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Resiko Pasar Bebas : 

 

• Fluktuasi harga akibat fluktuasi pasokan  di 

konsumen maupun di produsen 

 

• Fluktuasi harga akibat spekulasi : memanfaatkan 

ketidak-akuratan informasi harga 

 

Resiko pasar bebas paling serius dihadapi petani 

kecil dan konsumen berpendapatan rendah 



LINGKUP “RASKIN” 

PENGADAAN 
BERAS/ GABAH 
DARI PETANI 

1 

STOK 
PEMERINTAH 

2 
BERAS UNTUK 
KELUARGA 
PENDAPATAN 
RENDAH 
(“RASKIN”) 

3 

4 

Bantuan 
Darurat, kalau 
perlu 

6 

Impor, 
kalau perlu 

8 

Kontribusi 
Regional RI 
(a.l. AERR) 

7 

Operasi Pasar Untuk 
Stabilisasi Harga, 
kalau perlu 

5 

Inflasi 



LINGKUP “RASKIN” 

 
1. PENGADAAN/PEMBELIAN BERAS/GABAH DARI PETANI 

DENGAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH 

 

• Membeli 3,5 – 4 juta ton gabah/beras dari petani 

 

• Mengamankan dan menstabilkan harga tingkat 

petani, termasuk ketika panen 
 

• “Injeksi” dana pemerintah ke pedesaan : +/- Rp 18 trilyun 

per tahun, berdampak langsung pada peningkatan 

likuiditas masyarakat desa 

 

 



LINGKUP “RASKIN” 

 
2.  STOK PEMERINTAH 

 

• Setiap waktu pemerintah punya stok 1 – 2 juta ton 

beras/gabah; +/- 300 ribu ton CBP/‟iron-stock‟, sisanya 

„operasional stock‟ untuk Raskin : pemerintah (melalui 

Bulog) adalah pemegang stok terbesar 

 

• Spekulan akan “takut bermain” jika pemerintah punya 

stok yang kuat 
 spekulan kadang mencoba mencari keuntungan sesaat, 

meskipun hanya berjangka pendek fluktuasi harga 

akibat spekulasi dapat menyulitkan dan menimbulkan 

inflasi 



LINGKUP “RASKIN” 

 
3.  BERAS UNTUK KELUARGA BERPENDAPATAN RENDAH 

 

• Menyalurkan +/- 250 – 300 ribu ton beras per bulan 

 

• Menjamin ketersediaan sebagian dari beras yang 

dibutuhkan oleh keluarga berpendapatan rendah; – 

lebih dari 60% pendapatan keluarga berpendapatan rendah 

untuk pangan, separuhnya untuk beras. 

 

• Keluarga berpendapatan rendah praktis tidak perlu 

masuk ke pasar umum untuk dapat beras 

 

• Mengamankan dan menstabilkan pasar dan harga 

beras kualitas medium (kualitas “raskin”) bagi 

keluarga berpendapatan rendah 



Catatan: 

 

• Stok pemerintah perlu lebih seimbang dalam aspek jenis 

dan kualitas beras  sumber instabilitas harga dan inflasi 

tidak lagi pada beras kualitas medium tapi sudah pada 

beras kualitas premium 

 

• Pengalaman Aceh, Jogja, Merapi, Sinabung, dll: stok pangan 

untuk keadaan darurat bencana  tidak cukup hanya beras 

 



 
Soal “penyimpangan Raskin”: dikatakan 20%-30% 

menyimpang dalam bentuk : 

-- ketidak tepatan harga – 10%-20% diatas HTR 

-- ketidak tepatan  jumlah – 30%-50% dibawah  ketentuan 

-- ketidak tepatan sasaran – 20%-30% dari ketentuan  

 

 

 Terlepas dari masalah “penyimpangan” itu sendiri; 

perputaran beras hasil “penyimpangan” itu masih tetap 

di kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena 

kualitas beras yang „medium‟ . Kalaupun di „oplos‟ 

dengan kualitas yang lebih baik, jadinya tetap melayani 

pasar kelompok masyarakat menengah bawah. 

 

 Perlu dikaitkan dengan dinamika kemiskinan : RTM 

mudah “bergerak naik turun” disekitar garis kemiskinan 

  



“RASKIN “ ADALAH USAHA SISTEMATIS 

UNTUK MENGHINDARI  

PANGAN POKOK RAKYAT DARI  

RESIKO PASAR BEBAS 


