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• 97,6 kg per kapita (2017)

• Total: 29,13 juta ton (2017)

• Meningkat jadi 99.5 kg per 
kapita di tahun 2045, atau
41,7 juta ton

(Arifin et al., 2018)

• Menurun dari 59,2 juta ton 
GKG di 2018 menjadi 54,6 
juta ton GKG di 2019 

• Setara dengan 31,31 juta
ton beras di 2019, 
penurunan 7,75%

(BPS, 2020) 

Konsumsi Produksi



Harga Pokok Penjualan
Permendag No. 24/2020:

Gabah Kering Panen (GKP): 
Rp 4.200

Gabah Kering Giling (GKG): 
Rp 5.250

Beras Giling: Rp 8.300



Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan
Permendag No. 57/2017



Harga beras di atas HET dan di atas harga beras internasional

(BPS, World Bank Pink Sheet)





• Rantai pasok beras bervariasi di 
setiap provinsi

• Setiap aktor memainkan peran
penting sekaligus menghadapi
tantangan unik

• Rantai pasok berkontribusi ke biaya
transaksi dan harga konsumen





HULU:
• Peraturan Kemenko Perekonomian No. 05/2018 mengizinkan Bulog untuk

membeli beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di harga pasar yang 
fleksibel, namun harus tetap dijual di HET

• Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran untuk menutup perbedaan harga 
dan mengkompensasi Bulog untuk menjalankan program pemerintah

• Kewajiban untuk menjaga stok beras minimum di gudangnya

• Bulog harus menggalang dana untuk mengelola stok tersebut dengan
mengambil pinjaman dari bank dengan tingkat bunga komersial
ketidakstabilan finansial



IMPOR:
• Bulog monopoli impor beras kualitas menengah, namun harus menunggu

hasil rapat koordinasi

• Studi CIPS menghitung bahwa Bulog sebetulnya bisa menghemat lebih dari
Rp303 miliar antara Januari 2010 dan Maret 2017 kalau Bulog bisa
membeli beras lebih fleksibel ketika harga internasional lebih rendah

HILIR:
• Perubahan dari Raskin/Rastra ke BPNT menurunkan distribusi Bulog. Bulog

memasok 47% beras yang dijual di e-warung untuk BPNT 

• Bulog harus memperkuat saluran distribusi komersial

• Bulog menyalurkan via Rumah Pangan Kita (RPK)





Pengalaman Internasional
VIETNAM: Vietnam Food Association (VFA) tidak terlibat langsung dalam
proses pengadaan beras dari petani dan menjualnya ke konsumen. Intervensi
pemerintah terbatas.

FILIPINA: Rice Tariffication Law 2019 

MALAYSIA: Bernas bertanggungjawab untuk menstabilkan

harga konsumen dan produsen, untuk menentukan volume 
perdagangan beras, dan untuk berlaku sebagai badan yang 
membantu distribusi. 



Rekomendasi Kebijakan

• Mendesain ulang peran Bulog untuk memastikan efektivitas
rantai pasok beras domestik

• Melonggarkan pembatasan impor dan mendorong persaingan
impor untuk mengambil keuntungan dari harga beras global yang
lebih rendah
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