
Ekonom Sebut Impor Beras Hanya
Solusi Temporer

Direktur Center of Economic and Law Berita Olahraga Sepakbola Studies (Celios) Bhima
Yudhistira menjelaskan import beras cuma jalan keluar temporer. Ini karena permasalahan
pangan beras berada pada ongkos input produksi beras yang naik pada tingkat petani.

"Import (beras) tidak dapat jawab permasalahan pada awal 2023 di depan," tutur Bhima saat
dikontak Tempo, Sabtu, 17 Desember 2022.

Bhima menjelaskan bila import jadi jawaban setiap terjadi pergolakan harga pangan, hal itu
akan turunkan ketertarikan petani. "Akhirnya, petani akan beralih ke tanaman yang lain lebih
memberikan keuntungan," katanya.

Selanjutnya, beras diprediksi masih menyumbangkan inflasi bulan Desember. Ini karena ada
interval di antara distribusi beras import ke harga pedagang di pasar.

Sebagai info, semenjak Juli 2022, komoditas beras terus alami inflasi, walau tekanannya
makin menurun di November 2022. Inflasi beras November memperlihatkan angka 0,37 %,
turun dari Oktober sejumlah 1,13 %.

Bhima juga menambah jika inflasi di tahun akhir datang dari factor seasonal, seperti
peningkatan ongkos perjalanan sepanjang liburan natal dan tahun baru yang turut
menggerakkan naiknya inflasi.

"Dimulai dari permasalahan pupuk sampai dampak naiknya harga BBM masih tetap berasa
ke kontributor inflasi pangan di tahun akhir," sambungnya.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Perumda Pasar Jaya mengelar aktivitas pangan murah menyongsong liburan natal dan
tahun baru memulai 16-31 Desember 2022

Informasi terbaru ekonomi dan usaha pada Sabtu siang, 17 Desember 2022, diawali dari
narasi kekesalan beberapa konsumen unit apartemen Meikarta.

Mendekati Natal dan tahun baru (Nataru) sebagian besar bahan pangan terlihat masih naik
dalam satu minggu paling akhir.

Ketua PP Muhammadiyah ajukan pertanyaan akurasi data produksi dalam negeri yang
membuat pemerintahan memilih untuk import beras.

https://inksports.art/


Indef mengatakan curahan hujan berlebihan sudah memengaruhi produksi bidang pertanian
yang pada akhirnya memacu inflasi beberapa bahan pangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengharap warga dapat pahami
peningkatan harga beras media pada tingkat customer yang terjadi belakang

Untuk menghindar peningkatan harga karena stock beras di Bulog yang tipis, Zulhas
putuskan memasukkan cadangan beras di luar negeri.

Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi pada Desember 2022 capai 0,44 % dibanding bulan
awalnya (month-to-month/mtm).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini hari lakukan pantauan perombakan beras import di
Dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara.

10.000 beras import sudah tiba di Dermaga Tanjung Priok Jakarta Utara ini hari, 16
Desember 2022.


