
I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Beras merupakan komoditas yang strategis tidak saja buat Indonesia, tetapi 

juga buat sebagian besar negara Asia (Dawe 1997 & Tsujii 1998). Pertama, 

sekitar 90 persen produksi dan konsumsi beras dilakukan di Asia. Kedua, beras 

yang diperdagangkan di pasar dunia tipis (thin market) yaitu sekitar 4-5 persen 

dari total produksi, berbeda dengan komoditas lain seperti gandum (20 persen), 

jagung (15 persen), dan kedelai (15 persen). Menurut Paasch et al. 2007, produksi 

beras dunia yang diperjualbelikan secara internasional hanya 6.5 persen. Ketiga, 

harga beras amat tidak stabil jika dibandingkan dengan komoditas pangan lain 

seperti gandum. Keempat, sekitar 83 persen perdagangan beras dunia dikuasai 

oleh 6 negara yaitu Thailand  (8.5 juta ton), India  (4.4 juta ton), Vietnam (3.6 juta 

ton), Amerika Serikat (3.5 juta ton), Cina (2.0 juta ton)  dan Pakistan (1.7 juta ton) 

sesuai data FAO tahun 2002-2004. Kelima, hampir banyak negara di Asia 

memperlakukan beras sebagai faktor dominan dalam penentuan tingkat upah atau 

diistilahkan komoditas upah (wage goods) dan pemerintah akan goncang bila 

harga beras tidak stabil dan tinggi, serta persediaannya kurang di pasar (political 

goods). 

Buat Indonesia, beras menjadi komoditas strategis, tidak hanya ditinjau 

dari sisi produsen, tetapi juga dari sisi konsumen dan pemerintah. Dari sisi 

produsen, beras/padi dihasilkan oleh 18 juta rumah tangga, dan 49 persen 

diantaranya adalah petani sempit yang menguasai lahan kurang dari 0.24 

hektar/keluarga dan diperkirakan mencapai 23 juta keluarga pada tahun 1998. 

Khususnya petani Pantai Utara Jawa, usaha tani padi diperkirakan menyumbang 

pendapatan antara 40 sampai 60 persen terhadap pendapatan keluarga. Dari sisi 

konsumen, pentingnya beras tidak dapat dipungkiri yaitu sebagai makanan pokok 

utama negeri ini dengan tingkat partisipasi konsumsi beras mencapai sekitar 95 

persen tentunya angka partisipasi ini bervariasi antara daerah yang satu dengan 

daerah yang lain. Pemerintah juga sangat berkepentingan terhadap komoditas 

beras tidak hanya saja sebagaikomoditas upah (wage goods) tetapi juga komoditas 

politik (political goods), serta terkait erat dengan inflasi dan kestabilan ekonomi 

makro. Ketersediaan beras yang cukup di pasar dan harganya yang stabil dapat 

 

 



2 

 

mendorong berkembangnya industri dan sektor lainnya (Amang dan Sawit 2001).  

Oleh sebab itu pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan perberasan yang 

mampu menjamin perolehan manfaat yang seimbang dan adil antara pelaku pasar 

dalam industri perberasan nasional. Dasar kebijakan harga, antara lain diajukan 

oleh Mears dan Afiff 1969, diacu dalam Sawit & Amang 2001. Prinsip kebijakan 

harga, pertama, menjaga harga dasar  yang cukup untuk merangsang produksi. 

Kedua, perlindungan harga batas tertinggi yang menjamin harga yang wajar bagi 

konsumen. Ketiga, perbedaan yang layak antara harga dasar dengan harga batas 

tertinggi untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi swasta untuk 

menyimpan. Keempat, menjaga hubungan yang wajar antar daerah maupun 

terhadap harga internasional. Sebaliknya, apabila terjadi masalah dalam 

perberasan dapat mendorong munculnya berbagai masalah lain di bidang 

ekonomi, tenaga kerja, sosial, politik serta ketertiban dan keamanan. 

Sebagai komoditas strategis, campur tangan pemerintah pada stabilisasi 

harga beras sangatlah diperlukan mengingat sasaran utamanya adalah 

menciptakan stabilisasi harga yang memiliki dampak luas terhadap berbagi sektor.  

Pertama, ketidakstabilan harga dapat mengurangi minat investasi. Pada tingkat 

usahatani, ketidakstabilan harga beras mengakibatkan petani berdampak pada 

meningkatnya kemiskinan petani dan membuat petani enggan bertanam padi 

apalagi untuk menggunakan teknologi dan alat-alat pertanian baru. Stabilnya 

harga pangan menjadi penting dalam alokasi sumber daya jangka panjang 

termasuk investasi dalam sumber daya manusia (human capital). Kedua, sektor 

industri sangat berkepentingan atas stabilitas harga, karena amat terkait dengan 

upah tenaga kerja. Semakin stabil harga pangan, semakin memudahkan sektor 

industri menaksir keuntungan yang akan diperoleh dari aktivitas produksinya. 

Ketiga, konsumen akan mengalami kerugian bila harga pangan khususnya beras 

tidak stabil, terutama kelompok berpendapatan rendah baik di desa maupun di 

kota, karena kelompok berpendapatan rendah lebih peka terhadap perubahan 

pangan pokok. Kalau masyarakat bergantung pendapatnya pada upah dan 

sebagian besar pengeluarannya untuk pangan, maka ketidakstabilan harga akan 

memperberat beban pengeluaran dan berdampak pada keresahan sosial (Timmer 

1996, diacu dalam Silitonga et al. 1997).  
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Ketidakstabilan harga beras dapat terjadi karena pengaruh musim tanam 

dan iklim sepeti kekeringan atau banjir. Sedangkan ketidakstabilan harga beras 

karena faktor ekonomis dapat terjadi misalnya gejolak permintaan atau fluktuasi 

harga beras luar negeri yang tidak dapat diramalkan. Bila harga beras diserahkan 

sepenuhnya pada mekanisme pasar maka harga beras akan jatuh pada musim 

panen raya. Di lain pihak, pada musim paceklik harga beras dapat meningkat 

tajam. Ketidakstabilan harga ini dapat merugikan petani pada musim panen dan 

memberatkan konsumen pada musim paceklik. Stabilitas harga beras perlu 

dilakukan karena ketidakstabilan harga beras akan mempengaruhi investasi fisik 

di sektor pertanian, sektor rumah tangga, dan sektor industri perkotaan yaitu 

melalui ketidakpastian pendapatan, biaya transaksi karena relokasi pengeluaran 

rumah tangga, welfare loss akibat perasaan tidak aman terhadap kekurangan 

bahan pangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas politik dan 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Mulyani 1997). 

Beras merupakan komoditas yang inelastis, hal ini berarti jumlah 

konsumsi masyarakat terhadap beras relatif konstan sepanjang waktu. Adanya 

peningkatan harga akan menyebabkan komposisi pengeluran terhadap beras akan 

meningkat. Sifat beras yang inelastis berarti kenaikan harga tidak berpengaruh 

terhadap permintaan beras. Kenaikan harga tersebut dapat bersifat permanen dan 

dalam jangka waktu yang lama sehingga stabilisasi harga beras di tingkat 

masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya lonjakan harga 

pangan yang mengakibatkan keresahan dan memberatkan beban masyarakat. 

Berdasarkan Permendag No.4/M-Dag/Per/1/2012, definisi lonjakan harga beras 

adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 10 persen 

atau lebih terhadap harga normal yang berlangsung selama paling sedikit 1 

minggu dan atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan dari 

Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan harga normal adalah harga rata-rata 

beras kualitas médium di tingkat konsumen yang telah berlangsung selama 3 

bulan bertutut-turut sebelum terjadinya lonjakan harga. Pelaksanaan stabilisasi 

harga dalam bentuk operasi pasar dilakukan di tingkat konsumen di pasar rakyat, 

pasar induk dan tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. 

Pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah sukar 

dilaksanakan karena pertama, produsen padi/beras terkonsentrasi pada daerah 
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tertentu dengan waktu panen yang relatif singkat sementara itu konsumen berada 

di berbagai tempat, sehingga diperlukan pemasaran untuk mengirimkan produk 

pertanian sampai konsumen akhir (Silitonga 1997). Kedua, adanya asimetri 

informasi, terjadinya transmisi harga yang tidak simetris, penurunan harga 

ditransmisikan dengan cepat dan sempurna ke petani, sedangkan kenaikan harga 

ditransmisikan dengan lambat dan tidak sempurna. (Simatupang 1995). Ketiga, 

persediaan beras di Indonesia berfluktuasi karena adanya perbedaan periode 

panen. Kondisi ini menyebabkan pergerakan harga beras memiliki kesenjangan 

yang besar antara musim panen raya dan musim paceklik. Keempat, negara 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, hal ini berarti pemerintah harus 

menstabilkan harga-harga yang terbentuk pada masing-masing pasar yang tersebar 

di seluruh Indonesia (Bustaman 2003). 

Menurut Rusastra et al. (2003) secara intrinsik faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pemasaran produk pertanian adalah struktur pasar, tingkat 

integrasi pasar dan marjin pemasaran. Sistem pemasaran dikatakan efisien apabila 

dapat memberikan kepuasan maksimum bagi produsen, konsumen dan pelaku 

pemasaran dengan menggunakan sumber ekonomi serendah-rendahnya (Rhodes 

1983, diacu dalam Rusastra 2003). Efisiensi dalam sistem pemasaran  akan 

semakin meningkat bila harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat 

konsumen terintegrasi. Integrasi pasar merupakan suatu indikator dari efisiensi 

pemasaran, khususnya efisiensi harga yaitu suatu ukuran yang menunjukkan 

seberapa jauh perubahan harga yang terjadi pada pasar acuan akan menyebabkan 

terjadi perubahan pada pasar pengikutnya. Informasi mengenai integrasi pasar dan 

transmisi harga dapat menunjukkan seberapa besar perubahan relatif harga di di 

suatu pasar akibat perubahan harga dipasar acuan. Tingkat keterpaduan pasar 

yang tinggi menunjukkan telah terdapat arus informasi yang lancar diantara 

lembaga pemasaran sehingga harga yang terjadi pada pasar yang dihadapi oleh 

lembaga pemasaran yang lebih rendah dipengaruhi oleh lembaga pemasaran yang 

lebih tinggi. Apabila arus informasi berjalan lancar dan seimbang maka tingkat 

lembaga pemasaran yang lebih rendah mengetahui informasi harga yang dihadapi 

oleh lembaga pemasaran diatasnya dan dapat menentukan posisi tawarnya dalam 

pembentukan harga (Bustaman 2003).  
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Sehubungan  pentingnya pemerintah dalam menciptakan stabilisasi harga 

beras sementara masih terdapat kelemahan struktur agribisnis yang berlaku di 

Indonesia maka análisis keterpaduan (integrasi) pasar sangat penting dilakukan 

mengingat besarnya manfaat mengenai pengetahuan tentang integrasi pasar. 

Pertama, mempermudah pengawasan terhadap perubahan harga. Kedua,  

digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi 

harga sehingga tidak ada duplikasi intervensi. Implementasi dari kebijakan 

stabilisasi harga akan lebih efektif pada pasar-pasar yangterintegrasi dibandingkan 

pada pasar yang tidak terintegrasi. Pada pasar yang terintegrasi, dampak dari 

intervensi pemerintah disalurkan kepada pasar-pasar lainnya sehingga kebijakan 

harga dapat dilakukan dengan efektif. Ketiga, digunakan untuk memprediksi 

harga–harga baik di pasar lokal maupun pasar luar negeri. Elastisitas transmisi 

harga pada pasar-pasar yang terintegrasi dapat digunakan untuk memprediksi 

besarnya perubahan harga di pasar-pasar lain akibat perubahan harga di suatu 

pasar. Keempat, digunakan sebagai dasar merumuskan jenis infrastruktur 

pemasaran yang lebih relevan untuk pengembangan pasar  khususnya beras.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berkaitan dengan urgensi beras baik disisi produsen dan konsumen serta 

mengingat arti pentingnya beras bagi bangsa Indonesia baik sebagai komoditas 

politik maupun ekonomi, maka analisis integrasi pasar perlu dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi pemasaran dan untuk melihat apakah perubahan harga di 

satu pasar akan menyebabkan perubahan harga di pasar lainnya. Sehubungan 

dengan hal dan informasi tersebut di atas,  permasalahan yang perlu dikaji dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah integrasi spasial pasar beras di beberapa pasar ibukota 

provinsi? Apakah perubahan harga di dalam pasar beras suatu kota akan 

menyebabkan perubahan harga pasar beras kota lain? 

2. Bagaimanakah integrasi vertikal  pasar beras dalam negeri dan pasar beras 

luar negeri? Apakah perubahan harga beras di suatu negara akan menyebabkan  

perubahan harga beras di  negara lain? 
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3. Bagaimanakah respon harga beras suatu pasar jika ada shock atau goncangan 

di wilayah lain? 

4. Berapa besar variasi perubahan harga beras suatu pasar, apakah berasal dari 

pasar itu sendiri atau akibat pengaruh wilayah lain? 

5. Bagaimana implikasi kebijakan terhadap stabilisasi harga beras di Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dijelaskan di atas, 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  

1. Menganalisis integrasi spasial pasar beras di beberapa pasar ibu kota provinsi 

di Indonesia. 

2. Menganalisis integrasi vertikal pasar beras antara  pasar dalam negeri dan luar 

negeri 

3. Menganalisis respon harga beras suatu pasar jika ada shock atau goncangan di 

wilayah lain.  

4. Menganalisis variasi perubahan harga beras suatu pasar, seberapa besar 

berasal dari pasar itu sendiri dan seberapa besar berasal dari  wilayah lain. 

5. Memberi masukan implikasi kebijakan stabilisasi harga beras di Indonesia.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana belajar praktis dalam 

mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh, menganalisa suatu permasalahan, 

serta dapat memperkaya wawasan berpikir. Hasil penelitian mengenai integrasi 

pasar ini diharapkan juga dapat mempermudah BULOG, Pemerintah dan DPR 

dalam memantau pergerakan harga. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau bahan pertimbangan dalam 

mengambil langkah kebijakan stabilisasi harga beras dan penentuan kebijakan 

perberasan nasional lainnya seperti kebijakan liberalisasi pasar, dan memperbaiki 

kebijakan investasi infrastruktur pemasaran. Penelitian ini juga diharapkan 

bermanfaat bagi pelaku agribisnis perberasan lainnya, serta dapat dijadikan 

sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas.  
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