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Andalan Ketahanan Pangan

Disampaikan pada Workshop Pemantauan Stok Gabah/Beras di Tingkat Penggilingan



• Adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

UU. N0.7/1996 Tentang Pangan

Ketersediaan
(Availability)

Keterjangkauan
(Accessibilty)

Stabilitas 
(Stability) Harus Terwujud

Setiap Saat dan 
di Setiap Tempat

KETAHANAN PANGAN
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Tugas Publik Perum BULOG
(Inpres Nomor 3 tahun 2012)

Melaksanakan kebijakan pembelian
Gabah/ Beras DN dengan ketentuan HPP

• Melalui pengadaan gabah beras DN

• Menjaga harga di tingkat petani

• Menjaga kecukupan stok

Menyediakan beras di seluruh wilayah NKRI

Menyediakan dan menyalurkan beras
bersubsidi bagi kelompok masyarakat
berpendapatan rendah

Melalui program RASKIN

Menyediakan dan menyalurkan beras untuk
menjaga stabilitas harga beras, 
menanggulangi keadaan darurat, bencana, 
dan rawan pangan

Melalui pengelolaan CBP

Mendukung pilar

KETERSEDIAAN

Mendukung pilar
KETERJANGKAUAN

Mendukung pilar
STABILITAS 3



TUGAS BULOG DALAM KETAHANAN PANGAN
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PENGADAAN DN:
MemperkuatPilarKetersediaanKetahananPangan

A. Jaminan Pasar

• Menyerap surplus selama panen.

• 5 – 9% dari produksi/th 

• Menyerap 1,5 – 3 juta ton str beras/th.

B. Jaminan Harga

• Mampu mengangkat harga di pasar 

produsen sepanjang panen

C. Multiplier Effect 

• mendorong pembangunan pedesaan 

melalui peningkatan pendapatan dan 

perluasan lapangan kerja. 

Ketersediaan terjamin karena
tumbuh semangat untuk

memproduksi padi
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PENYALURAN RASKIN: 
Memperkuat Pilar Accessibility

 Program perlindungan sosial untuk RTM dlm bentuk 
targeted food subsidy.  

 Membuka akses ekonomi (harga jual yang terjangkau) 
& akses fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat 
RTS) terhadap pangan.  

 Melindungi rumah tangga rawan pangan dari ancaman 
malnutrition, terutama energi dan protein. 

Keterjangkauan terjamin karena ada 
akses fisik dan ekonomi
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PENGELOLAAN CBP:
Memperkuat Pilar Stabilisasi

• Untuk Darurat dan Rawan pangan 

Pasca Bencana 

• menghadapi bencana alam

• bencana krn ulah manusia (man-

made disasters) seperti konflik 

sosial, pemberontakan, pengungsian 

dsb.

• Stabilisasi Harga melalui 

pelaksanaan OP

• Tersebar di seluruh gudang BULOG 

se - Indonesia 

STABILITAS pasokan dan harga terjamin karena
stok tersebar dan harga terjangkau
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Mengapa Manajemen Logistik Beras Penting?

a. Adanya ketidakpastian (Uncertainty)

 Situasi Perberasan Dunia

 Situasi Perberasan Domestik

 Situasi Harga Beras

b. Sifat komoditas beras yang bulky & perishable.
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A

B

9 12 Maret6

Konsumsi

Produksi

8Maret 74 5 10 11 1 2

BULAN

1. A >>> B : Harga jatuh  BULOG membeli 
2. A > B : Harga rendah  BULOG masih bisa membeli
3. A = B : Ekuilibrium  BULOG sulit membeli
4. A < B : Harga tinggi  BULOG melakukan Operasi Pasar

POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI TAHUNAN



PERAWATAN 
STOK

Sistem monitoring dan 
pengendalian berbasis TI 
Online Real Time 
menjangkau seluruh 
gudang

• RASKIN 6 Tepat
• Harga Konsumen

Terkendali

Mencukupi kebutuhan 
setiap daerah dan waktu
Distribusi melalui darat, 
laut dan udara

• HPP Aman
• Beras sesuai standar
• Melalui mitra dan langsung dari 

Petani/kelompok tani

 Cukup jumlah
 Tersebar antar tempat dan waktu

Kualitas
Terpelihara

Termasuk CBP

PETANI

RTS DAN 
PASAR

ALUR MANAJEMEN LOGISTIK BULOG
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Sumber  ADA DN 2011 - 2012



Alur Pengadaan Perum BULOG

Petani

Kelompok Tani

Gapoktan

Mitra

Satgas

UPGB

Gudang 
BULOG



Pengelolaan Stok dan Pergudangan

• Penyediaan stok berasal dari pengadaan lokal, luar daerah 
(movement) dan impor.

• Harus mencukupi kebutuhan rutin dan Cadangan 

• Jumlah harus optimal:

• Mencukupi kebutuhan dan efisien 

• jumlah sekitar 3-6 bulan distribusi 

• Harus tersedia di semua wilayah NKRI

• Harus tersedia setiap waktu 
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Distribusi Stok
• Penyebaran stok :

• Dari Divre Surplus ke Divre Defisit (Divre Surplus al : Divre di Jawa,  sebagian 

Sumatera, NTB dan Sulsel )

• Langsung dari pemasukan luar negeri 

• Memperhatikan kapasitas gudang terhadap stok serta pengadaan 
dan penyaluran setempat

• Tujuan :
• Menyediakan stok yang cukup setiap waktu di setiap daerah untuk 

memenuhi kebutuhan 

• Meningkatkan akses pangan secara fisik yang dekat dengan lokasi 
penerima manfaat 

• Menjaga ketahanan pangan di wilayah masing-masing dengan 
ketersediaan stok yang merata di setiap daerah.
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PETA PENYEBARAN 
STOK BERAS PERUM BULOG 

MELALUI MOVEMENT NASIONAL

NAD

Sumut

Sumbar

Jatim

Riau

Bengkulu

NTT

Papua

Kalbar

Maluku

Kalteng

Jateng
SulselDKI

Kaltim

Sulut

Sulteng

NTB

Jambi

Sumsel

Yogya

SultraKalsel



Pemanfaatan Stok

• Penyaluran rutin kepada rumah tangga sasaran (Raskin)

• Operasi pasar untuk stabilisasi harga

• Penyaluran untuk penanggulangan bencana dan pasca 
bencana serta keadaan darurat

• Bantuan pangan dan kerjasama internasional

• Keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah



MEKANISME DISTRIBUSI RASKIN 

SPA
DIVRE/SUBDIVRE

BULOG

GUDANG
BULOG

DO
PEMDA
(Bupati/Walikota)

Titik Distribusi

Beras RASKIN dibawa 
oleh 
Satker BULOG

Titik Bagi

RTS

RTS

RTS

Peran dan tanggung jawab
Perum Bulog

Peran dan tanggung jawab
PEMDA



Operasi Pasar (OP) Beras

Prinsip Umum

• Ditujukan untuk mencegah
lonjakan kenaikan harga beras
yang meresahkan masyarakat

• Dilakukan di daerah tertentu dan 
dalam waktu tertentu

• Dilaksanakan melalui pedagang 
dan satgas

• Menggunakan CBP 19



Hasil Penelitian P2EB UGM 
(2011-2012)

• Penyaluran Raskin mampu menjaga stabilitas harga eceran beras 
medium sehingga berdampak terhadap inflasi umum secara tidak 
langsung

• Transmisi pengaruh realisasi Raskin terhadap inflasi umum adalah 
melalui pengendalian harga eceran beras medium terlebih dahulu, 
karena harga eceran beras medium berpengaruh positif terhadap 
inflasi umum maka dengan menekan harga eceran beras medium 
dapat menekan laju inflasi
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Rekomendasi P2EB UGM

• Stok BULOG yang cukup dibutuhkan untuk mengatasi masalah 
gejolak harga beras di pasar dalam rangka intervensi terhadap 
inflasi dan ketahanan pangan

• Kebijakan pengadaan RASKIN merupakan kebijakan yang 
masih harus dipertahankan mengingat dampak yang 
dihasilkan terhadap inflasi

• Diperlukan kebijakan antisipatif dari BULOG dan Pemerintah 
ketika terjadi major-force, seperti bencana alam atau 
kurangnya stok di daerah agar harga beras tetap terkontrol

• Intervensi pasar berupa ketersediaan stok dan kontrol harga 
cukup  di pasar-pasar kunci 
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