sesuai dengan kondisi dilapangan. Pada penelitian ini, 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang 

dilakukan secara mendalam kepada informan yang terlibat dalam penelitian 

ini. Dimana peniliti akan terjun langsung ke lingkungan tempat dimana 

informan berada sehingga Peneliti benar-benar mengetahui situasi dan 

kondisi di lapangan. 

 

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena data yang diperoleh diharapkan 

sangat alami dan tidak berbeda dari kondisi dilapangan. Penelitian kualitatif 

dilakukan melalui wawancara secara mendalam kepada para informan yang 

diharapkan data yang diberikan informan akan memberikan informasi yang 

sebenarnya dimana tidak ada rekayasa dalam memberikan informasi maupun 

data-data yang dibutuhkan oleh Peneliti. 

 

Menurut Sanapiah (2007:20) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit diteliti. Pada penelitian ini, peniliti akan 

terjun mengamati keadaan yang terjadi dan melakukan wawancara kepada 

narasumber yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan kebijakan 

impor beras di Kabupaten Lampung Tengah. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dampak yang 

ditimbulkan dari kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah baik 

pada level individu, organisasi, masyarakat dan lembaga atau sistem sosial 

secara umum 

Berdasarkan teori menurut Suharto (2010:102-118) terdapat tahapan dalam 

analisis kebijakan antara lain : 

 

A. Pemerintah mengambil Kebijakan Impor Beras pada saat petani 

memasuki panen 

 

1. Mendefinisikan masalah kebijakan 

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada 

kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, 

dan kemudian menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi 

fokus analisis kebijakan. Untuk itu masalah yang tumbul akibat dari 

suatu kebijakan saat ini adalah  

a. Permasalahan kebijakan dari pemerintah mengimpor beras pada 

saat petani memasuki masa panen. 

2. Mengumpulkan bukti masalah 

Pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta 

yang relevan, terbaru, akurat dan memadai. Pengumpulan bukti dari 

permasalahan yang terjadi dengan melihat dari media massa terhadap 

kebijakan impor beras saat ini. 
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3. Mengkaji penyebab masalah 

a. Kerugian yang ditimbulkan dari segi materil. 

b. Tertekan akibat dari dampak tersebut. 

c. Apakah semenjak dilakukannya kebijakan ini malah merugikan 

atau menguntungkan. 

d. Harapan dan upaya yang sudah dilakukan. 

4. Mengevaluasi kebijakan yang ada 

Mengevaluasi kebijakan dalam suatu lembaga pemerintah dengan 

kordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap 

kebijakan impor beras tersebut. Evaluasi lembaga yang diukur dengan 

cara melihat : 

a. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat 

dalam kebijakan impor beras 

b. Evaluasi Kebijakan impor beras terhadap pemerinah daerah 

5. Mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan 

Mengembangkan alternatif dalam suatu kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah pusat melihat mekanisme kebijakan impor beras yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 

6. Menyeleksi alternatif terbaik  

alternatif kebijakan yang dianggap terbaik dan merupakan 

penyeleksian awal dalam mengatasi masalah. Masalah yang dihadapi 

saat ini adalah masalah yang diukur adalah pendistribusian beras 

dimana beras yang di Provinsi Lampung dibagi menjadi 2 yaitu beras 

lokal dan beras impor. 
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B. Upaya Pemerintah dalam melindungi Petani terhadap Kebijakan 

Impor Beras 

Upaya kebijakan Pemerintah Daerah dalam melindungi petani 

terhadap kebijakan impor beras 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini akan mengambil lokasi kajian di Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Bulog, petani di 

Kabupaten Lampung Tengah. Alesan peneliti melakukan penelitian ini karena 

lembaga ini berhubungan langsung dengan kebijakan impor beras dan  

Kabupaten Lampung Tengah memiliki tingkat produksi Padi terbesar di 

Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret 2018 

 

 

D. Jenis Data 

 

Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Menurut Victrianus Aries Siswanto (2012:58) Data primer adalah data 

yang langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian. Wawancara dalam hal ini memegang kendali utama adalah 

Peneliti/ pewawancara dan responden, dimana peniliti harus 

memperkenalkan diri kepada responden, menyampaikan maksud 
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melakukan wawancara, dengan demikian responden tidak merasa kuatir 

juga termotivasi untu menanggapi wawancara dari Peneliti tersebut. 

2. Data Sekunder 

Menurut P.Joko Subagyo (2011:88) Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sekunder dari data yang dibutuhkan. 

Data sekunder dalam penelitian ini dapat meminta bahan-bahan sebagai 

pelengkap dengan melalui petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu 

mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia pada artikel dan karya 

ilmiah yang dipublikasikan di internet maupun di perpustakaan Unila serta 

literatur lainnya yang berkaitan dengan Dampak Kebijakan Impor Beras.  

 

 

E.   Penentuan Informan 

 

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Cara purposif sampel 

artinya penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan 

kemanfaatannya. Selaras dengan hal tersebut, menurut Nasution dalam 

Prastowo (2016:44) mengungkapkan bahwa metode kualitatif tidak 

menggunakan random sampling atau acak dan tidak menggunakan populasi 

dan sampel yang banyak. Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut 

tujuan (purpose) penelitian.  

 

Penulis menyimpulkan bahwa teknik penentuan informan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan 
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berdasarkan tujuan penelitian dan yang lebih memahami permasalahan yang 

ada.  

Menurut Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa 

kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu : 

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini 

biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala 

tentang sesuatu yang ditanyakan 

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan 

kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian 

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi  

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dkemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan 

informasi. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka informan dalam penelitian ini yaitu Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi 

Lampung, Perum Bulog Regional Lampung, Petani di Kabupaten Lampung 

Tengah. 
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Tabel 5. Penentuan Informan 

 

Informan Nama Jabatan 

Badan Urusan Logistik Refki bagian T.U dan Humas 

Dinas Perdagangan Provinsi 

Lampung 
Khalimahtusadiyah seksi humas dan impor 

Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Lampung 
Juwita seksi data impor 

Ketua Gapoktan Ono Harjo Semin Ketua Gapoktan 

Ketua Gapoktan Karang Endah Bambang Ketua Gapoktan 

Ketua Gapoktan Nambah Dadi Nurpendi Ketua Gapoktan 

Ketua Gapoktan Poncowati Tukijan Ketua Gapoktan 

Ketua Gapoktan Adijaya Selamet Ketua Gapoktan 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2018 

 

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik 

pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data 

yang valid dan reliable. 

1.   Interview (wawancara) 

Menurut Sujarweni (2014:74).Wawancara adalah salah satu instrumen 

yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Menurut Indrawan dan 

Yaniawati (2014:136)Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat 

mendalam, wawancara dan observasi bisa dilakukan secara bersamaan, 

wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang 
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diperoleh dari observasi, dengan demikian tidak ada informasi yang 

terputus antara yang dilihat dengan yang didengar serta dicatat.  

Jadi wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dengan pihak-pihak yang berkompeten. 

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai 

hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian, juga 

untuk merespon berbagai pendapat untuk meningkatkan kinerja 

organisasi yang akan datang. 

2.   Observasi 

Menurut Sujarweni (2014:75) observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

3.   Dokumentasi 

Menurut Indrawan dan Yaniawati (2014:139) Teknik pengumpulan data 

melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan 

informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Disamping dari sumber catatan resmi atau official 

of formal records ada pula sumber sekunder termasuk dokumen – 
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dokumen ekspresif seperti biografi, autobiografi, surat – surat dan buku 

harian termasuk laporan media massa baik melalui surat kabar, majalah, 

radio, televisi, maupun media cetak dan elektronis lainnya. 

 

 

G.  Teknik Pengolahan Data 

 

Pengelolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualtatif yang 

dilakukan setelah data lapangan terkmpul. Setelah data yang diperoleh dari 

lapangan dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data. 

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data pada pelaksanaan penelitian 

ini adalah: 

1. Editing 

Editing digunakan untuk meneliti kembali data yang telah diporoleh di 

lapangan. Wawancara serta dokumentasi yang telah peniliti dapatkan di 

lapangan, akan dilakukan pengolahan editing sehingga mendapatkan 

bahasa-bahasa yang lebih verbal. Penggunaan bahasa yang baik akan 

menjadikan penelitian ini menjadi mudah dimengerti oleh pembaca. 

2. Interpretasi 

Intepretasi akan memberikan penjabaran atas hasil penelitian sehingga 

menghasilkan makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban 

yang diperoleh dengan data lain. Dalam pengelolahan intepretasi, Peneliti 

memberikan penjabaran-penjabaran melalui apa yang didapatkan oleh 

dalam penelitian dalam tahapan pengumpulan data. Tahap selanjutnya, 

Peneliti menuangkan semua informasi yang Peneliti dapatkan dan lalu 
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menuangkannya dalam bentuk laporan guna memberikan informasi 

kepada pembaca.  

 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Joko Subagyo (2011:106) Proses analisis data kualitatif dalam hal 

ini dilakukan terhadap data yang berupa informsi, uraian dalam bentuk bahasa 

prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejlasan 

terhadap suatu kebenarannya atau sebaliknya, sehingga memperoleh 

gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan 

sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-

penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. 

Setelah diperoleh dari hasil penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis 

data. Analisis data ada tiga langkah dalam teknik analisis data kualitatif yakni 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah 

teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif : 

 

1. Reduksi Data  

Kegiatan reduksi data dimulai dengan menelaah seluruh data yang besedia 

dari berbagai sumber. Setelah dikaji, Peneliti membuat rangkuman untuk 

stiap pertemuan dengan responden. Dari rangkuman yang dibuat ini, 

kemudian Peneliti melakukan reduksi data yang mencakup proses memilih 

data, menyusun data dan membuat koding. Kegiatan ini yang dilakukan 

adalah memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer data dari data 

kasar ke catatan lapangan. 
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2. Menampilkan data 

Tahap selanjutnya dalam proses pengelolaan data kualitatif adalah tahap 

dimana Peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna ttertentu dengan 

cara menampilkan dan membuat hubungan antarvarabel tau fenomena 

yang terjadi agar Peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti 

dengan apa yang telah terjadi dan apa yang perlu ditindakanjuti untuk 

mncapai tujuan penelitian.  

3. Verifikasi data 

Pada tahap verifikasi, Peneliti berusaha menggambarkan atau menjelaskan 

kesimpulan yang memiliki makna. Ada dua teknik dalam verifikasi data, 

yaitu teknik memaknai dan teknik mengkonfirmasi makna. 

a. Teknik memaknai 

Mengelompokan data sesuai dengan bagian-bagiannya, melihat 

keterkaitan antara data,  membangun rantai logika dan akhirnya 

membangun konsep-konsep dari teori yang bervariasi. 

b. Teknik Mengkonfirmasi Data 

Memahami makna dengan mengetahui kualias datanya. Setiap data 

yang tidak memenuhi persyaratan dipisahkan. Dalam hal ini Peneliti 

juga meyakinkan  
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I.  Teknik Validasi Data 

 

Teknik validasi adalah teknik keabsahan atau kebenaran sebuah data yang 

telah didapatkan peneliti. Menurut Tresiana (2013:142) untuk menjaga 

tingkat kesahihan penelitian maka diperlukan media handal yang bermanfaat 

untuk meminimalisir derajad kesalahan dan perlunya tindakan urgen peneliti 

untuk menghindari validity threat (bias/validitas semu/validitas palsu). Maka 

data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan 

oleh peneliti dan data yang sesungguhnya terjadi. 

Banyak cara untuk melakukan pengujian validitas data untuk mendapatkan 

data yang kredibel/shahih, seperti yang dilakukan Lincoln dalam Emzir 

(2010:79) mereka mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas 

penelitian kualitatif dan secara eksplisit menawarkan sebagai alternatif dari 

kriteria yang lebih berorientasi kuantitatif tradisional antara lain kredibilitas, 

transferabilitas, dependebalitas, dan konfirmabilitas.  

Teknik validasi pada penelitian ini menggunakan model triangulasi. Menurut 

Emzir (2010:82) triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-

individu yang berbeda (misalnya, seorang kepala sekolah dan seorang siswa), 

jenis data (misalnya, catatan lapangan observasi dan wawancara) dalam 

deskripsi tema-tema dalam penelitian kualitatif. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi ang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya. Denzin dalam Moleong 
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(2015:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori. 

Pertama triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.Kedua triangulasi metode 

menurut Patton dalam Maleong (2015:331) memiliki dua strategi yaitu (1) 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan metode yang akurat. 

Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan kemanfaatan peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan 

data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan 

dalam pengumpulan data. Keempat triangulasi teori, menurut Lincoln dalam 

Maleong (2015:131) mengatakan bahwa berdasarkan anggapan bahwa fakta 

tidak dapat diperiksa derajat kepercayaanya dengan satu atau lebih teori.Pihak 

lain, Patton mengatakan bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu 

dinamakannya penjelasan pembanding (rival explanation).  

Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya 

menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber dan metode 

pengumpulan data. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh 

langkah sebagai berikut: 
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1. Membandingkan data hasil wawancara dari sumber pertama, kedua, 

ketiga dan seterusnya. 

2. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi. 

3. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi. 

4. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan 

hasil dokumentasi. 

 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

 

 

1. Sejarah Lampung Tengah 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Lampung. Sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999, 

Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua 

kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, 

Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. 

Ibukota Lampung Tengah yang semula berada di Kota Metro, pada tanggal 

1 Juli 1999 dipindahkan ke Kota Gunung Sugih. Kegiatan pemerintahan 

dengan skala kabupaten dipusatkan di GunungSugih, sedangkan kegiatan 

perdagangan dan jasa dipusatkan di Bandar Jaya.  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah 

TK.II Lampung Timurdan Kota Madya Daerah Tk.II Metro, maka 

kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung 

Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah Sendiri. Konsekuensi 

logis dari pemekaran tersebut, Ibukota kabupaten yang sebelumnya 

berkedudukan di Metro, dipindahkan ke Kota Gunung Sugih. 
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Setelah mengalami pemekaran yang sebelumnya terdiri atas 24 kecamatan 

menjadi 13 kecamatan definitive dan 14 Kecamatan persiapan. Tahun 

2001 terjadi pemekaran menjadi 26 kecamatan. Selanjutnyas ejak Agustus 

2004 dengan definitivenya kecamatan AnakRatuAji, maka jumlah 

kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 28 Kecamatan 

dengan 276 kampungdan 10 kelurahan. 

Penduduk Lampung Tengah terdiridari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat 

pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi; warga penduduk 

asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat ini. 

Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang 

tinggal dan menetap di sini. Bila melihat perkembangannya, pembauran 

masyarakat yang ada di Lampung Tengah secara garis besar dikarenakan 

dulu adanya transmigrasi sejumlah kelompok masyarakat terutama dari 

Pulau Jawa dan Bali. 

Selama dalam tahun 1952 sampai dengan 1970 pada objek-objek 

transmigrasi daerah Lampung telah ditempatkansebanyak 53.607 KK, 

dengan jumlah sebanyak 222.181 jiwa, tersebar pada 24 (dua puluh empat) 

objek dan terdiri dari 13 jenis/ kategori transmigrasi. Untuk Kabupaten 

Lampung Tengah saja antara tahun itu terdiri dari 4 (empat) objek, dengan 

jatah penempatan sebanyak 6.189 KK atau sebanyak 26.538 jiwa. 
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Kampung paling dominan di Kabupaten Lampung Tengah dihuni oleh 

masyarakat suku Jawa. Agama yang dianut mayoritas Islam dan sebagian 

lagi agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Hindu. Selain 

suku Jawa, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat suku 

Sunda namun jumlahnya tak sebanyak suku Jawa. 

Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka jugaa walnya 

adalah transmigran yang ditempatkan di beberapa kecamatan dalam 

wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat dominan lain yang 

bermukim di Lampung Tengah adalah penduduk suku Bali. Sebagian besar 

mendiami di beberapa kecamatan di wilayah timur dan sisanya berada di 

kecamatan lain di Lampung Tengah. 

Agama yang di anut mayoritas memeluk agama Hindu-Bali. Kampung-

kampung Bali akan terasa bila saat berada di lingkungan setempat. Sama 

halnya dengan masyarakat suku Jawadan Sunda,  masyarakat suku Bali 

bermula dari transmigran yang ditempatkan di daerah ini. Penempatan itu 

terdiri dari beberapa tahapan. Sehari-harinya, penduduk setempat 

mempergunakan bahasa Bali sebagai penutur. 

 

 

2. Kondisi Geografi 

 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

ProvinsiLampung. Ibu Kota dari Kabupaten Lampung Tengah adalah 

Gunung Sugih.Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 
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4789, 82 km2, terletakdibagian tengah Provinsi Lampung yang berbatasan 

dengan: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan 

Lampung Utara. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan 

Kota Metro 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan 

Lampung Barat. 

 

Secara geografis,Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 

kedudukan 104035’Bujur Timur sampai 105050” Bujur Timur dan 

4030’ Lintang Selatan sampai 4015’ Lintang Selatan. 

3. Jumlah Penduduk 

 

Luas 4.790 km²Ha 

Jumlah Jiwa 1.239.096 Jiwa 

 

4. Luas Lahan Lahan Di Kabupaten Lampung Tengah 2018 

Tabel 6. Penggunaan Lahan tahun 2017 

No Penggunaan Tanah Luas Lahan 

1 Lahan sawah 72.788 Ha 

2 Ladang/ huma 59.930 Ha 

3 Tegalan / Kebun 70.273 Ha 

4 Lahan Perkebunan 115.563 Ha 

5 Lahan hutan (negara/rakyat) 47.898 Ha 

6 Pekarangan 38.370 Ha 

7 Rawa yang tidak ditanami 1.079 Ha 
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5. Produksi Padi di Kabupaten Lampung Tengah  

No 
Kab/kota 

PADI (Ton) 

2015 2016 2017 2018 

1 
L. Barat 116.7712 121.854 112.087 141.377 

2 
Tanggamus 232.5411 229.765 219.714 289.548 

3 
L.Selatan 471.0911 469.468 512.845 518.818 

4 
L.timur 576.218 507.015 573.598 645.913 

5 
L.tengah 719.292 807.579 828.49 837.322 

6 
L.Utara  175.154 172.632 188.776 235.260 

7 
Way Kanan 170.562 175.345 165.698 228.427 

8 
TL Bawang 189.721 228.415 242.887 291.176 

9 
Pesawaran 159.923 148.567 177.145 207.395 

10 
Pringsewu 120.967 134.846 137.256 156.889 

11 
Mesuji 129.980 133.254 189.46 229.585 

12 
Tubaba 76.115 80.816 90.171 99.024 

13 
Pesisir Barat 82.421 82.761 87.123 96.278 

14 
B. Lampung 9.304 8.996 10.008 10.201 

15 
Metro 27.073 18.297 34.413 33.216 

 
LAMPUNG  3.207.643 3.320.678 3.641.576 4.020.420 

 

Sumber : Produksi padi di Provinsi Lampung 2017 
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B. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung 

1. Dinas  Perdegangan  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  sebagian 

urusan pemerintahan provinsi di  bidang perdagangan berdasarkan 

asas otonomi  yang  menjadi  kewenangan,  tugas  dekonsentrasi  dan 

pembantuan  serta tugas  lain  sesuai  dengan  kebijakan  yang 

ditetapkan oleh  Guberrrur  berdasarkan  peraturan  perundang-

undangan  yang berlaku.  

2. Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat I , 

Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:  

a. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar pedoman 

teknis bidang perdagangan 

b. Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria 

dibidang penguatan dan pengembangan iklim usaha bidang 

perdagangan lingkup provinsi 

c. Penyelenggaraan  urusan  pemerintah  dan  pelayanan  umum  

bidang Perdagangan 

d. Pemberian fasilitas usaha perdagangan dalam rangka 

pengembangan usaha, kecil, menengah di provinsi 

e. Pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, 

perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan pengawasan 

barang beredar dan jasa  
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f. Pembinaan dan fasilitasi, Koordinasi, pengawasan, 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, Kemetrologian, Barang 

Beredar dan Jasa lingkup provinsi 

g. Pelaksanaan, koordinasi, kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, 

takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) lingkup Provinsi 

h. Pembinaan, pengujian dan sertiftkasi mutu barang 

pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

urusan pemerintahan di  bidang perdagangan provinsi 

i. Pelaksanaan kesekretariatan dinas 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

C. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung 

1. Sejarah Ketahanan Pangan Provinsi Lampung 

Dinas Ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam 

pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling 

mendasar bagi manusia.  Selain itu Ketahanan Pangan merupakan hal 

yang penting dan strategis dalam pembangunan, karena pelaksanaan 

pembangunan nasional tidak akan dapat dilakukan tanpa mewujudkan 

ketahanan pangan terlebih dahulu.  
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Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Kementan 2013), ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi 

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang 

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

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

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, 

untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Kondisi ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui pemanfaatan 

sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal.  

 

Hal ini berarti kebutuhan pangan penduduk dapat dipenuhi dari 

kemampuan produksi atau perdagangan antar wilayah, melalui hasil 

kerja suatu sistem ekonomi. Pangan yang terdiri atas subsistem 

ketersediaan (availability); subsistem keterjangkauan (accessibility) 

baik secara fisik maupun ekonomi serta subsistem stabilitas 

ketersediaan dan keterjangkauan. Aspek penting dalam perwujudan 

ketahanan pangan adalah pengembangan agribisnis pangan dan 

pengembangan kelembagaan pangan yang dapat menjamin 

keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan 

penduduk. 

Ketahanan Pangan menjadi salah satu program yang di prioritaskan 

dalam pembangunan Nasional diantaranya melalui Program 

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan 

utama, yaitu : 
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1. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, 

dianataranya melalui pengembangan desa mandiri pangan dan 

pemberdayaan lumbung pangan. 

2. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitasi harga pangan, 

diantaranya melalui penguatan lembaga distribusi pangan 

masyarakat. 

3. Pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan, diantaranya melalui percepatan penganekaragaman 

konsumsi pangan. Disisi lain Sasaran pembangunan Ketahanan 

pangan pada tahun 2015 cukup berat , yaitu : 

a. Mengurangi jumlah penduduk rawan pangan dan mencegah 

masalah pangan. 

b. Memantapkan stabiltas harga dan pasokan pangan. 

c. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan, serta mengurangi konsumsi beras. Untuk dapat 

mencapai sasaran pembangunan Ketahanan Pangan.  

Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung sangat tergantung peran aktif 

dalam bentuk kordinasi dinas/instansi lintas sektoral secara intensif. 

Sinkronisasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan Pembangunan 

Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagai ajang 

diskusi berbagai masalah yang terkait dengan persiapan pelaksanaan 

program dan kegiatan pemantapan Ketahanan Pangan TA. 2015 

sehingga dihasilkan suatu rumusan pertemuan yang dapat dijadikan 
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acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016. 

Selanjutnya program Tahun 2015 tersebut dapat dijadikan landasan 

bagi penyusunan program di Tahun 2016. 

 
 

2.  Tujuan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung 

Tujuan Ketahanan Pangan adalah : 

a. Evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan tahun 2014. 

b. Persiapan pemantapan pelaksanaan program/kegiatan 

pembangunan ketahanan pangan tahun 2015 dalam rangka 

implementasi pelaksanaan SPM bidang ketahanan pangan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota serta revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 

tahun 2007 sesuai Undanng-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

3.  Sasaran Ketahanan Pangan Provinsi Lampung : 

Sasaran Ketahanan Pangan adalah : 

a. Terwujudnya mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan 

anggaran kinerja lingkup Badan/Kantor Ketahanan Pangan Daerah 

Tahun 2015. 

b. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan Program 

Kegiatan Ketahanan Pangan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi. 
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D. Badan Urusan Logistik Regional Lampung 

 

1. Sejarah Badan Urusan Logistik Regional Lampung 

Perjalanan Perum Bulog dimulai pada saat dibentuknya Bulog pada 

tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet 

No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan 

penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi 

Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 

1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan 

stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui 

Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong 

tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas 

pangan yang multi komoditas. 

 

 Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 

yang memperluas tanggung jawab Bulog mencakup koordinasi 

pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu 

ketika Kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. 

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan 

struktur organisasi Bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih 

mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran Bulog. Oleh karena itu, 

tanggung jawab Bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi 

dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan.  
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Tugas pokok Bulog sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan 

harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, 

pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi 

produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan 

berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut 

berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana 

komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula. 

Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 

1998, Pemerintah mengembalikan tugas Bulog seperti Keppres No 39 

tahun 1968.  

 

Melalui Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang 

ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang 

diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam 

Letter of Intent (LoI). Dalam Keppres tersebut, tugas pokok Bulog 

dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan 

komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme 

pasar. Arah Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan 

usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, 

dimana didalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi transisi (tahun 

2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di 

samping masih menangani tugas tradisionalnya.  
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Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok Bulog adalah 

melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui 

pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras 

(mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha 

jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Arah perubahan tesebut semakin kuat dengan keluarnya 

Keppres No 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi 

Keppres No. 103/2000. 

 

Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 

Januari 2002 dimana tugas pokok Bulog masih sama dengan 

ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan 

nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai 

dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi 

Perusahaan Umum (Perum) Bulog. 

2. Visi dan Misi  

Visi 

Bulog adalah Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya 

dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. 

Misi 

1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan 

mengutamakan layanan kepada masyarakat; 

http://www.bulog.co.id/visimisi.php
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2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan 

sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan 

dan sistem yang terintegarasi; 

3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 

senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan; 

4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas 

komoditas pangan pokok. 

3. Peran dan Fungsi  

Bulog Divre Lampung mempunyai kewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan tugas yang dimilikinya kepada Perum Bulog 

yang berkedudukan di pusat. Sebagai sebuah Divisi Regional, Bulog 

Divre Lampung memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Mengelola asset untuk menjalankan bisnis secara benar sesuai arah 

perusahaaan.  

b. Menyepakati target kinerja dengan Direksi  

c. Menjalankan kebijakan dan prosedur baku yang ditetapkan oleh 

Kantor Pusat.  

d. Menciptakan dan meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi 

Pemilik Modal, Calon Penanam Modal dan pemangku 

kepentingan. 
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Sebagai sebuah perusahaan umum milik negara, Bulog Divre 

Lampung memiliki fungsi pelayanan publik dan juga fungsi komersial 

yang serupa dengan Perum Bulog yang berkedudukan di pusat. Fungsi 

pelayanan publik yang dijalankan Perum Bulog yaitu: 

a. Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri 

dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah dan menjaga 

pendapatan petani produsen. 

b. Menyediakan dan menyebarkan stok yang merata dan cukup ke 

seluruh Indonesia. 

 



 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis kebijakan impor beras 

terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan 

Terbanggi Besar. Peneliti menyimpulkan sebagai berikut :  

 

1. Kebijakan Impor Beras adalah wewenang Pemerintah Pusat bukan 

Pemerintah daerah. Kebijakan ini dilakukan karena kurangnya 

sinergi dan diskoordinasi terkait data antara pemerintah pusat dan 

intansi lainnya sehingga kebijakan impor tersebut tetap dilakukan 

pemerintah walaupun pada kenyataannya stok beras mencukupi di 

Provinsi Lampung.  

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam 

melindungi Petani seperti membuat regulasi terhadap gabah yang 

dibuat dalam Peraturan Daerah nomer 7 tahun 2017 pasal 5 nomer 

2 menyatakan bahwa hasil pertanian berupa gabah dilarang untuk 

didistribusikan ke luar daerah. Dalam mencegahnya kerugikan dari 

Petani Pemerintah Daerah  membuat pengembangan model 

lumbung pangan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani seperti menaikkan harga gabah 
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sebesar 10% kepada petani agar petani menjual hasil berasnya 

kepada pemerintah. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Seharusnya Kebijakan impor beras diwaktu yang tepat bukan di 

waktu petani memasuki masa panen sehingga tidak menjadi 

gejolak di masyarakat seakan-akan pemerintah salah dalam 

melakukan kebijakan saat ini 

2. Diberikannya pengetahuan terhadap penjualan gabah dari petani ke 

pemerintah sebab petani tidak ingin dirugikan dengan menjual 

harga HPP kepada pemerintah, hal ini sebenernya harus di 

sosialisasikan agar impor tidak terjadi sampai saat ini. 

3. Diberikan sosialisasi terhadap Petani dalam menjual hasil berasnya 

kepada pemerintah, dengan tujuan agar pemerintah bisa menyerap 

hasil panen dari petani agar tidak dilakukannya impor tersebut. 
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