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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan Indonesia masih memprihatinkan meskipun

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan yang luas dan

subur, namun kenyataannya Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan

pokok khususnya beras. Hal ini dikarenakan berbagi faktor seperti terjadi

penyempitan luas lahan untuk pembangunan pusat industri, pemukiman

penduduk, keadaan iklim, benacana alam dan jumlah penduduk yang selalu

mengalami peningkatan cukup tinggi sehingga permintaan akan kebutuhan

beras semakin tinggi akibatnya produksi beras dalam negeri tidak mampu

mengimbangi permintaan beras dalam negeri dan pada akhirnya untuk

menutupi kekurangan beras pemerintah melakukan impor beras dari negara

lain seperti Jepang, Thailand, Vietnam, dan bahkan dari Amerika serikat.

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakat-

nya bertopang pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Akan tetapi,

petani Indonesia bukanlah merupakan mereka yang tingkat kesejahteraannya

tinggi. Mereka merupakan orang-orang yang masih miskin dan marjianal,

mereka sering dirugikan oleh masalah kebijakan perberasan yang dilakukan

oleh pemerintah. Belum lagi masalah sosial ekonomi lain yang mereka hadapi

sebagai petani. Permasalahan beras dan petani menjadi sebuah ironi bagi

negeri ini. Sebuah ironi karena negara ini merupakan negara peghasil beras,

akan tetapi melakukan impor beras dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada
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umumnya sebagian masyarakat menganggap bahwa impor beras dipicu oleh

produksi atau suplay beras dalam negeri yang tidak mencukupi. Akan tetapi,

pada kenyataannya impor beras dilakukan ketika data statistik menunjukkan

bahwa Indonesia sedang mengalami surplus beras.

Menurut Hatta Sunanta (2006), Beras merupakan komoditi yang

sangat utama karena dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Selain sebagai sumber karbohidrat, dua pertiga kebutuhan kalori diperoleh

dari beras. Akibatnya wajar jika beras merupakan komponen yang terpenting

dari “indeks harga bahan pangan dan biaya hidup”. Disisi lain, beras juga

merupakan sumber lapangan kerja yang terbesar di bidang pertanian,

merupakan massive industry atau industri terbesar yang melibatkan banyak

orang. (bisnis.com, 20 Mei 2013).

Menurut Surono (2001), berbagai kebijakan dalam usaha pertanian

(beras) yang telah ditempuh pemerintah pada dasarnya kurang berpihak

kepada kepentingan petani. Pertama, terdapat kebijakan tarif impor yang

sangat rendah sehingga mendorong semakin mudahnya beras impor masuk

dan melebihi kebutuhan dalam negeri. Kedua, penghapuan subsidi pupuk

yang merupakan sarana produksi utama petani dapat mengurangi

produktifitas petani. Selajutnya, teknologi yang dimiliki petani Indonesia juga

sudah jauh tertinggal sehingga kualitas beras yang dihasilkan pada umumnya

kalah dengan kualitas beras impor. (Kompas.com, Juni 2013)
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Grafik 1.1 Produksi dan Konsumsi Beras Indonesia Tahun 1996-2012

Ketergantungan impor beras Indonesia dikarenakan keberlanjutan

sektor pertanian tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius,

produksi beras dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang

bersifat fluktuasi yaitu pada tahun 1996 sebesar 34.238.009 ton dan pada

tahun 2012 hingga mencapai 44.879.342 ton dengan rata-rata pertumbuhan

1,63%. meskipun terus mengalami kenaikan tetapi permintaan beras jauh

lebih cepat peningkatannya atau selalu lebih tinggi dari produksi beras yaitu

sebesar 33.839.260 ton di tahun 1996 dan hingga 45.830.333 ton pada tahun

2012 dengan rata-rata pertumbuhan 1,84%. Hal ini dikarenakan jumlah

penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang begitu cepat dalam kurun

waktu 17 tahun yaitu pada tahun 1996 sebesar 198.320.813 jiwa dan pada

tahun 2012 hingga sebesar 239.174.379 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan

1,16%. Kebutuhan pangan bertambah sehingga permintaan kebutuhan beras
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ikut mengalami peningkatan. Akibatnya konsumsi beras Indonesia

mengalami peningkatan.

Menurut menteri perdagangan RI Gita Wirjawan peningkatan

konsumsi beras dikarenakan tingginya konsumsi beras di Indonesia mencapai

140 kilogram per orang per tahun. Berbeda dengan konsumsi beras di negara-

negara Asia seperti Thailand dan Malaysia yang hanya 70 kg per orang per

tahun (2012). Hal itu mengakibatkan Indonesia tidak dapat memenuhi

kebutuhan beras secara swasembada. (kompas, Juni 2012)

Pada akhirnya Indonesia kekurangan stock beras dalam negeri dan

salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan

adalah dengan impor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan beras

dalam negeri sebesar 2.149.758 ton di tahun 1996 dan pada tahun 2012

sebesar 1.810.372 ton, karena hal ini terjadi berulang kali, maka negara

Indonesia bisa dikatakan ketergantunggan impor beras.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

Peneliti merumuskan maslah  sebagai berikut:

1. Seberapa besar perkembangan produksi dan konsumsi beras serta impor

beras di Indonesia tahun 1996-2012 ?

2. Apakah faktor jumlah penduduk, PDB dan impor sebelumnya berpengaruh

terhadap impor beras di Indonesia ?

3. Bagaimana trend produksi dan konsumsi beras serta impor beras di

Indonesia hingga tahun 2020 ?
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C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi Impor beras

Indonesia agar tidak meluas dari topik permasalahan yang akan dibahas

nantinya, maka peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian yaitu

berupa variabel X1 (jumlah penduduk), X2 (PDB), dan X3 (impor beras

sebelumnya) serta variabel Y (impor beras Indonesia).

Kemudian untuk komoditi  beras dalam  penelitian  ini adalah  beras

secara  umum  bukan  beras dengan  jenis atau kualitas tertentu dan masalah

ketersediaan data impor beras yang dianalisis dalam penelitian ini hanya beras

impor yang terdaftar di BPS.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya perkembangan produksi dan konsumsi beras

serta impor beras Indonesia tahun 1996-2012.

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDB dan impor beras

sebelumnya terhadap impor beras di Indonesia.

3. Untuk mengetahui besarnya trend produksi dan konsumsi beras serta

impor beras Indonesia hingga tahun 2020.
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E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan atau informasi bagi pemerintah dan pihak-pihak yang

membutuhkan mengenai ketergantungan impor beras di Indonesia.

2. Sebagai bahan refrensi guna menambah kajian literatur bagi penelitian

selanjutnya dalam suatu kajian yang sama.


