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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tim kami
dapat menyelesaikan Policy Brief yang disusun dari kajian isu-isu actual dengan judul “Strategi Kebijakan
Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi di Jawa Timur”.

Policy Brief ini bertujuan memberikan rekomendasi terkait isu-isu kebijakan kepada Gubernur
dalam hal. Strategi Kebijakan Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi di Jawa Timur. Dampak
pandemi sejak tahun 2020 yang masih berlanjut dan strategi pemulihan ekonomi yang terus dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada dasarnya merupakan upaya stabilisasi kondisi ekonomi
masyarakat yang belum pulih total. Selain pandemi, fenomena di tahun 2022 yang masih cenderung
konstan juga berupa adanya perubahan iklim yang tidak menentu yang berdampak pada produksi
pangan lokal serta adanya konflik antara Rusia dan Ukraina yang memberikan dampak inflasi bahan
pangan pokok serta energi yang menguasai hajat hidup masyarakat luas. Inflasi dan kenaikan harga dari
sektor pangan dan energy yang terjadi di dunia juga memberikan efek bagi kondisi di Indonesia, tidak
terkecuali di Jawa Timur.

Semoga dengan hadirnya Policy Brief dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa
Timur ini bermanfaat dalam memberikan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ada di masyarakat.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dampak pandemi sejak tahun 2020 yang masih berlanjut dan strategi pemulihan ekonomi yang terus dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada dasarnya merupakan upaya stabilisasi kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih total.
Selain pandemi, fenomena di tahun 2022 yang masih cenderung konstan juga berupa adanya perubahan iklim yang tidak menentu
yang berdampak pada produksi pangan lokal serta adanya konflik antara Rusia dan Ukraina yang memberikan dampak inflasi
bahan pangan pokok serta energi yang menguasai hajat hidup masyarakat luas. Inflasi dan kenaikan harga dari sektor pangan dan
energy yang terjadi di dunia juga memberikan efek bagi kondisi di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Timur. Indonesia yang
bermitra dagang dengan sejumlah negara-negara dunia, turut merasakan dampaknya terlebih dari pemenuhan kebutuhan logistic
pokok terutama yang bersumber dari kegiatan impor. Tidak hanya itu, pada aktifitas ekspor, dampak juga dirasakan khususnya
pada pemasukan kalangan usaha lokal. Inflasi dan krisis dunia yang berdampak pada kenaikan harga pangan pokok dan energi
sudah terjadi dan masih belum terprediksi kapan berakhirnya hal tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah yakni Pemerintah
Provinsi Jawa Timur perlu mempersiapkan strategi mengantisipasi kelanjutan dari lonjakan pangan serta energi melalui upaya yang
bersifat ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Upaya ekonomi dilakukan dengan intervensi dan mensinergikan kebijakan moneter
kontraktif dan fiskal secara umum dengan memperhatikan sektor-sektor strategis, kebijakan sosial dengan melakukan intervensi
yang berkaitan langsung dengan APBD dan sektor riil pada level masyarakat dan kalangan usaha, dan upaya kelembagaan
dilaksanakan melalui sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat (TPID dan TPIP), serta swasta dalam kaitannya
dengan upaya-upaya pengendalian inflasi yang sudah berdampak pada ketahanan masyarakat di Jawa Timur. Diharapkan alternatif
rekomendasi yang telah dirumuskan mampu mengatasi permasalahan lonjakan kenaikan harga pangan dan energy di Jawa Timur.
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PENDAHULUAN; Siklus Kenaikan Harga Pangan & Energi
Global 2022

Dampak Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang hingga kini belum usai, yang
kemudian ditambah dengan adanya fenomena di bulan Februari 2022 berupa konflik
antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang cukup singnifikan terhadap
kondisi krisis di dunia. Salah satu highlight utama adalah dampaknya terhadap inflasi
dunia. Bagi Indonesia, dampak awal paling terasa pada aktivitas ekspor. Sebelum
terjadi konflik, Indonesia masih merasakan nilai ekspor yang setiap bulannya
mencapai angka 170 juta dolar AS ke Rusia dan 5 juta dolar AS ke Ukraina hasil dari
sektor karet, lemak hewani, dan kakao (Arfiansyah, 2022). Pasca dan selama konflik
berlangsung, nilai ekspor tersebut secara drastis menurut akibat adanya embargo
sehingga ekspor menghentikan salah satu saluran pemasukan ekspor bagi sektor
usaha di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak terhadap pola rantai pasok dunia,
termasuk di Indonesia. Dampaknya bukan hanya secara langsung bagi Indonesia,
tetapi beberapa mitra dagang Indonesia juga terkena dampak melalui adanya inflasi
seberti Tiongkok sebesar 0,9%, Jepang 0,9%, Amerika Serikat 7,9%, Uni Eropa 7,5%,
Singapura 4,3%, Thailand 5,7%, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri inflasi di
Indonesia per juni 2022 terjadi pada angka 0,61%, dan kembali naik per juli 2022
sebesar 0,64%. Hingga bulan Agustus 2022, meskipun Bank Indonesia (BI)
mengklaim bahwa inflasi di Indonesia masih cenderung stabil (Departemen
Komunikasi Bank Indonesia, 2022), namun harus diwaspadai berbagai isu khususnya
kenaikan barang-barang pokok dan energi. Kondisi tersebut mengingat bahwa
kondisi sosial ekonomi masih belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi,
yang ditambah lagi dengan berupa adanya fluktuasi iklim dan dampak konflik Rusia
Ukraina
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DESKRIPSI MASALAH

Dampak inflasi dunia yang diakibatkan oleh perubahan iklim,
pandemi, dan konflik juga dirasakan Indonesia (termasuk di Jawa Timur).
Adanya harga produsen mitra dagang yang mengalami lonjakan
fluktuatif atau terjadi kenaikan kurs, dapat dipastikan dampak yang
terjadi di jangka pendek berupa efek domino kenaikan harga barang-
barang pokok dan energi. Di samping itu sebagian impor untuk membeli
bahan baku dari luar negeri, pasti akan berdampak ke sektor riil yang
ada di Indonesia. Perkembangan harga komoditas pangan dan energi
yang melonjak karena kondisi global tersebut diantaranya dimulai dari
kenaikan beberapa sektor pangan/energi per Agustus berupa harga
minyak mentah US$ 99,13/barel (dari yang sebelumnya US$ 85,89/barel
di awal tahun 2022), gandum hampir menyentuh angka US$ 422/ton
sejak bulan Juni 2022 (dari yang sebelumnya US$ 229/ton di tahun 2021
atau naik 76%), dan kedelai Rp. 12.000/kg (dari sebelumnya Rp.
8.000/kg di tahun 2021). Merangkum dari lansiran katadata (2022),
sejak Juni 2022 kenaikan bahan pangan sendiri terjadi pada sektor
minyak nabati 34,3%, serealia (biji-bijian) 27,6%, susu dan olahannya
24,9%, daging 12,7%, serta gula 8,9% (Kusnandar, 2022). Rata-rata
kenaikan dari sektor-sektor tersebut mencapai 23,1%.
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Kenaikan harga dari sektor energi dan pangan memicu potensi inflasi dan lonjakan harga
lanjutan pada industri pangan. Bahan baku pangan yang mengalami lonjakan seperti gandum, 
kedelai, dan minyak nabati tentunya akan berdampak pada pangan lokal pokok masyarakat di 
Jawa Timur seperti tepung terigu sebagai bahan baku mi, kedelai sebagai bahan baku
tahu/tempe, serta minyak nabati yang merupakan bahan baku pendukung pangan, minyak
goreng, pelumas, pengobatan, hingga industri. Untuk lonjakan harga energi, tentunya
kenaikan tersebut akan berdampak juga pada proses produksi, industri pabrik, transportasi, 
dan sebagainya di Jawa Timur, terlebih Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan
industri terbesar di Indonesia.

DESKRIPSI MASALAH
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REKOMENDASI ; Intervensi Kebijakan Berbasis Ekonomi dan Sosial
Strategi untuk mengantisipasi lonjakan pangan dan energi di Jawa Timur perlu dipersiapkan pemerintah daerah untuk mencegah
krisis dan kesulitan ekonomi yang terjadi terutama di lapisan masyarakat ekonomi menengah dan bawah, terutama di sektor-sektor
informal. Sektor informal dan masyarakat kelas bawah perkotaan yang cukup rentan dengan adanya inflasi dan kenaikan harga-harga
barang pokok cukup sensitif ketika terjadi kenaikan tersebut. Dengan hanya mengandalkan pendapatan yang cenderung konstan
serta kenaikan yang tidak signifikan, maka pemerintah harus mempersiapkan antisipasi lonjakan pangan dan energy yang
berpeluang memberikan dampak pada kebutuhan pokok dan mobilitas masyarakat. Strategi tersebut dirumuskan melalui strategi 4
aspek yakni upaya antisipasi yang bersifat ekonomi (dengan mensinergikan upaya moneter dan fiskal), kebijakan sosial, dan
kelembagaan yang bersifat komprehensif dalam pelaksanaannya. Rekomendasi kebijakan pertama berupa upaya-upaya
mensinergikan strategi ekonomi baik intervensi secara moneter atau fiscal. Intervensi secara moneter dilakukan melalui koordinasi
antara pemerintah daerah dengan lembaga otoritas dalam bentuk upaya kontraktif seperti dorongan pengetatan bunga, dorongan
untuk menyimpan uang/menabung, dan pengetatan syarat prosedur dalam pemberian kredit bagi masyarakat seperti peningkatan
agunan atau syarat kondisi keuangan debitur. Sedangkan intervensi kebijakan fiskal, pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam
mendorong upaya-upaya peningkatan pajak/retribusi pada usaha/industri lokal serta menekan pengeluaran yang bersumber dari
dana kas pemerintah.
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REKOMENDASI ; Intervensi Kebijakan Berbasis Ekonomi dan Sosial

Rekomendasi kebijakan kedua merupakan alternative intervensi kebijakan yang bersifat sosial, yang mana
berkaitan langsung dengan sektor riil di masyarakat dan berkaitan dengan hajat hidup masyarakat secara luas.
Rekomendasi ini dilakukan dalam bentuk:
a. Dorongan meningkatkan produksi pangan lokal (termasuk dalam hal ini mencari alternatif pangan yang bersifat

substitusi) dan penghematan energi bagi masyarakat di skala kecil dan industri di skala besar;
b. Memudahkan pasokan impor barang masuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal;
c. Stabilisasi pendapatan/pemasukan masyarakat dan pemberian insentif khususnya di kelas menengah atau

ekonomi kelas bawah;
d. Penetapan harga eceran tertingi (HET) untuk kebutuhan-kebutuhan pokok;
e. Pengetatan pengawasan distribusi bahan pangan (termasuk operasi pasar) dan pengawasan distribusi energy

untuk mencegah adanya tindak penimbunan yang berdampak pada kelangkaan logistik tertentu.
Rekomendasi kebijakan ketiga berupa sinergitas kelembagaan antara daerah, pusat, dan lembaga lain (baik
pemerintah atau swasta) yang berorientasi pada penekanan dampak inflasi. Upaya ini dilakukan dengan
mendorong penguatan koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan instansi K/L
dalam pengendalian inflasi pusat daerah (TPIP dan TPIP) yang bertujuan untuk mengelola tekaan inflasi dari sisi
suplai dan mendorong proses produksi untuk menjaga ketahanan pangan. Pemerintah dalam hal ini memberikan
dukungan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau kemudahan prosedur, sedangkan swasta memberikan fasilitasi
yang berorientasi pada peningkatan sumber daya produksi lokal untuk memenuhi ketahanan pangan dan energi
bagi masyarakat.
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Berdasarkan pertimbangan alternatif rekomendasi kebiajakan diatas dapat disimpulkan beberapa rekomendasi 

kebijakan diantaranya:

Memperkuat identifikasi
sumber tekanan inflasi di
daerah melalui pemanfaatan
data makro, mikro, dan detail;

Memperluas kerja sama antar 
daerah untuk mengurangi 
disparitas pasokan dan harga antar 
wilayah dengan melakukan 
identifikasi wilyah yang mengalami 
surplus dan defisit serta 
mendorong dan memfasilitasi 
kerjasama antar daerah;

Menurunkan biaya transportasi dengan
memanfaatkan distribusi perdagangan
antar daerah

Mengoptimalkan anggaran belanja tidak
terduga untuk mendukung upaya
pengendalian inflasi

Mempercepat penyerapan APBD untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
daerah.
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