
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara agraris dengan kekayaan dalam bidang pertanian 

yang melimpah. Komoditas utama pertanian yang sangat potensial di Indonesia 

adalah beras karena memiliki pangsa pengeluaran pangan kedua terbesar setelah 

makanan jadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 17,28 %, sedangkan pangsa 

pengeluaran pangan untuk komoditas umbi-umbian, pangan asal ternak, ikan, 

sayuran, dan buah-buahan secara berturut-turut hanya sebesar 0,98 %; 5,11 %; 

8,51 %; 7,68 %; dan 4,25 % (Rusono, 2014). Selain alasan tersebut, komoditas 

beras juga menjadi sangat potensial di Indonesia karena beras merupakan bahan 

makanan pokok masyarakat indonesia. 

Hingga awal tahun 200-an, sebelum pemanasan global menjadi suaru isu 

penting, dunia selalu optimis mengenai ketersediaan pangan. Bahkan waktu itu 

FAO memprediksi bahwa untuk 30 tahun ke depan, peningkatan produksi pangan 

akan lebih besar dari pada pertumbuhan penduduk dunia. Peningkatan produksi 

pangan yang tinggi itu akan terjadi di Negara-negara maju. (Husodo, 2002 dalam 

Iswahyudi, 2016) 

Walaupun demikian, ironisnya produksi beras nasional hingga saat ini 

masih belum mengalami kemajuan yang signifikan. Petani sebagai titik tumpu 

penghasil beras nasional masih belum merasakan kebijakan pemerintah yang 

dapat membantu mereka secara konsisten. Kebijakan-kebijakan yang 

diaplikasikan untuk sektor pertanian seperti subsidi benih, kredit istimewa, subsidi 

pupuk, dan lain-lain tidak berjalan dengan semestinya dan kerap mengalami 

kerugian (OECD, 2012). 
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Sempitnya lahan pertanian juga berkontribusi terhadap kondisi buruk 

tersebut. Luas kepemilikan lahan rata-rata 2 Ha/kapita untuk petani tanaman, dan 

sebagian besar dari mereka justru hanya memiliki lahan sekitar kurang dari 0,3 

Ha/kapita (Iwantoro, 2010). Dengan sumber daya lahan yang terbatas dipastikan 

bahwa hasil pertanian juga tidak mencukupi kebutuhan keluarga petani maka 

menghasilkan sebuah profil kemiskinan petani mancapai 22,19 juta jiwa atau 

sebesar 18,23 % dari total penduduk Indonesia (BPS, 2010). 

Pengunaan lahan untuk lahan sawah tersebut tahun 2011 dan 2015 masih 

mengalami dominasi dibandingkan dengan penggunaan lahan sawah lainnya. 

Dengan adanya penggunaan lahan menjadi stabil dan meningkat pada kebutuhan 

beras di masyarakat. Tahun 2015 perubahan lahan sawah menjadi bangunan dan 

halaman mencapai sebesar 355.97 Ha. 

 Kebutuhan makanan pokok masyarakat Indonesia sebagian besar 

bertumpu pada komoditas beras, dan sebagian kecil mengkonsumsi palawija 

seperti jagung dan ubi. Dengan demikian produk utama padi dan palawija menjadi 

pemasok utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. beras merupakan 

hasil akhir dari pengolahan padi, dimana hasil pertanian tanaman padi gabah 

kering panen dalam produksinya banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor (BPS 

Provinsi Jawa Tengah, 2010). 

 Kabupaten Klaten memiliki potensi besar dalam bidang pertanian karena 

sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian sehingga sumbangsih 

terbesar Produk Domestik padi (beras) nya dari sektor pertanian, hal ini pun 

menjadi salah satu Faktor adanya jumlah penduduk yang mayoritas pekerjan 

bertani padi, salah satunya adalah Kecamatan Cawas. Kecamatan Cawas memiliki 

potensi strategi dibidang pertanian karena Jawa tengah merupakan lumbung padi 

sehingga menjadi pusat pertumbuhan domestik pangan yang sudah ada dan 

tingkat produktivitas cukup baik.  
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Tabel 1.1  

Luas Lahan Sawah Menurut Desa di Kecamatan Cawas  

No Nama Desa 
Luas lahan sawah (Ha ) 

2011 2015 

1 Karang asem 151 302 

2 Burikan 98 196 

3 Nanggulan 135 270 

4 Bendungan 62 124 

5 Tugu 127 254 

6 Kedungampel 130 260 

7 Bawak 69 146 

8 Barepan 133 266 

9 Pakisan 139 278 

10 Balak 128 256 

11 Cawas 137 276 

12 Plosowangi 105 210 

13 Baran 83 196 

14 Tirtomarto 106 212 

15 Japanan 96 192 

16 Tlingsih 118 354 

17 Mlese 127 259 

18 Gombang 134 268 

19 Pogung 117 239 

20 Bogor 123 246 

Jumlah 2318 4804 

Sumber : Kecamatan Cawas dalam angka tahun 2011-2015  

 Tabel 1.1 di atas terlihat di tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah 

luas lahan sawah di Kecamatan Cawas sebesar 4804 Ha. Sedangkan tahun 2011 

menurun, penurunan  tahun 2011 meliputi tiga desa yaitu Desa Bendungan. Desa 

Bawak dan Desa Japan.  

Luas wilayah terbesar dijumpai di Kecamatan Cawas dengan luas wilayah 

mencapai 3.477 Ha yang sebagian merupakan lahan kering dataran tinggi yang 

berada di lereng merapi sebelah timur dan selatan. Luas wilayah terkecil dijumpai 

di kecamatan klaten tengah hanya seluas 892 Ha merupakan wilayah perkotaan. 

Jika diperhatikan dari luas lahan sawah saja, maka Kecamatan yang memiliki 

lahan terluas yaitu di Kecamatan Cawas dengan luas mancapai 2.317 Ha, 



4 
 

 

 

sedangkan yang terkecil yaitu di Kecamatan Kemalang hanya seluas 54 Ha (BPS 

Kab. Klaten, 2015).   

Tabel 1.2 

 Produksi dan Produktifitas Padi di Kecamatan Cawas Tahun 2011-2015 

Tahun 
Luas tanam 

(Ha) 

Luas panen 

(Ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(Kw/Ha) 

2011 4469 4387 15907 3626 

2012 4872 4784 28398 5936 

2013 6210 5304 25672 4840 

2014 4824 4798 25641 5606 

2015 4941 4939 31456 6343 

Sumber : Dinas pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Klaten 2016 

 Perkembangan di Kecamatan Cawas untuk ketersediaan beras dengan  luas 

lahan sawah sebesar 6210 Ha akan tetapi di tahun yang berbeda 2015 mencapai 

4941 Ha lebih tinggi dengan luas lahan sawah di tahun 2013. Kebutuhan beras di 

Kecamatan Cawas pada hasil  produksi padi sebesar 31456 ton meningkat dari 

tahun ke tahun dan produktivitas 6343 ton di tahun 2015 hal tersebut 

memunculkan adanya peningkatan yang baik produksi pertanian padi. 

Beras merupakan komponen utama dalam kebutuhan energi per kapita, 

yakni sebesar 54 % dalam pola masyarakat indonesia, beras juga berfungsi 

sebagai pemasok  kebutuhan protein dengan porsi mencapai 40 % dari total 

kebutuhan protein. Kondisi tersebut menimbukan kosekuensi bahwa pada saat 

beras cukup, ketahanan pangan akan tercapai. Sebaliknya, bila terjadi kekurangan 

beras, akan timbul kerawanan pangan dan kekurangan gizi (Darajat, 2006). 

Selanjutnya ketahanan pangan tidak terhenti pada saat suplai terpenuhi, tapi 

perlu diusut lebih lanjut untuk mengetahui pola distribusi dan tingkat kebutuhan 

sampai level rumah tangga. Kasus kekurangan gizi, gizi buruk dan busung lapar 

ditengah tercukupinya pangan secara nasional menggambarkan tidak meratanya 

distribusi dan akses oleh semua lapisan masyarakat. 

Berdasrkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakuakan 

penelitian mengenai, Kecukupan beras yang ada di Kecamatan Cawas Kabupaten 
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Klaten, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan beras di Kecamatan 

Cawas Kabupaten Klaten. Adapun judul yang dipilih adalah: “Analisis 

Kecukupan Beras di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2011 dan 

2015”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran permasalahan pada latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi kecukupan beras di Kecamatan Cawas ?. 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan beras di Kecamatan 

Cawas ?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1 Untuk mengetahui kecukupan beras di Kecamatan   Cawas.  

2  Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan beras di 

Kecamatan Cawas. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

a. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dibidang 

pertanian dan perdagangan khususnya kecukupan beras di Kecamatan 

Cawas Kabupaten Klaten.  

c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka 

Soekartawi (1984)  melakukan pendekatan dalam melakukan identifikasi 

terhadap karakteristik adopters. Dalam penelitian nya terhadap pertanian padi 

dijawa timur, Soekartawi mencoba untuk melakukan identifikasi karakteristik 

adopters dengan cara analisis faktor (faktor analysis). Cara ini berbeda dengan 

cara yang dikembangkan oleh Ongkili dan Quilkey (1982). Cara ini mampunyai 

kelebihan tersendiri karena dengan analisis faktor maka masing-masing 

karakteristik yang dilakukan oleh adopters adalah dapat dikelompokan. Dengan 

demikian cara ini sekaligus akan menjawab variable mana yang paling penting, 

kurang penting atau tidak penting. 

Geografi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tata-laku 

manusia dalam lingkungan totalnya (Bintarto, 1977). Adapun unsur-unsur pokok 

yang harus diperhatikan Geografi sosial ialah: 

1. Manusia sebagai individu maupun golongan.  

2. Lingkungan alam. 

3. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia dengan 

lingkungan alam dan antara manusia dangan manusia. 

Kebutuhan terhadap penelitian usaha tani kecil terletak pada kedua arti 

penting yang melekat pada petani kecil, yaitu mereka merupakan mayoritas 

golongan miskin di dunia dan mempunyai peranan penting dalam mencangkupi 

kebutuhan pangan dunia. Untuk Negara-negara yang sedang berkembang, 

pembangunan yang mencangkup petani kecil merupakan bagian yang penting 

dalam pembangunan nasional. Suatu Negara tidak dapat dianggap berkembang 

apabila masih mempunyai masalah usahatani kecil. Bagaimana penelitian 

usahatani dapat membantu pembangunan semacam itu dapat ditinjau dari lima 

segi, yaitu: rekomendasi untuk pertanian, evaluasi proyek, perencanaan pertanian, 

kebijakan pertania, pembangunan desa (Soekartawi, 1986). 
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Penyediaan kebutuhan beras nasional terutama dipengaruhi oleh faktor; 

input lingkungan (iklim, peraturan pemerintah, bencana alam), input tak 

terkontrol, yaitu (jumlah penduduk, kebutuhan per kapita, harga beras, tingkat 

permintaan, tingkat penyediaan, dan tingkat produksi beras), kemudian hasil akhir 

dari input lingkungan dan input tak terkontrol diharapkan menghasilkan output 

berupa; produksi yang memadai, kebutuhan terpenuhi, tingkat penyediaan 

minimum yang dikuasai, harga yang stabil dan operasi pasar yang efektif (Akbar, 

2002). 

Penelitian usahatani mempunyai peran penting dalam penelitian terpadu 

dengan ahli biologi pertanian dalam mengembangan, menguji dan mengevaluasi 

tekni produksi yang baru. Penelitian mengenai teknologi baru, khususnya dari segi 

pengujian dan evaluasi, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh peneliti 

usahatani. Hanya setelah cukup dievaluasi, barulah rekomendasi mengenai 

teknologi baru dapat dirumuskan untuk disebarkan kepetani kecil (A.Soeharjo. 

1986) 

Sepanjang sejarah, penduduk yang secara geografik tinggal di daerah di 

mana saja di dunia, telah mengembangkan cara-cara regional untuk melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan pangan. Kegiatan cara makan ini meliputi hal-

hal seperti: pangan apa yang dipilih, bagaimana memperolehnya, bagaimana 

menyimpan dan pemeliharaannya, bagaimana mempersiapkannya, siapa yang 

memeakannya, dan penggunaan pangan untuk upacara keagamaan (Suhardjo, 

1986). Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi makan dan kebiasaan makan 

individu baik pada tingkat masyarakat maupun nasional, tiga diantrannya yang 

penting adalah: ketersediaan pangan, pola sosial budaya, faktor-faktor pribadi. 

Produksi pangan tertinggi sangatlah mudah diperoleh dengan pendaya 

gunaan buruh tani dan lahan yang memiliki keadaan fisik dan ekonomi yang 

menguntungkan. Jika penduduk asia tenggara yang meningkat itu harus diberi 

makan cukup, bagian terbesar pangan harus perasal dari tanah petani di Negara-

negara tersebut (Laura J. harper, 1986). 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Dhi Bramasta (2004), penelitian yang berjudul faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil usaha tani padi sawah di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 

Boyolali. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

dan pengalaman petani tehadap hasil usaha tani padi sawah. Dan untuk 

mengetahui kondisi fisik jenis tanah daerah pengaruh terhadap produktivitas 

usaha tani padi sawah. Menggunakan metode survey, pengambilan sempel, dan 

pengumpulan data primer dan sekunder. Dan hasil didapatkan adalah Faktor yang 

mempengaruhi hasil usahatani padi sawah yaitu pengetahuan terhadap pengolahan 

tanah sawah dengan jenis tanah. 

Arika Dona (2011), dalam penelitian yang berjudul Analisis kesesuaian 

potensi terhadap produksi beras di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten tahun 

2006-2010, dengan tujuan mengetahui potensi beras di Kecamatan Delanggu dari 

tahun 2006-2010, menganalisis faktor-faktor potensi terhadap produksi beras di 

Kecamatan Delanggu tahun 2006-2010, menganalisis kesesuaian potensi terhadap 

produksi beras di Kecamatan Delanggu dari tahun 2006-2010. 

Metode yang digunakan yaitu analisis data sekunder dengan skoring data, 

analisis peta dengan overlay peta potensi fisik dan nonfisik, dan analisis peta 

dengan overlay antara peta potensi dengan peta produksi beras. 

Hasil yang didapatkan adalah potensi pertanian padi pada tahun 2006 

sampai 2010 adalah bervariasi yaitu memiliki klas rendah, sedang dan tinggi 

untuk masing-masing desa. faktor-faktor potensi yang mempengaruhi produksi, 

seperti  luas sawah hanya mempengaruhi sekitar 18,75 % luas sawah teririgasi 

18,75 % luas panen 40 %, luas serangan hama 40% dan kepadatan penduduk 

agraris 60,87 % terlihat bahwa faktor kepadatan penduduk agraris memiliki 

pengaruh yang lebih besar untuk produksi beras disetiap desa. Tingkat kesesuaian 

dari tahun 2006-2010 adalah bervariasi, yang mana di tahun 2006 dan 2007 

adalah sama yakni 18,75 % dengan desa yang memiliki nilai sesuai yaitu Desa 

Karang, Sribit dan Kepanjen. Tahun 2008 dan 2009 tambah menjadi 25 % yakni 
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Desa Banaran sedangkan Tahun 2010 meskipun naik menjadi 43,75 % namun ada 

perbedaan dari Desa yang pada tahun 2009 sesuai menjadi tidak sesaui yakni Desa 

Banaran, Sribit, dan Kepanjan. Desa yang memiliki nilai sesuai adalah Desa 

Bowan, jetis, karang, krecek, delanggu, sebrang dan sidomulyo. 
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Tabel 1.3  Perbandingan  dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Dhi bramasta Arika dona Nugroho ariyanto 

Tahun 2004 2011 2017 

Judul 

penelitian 

Faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil  usahatani padi 

sawah di Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali 

Analisis kesesuaian potensi terhadap produksi beras di Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten Kabupaten Tahun 2006-2010 

Analisis kebutuhan dan ketersediaan 

beras di Kecamatan Cawas Kabupaten 

Klaten Tahun 2011 DAN 2015 

Tujuan  1. Untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan dan pengalaman 

petani terhadap hasil usaha 

tani padi sawah.  

2. Mengetahui kondisi fisik 

jenis tanah daerah pengaruhi 

terhadap produktivitas usaha 

tani padi sawah. 

1. Mengetahui potensi beras di Kecamatan Delanggu dari tahun 2006-2010. 

2. Menganalisis faktor-faktor potensi terhadap produksi beras di Kecamatan 

Delanggu tahun 2006-2010. 

3. Menganalisis kesesuaian potensi terhadap produksi beras di Kecamatan 

Delanggu dari tahun 2006-2010. 

1. Bagaimana kondisi ketersedian dan 

kebutuhan beras di Kecamatan Cawas  

2. Bagaimana  surplus-defisit beras di 

Kecamatan Cawas    

 

Metode 

penelitian  

Survey, pengambilan sample, 

dan pengumpulan data primer 

dan sekunder. 

1. Analisis data sekunder dengan  skoring data. 

2. Analisis peta dengan overlay peta potensi fisik dan nonfisik. 

3. Analisis peta dengan antara peta potensi dengan peta peta produksi beras. 

          Analisis Deskriptif 

Hasil  Faktor yang mempengaruhi hasil 

usahatani padi sawah yaitu 

pengetahuan pertanian terhadap 

pengolahan tanah sawah dengan 

jenis tanah. 

1. Faktor  potensi yang mempengaruhi produksi, yang mana di tahun 2006 dan 

2007 adalah sama yakni 18,75 %dengan desa yang memiliki nilai sesuai yaitu 

Desa Karang, Sribit dan Kepanjen.  

2.  Tahun 2010 meskipun naik menjadi 43,75 % , tahun 2009 sesuai menjadi tidak 

sesaui yakni Desa Banaran, Sribit, dan Kepanjan. Desa yang memiliki nilai 

sesuai adalah Desa Bowan,jetis,karang,krecek,delanggu,sebrang,dan sidmulyo. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 Penelitian ini berawal dari latar belakang permintaan sejumlah penduduk di 

Kecamatan Cawas dalam beberapa tahun antara 2011 dan 2015 ini mengalami 

pengaruh dalam hal pemenuhan pangan yang terbilang baik, sedangkan disisi lain 

peningkatan produksi padi masih dipengaruhi dengan ketidakstabilan.  

 Pada komiditas padi (beras) yang menjadi bahan pangan utama nasional, 

ketahanan pangan dipahami sebagai suatu system yang menyangkut ketersediaan 

pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan yang direfleksikan dalam pasokan 

pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatkan atas produksi 

pangan. Kecamatan Cawas menjadi salah satu pasar komediti beras yang 

pemenuhan nilai kecukupan bagi masyarakat tidak dapat digantikan oleh bahan 

makanan lainnya. 

 Perhitungan produksi padi merupakan hasil perkalian antara luas panen 

dengan produktivitas (hasil per hektar). Produktivitas dihitung menggunakan alat 

ubin, berupa batang dari bahan stainlessteel berukuran 2 ½ m x 2 ½ m. Tanaman 

padi/palawija yang berada didalam plot alat ubin tersebut dipanen, dibersihkan dan 

selanjutnya ditimbang.  

 Adanya semangat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional salah 

satunya dengan mencanangkan adanya divertifikasi pangan. Pola konsumsi 

masyarakat yang telah berubah (seragam) kembali dicoba untuk diberagamkan. 

Kampanye konsumsi pangan lokal mulai didengungkan akhir-akhir ini, mengingat 

ketergantungan pada beras yang sudah demikian besar. Pemenuhan kebutuhan 

secara mandiri sesuai potensi lokal dan karakteristik/kultur lokal sehingga tidak 

tergantung pada impor dari daerah/Negara lain. 

 Dilihat dari segi ketahanan pangan khususnya beras memiliki permasalahan 

yang memprihatikan anatara lain; konversi lahan pertanian produktif, menurunnya 

kinerja infrastruktur irigasi, permasalahan terkait adopsi teknologi (gangguan hama 

penyakit tanaman), permasalahan implementasi kebijakan, system intensif dan 

kelembagaan, Termasuk global warming. 

 Data yang diperoleh tidak cukup hanya dari angka-angka atau tabel statistik, 

mengenai kecukupan beras saja akan tetapi karena belum diperoleh gambaran 

dimana lokasinya. Oleh sebab itu diperlukan peta dimana dari peta itu akan 



12 
 

 

 

didapatkan gambaran yang menunjukan secara kuantitatif dan kualitatif tingkat 

persebaran tersebut. 

 Penyeimbang produksi ketersediaan dan kebutuhan beras dalam penelitian 

dilihat dari indikator kecukupan kebutuhan beras disuatu desa. Sebagai saran utama 

penelitian in adalah mengetahui kecukupan beras, Surplus / Defisit, serta distribusi 

beras dilokasi penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan akan dibuat peta kebutuhan 

beras, peta produksi beras dan peta pemenuhan kebutuhan  atau kecukupan beras di 

Kecamatan Cawas tahun 2011 dan 2015 dengan unit analsis per desa. 

  Untuk memudahkan dalam pemecahan masalah dari penelitian ini, maka 

dibuat kerangka pemikiran dalam bentuk diagram alir sebagai berikut  
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Gambar 1.1 : Diagram Alir Penelitian 

Sumber : Penulis, 2017 

 

 

LAHAN PERTANIAN PADI Di 

KECAMATAN CAWAS 2011 DAN 2015 

KETERSEDIAN PRODUKSI 

PADI TAHUN 2011 DAN 2015 

JUMLAH PENDUDUK PER DESA 

TAHUN 2011 DAN 2015 

STANDAR KEBUTUHAN BERAS  

PETA KETERSEDIAAN BERAS , 

SKALA 1:50.000 PETA KEBUTUHAN BERAS, 

SKALA 1:50.000 

PETA KECUKUPAN  BERAS DI 

KECAMATAN CAWA DARI TAHUN 2011 

DAN 2015, SKALA 1:50.000 
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1.7 Batas Operasional 

Ketersediaan adalah kesiapan sesuatu sarana untuk dapat digunakan atau 

dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan. (KBBI, 2005) 

Kebutuhan adalah aktivitas pemanfaatan barang/produk (KBBI, 2005). 

Ketahanan pangan adalah keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai 

aksesfisik, social, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk 

kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat. (Mercy 

Corps, 2007) 

Kecukupan beras nasional yaitu produksi domestik dan impor beras. 

Produksi domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan 

ekonomi yang beroperasi diwlilayah domestic, tanpa memperhatikan apakah factor 

produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. (Media BPR) 

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditi dari suatu Negara 

kenegara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. (Wikipedia) 

 


