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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang 

berlangsung sejak 1967-1998 seringkali disebut sebagai Orde Pembangunan 

(Mufti, 2009: 1). Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus, 

yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju tujuan yang ingin dicapai 

(Depdikbud, 1991: 131). Dalam pembangunan nasional Indonesia, tujuan yang 

ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata 

material dan spiritual berdasarkan Pancasila (Poesponegoro dan Notosusanto, 

1993: 440).  Oleh karena itulah, semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

diarahkan pada pencapaian tujuan Nasional tersebut. 

Pada awal masa Orde Baru, program pemerintah diarahkan kepada usaha 

penyelamatan ekonomi nasional terutama peyelesaian masalah inflasi, 

penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat 

(Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 430). Usaha pemerintah untuk 

memperbaiki perekonomian Indonesia terbukti mengalami keberhasilan yang 

cukup signifikan. Permasalahan ekonomi yang melilit Indonesia sejak masa 

pemerintahan Presiden Soekarno sedikit demi sedikit bisa teratasi. Masalah inflasi 

yang pada masa pemerintahan Soekarno mencapai angka 600% berhasil 

diselesaikan hanya dalam waktu dua tahun pertama masa pemerintahan presiden 

Soeharto.  

Tingkat Gross National Product (GNP) penduduk Indonesia yang hanya 

sekitar 60 dolar/tahun pada pertengahan 1960-an berhasil dipacu hingga lebih dari 

1.000 dolar/tahun pada tahun 1978 (BPS, 1978). Tak hanya itu, prestasi 

pemerintahan Orde Baru juga terlihat disektor pendidikan, pertanian, serta 

pembangunan infrastruktur (Ricklefs, 2008: 632). Hal ini merupakan prestasi 

tersendiri jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Namun  

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pembangunan di bidang 
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pertanian, khususnya mengenai kebijakan pangan serta pencapaian swasembada 

pangan bagi masyarakat Indonesia. 

 Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di zona khatulistiwa. 

Negara-negara yang terletak di zona ini disinari matahari hampir sepanjang tahun. 

Selain itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur karena dikelilingi oleh 

gunung berapi yang masih aktif. Kondisi seperti ini sangat mendukung untuk 

melakukan berbagai kegiatan dibidang pertanian. Hal inilah yang kemudian 

mendorong sebagian besar masyarakat Indonesia memilih bertani sebagai mata 

pencaharian mereka. Dengan demikian, tepat kiranya jika julukan sebagai Negara 

Agraris dialamatkan kepada Indonesia. 

 Sebagai sebuah negara agraris, tingkat ketergantungan masyarakat 

Indonesia terhadap beras sangat tinggi. Hal ini mengingat beras merupakan 

makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras telah menjadi 

sumber pangan yang dominan yang tercermin dari 50% konsumsi beras nasional 

(Van der Eng, 2001: 190). Bahkan saat itu, beras telah dikonsumsi sebanyak 96% 

oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan sumber pangan lainnya 

(Simatupang, 1999).  

  Mardianto dan Ariani (2004) mengemukakan bahwa secara ekonomis, 

beras masih merupakan komoditas strategis bagi negara-negara yang berada di 

kawasan Asia, karena (1) usaha tani masih diusahakan oleh jutaan petani, (2) bagi 

sebagian negara, seperti Burma, Vietnam, Thailand, India, dan China, beras 

merupakan salah satu penyumbang devisa negara yang cukup besar, dan (3) bagi 

masyarakat berpendapatan rendah, dimana jumlah golongan berpendapatan 

tersebut dominan berada di Asia, beras merupakan makanan pokok yang utama. 

Mengingat peranan beras yang strategis itulah, maka tak heran jika banyak negara 

di Asia mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk mengembangkan produksi 

tanaman pangan, khususnya beras.  

 Bagi Indonesia sendiri, beras tidak hanya memiliki nilai secara ekonomis 

saja, melainkan juga merupakan komoditas yang bernilai politis karena beras 

kerapkali dijadikan sebagai alat politik bagi pemerintah yang sedang berkuasa 
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(Arifin, 1994: 5-12). Kekurangan persediaan beras bisa berakibat pada 

terganggunya stabilitas negara baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh 

karena itulah, pemerintah merasa perlu campur tangan dalam menjamin 

ketersediaan dan mengontrol harga beras. Cara pemerintah dalam ekonomi 

perberasan antara lain dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas 

melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perberasan baik menyangkut aspek 

praproduksi, proses produksi, serta pasca produksi. Lembaga yang diberi tugas 

oleh pemerintah untuk menangani masalah pasca produksi khususnya di bidang 

harga adalah Badan Urusan Logistik (BULOG). 

Badan Urusan Logistik (BULOG) adalah lembaga yang didirikan 

pada tahun 1967 yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan harga 

dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Dalam 

perkembangan selanjutnya, peran BULOG tidak hanya terbatas pada beras 

saja tetapi juga pada pengendalian harga dan penyediaan komoditas lain 

seperti gula pasir, tepung terigu, kedele dan pakan ternak, minyak goreng, 

telur, dan daging serta juga bumbu-bumbuan, yang dilakukan secara 

insidentil terutama saat situasi harga meningkat (Suryana dan Mardianto, 

2001: 84). 

 

 Semenjak didirikan, BULOG mengemban tugas khusus pemerintah yaitu  

menstabilkan harga bahan pangan dan pakan bagi produsen dan konsumen serta 

memenuhi kebutuhan dan mutu pangan berdasarkan kebijakan umum pemerintah. 

Menurut Beddu Amang dan Husein Sawit dalam bukunya yang berjudul 

Kebijakan Beras dan Pangan Nasional, terdapat lima tugas pokok BULOG. 

Pertama melaksanakan pengadaan pangan di dalam negeri sesuai dengan 

ketentuan pemerintah. Kedua, melaksanakan penyebaran persediaan pangan ke 

seluruh wilayah Indonesia guna meratanya persediaan pangan bagi masyarakat 

Indonesia. Ketiga, melakukan impor beras, gula, gandum dan bahan pangan serta 

pakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan tidak 

mengganggu kestabilan harga dalam negeri baik di tingkatan produsen maupun 

konsumen. Keempat, melakukan dan mengkoordinasi penjualan bahan pokok agar 

harga yang ditetapkan oleh penjual tidak melampaui harga batas tertinggi dalam 

rangka melindungi konsumen. Kelima, memelihara penyediaan bahan-bahan 
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pokok secara nasional agar pengaruh fluktuasi harga bahan pokok di luar negeri 

dapat dibatasi guna kestabilan ekonomi dalam negeri (Amang dan Sawit, 1999: 

49-50). 

 Dalam menjalankan tugasnya, BULOG tidak melakukan pembelian beras 

dari petani secara langsung melainkan melalui pihak ketiga yaitu Koperasi Unit 

Desa (KUD) sebagai saluran pokok pembeliannya. KUD membeli beras atau 

gabah secara langsung dari petani, kemudian disetorkan ke Depot Logistik 

(DOLOG) yang merupakan pelaksana BULOG di daerah dengan memperoleh 

margin harga tertentu (Arifin, 1994: 47). Dalam rangka menjamin ketersediaan 

stok beras nasional,  BULOG membangun jaringan pergudangan di daerah 

produsen dan konsumen yang tersebar di sekitar 1.500 lokasi gudang dengan 

kapasitas sekitas 3,5 juta ton (Suryana dan Mardianto. 2001: 85). 

  Kestabilan harga bahan pangan dan ketersediaan pangan yang cukup bagi 

masyarakat merupakan fokus utama pemerintah dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Karena kekurangan persediaan pangan bisa berakibat fatal 

bagi terciptanya stabilitas keamanan negara. Oleh karena itulah, permasalahan 

pangan, khususnya beras telah menjadi perhatian tersendiri bagi para pemimpin 

negeri ini. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan telah dikeluarkannya kebijakan-

kebijakan  yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Sebagai 

contoh, pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah dikeluarkan sebuah 

kebijakan yang dinamakan Olie Vlek. Olie Vlek adalah kebijakan yang bertujuan 

untuk menyebarluaskan cara-cara bertani yang baik. Lalu pada masa Presiden 

Soekarno dikeluarkan kebijakan Kesejahteraan Kasimo dan Program Sentra Padi 

yang pada dasarnya adalah kebijakan swasembada pangan dengan petunjuk 

pelaksanaan yang praktis sehingga bisa dilaksanakan dengan mudah oleh para 

petani (Mears and Moeljono, 1984). Namun dalam prakteknya, program ini 

mengalami kegagalan karena lebih menekankan aspek pemberian kredit 

ketimbang penyuluhan. Kemudian pada masa Orde Baru dikeluarkan juga 

kebijakan pangan yang dinamakan kebijakan Swasembada Beras. 
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 Kebijakan mengenai Swasembada Beras ini memang menjadi kebijakan 

utama pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini terlihat dari kebijakan 

pembangunan lima tahun yang bertumpu pada sektor pertanian. Berbeda dengan 

kebijakan-kebijakan tentang pangan pada periode sebelumnya, kebijakan 

Swasembada Beras yang digulirkan oleh pemerintahan Orde Baru bisa di katakan  

mendulang sukses yang luar biasa. Ini bisa dibuktikan dengan Indonesia berhasil 

mancapai swasembada beras pada tahun 1984. Atas keberhasilannya ini, presiden 

Soeharto dianugerahi penghargaan berupa medali yang bertuliskan “from rice 

importer to self sufficency” dari Food and Agriculture Organisation (FAO) pada 

tahun 1986 (Khaerunnisa, 2001). 

 Perjalanan pemerintahan Orde Baru di bidang pertanian dari awal 

pemerintahan hingga berhasil mencapai swasembada beras tahun 1984 tidak 

selalu mengalami jalan yang lurus, namun senantiasa mengalami fase fluktuasi. 

Menurut Bustanul Arifin, pertanian Indonesia pada masa Orde Baru dibagi 

kedalam tiga fase. Fase pertama atau fase konsolidasi terjadi pada tahun 1967-

1978, fase kedua atau fase tumbuh tinggi tahun 1978-1986, dan fase terakhir 

adalah fase dekonstruksi tahun 1986-1997 (Arifin, 2004: 5-8). 

 Fase konsolidasi (1967-1978) merupakan fase peletakkan fondasi yang 

kokoh bagi pertanian Indonesia untuk mencapai swasembada pangan. Pada fase 

ini  sektor pertanian tumbuh sekitar 3,19%.  Produksi beras sendiri pada tahun 

1970-an mencapai 2 juta ton lebih, dan produktivitas pertanian telah mencapai 2,5 

ton per hektar. Selama fase ini, penyerapan beras oleh BULOG mencapai angka 

3,59% total produksi beras dalam negeri atau sekitar 500.000 ton setiap tahunnya.  

 Tiga kebijakan yang dianggap penting pada fase ini adalah intensifikasi, 

ekstentifikasi, dan diversifikasi. Intensifikasi adalah penggunaan teknologi biologi 

dan kimia (pupuk, benih unggul, pestisida, dan herbisida). Ekstensifikasi adalah 

perluasan area yang mengkonversi hutan tidak produktif menjadi areal 

persawahan dan pertanian lain. Sedangkan diversifikasi adalah penganekaragaman 

usaha pertanian untuk menambah pendapatan rumah tangga petani, usaha tani 

terpadu peternakan dan perikanan. Selain itu, pemerintah juga membangun 
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infrastruktur vital seperti sarana irigasi, jalan dan industri pendukung seperti 

semen, pupuk dan lain sebagainya (Arifin, 2004: 5-6).  

 Fase kedua tahun 1978-1986 adalah fase tumbuh tinggi. Pada fase ini sektor 

pertanian tumbuh lebih dari 5,7%, karena strategi pembangunan memang berbasis 

pertanian.  Peningkatan produksi pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan 

semuanya tumbuh tinggi dan bahkan mencatat angka pertumbuhan produksi 6,8% 

(Arifin, 2004: 7). Pada tahun 1984, produksi beras mencapai rekor tertinggi yaitu 

lebih dari 26,5 juta ton beras. Ini berarti terjadi peningkatan sebanyak 2,3% jika 

dibandingkan produksi beras tahun sebelumnya. Hal ini juga berimbas pada 

penyerapan beras oleh BULOG yang pada tahun 1985 mampu menyerap 2,03 juta 

ton beras. 

 Sukses Orde Baru pada fase tumbuh tinggi ini tidak bisa terlepas dari usaha-

usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan 

produktivitas di bidang pertanian. Pada kurun waktu 1963 telah dirintis sebuah 

program yang dikenal dengan nama Revolusi Hijau yang menitik beratkan pada 

penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern. Revolusi Hijau adalah 

sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental 

dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian yang dimulai tahun 1950-an 

sampai 1980-an di banyak negara (Wikipedia, 2012). Melalui program Revolusi 

Hijau ini pemerintahlah yang menentukan benih padi yang harus ditanam oleh 

para petani, jenis pupuk yang harus digunakan, berapa lama waktu tanam dan lain 

sebagainya (Khaerunnisa, 2001). 

 Melalui program Revolusi Hijau ini produktivitas di bidang pertanian 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hanya dalam tempo 14 tahun 

pelaksanaannya, produksi padi di Indonesia bisa dipompa dari 1,8 ton per hektar 

menjadi 3,01 ton per hektar, dan puncaknya adalah tercapainya swasembada beras 

pada tahun 1984 (Khudori, 2008: 53).  

 Namun demikian, kritik pun bermunculan karena proses pelaksanaan 

Revolusi Hijau itu sendiri telah menyebabkan ketergantungan petani kecil dan 

buruh tani kepada para tuan tanah (Arifin, 2004: 8).  Sejumlah pakar dari dalam 
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maupun luar negeri yang telah melakukan penelitian megenai revolusi hijau ini 

(Sajogyo, 1983; Wiradi, 1984; Husken dan White, 1989; Kano, 1990; dan 

Budijanto, 2000), sampai pada kesimpulan bahwa revolusi hijau yang diadopsi 

pada usaha tani pada era 1960an dengan segala perangkat kelembagaan dan 

teknologinya telah menciptakan pembagian kelompok kelas dalam masyarakat 

desa, yakni antara mereka yang diuntungkan (para tuan tanah) dengan mereka 

yang tersingkirkan oleh revolusi hijau, yaitu buruh tani dan petani gurem. 

Mekanisme akses terhadap modal, asupan kimia, pekerjaan, dan pembagian 

pendapatan telah menjadi jalan bagi proses ketimpangan sosial dan ekonomi di 

desa (Khudori, 2008: 328). 

 Selain itu, keberhasilan program revolusi hijau tersebut tidak bisa 

berlangsung lama. Pasalnya,  program ini hanya bisa bertahan selama 5 tahun saja, 

yakni antara tahun 1984-1989. Karena setelah tahun 1989, produksi padi nasional 

kembali mengalami penurunan (Wikipedia, 2012). Namun demikian, penurunan 

produksi pertanian sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1986. Pada tahun 

tersebut, sektor pertanian tumbuh di bawah 3,4% per tahun (Arifin, 2004: 8). 

Keadaan tersebut terus berlangsung hingga akhir masa kepemimpinan Presiden 

Soeharto pada 21 Mei 1998. Periode 1986 sampai 1998 inilah yang kemudian 

disebut sebagai fase dekonstruksi. 

  Pada masa-masa ini, BULOG tidak lagi memiliki peran yang strategis 

dalam mengelola komoditas beras. Tak bisa dipungkiri bahwa selama masa Orde 

Baru, permasalahan beras dari mulai pengadaan sampai penyaluran sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab BULOG. Sehingga Bustanul Arifin menyebutkan bahwa 

periode 1975-1997 merupakan masa monopoli beras oleh BULOG. Namun 

terhitung tahun 1997, peranan BULOG tersebut mulai digantikan oleh pihak 

swasta (Arifin, 2007: 18). Dengan terlibatnya pihak swasta dalam kegiatan 

pengadaan beras, maka dalam waktu singkat pasaran dalam negeri kebanjiran 

beras impor. Karena pihak swasta tersebut juga diizinkan melakukan praktek 

impor beras. Jika pada tahun 1965 Indonesia menghasilkan total 8,8 juta ton beras, 

volume impor beras hanya 9% atau setara dengan 819.000 ton beras, dan hal ini 
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terus melonjak bahkan sampai pada tahun 1998 total impor beras Indonesia 

mencapai 7,1 juta ton beras atau setara dengan 22,8% dari total suplai beras 

nasional (Khudori, 2008: 35).  

 Tingginya angka impor beras tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa 

Indonesia harus menelan kenyataan pahit karena harus kembali menyandang 

predikat sebagai negara pengimpor beras. Sungguh sebuah kenyataan yang sangat 

ironis, mengingat Indonesia adalah salah satu negara penghasil beras. Kondisi ini 

sekaligus menggambarkan ketidakmampuan sektor pertanian dalam negeri untuk 

memenuhi konsumsi beras nasional. Sebuah keadaan yang sangat paradoks 

apalagi jika merujuk pada luas lahan pertanian seluas 40,6 juta hektar. Dengan 

lahan seluas itu, Indonesia merupakan kekuatan pangan dunia yang seharusnya 

menjadi lumbung beras Internasional.  Namun kenyataannya, Indonesia masih saja 

mengimpor beras dari negara-negara di Asia lainnya seperti Thailand, Kamboja, 

Vietnam, bahkan China (Suadi, 2012). Sungguh sebuah fakta yang sangat 

menyedihkan jika mengingat potensi pertanian Indonesia yang sangat berlimpah.    

Realitas yang terjadi tersebut tidak bisa terlepas dari peranan pemerintah 

sebagai pemangku kebijakan publik. Kebijakan pemerintah memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap arah kebijakan pangan Indonesia. Begitupula yang 

terjadi pada masa Orde Baru. Swasembada beras yang tidak berlangsung lama dan 

kondisi Indonesia yang kembali menjadi negara pengimpor beras merupakan hal 

yang menarik untuk dikaji. Bagaimana bisa usaha yang telah dilakukan oleh 

pemerintah Orde Baru selama bertahun-tahun untuk meningkatkan produktivitas 

di bidang pertanian harus hilang dalam sekejap setelah mencapai kesuksesan? 

Apakah ada yang salah dengan penerapan program Revolusi Hijau yang telah 

dilakukan oleh pemerintah Orde Baru? Sebenarnya kebijakan apa yang diterapkan 

oleh pemerintah Orde Baru setelah tahun 1984 sehingga berpengaruh terhadap 

hasil di bidang pertanian? Berbagai pertanyaan tersebut kemudian menimbulkan 

rasa ketertarikan dalam diri penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

kebijakan pangan pada masa Orde Baru, khususnya mengenai ketidakmampuan 
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pemerintahan Orde Baru untuk kembali mengecap manisnya swasembada beras 

sehingga berdampak pada ketergantungan Indonesia terhadap impor beras. 

  Selain itu, permasalahan pangan adalah hal yang sangat krusial bagi suatu 

negara, mengingat pangan adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia di bumi 

ini. Implikasi dari hal tersebut adalah setiap negara secara otomatis akan berusaha 

untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 

warga negaranya.  

 Mengingat kedudukan beras yang sangat penting itulah, maka pemerintah 

selaku pemangku kebijakan publik harus membuat kebijakan pangan yang tepat 

sehingga tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai 

kebijakan perberasan di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan karena 

kedudukan beras bukan hanya sebagai bahan pangan pokok saja, tetapi juga 

mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis 

mencoba mengemukakan permasalahan utama yaitu “Bagaimana Kebijakan 

Pangan Yang diterapkan Pada Masa Orde Baru?”. 

Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan 

permasalahan  ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

1. Bagaimana kondisi perberasan Indonesia pada awal pemerintahan Orde 

Baru? 

2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru di sektor 

pertanian sehingga berhasil mencapai swasembada pangan, khususnya 

beras pada tahun 1984? 

3. Mengapa setelah tahun 1984 swasembada beras tidak bisa kembali dicapai 

oleh pemerintah Orde Baru sehingga Indonesia harus kembali menjadi 

negara pengimpor beras? 

4. Bagaimana kaitan antara politik beras yang diterapkan pada masa Orde 

Baru dengan keberadaan BULOG/DOLOG? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas pada point 

sebelumnya, maka tujuan dari penulisan proposal ini adalah: 

a. Mendeskripsikan kondisi pangan pada awal pemerintahan Orde Baru 

b. Mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru 

untuk mencapai swasembada beras  

c. Menganalisis faktor penyebab mengapa swasembada pangan yang 

pernah diraih Indonesia pada tahun 1984 tidak pernah terulang 

kembali. 

d. Menganalisis keterkaitan antara politik beras yang diterapkan pada 

masa Orde Baru dengan keberadaan BULOG/DOLOG 

 

D. Metodologi Penelitian dan Teknik Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Untuk mengarahkan peneletian ini perlu didukung oleh metodologi sejarah 

yang merupakan suatu metode yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah. 

Dalam hal ini memang kita harus membedakan antara metode dan metodologi 

karena kedua hal ini berkaitan dengan ilmu sejarah. Metode sejarah adalah 

“bagaimana mengetahui sejarah”, sedangkan metodologi ialah “mengetahui 

bagaimana mengetahui sejarah” (Sjamsuddin, 2007:14).  

Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian sejarah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismaun (2005:48-50) 

yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.  

1. Heuristik   

Heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber yang dianggap sesuai 

dengan topik  yang dipilih. Pada tahap ini, penulis berusaha mengumpulkan 

sumber sebayak-banyaknya yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang 

sedang dikaji. Cara yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber 

yang berupa buku, jurnal, website, dokumen, juga artikel-artikel yang berkaitan 
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dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam rangka pencarian 

sumber, penulis mencoba mengunjungi berbagai Perpustakaan seperti 

Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Universitas 

Indonesia, perpustakaan Institut Pertanian Bogor, dan perpustakaan lainnya. 

Pencarian buku-buku pun peneliti lakukan di Toko-toko Buku seperti Toko buku 

Palasari Bandung, Toko Buku di Jalan Dewi Sartika, Toko buku Gramedia dan 

beberapa pameran buku yang diadakan di Bandung. Selain itu, penulis pun 

melakukan kegiatan mencari dokumen-dokumen atau referensi-referensi lainnya 

yang berhubungan dengan Kebijakan Pangan pada Masa Orde Baru. 

2. Kritik dan Analisis Sumber 

Setelah kegiatan pencarian dan penemuan sumber-sumber berhasil 

dilakukan, tahap kedua yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan penilaian 

dan mengkritisi sumber-sumber yang telah ditemukan tersebut baik dari buku, 

artikel, Browsing internet, sumber tertulis, arsip dan hasil dari penelitian serta 

sumber lainnya yang relevan. Kritik sumber merupakan salah satu langkah dalam 

penelitian sejarah yang berisi penilaian sumber-sumber yang diperoleh. Pada 

langkah ini penulis akan menyaring informasi ataupun data yang diperoleh guna 

mendapatkan hasil penelitian yang baik, relevan dan valid.  

Kaitannya dengan penelitian skripsi ini, setelah penulis menemukan 

berbagai sumber yang berhubungan dengan Kebijakan Pangan pada Masa Orde 

Baru, penulis mencoba menyaring informasi-informasi tersebut dan hanya data-

data yang relevan dan valid saja yang menjadi fakta pilihan penulis sebagai 

sumber dalam penelitian ini. Sehingga tidak semua sumber atau data dapat 

menjadi bahan rujukan penulis.  

3. Interpretasi 

 Interpretasi merupakan langkah selanjutnya setelah dilakukan kritik dan 

analisis sumber. Interpretasi adalah kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang sudah 

diperoleh penulis melalui cara mengolah fakta yang telah dikritisi dengan merujuk 
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beberapa referensi yang mendukung kajian penulis. Didalam penelitian ini, tahap 

interpretasi dilakukan oleh penulis dengan membuat penafsiran-penafsiran 

terhadap sumber-sumber atau fakta-fakta dan menganalisisnya secara objektif, 

fakta-fakta sejarah tersebut dikupas secara ilmiah dan kritis sehingga 

mendapatkan analisis-analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.  

4. Historiografi 

Menurut Sjamsuddin (2007:156), historiografi adalah suatu sintesis dari 

seluruh hasil penelitian atau penemuan berupa suatu penelitian yang utuh. 

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam prosedur penelitian sejarah. Pada 

tahap ini, penulis menyajikan hasil temuannya dengan cara menyusun dalam 

bentuk tulisan yang menggunakan gaya dan tata bahasa sederhana serta penelitian 

yang baik dan benar. Tulisan tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul “POLITIK BERAS DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU 1969-

1998: Dari Subistensi Swasembada Pangan Hingga Ketergantungan Impor” 

2. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji dan 

menganalisis permasalahan yang diangkat adalah dengan studi literatur, yakni 

teknik mengumpulkan sember baik itu berasal dari sumber buku, internet, maupun 

sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fokus kajian yang diteliti. 

Selain menggunakan teknik studi literature, penulis juga menggunakan teknik 

berupa studi dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, agenda dan sebagainya.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperkaya penulisan Sejarah Indonesia pada umumnya dan Sejarah 

Orde Baru pada khususnya. 

b. Memberikan kontribusi dalam penelitian sejarah mengenai kebijakan 

pangan yang pernah diambil oleh pemerintahan Orde Baru 

c. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang lebih luas dan mendalam. 
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F. Struktur Organisasi Skripsi  

Struktur organisasi dalam penulisan skirpsi yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah yang 

menguraikan mengenai urgensi dan keresahan penulis terhadap penelitian yang 

akan dikaji. Untuk memperinci dan mengarahkan permasalahan agar tidak 

melebar maka dicantumkan perumusan masalah. Pada bagian akhir dari bab ini 

akan dimuat tentang metode dan teknik penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, juga sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka dan pedoman 

penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini dipaparkan mengenai sumber-sumber 

buku, website, dokumen, dan artikel-artikel yang digunakan sebagai referensi 

yang dianggap sesuai. Dijelaskan pula tentang penelitian terdahulu mengenai 

Kebijakan Pangan pada Masa Orde Baru 

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menguraikan mengenai serangkaian 

kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna 

mendapatkan sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh 

penulis. Diantaranya heuristik yaitu proses pengumpulan data-data yang 

dibutuhkan dalam penulisan ini. Setelah heuristik, maka langkah selanjutnya 

adalah kritik, yaitu proses pengolahan data-data yang telah didapatkan dari 

langkah heuristik sehingga data yang diperoleh adalah data yang reliabel dan 

otentik. Interpretasi adalah langkah selanjutnya setelah kritik dilakukan, yaitu 

penafsiran sejarawan terhadap data-data yang telah disaring. Selanjutnya tahap 

akhir adalah historiografi, yaitu penyajian penelitian dalam bentuk tulisan yang 

enak untuk dibaca dan dinikmati.  

 Bab IV Pembahasan, pada bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai 

kondisi pangan Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru, strategi yang 

diambil oleh pemerintahan Orde Baru untuk mencapai swasembada pangan, 

khususnya swasembada beras, faktor-faktor yang menyebabkan swasembada 
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beras tidak bisa terulang kembali, serta keterkaitan antara politik beras yang 

diterapkan pada masa Orde Baru dengan keberadaan BULOG/DOLOG. 

 Bab V Kesimpulan, dalam Bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan 

sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan serta berbagai inti dari pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya dan menguraikan hasil temuan penulis tentang 

permasalahan yang dikaji pada penelitian skripsi ini. 
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