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1. “Mutu manusia yang berpola pikir lurus, jernih, dan berpegang teguh pada 

kaidah-kaidah berpikir sehat merupakan modal yang sangat berharga. Tanpa 

kualitas pribadi seperti ini kemajuan sebuah bangsa tidak mungkin tercapai. 

Kehampaan mutu demikian membuat tumbuh dan berkembangnya logika 

mistika, yang esensinya melawan nalar yang sehat.” (Tan Malaka, Madilog)  

 

2. Apa yang dilakukan oleh Perhepi hari ini adalah sebuah kontribusi intelektual 

yang sangat berharga bagi Indonesia. Perhepi mengajak kita untuk berpikir 

kritis, yaitu tidak menerima segala keyakinan, informasi, pengetahuan, 

kebijakan, tanpa mempertanyakannya, tanpa mengujinya. Lewat penelitian yang 

dilakukan, Perhepi menyimpulkan bahwa beras adalah komoditas. Sebagai 

konsekuensi logisnya, kebijakan-kebijakan yang disusun semestinya berpijak 

dari fakta tersebut; bukan yang lain.  

 

Perhepi mencegah kita untuk berpikir sesat (logical fallacy):  

a. dari persoalan ke massa (argumentum ad populum),  

b. dari persoalan ke belas kasihan (argumentum ad miseri-cordiam),  

c. dari persoalan ke tradisi (argumentum ad verecundiam),  

d. dari persoalan ke ketidaktahuan (argumentum ad ignorantiam).  

Untuk itu, kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas riset yang 

berharga ini.      

 

3. Studi Perhepi memiliki jumlah sampel yang cukup besar, di kota/kabupaten yang 

cukup besar selain Jakarta-Surabaya, relative balanced desa-kota, perempuan, 

usia produktif, pendidikan SMA ke atas, 37% ibu rumah tangga, tidak miskin. Ini 

adalah sampel yang menggambarkan kondisi Indonesia sekarang dan ke depan 
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karena urbanisasi, % wanita berpendidikan dan bekerja, serta pendapatan 

per kapita diyakini akan terus meningkat ke depan.  

 

4. Semua keluarga mengatakan penting makan beras tiap hari. Makin kaya, makin 

sedikit pembelian berasnya—tidak termasuk makan di luar. Range konsumsi 

kelompok kaya (variance) paling rendah  konsisten. Rata-rata konsumsi: 70 

kg/kapita/tahun atau 1,3 kg/kapita/minggu. 

 

5. Beras ternyata heterogen dan konsumen peduli dengan atribut beras. Ada 

beras-beras lokal; ada beras yang diperdagangkan antar pulau. Fakta bahwa di 

Padang responden mengkonsumsi beras lokal, dan di Jambi mixed antara beras 

lokal dan IR64/Ciherang memunculkan pertanyaan, apakah ini perwujudan dari:  

a. preferensi,  

b. comparative advantage daerah penghasil beras, atau  

c. trade cost yang membuat beberapa jenis beras non-tradable?  

 

Temuan tersebut membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan lain,  

a. Bagaimana dengan Manado, Sorong, Palangkaraya, Pangkalpinang, atau 

Tanjungpinang yang bukan daerah penghasil beras namun dekat dengan 

pintu terluar Republik?  

b. Bagaimana pula dengan Natuna, Morotai, dan Sangihe? Apakah 

masyarakat di sana tidak makan nasi karena beras mahal, tidak ada, 

atau preferensinya bukan nasi? Kita tahu bahwa trade cost akan tinggi 

sekali untuk melayani daerah-daerah tersebut dengan skala ekonomi 

yang begitu kecil.  

Pertanyaan-pertanyaan di atas juga membutuhkan jawaban empiris, agar 

kebijakan disusun berdasarkan evidence; bukan kepercayaan, keyakinan, atau 

mitos. Tugas kaum cerdik cendekia seperti Perhepi untuk memberikan cahaya, 

seperti alegori gua dalam Republik Plato. 
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6. Penelitian Perhepi mendapatkan bukti bahwa masyarakat cenderung membeli 

beras dalam kemasan di warung/minimart dekat rumah, dalam kemasan 5 

kiloan. Atribut beras (warna, pecah, rasa, jenis) sangat diperhatikan  

processing gabah menjadi beras, branding dan pengemasan jadi makin 

penting. Ini cocok dengan temuan bahwa frekuensi membeli beras rata-rata 2,7x 

dalam sebulan. Handiness dalam membawa dan liquidity constraint (cash flow 

konsumen) matters. Bisnis penggilingan premium, ritel, dan logistik menjadi 

sangat penting. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peran pasar 

tradisional bagi RT berpendapatan rendah cukup besar (27%).  

 

7. Hal lain adalah soal hubungan harga beras dan konsumsi maupun kualitas 

beras. Orang kaya, makan beras dengan harga mahal (rata-rata Rp12.000+). 

Orang miskin, seperti diduga dalam teori, lebih sensitif terhadap perubahan 

harga beras. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya melihat isu welfare dan 

social protection.  

 

8. Temuan dalam penelitian Perhepi ini sangat relevan bagi pembangunan sektor 

pertanian kita. 

a. Transformasi sektor pertanian perlu berorientasi pada permintaan. Supply 

meets demand. Bahwa beras adalah sebuah komoditas, membawa 

dampak besar bagi cara pemerintah memformulasi kebijakan.  

b. Semakin kaya penduduk kita, semakin sedikit beras dikonsumsi, semakin 

berkualitas beras yang diminta.  Dikaitkan dengan tren ini, Indonesia perlu 

investasi R&D dalam benih padi untuk beras berkualitas baik, perlu 

investasi teknologi processing pasca panen yang baik, dan dukungan 

supply-chain yang efisien dari farm sampai dengan piring konsumen. 

Kebijakan kita harus membuka peluang munculnya entrepreneurs yang 

mengenalkan cara-cara baru dalam berproduksi, memproses, dan 

memasarkan. Creative destruction ala Schumpeter yang menjadi sumber 

peningkatan produktivitas dan efisiensi perlu diberikan tempat. 
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c. Namun karena permintaan akan beras overall semakin menurun sejalan 

dengan naiknya pendapatan dan konsumen makin banyak mengkonsumsi 

protein dan buah-sayur, maka sektor pertanian pun perlu berkiblat pada 

tren pergeseran permintaan karbohidrat menjadi protein dan buah-

sayur ini. Sumber protein yang permintaannya naik tajam adalah telur, 

daging ayam, dan daging sapi. Ikan, meski naik, namun tidak signifikan. 

Tren ini perlu disikapi oleh pemerintah, petani, dan industri. Peran jagung 

misalnya, akan naik tajam sejalan dengan naiknya permintaan pakan. 

Begitu pula dengan usaha penggemukan sapi. Memastikan bahwa 

industri domestik tumbuh sehat dan efisien untuk bisa melayani 250 juta 

orang yang tersebar dari Sabang hingga Merauke menjadi kunci 

transformasi sektor pertanian kita. 

d. Selain itu, tren konsumsi masyarakat juga bergeser kepada processed 

food. Ini sejalan dengan perubahan demografi dan ekonomi: urbanisasi, 

pendidikan, partisipasi kerja wanita, hingga pada pendapatan dan gaya 

hidup. Konsekuensinya: Indonesia tidak bisa hanya berkutat pada 

penguatan produksi bahan pangan saja. Namun juga harus membesarkan 

industri pengolahan makanan dan minuman domestik.  Kita harus 

seimbang dalam memperhatikan hulu dan hilir. Namun bottom line-nya 

tetap soal daya saing, produktivitas, dan kesejahteraan rakyat, yang 250 

juta itu.   

e. Pasar tidaklah selalu sempurna. Efisiensi bukanlah satu-satunya norm 

dalam kebijakan ekonomi. Perlu ada affirmative action, keberpihakan, 

berupa skema-skema khusus bagi mereka yang tertinggal, baik dari sisi 

produksi maupun konsumsi. Bagaimana caranya adalah penjelajahan dan 

tantangan tersendiri, agar tidak merusak yang lebih umum, yang besar 

atau kuat dan baik, atau yang lebih berkinerja. Itu adalah prinsip-prinsip 

umumnya. Pemerintah akan mencari keseimbangan di antara isu efisiensi 

dan equity ini. Namun secara umum, kemajuan dan transformasi sektor 

pertanian berbasis pengetahuan, teknologi, dan kerjasama dalam 

supply chain yang efisien untuk melayani permintaan adalah mutlak 
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bagi ketahanan pangan dan kemandirian pangan Indonesia. Barangkali 

inilah yang transformasi pertanian Indonesia jilid 2—setelah revolusi hijau 

dan BINMAS/INMAS Presiden Suharto.       

 

9. Hari ini Perhepi telah menunaikan tugasnya sebagai bagian dari kaum cerdik 

cendekia Republik. Memberikan cahaya, seperti alegori gua dalam Republik 

Plato. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih. Kami mengharapkan Perhepi 

ke depan memberikan lebih banyak kontribusi lagi. Semoga Allah SWT 

memberkati kita semua, melindungi bangsa Indonesia. Amin. 


