
 
 

 
Perdagangan Pangan di Indonesia 

3.4 Peran dan Kinerja Bulog dan Badan Pemerintahan Lainnya Dalam 
Pembelian dan Pendistribusian Pangan 

 
 

Pada materi kali ini kita akan melihat apa yang terjadi di lapangan dalam proses 
distribusi pangan di Indonesia. Pemerintah berperan dalam distribusi pangan ke 
seluruh wilayah Indonesia. Di minggu pertama, kita sudah belajar tentang sistem 
distribusi di Indonesia, bagaimana pangan didistribusikan dari sawah menuju 
konsumen di pasar atau di toko. Di bawah ini adalah penjelasan sederhana bagaimana 
pangan didistribusikan dari petani hingga sampai ke konsumen. 
 
Dari sawah, petani akan menjual hasil produksinya ke tengkulak. Selanjutnya, tengkulak 
akan menjualnya ke pedagang grosir yang mengantar dan menjualnya pada pedagang 
eceran. Harga yang disepakati dalam proses ini pun berbeda. Oleh karena itu, harga 
yang sampai ke konsumen relatif mahal. Selain itu, pemerintah juga turut andil dalam 
proses distribusi pangan. Pihak-pihak atau badan-badan pemerintah yang terlibat 
dalam proses pembelian dan distribusi pangan adalah sebagai berikut. 
 

Institusi Tugas 

Bulog 

Mendapatkan stok untuk menyangga 
persediaan beras dengan membeli dari 
petani dengan harga yang telah ditentukan 
sebelumnya 
Mendistribusikan beras bersubsidi bagi 
para penerimanya melalui titik distribusi 
Mengimpor beras kualitas medium (atau 
jenis beras yang dikonsumsi sebagian 
besar orang Indonesia) dan juga jagung 
sebagai bahan pakan ternak 

Kementerian Pertanian Memastikan tingkat produksi dan 
produktivitas bahan pangan cukup untuk 
memenuhi kebutuhan domestik, termasuk 
menyediakan subsidi bagi petani dalam 
bentuk benih dan pupuk 

Kementerian Perdagangan Membuka dan menutup keran impor 
bahan pangan kapanpun dibutuhkan 

 
Selain memiliki tugas, ketiga pihak ini juga melakukan intervensi dalam proses 
pembelian dan distribusi pangan. Bulog akan membeli beras dari petani dengan harga 
yang telah ditentukan alih-alih harga di pasaran. Ketika harga Bulog lebih tinggi dari 
harga pasar, kita patut mempertanyakan siapa yang harus menanggung selisihnya. 
Sementara itu, pemerintah juga harus mencermati apabila harga Bulog lebih rendah 
daripada harga pasar. Kita juga harus memahami apa yang akan terjadi ketika Bulog 
memerlukan lebih banyak beras untuk menambah stok dan pada saat yang sama petani 



 
 

menerima tawaran harga yang lebih tinggi dari pihak lain daripada harga yang 
ditentukan oleh Bulog. 
 
Selanjutnya, pihak lain seperti Kementerian Pertanian akan memberi subsidi bibit dan 
pupuk kepada petani dan harga yang digelontorkan juga cukup besar, yaitu lebih dari 
Rp30 triliun. Namun, meski sudah mengeluarkan dana sebesar itu, kualitas bibit dan 
pupuk yang diberikan seringkali tidak bagus. Oleh karena itu, para petani tidak puas 
dengan hasil produk mereka. Bibit padi, misalnya, serapannya hanya 5,7% dari jumlah 
benih yang disiapkan. 
 
Intervensi terakhir adalah dari pihak Kementerian Perdagangan. Kementerian 
Perdagangan membatasi hak untuk mengimpor hanya pada pihak-pihak tertentu. Harga 
beras yang dijual ke konsumen, maupun harga pakan ternak yang dijual ke peternak 
bisa menjadi mahal jika ada unsur monopoli. Pada dasarnya, harga pangan di Indonesia 
tetap tinggi dibandingkan dengan di negara tetangga, padahal pemerintah telah 
berusaha dengan bantuan-bantuan yang telah diupayakan oleh Bulog, Kementerian 
Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. 
 
Tabel di bawah ini memperlihatkan data harga pangan di negara tetangga kita pada 
bulan Maret 2016. 
 

1. Komoditas Beras 
 

Negara Harga 
Malaysia Rp7.000/kg 

Singapura Rp10.000/kg 
Indonesia Rp13.000/kg 

 
2. Komoditas Gula 

 
Negara Harga 

Malaysia Rp9.000/kg 
Singapura Rp13.000/kg 
Indonesia Rp15.000/kg 

 
Kita bisa melihat bahwa harga pangan di Indonesia memang cenderung lebih mahal. 
Kinerja pihak-pihak yang telah kita singgung sebelumnya masih belum maksimal untuk 
membawa harga pangan yang murah bagi rakyat Indonesia. 


