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ABSTRAK 

Kebijakan tarif impor daging sapi akan mempengaruhi peternak sebagai 
produsen, konsumen daging sapi, dan penerimaan pemerintah. Hasil kajian paper 
ini  menunjukkan bahwa tarif impor akan meningkatkan harga daging sapi 
domestik, produsen menjadi lebih sejahtera (surplus produsen meningkat) 
sedangkan konsumen menjadi kurang sejahtera (surplus konsumen menurun).  
Pemerintah memperoleh penerimaan (goverment revenue) dari pajak impor.   
Agenda AFTA untuk menurunkan tarif impor daging sapi akan mendorong 
penurunan harga daging sapi di tingkat konsumen. Indonesia siap menghadapi 
AFTA melalui dukungan semua pihak yang terkait, yaitu produsen, konsumen, 
dan pemerintah.   

 

ABSTRACT 
 

Import tariff policy of beef affects domestic producers, consumers and 
government revenue.  This paper shows that import tariff increases beef price at 
domestic level, in which producer will be better off, while consumer will be worse 
off, and government gains revenue.  AFTA agenda to decrease import tariff of 
beef will decrease the consumer price.  In this regard Indonesia should take 
measures to enhance domestic beef production.  
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang dan Masalah 
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Konsumsi daging sapi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita 

serta perubahan pola konsumsi dan selera masyarakat.  Menurut Erwanto (2004), 

pasar daging sapi terbesar di Indonesia adalah DKI Jakarta.  Jumlah permintaan 

sapi untuk DKI Jakarta pada saat ini sekitar 300.000 ekor sapi per tahun.  

Permintaan ini dari tahun ke tahun terus tumbuh dengan pesat seiring dengan 

semakin meningkatnya penghasilan masyarakat.  Selain itu, meningkatnya 

wisatawan manca negara, penghuni hotel berbintang dan pengunjung setia 

restoran bergengsi, menciptakan permintaan daging sapi berkualitas tinggi.  

Fenomena ini tercermin jelas dari semakin banyaknya meat shops dan toko 

swalayan yang menjajakan daging sapi berkualitas tinggi.  Data dari Direktorat 

Jenderal Peternakan (2002), menunjukkan bahwa selama periode 1993--2001, 

rata-rata laju peningkatan konsumsi daging sapi sebesar 7,36% per tahun atau 

1,762 kg/kapita/tahun.  Kebutuhan akan konsumsi daging sapi tersebut sebagian 

besar dipenuhi dari produksi dalam negeri dan sisanya diperoleh dari impor.   

Impor daging sapi didorong oleh adanya tuntutan konsumen terhadap 

kualitas daging dan harga daging impor yang relatif lebih murah dibandingkan 

dengan harga daging sapi domestik. Impor daging sapi tersebut akan berdampak 

pada menurunnya daya saing produk daging sapi dari peternak dalam negeri.  

Dampak lebih lanjut dari keadaan ini adalah menurunnya tingkat kesejahteraan 

peternak sapi, dimana terdapat 90% peternak sapi merupakan usaha peternakan 

rakyat.  Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah melakukan upaya-upaya 

sistematis yang dapat menahan tekanan produk daging sapi impor.  Upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan dalam bentuk paket-paket kebijakan.  

Salah satu paket kebijakan yang ditujukan untuk menahan laju impor daging sapi 

adalah dengan diberlakukannya pengenaan tarif impor.   

Pada tahun 1989, anggota APEC sepakat untuk menurunkan tarif impor 

dan mengurangi hambatan non tarif secara unilateral dan sampai tahun 1996 rata-

rata tarif yang telah diturunkan sudah mendekati separuhnya yaitu dari 15% 

menjadi 9%.  Pada saat ini tiga negara mempunyai tarif rata-rata mendekati 0%, 

14 negara berada di bawah 15% dan sebagian besar lainnya sudah lebih kecil dari 

10%.  Berdasarkan kesepakatan AFTA, kebijakan pengenaan tarif impor di masa 
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mendatang akan diturunkan hingga mencapai 5%.  Sementara itu, Indonesia 

melakukan penjadwalan penurunan tarif sampai tahun 2003 pada hampir semua 

pos tarif dengan tarif tertinggi sampai pada 5% dan 10%.  Hal ini sejalan dengan 

kesepakatan akan adanya era perdagangan bebas (free trade) yang akan 

menghilangkan rintangan-rintangan perdagangan, baik berupa tarif maupun non 

tarif. 

Perdagangan bebas menuntut agar produk yang dihasilkan mampu 

bersaing, baik dari aspek kualitas maupun harga produk yang dipasarkan.  Pada 

sisi lain dengan semakin banyaknya pilihan konsumen, maka produk yang akan 

“diterima” oleh pasar adalah produk yang berkualitas dan dengan harga yang 

bersaing.  Dengan demikian perusahaan dituntut harus mampu berproduksi dalam 

skala yang efisien dengan mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang ada.  Era 

globalisasi perdagangan bebas dan perubahan pola konsumsi akan mengakibatkan 

makin kuatnya tekanan daging impor terhadap daging produksi dalam negeri.  

Jika tidak ada upaya khusus, maka pada suatu saat Indonesia akan menjadi 

pasaran produk peternakan bagi negara-negara produsen utama.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diformulasikan 

adalah bagaimana dampak pengenaan tarif impor terhadap kesejahteraan peternak 

sebagai produsen dan konsumen daging sapi serta penerimaan pemerintah. 

11..22..    TTuujjuuaann  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka secara umum tujuan 

kajian dalam paper ini adalah untuk memahami penggunaan konsep pengukuran 

kesejahteraan masyarakat dalam menilai suatu kebijakan.  Secara khusus, tujuan 

dari kajian dalam paper ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan 

pengenaan tarif impor daging sapi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya 

bagi peternak sebagai produsen dan konsumen daging sapi serta penerimaan 

pemerintah dengan menggunakan konsep surplus konsumen (consumer’s surplus) 

dan surplus produsen (producer’s surplus). 

IIII..    KKEERRAANNGGKKAA    TTEEOORRIITTIISS  

22..11..    UUkkuurraann  KKeesseejjaahhtteerraaaann  
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 Just, Hueth dan Schmitz (1982) menyatakan bahwa perubahan harga 

komoditi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan produsen dan konsumen 

komoditi yang bersangkutan.  Pengaruh tersebut dapat diukur dari besarnya 

surplus produsen dan konsumen.  Surplus produsen adalah area di atas kurva 

penawaran dan di bawah garis harga pada pasar bersaing, sedangkan surplus 

konsumen adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga.  

Keseimbangan antara penawaran dan permintaan pada pasar daging sapi 

menggambarkan distribusi kesejahteraan antara produsen dan konsumen daging 

sapi, yang diukur dari besarnya surplus yang diterima produsen dan konsumen 

daging sapi.  Besarnya surplus produsen dan konsumen daging sapi diukur 

berdasarkan asumsi bahwa marginal utilitas uang (marginal utility of money) sama 

bagi setiap individu. 

Pembentukan harga akibat adanya perdagangan internasional daging sapi 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara yang 

melakukan perdagangan tersebut.  Setiap kebijakan yang merintangi perdagangan 

antar negara akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

 Secara sederhana, untuk menganalisis dampak penerapan tarif impor 

terhadap kesejahteraan masyarakat, dapat digunakan pendekatan analisis 

komparatif statik.  Menurut Salvatore (1995), Markusen dan Melvin (1995) dalam 

Malian dan Saptana (2002), terdapat empat implikasi yang akan terjadi dari 

pemberlakuan tarif impor, yaitu (a) dampak terhadap produsen berupa terjadinya 

tambahan surplus produsen, (b) dampak terhadap konsumen berupa berkurangnya 

surplus konsumen, (c) penerimaan pemerintah berupa adanya pemasukan yang 

akan diterima dari pemberlakuan tarif impor, dan (d) terhadap masyarakat berupa 

suatu kerugian yang harus ditanggung oleh perekonomian akibat pengalihan 

sebagian sumberdaya domestik untuk beternak sapi, dibandingkan dengan kondisi 

yang lebih efisien apabila melakukan impor.  

Untuk mengetahui pengaruh dari berbagai kebijakan pemerintah terhadap 

kesejahteraan masyarakat, maka sangatlah penting untuk memahami pengertian 

tentang konsep surplus konsumen (consumer’s surplus)  dan surplus produsen 

(producer’s surplus).  Apabila perubahan ekonomi yang dihasilkan dari dampak 
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kebijakan pemerintah merupakan perubahan marjinal, maka harga dan biaya 

marjinal akan sangat akurat (tepat) mencerminkan keuntungan (gains) dan 

kerugian (losses).  Akan tetapi, banyak perubahan dalam ekonomi bukan 

merupakan perubahan yang marjinal atau perubahan dalam alokasi sumberdaya 

yang memiliki efek non marjinal.  Dalam perubahan yang non marjinal, harga-

harga pasar tidak akan memberikan informasi lengkap yang dibutuhkan untuk 

pengambilan keputusan yang efisien. 

22..11..11..    SSuurrpplluuss  KKoonnssuummeenn  

Menurut konsep Marshall, surplus konsumen didefinisikan sebagai 

perbedaan antara jumlah uang yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen 

dengan jumlah uang yang bersedia dibayarkan daripada ia tidak memiliki barang 

tersebut.  Surplus konsumen dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
      P 
           A                S 
 
           
         B 

    P*      
       
                      D 
  
                      C  
                     0                 Q*                  Q 
 
Gambar 1.  Surplus Konsumen dan Surplus Produsen 
 

  

 

Pada Gambar 1, surplus konsumen (CS) digambarkan dengan area yang terletak di 

bawah kurva permintaan dan di atas garis P*B yang menunjukkan harga 

keseimbangan.  Dalam hal ini, surplus konsumen menunjukkan keuntungan yang 

diperoleh konsumen karena membeli seluruh unit yang diinginkan dengan harga 

berlaku P*, meskipun mereka bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi.  

Surplus konsumen merupakan perbedaan antara jumlah uang yang bersedia 

CS 

PS 
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dibayarkan untuk jumlah Q* (ditunjukkan oleh trapesium OABQ*) dan jumlah 

yang sebenarnya dibayarkan (segi empat OP*BQ*). 

22..11..22..    SSuurrpplluuss  PPrroodduusseenn  

Surplus produsen didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh 

produsen karena ia menerima harga sebesar P* untuk semua unit yang terjual 

meskipun mungkin bersedia menawarkan jumlah unit yang lebih sedikit dengan 

harga-harga yang lebih rendah.  Pada Gambar 1, surplus produsen ditunjukkan 

oleh daerah yang terletak di atas kurva penawaran dan di bawah harga 

keseimbangan P* atau area CP*B.   

Surplus produsen disebut pula sebagai sewa ekonomi (economic rent), jika 

diasumsikan bahwa biaya tetap (fixed cost) tidak diperhitungkan.  Istilah sewa 

disini amat berlainan dengan pengertian umum atau pengertian sehari-hari, 

dimana sewa diartikan sebagai bayaran yang diberikan kepada pemilik barang atas 

penggunaan barang-barang (seperti tanah, rumah, dan lain-lain).  Sewa ekonomi 

dalam ilmu ekonomi menunjukkan biaya alternatif atau biaya oppor-tunitas 

(opportunity cost). 

Dengan demikian untuk mengukur tingkat kesejahteraan total dalam 

masyarakat diperoleh dari penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus 

produsen. 

22..22..    KKrriitteerriiaa  uunnttuukk  MMeenngguukkuurr  PPeerruubbaahhaann  KKeesseejjaahhtteerraaaann  

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa berbagai ukuran dalam 

mengukur kesejahteraan masyarakat seperti surplus konsumen, surplus produsen, 

dan surplus ekonomi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari berbagai 

kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.  Pada bagian ini akan 

dibahas bagaimana mengukur perubahan kesejahteraan berdasarkan beberapa 

kriteria.  Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah berdasarkan ekonomi 

kesejahteraan yang bertujuan untuk memperbandingkan tingkat kese-jahteraan 

masyarakat.  Kriteria tersebut adalah kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, dan 

kriteria Scitovsky. 
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22..22..11..    KKrriitteerriiaa  PPaarreettoo  

Kriteria Pareto menyatakan bahwa sesuatu perubahan dianggap sebagai 

perubahan yang membawa kebaikan, jika perubahan tersebut mengakibatkan 

beberapa orang menjadi lebih baik namun tak seorangpun menjadi lebih buruk.  

Pada prakteknya penggunaan kriteria pareto sangat terbatas untuk diterapkan 

karena mempunyai kelemahan yang mendasar.  Misalnya kriteria Pareto tidak 

berlaku pada kasus suatu perubahan yang menguntungkan beberapa orang, namun 

juga merugikan orang lain.  Walaupun besarnya keuntungan adalah lebih besar 

jika dibandingkan dengan besar kerugian, menurut Pareto perubahan tersebut 

bukanlah suatu perbaikan.  Dengan demikian kriteria Pareto tidak dapat 

menentukan mana yang lebih baik.  Untuk menyatakan hal tersebut, kriteria 

Kaldor-Hiks dapat dipergunakan. 

22..22..22..    KKrriitteerriiaa  KKaallddoorr--HHiicckkss  

Kriteria Kaldor-Hicks menyatakan bahwa suatu perubahan merupakan 

suatu perbaikan jika pelaku ekonomi (agen ekonomi) yang beruntung dari adanya 

perubahan dapat membayar ganti rugi kepada pelaku ekonomi (agen ekonomi) 

yang menderita kerugian dan besarnya keuntungan yang diperoleh adalah lebih 

besar dari ganti rugi yang dibayarkan.  

Menurut Kaldor-Hicks, perubahan ke arah perbaikan menunjukkan bahwa 

berbagai kombinasi utilitas antara pelaku ekonomi A dan B yang terdapat pada 

kurva kemungkinan utilitas dapat diperoleh dengan jalan pendistribusian kembali 

(redistribusi) pendapatan dalam perekonomian dengan menggunakan pajak 

sekaligus (lumpsum tax) atau subsidi.  Dengan demikian menurut Kaldor-Hicks, 

pada kenyataannya ganti rugi tidak perlu dibayarkan.  Selain itu, suatu perubahan 

dapat dikatakan sebagai kemajuan, jika pelaku ekonomi yang akan dirugikan dari 

perubahan tersebut harus mau menerima ganti rugi dari pelaku ekonomi yang 

diuntungkan, sehingga calon penerima kerugian tidak dapat menyuap kepada 

calon penerima keuntungan agar perubahan tidak dapat ter-jadi. 

22..22..33..    KKrriitteerriiaa  GGaannddaa  SScciittoovvsskkyy  
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Menurut Scitovsky, kriteria Kaldor-Hicks menunjukkan adanya kelemahan 

karena pada kurva kemungkinan utilitas yaitu utilitas pelaku ekonomi A (U1U1) 

dan utilitas pelaku ekonomi B (U2U2) bahwa perubahan dari suatu aktivitas (E) ke 

aktivitas yang lain (A) merupakan perbaikan karena penambahan utilitas pada 

aktivitas yang lain (B) melebihi pengurangan utilitas aktivitas A.  Karena aktivitas 

B > A, sedangkan aktivitas B mempunyai kedudukan yang sama dengan aktivitas 

E (dalam hal ini terletak pada kurva kemungkinan utilitas yang sama, U1U1).  

Dengan demikian, perubahan kembali dari utilitas aktivitas ekonomi (A) ke 

utilitas aktivitas ekonomi (E) merupakan perbaikan juga.  Hal inilah yang 

merupakan kelemahan kriteria Kaldor-Hikcs. 

Scitovsky menutupi beberapa kelemahan dari kriteria Kaldor-Hicks 

dengan mengusulkan uji ganda yang lebih ketat, yaitu: (a) gunakan kriteria 

Kaldor-Hicks untuk menentukan apakah perubahan dari titik asal ke titik baru 

merupakan suatu perbaikan, dan (b) gunakan kriteria Kaldor-Hicks untuk 

menentukan apakah perubahan kembali dari titik baru ke titik lama bukan 

merupakan perbaikan pula. 

Berbagai kriteria di atas memiliki keunggulan dan kelemahan masing-

masing.  Kritik yang cukup tajam terhadap kriteria Kaldor-Hicks dari pakar-pakar 

ekonomi karena pada kenyataannya ganti rugi tidak perlu dibayarkan kepada 

penerima kerugian.  Ganti rugi pada kriteria Kaldor-Hicks adalah ganti rugi yang 

potensial bukan ganti rugi aktual.  Tanpa pembayaran ganti rugi yang aktual kita 

perlu menggunakan pertimbangan nilai (value judgement) untuk menyatakan 

bahwa secara keseluruhan masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya 

perubahan. 

 Baumol mengkritik kedua kriteria Kaldor-Hicks dan Scitovsky karena 

mereka menggunakan nilai uang sebagai ukuran besarnya utilitas.  Padahal uang 

mempunyai nilai yang relatif tergantung atas kekayaan yang dimiliki oleh 

seseorang. Berdasarkan konsep Boumol tersebut, maka Bergson telah 

memperkenalkan kriteria yang lain, yaitu fungsi kesejahteraan sosial (social 

welfare function).  Bergson menyatakan bahwa penilaian tentang perubahan hanya 

dapat dilakukan jika masyarakat mempunyai fungsi kesejahteraan sosial yang 
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menyatakan bagaimana kebijakan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan 

tiap-tiap anggotanya. 

  

IIIIII..    PPAASSAARR  DDAAGGIINNGG  SSAAPPII  DDII  IINNDDOONNEESSIIAA  

33..11..    PPoollaa  PPeemmaassaarraann  DDaaggiinngg  SSaappii  ddii  IInnddoonneessiiaa  

 Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di Indonesia, menunjukkan bahwa 

pola umum sistem pemasaran ternak dan daging sapi tidak terlepas dari suatu 

rangkaian pemasaran sejak dari peternak hingga ke konsumen.  Berdasarkan hasil 

penelitian Ilham (1998), menunjukkan bahwa pada berbagai daerah sentra 

produsen sapi dan daerah konsumen daging sapi terdapat empat pola utama 

pemasaran daging sapi.  Dua pola ekstrim yaitu di daerah sentra produsen utama 

dan daerah sentra konsumen utama, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 dan 

Gambar 3.  Pola pemasaran daging sapi ternyata dipengaruhi oleh pola yang 

terjadi di pasar produsen.  Penjualan daging sapi ke konsumen banyak dilakukan 

oleh pengecer, baik dalam hal pelakunya maupun omset penjualannya (Gambar 

2). 

 
 
 
 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.  Pemasaran Ternak dan Daging Sapi di Daerah Sentra Produsen di 

Indonesia  
Sumber:  Ilham (1998) 
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 Di daerah konsumen seperti dapat dilihat pada Gambar 3, kegiatan 

perdagangan ternak sapi tidak banyak melibatkan pedagang.  Khusus untuk sentra 

konsumen utama DKI Jakarta, pedagang ternak yang terlibat hanya pedagang sapi 

antar propinsi.  Namun sejak dari distributor/wholesaler barulah melibatkan 

banyak lapisan pedagang dalam kegiatan pemasaran daging yaitu pengecer pasar 

tradisional (wet market), meat shop, super market, depo daging, dan pedagang 

keliling.  Untuk Propinsi Jawa Barat yang juga merupakan daerah sentra 

konsumen utama, pola pemasaran daging sapi tidak jauh berbeda dengan DKI 

Jakarta, namun di daerah ini masih melibatkan pedagang ternak setempat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.  Pola Pemasaran Ternak dan Daging Sapi di Daerah Sentra Konsumen 

Utama di Indonesia  
Sumber:  Ilham (1998) 
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33..22..    PPeennaawwaarraann  EEkkssppoorr  ddaann  PPeerrmmiinnttaaaann  IImmppoorr    

Tidak semua negara produsen daging sapi merupakan eksportir daging 

dunia, sebaliknya eksportir daging terbesar dunia belum tentu merupakan 

produsen utama daging sapi dunia.  Beberapa negara eksportir daging terbesar 

adalah Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Irlandia, 

Inggris, Brazil, Belanda, Cina, dan Kanada.  Beberapa negara eksportir daging 

yang juga merupakan negara importir, contohnya Amerika Serikat, Perancis, 

Inggris, Jerman dan Belanda.  Sedangkan beberapa importir utama daging dunia 

adalah Jepang, Italia, Rusia, Saudi Arabia, dan Spanyol.  Walaupun sebagai 

negara net importir daging, posisi Indonesia dalam perdagangan ekspor dan impor 

daging merupakan negara kecil. 

Impor daging sapi dari luar negeri atau ekspor ke luar negeri, 

dimungkinkan dalam sistem ekonomi terbuka.  Impor dapat terjadi bila harga di 

pasar domestik lebih mahal dari pasar dunia.  Sedangkan ekspor ke pasar dunia 

terjadi jika harga di pasar domestik sebelum perdagangan lebih murah daripada 

harga di pasar internasional.  Bagaimana terjadinya perdagangan antara negara 

pengimpor dan negara pengekspor dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
 P                                     P                                          P      DB             SB   
                                                                                 PB                        EB 
 
    DA               SA    PW                    EW                SX 
 
                EA  
PA 
                                                                               DM 
 
 
                                     Q                                      Q                                         Q         
0    QA

1  QA
0  QA

2            0               QW                     0       QB
1  QB

0   QB
2 

 
Gambar 4. Mekanisme Penawaran dan permintaan Daging Sapi Antar Negara 

Eksportir dan Importir di Pasar Dunia 
 
Apabila tanpa perdagangan, harga daging sapi di negara eksportir sebesar 

PA dan di negara importir sebesar PB.  Jika di negara eksportir harga di atas PA, 

produsen akan memproduksi lebih besar dari OQA0 yang selama ini diminta oleh 
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konsumen.  Dengan demikian, fungsi penawaran SA di atas keseimbangan EA 

mencerminkan excess supply di negara eksportir.  Dengan cara yang sama di 

negara importir, bila harga di bawah PB, konsumen akan meminta lebih banyak 

dari OQB0.  Dengan demikian, fungsi permintaan di bawah keseimbangan EB 

mencerminkan excess demand di negara importir. 

 Apabila terjadi perdagangan antar kedua negara, dengan asumsi biaya 

transport sama denga nol, maka kurva penawaran dan permintaan di pasar dunia 

tidak lain merupakan kurva excess supply dan excess demand kedua negara, 

dimana keseimbangan terjadi pada titik EW (jumlah impor = jumlah ekspor).  

Menurut Hasyim (1994), jumlah impor sangat dipengaruhi oleh harga impor, 

pendapatan, dan kebijakan pemerintah negara pengekspor. 

33..33..    PPaassaarr  DDaaggiinngg  SSaappii  ddii  IInnddoonneessiiaa  

 Untuk mencukupi permintaan daging sapi domestik, sebagian besar masih 

dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri yang sebagian besar diusahakan oleh 

usaha peternakan rakyat.  Impor daging sifatnya untuk mengisi segmen pasar 

tertentu, khususnya hotel, restoran, dan super market.  Namun dari tahun ke tahun 

kecenderungannya terus meningkat, bahkan sudah merambah ke segmen pasar 

tradisional. 

 Produksi daging sapi pada pasar domestik digambarkan dengan kurva 

penawaran domestik (SD) dan konsumsi daging sapi digambarkan oleh kurva 

permintaan domestik (DD).  Pada pasar daging sapi dunia, posisi Indonesia 

sebagai small country, dengan pangsa yang kecil dari impor daging sapi dunia 

sehingga tidak memiliki pengaruh yang berarti.  Artinya naik turunnya permintaan 

daging sapi Indonesia tidak akan mempengaruhi harga daging sapi dunia, dengan 

kata lain Indonesia bertindak sebagai price taker.  Oleh karena itu, kurva 

penawaran impor daging sapi yang dihadapi oleh Indonesia adalah elastis 

sempurna dengan tingkat harga PW.  Bila Indonesia tidak mengimpor daging sapi, 

maka tingkat harga daging sapi domestik yang terjadi adalah pada PD0, yang lebih 

tinggi dari harga dunia.  
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 Pada tingkat harga di pasar dunia PW, Indonesia mengimpor daging sapi 

sebesar Q2Q1 atau sebesar OQM1.  Apabila terjadi perbaikan teknologi yang 

meningkatkan produktivitas dan dibarengi peningkatan jumlah pengusahaan sapi, 

maka akan terjadi pergeseran kurva penawaran ke kanan (SD0 ke SD1).  

Kemudian, apabila terjadi peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan 

masyarakat, maka akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke atas (DD0 

ke DD1).  Jika  pertambahan produksi lebih kecil dari pada pertambahan 

konsumsi, maka kelebihan permintaan akan semakin besar. Dampak per-ubahan 

ini menyebabkan impor daging sapi menjadi lebih besar yaitu Q4Q5 atau OQM2 

dengan kurva permintaan impor DM2.  Kurva permintaan bergeser ke kanan dari 

DM1 menjadi DM2 yang menunjukkan bahwa impor daging sapi Indonesia dari 

tahun ke tahun semakin besar.  Keadaan ini lebih jelas dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5.  Pasar Daging Sapi di Indonesia 

3.4. KKeebbiijjaakkaann  PPeemmeerriinnttaahh  MMeennggeennaaii  IImmppoorr  DDaaggiinngg  SSaappii  

 Untuk mendukung keberhasilan pembangunan peternakan yang tetap 

bertumpu pada asas pemerataan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi diperlukan 

pengaturan dalam bentuk kebijakan pemerintah.  Secara umum paket kebijakan 

tersebut dapat dikelompiokkan dalam tiga bidang, yakni investasi, tataniaga, dan 

kebijakan tarif impor. 
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 Kebijakan investasi menurut UU No. 6/1967 tanggal 8 Juli 1967 dan PP 

No. 16/1977 menekankan pada usaha peternakan dipilah dalam bentuk usaha 

peternakan rakyat dan perusahaan yang memiliki ijin usaha dengan per-syaratan 

yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI.  Pola kerjasama dikem-bangkan 

melalui bentuk inti-plasma sebagai industri peternakan rakyat (Imple-mentasi SK. 

Mentan No. 362/1990 tanggal 26 Mei 1990). 

 Kebijakan yang cukup berpengaruh terhadap pasar daging sapi domestik 

adalah ditetapkannya kebijakan tarif impor.  Perdagangan luar negeri daging sapi 

berupa kegiatan ekspor-impor.  Kegiatan ekspor daging sapi pernah dilakukan 

tetapi sifatnya hanya insidental.  Kebijakan pengenaan bea masuk berupa tarif 

impor pada komoditas daging sapi bertujuan untuk melindungi produsen 

domestik. 

 Namun demikian, untuk merangsang perkembangan investasi dalam usaha 

industri peternakan sapi potong yang menggunakan sapi impor, maka sejalan 

dengan maksud SK. Mentan No. 362/1990, dikeluarkan kebijakan oleh Menteri 

Keuangan No. 522/1991 (salah satu butir PAKJUN 1991), yang berisikan antara 

lain tentang penurunan tarif impor sapi bakalan dari 15% menjadi 0%.  Inpres No. 

B-089/Setbang/2/1994 tanggal 19 Pebruasi 1994 berisi tentang pengaturan 

penataan segmentasi pasar daging dan jerohan.  SK. Dirjen Peternakan yang 

berkaitan dengan perijinan impor sapi bakalan mensyaratkan minimal 10% dari 

sapi bakalan yang diimpor dikerjasamakan dengan peternak sebagai plasma.  

 Sementara untuk komoditas daging sapi pernah dikenakan tarif impor 

sampai sebesar 30%.  Tarif ini telah diturunkan secara bertahap.  Pada tahun 1990 

tarif impor daging sapi sebesar 30%, tahun 1995 turun menjadi 25%, dan tahun 

1997 turun menjadi 20%.  Berdasarkan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan 

untuk periode 1 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 2003 (kesepakatan 

AFTA), tarif impor daging sapi akan diturunkan menjadi 5%. 

Dari tinjauan ekonomis, pemberlakuan tarif impor merugikan perekonomian 

secara keseluruhan.  Kelompok produsen diuntungkan tetapi kelompok konsumen, 

yang merupakan sebagian besar masyarakat, dirugikan karena harus membayar 

suatu produk dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika impor tidak 
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dibatasi.  Beberapa argumen untuk melakukan pembatasan atau pelarangan impor 

antara lain: (1) melindungi produsen dalam negeri dari persaingan yang tidak 

jujur, misalnya praktek dumping, (2) melindungi industri yang baru muncul 

(infant industry), (3) tujuan tertentu yang terkait dengan ke-pentingan dan 

keamanan nasional, (4) memperbaiki neraca perdagangan, dan (5) redistribusi 

pendapatan. 

 
IIVV..    MMEETTOODDEE    AANNAALLIISSIISS    DDAANN  SSIIMMUULLAASSII  KKEEBBIIJJAAKKAANN  

44..11..    MMeettooddee    AAnnaalliissiiss  

 Metode analisis dampak kebijakan pengenaan tarif impor terhadap 

kesejahteraan masyarakat menggunakan model Classical Welfare Analisys 

(CWA) dengan pendekatan analisis penawaran dan permintaan pasar seperti 

disajikan pada Gambar 6.  Pasar daging sapi domestik terbentuk melalui interaksi 

antara kurva penawaran (S) dan kurva permintaan (D).  Dengan asumsi bahwa 

Indonesia adalah negara kecil dalam perdagangan daging sapi dunia, maka jika 

tidak ada kebijakan proteksi apapun mengakibatkan harga daging sapi dunia 

(PCIF = Pw) menjadi harga yang berlaku di pasar domestik (Pd).  Pada tingkat 

harga Pw tersebut kuantitas daging sapi yang diminta sebesar 0Qdo, yang di-

penuhi oleh produksi domestik sebesar 0Qso, dan impor sebesar 0Qdo–0Qso.  

Pada tingkat harga seperti ini, surplus konsumen dicerminkan oleh bidang (a + b), 

sementara itu surplus produsen sebesar bidang c. 
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Gambar 6. Analisis Komparatif Statik dari Dampak Pemberlakuan Tarif Impor 

Daging Sapi terhadap Kesejahteraan Masyarakat  
 
 Kebijakan tarif diberlakukan sebesar t%, maka harga daging sapi domestik 

menjadi sebesar Pt (PCIF + t).  Dampak dari kebijakan tersebut adalah kuantitas 

yang diminta akan turun menjadi 0Qd1, yang dipenuhi dari produksi domestik 

sebesar 0Qs1 (bertambah), dan impor sebesar 0Qd1–0Qs1 (menurun).  Dengan 

asumsi bahwa perbedaan harga tersebut merupakan refleksi dari pengenaan tarif, 

maka kenaikan harga ini akan menurunkan surplus konsumen sebesar bidang (f + 

g + h + i) dan meningkatkan surplus produsen sebesar bidang f.  Penerimaan 

pemerintah yang diperoleh dari pengenaan tarif sebesar bidang h.  Surplus 

konsumen dan surplus produsen tersebut mencerminkan kesejahteraan yang 

diperoleh konsumen dan produsen dari adanya perdagangan daging sapi yang 

terjadi di pasar domestik. 

 Dari pemberlakuan tarif diperoleh pula informasi bahwa berdasarkan atas 

perubahan surplus konsumen yang terjadi yaitu sebesar – (f + g + h + i), maka 

sebesar f ditransfer kepada produsen, dan sebesar h ditransfer kepada pemerintah.  

Sementara itu, g dan i hilang sebagai kerugian (inefisiensi masyarakat) dari 

kebijakan tarif yang diberlakukan (deadweight losses). 
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 Dampak pengenaan tarif impor pada Gambar 6 di atas, secara operasional 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

(a) Dampak terhadap konsumen adalah konsumen harus mentransfer sebagian 

kesejahteraannya akibat pengenaan tarif impor (consumer’s loss) sebesar 

bidang – (f + g + h + i).  Consumer’s loss (CS) dihitung dengan persamaan: 

CS = {(Opt1 – OPCIF)*OQd1} + {(OPt1 – OPCIF)*(OQd0 – OQd1)/2} 

dimana: 

(OQd0 – OQd1) = Ed*t*OQd0/OPCIF 

(Opt1 – OPCIF) = t*OPCIF 

(b) Dampak terhadap produsen adalah produsen menerima sebagian transfer dari 

konsumen sebesar f (produser’s gains).  Producer’s gains (PS) dihitung 

dengan persamaan: 

PS = {(Opt1 – OPCIF)*OQs0} + {(OPt1 – OPCIF)*(OQs1 – OQs0)/2} 

dimana: 

(OQs1 – OQs0) = Es * t * OQs1/OPt 
 
 
 
(c)  Dampak terhadap penerimaan pemerintah (government revenue) adalah 

sebesar h.   Government revenue (GR) dapat dihitung dengan rumus:  

 GR = (Opt1 – OPCIF) * (OQd1 – OQs1) 

(d) Dampak berupa inefisiensi akibat pengurangan konsumsi oleh konsumen 

(consumer’s dead weight loss, CDWL) adalah sebesar i, dapat dihitung 

dengan rumus:  

CDWL  =  - (OPt1 – OPCIF) * (OQd0 – OQd1)/2 

(e) Dampak berupa inefisiensi akibat masuknya produsen yang tidak efisien 

(producer’s dead weight loss, PDWL) adalah sebesar g, dapat dihitung 

dengan rumus:  

 PDWL = - (Opt1 – OPCIF) * (OQs1 – OQs0)/2 

4.2.  Asumsi dan SSiimmuullaassii  KKeebbiijjaakkaann 
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Berdasarkan model analisis di atas, maka untuk menyederhanakan 

perhitungan dampak kebijakan pengenaan tarif impor daging sapi terhadap 

kesejahteraan masyarakat digunakan asumsi sebagai berikut: 

1. Konsumsi dan produksi domestik menggunakan data dasar perkembangan 

produksi dan konsumsi tahun 1993—2002.  Konsumsi daging sapi 

diperkirakan sebesar 2.022,50 ribu ton dan jumlah produksi domestik sebesar 

1.800,20 ribu ton.  Dengan demikian, volume impor diperkirakan sebesar 

222,50 ribu ton.   

2. Elastisitas penawaran dan permintaan menggunakan angka dari hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusastra (1987) dan Ilham 

(1998), yaitu elastisitas permintaan berkisar pada - 0.17 s/d - 0.30, dan 

simulasi ke-bijakan untuk elastisitas permintaan ditetapkan pada εd = - 0.17.  

Sedang-kan elastisitas penawaran berkisar antara 0.267 s/d 0.58, dan 

elastisitas yang digunakan pada simulasi kebijakan adalah εs = 0.267. 

3. Elastisitas transmisi harga perdagangan besar ke peternak adalah Et = 1,00. 

4. Penentuan tarif impor pada simulasi kebijakan ini mengikuti agenda 

perdagangan bebas (AFTA) hingga tahun 2003, dengan perubahan tarif impor 

mulai 20% (kebijakan tahun 1997), berturut-turut diturunkan menjadi 15%, 

10%, 5%, dan 0%. 

5. Asumsi tingkat nilai tukar valuta asing yang digunakan pada simulasi 

kebijakan menggunakan angka US $ yang digunakan dalam perhitungan 

APBN dan fluktuasi nilai tukar valuta asing tersebut beberapa tahun terakhir 

yaitu Rp7.500,00/US $, Rp8.500,00/ US $ dan Rp9.500,00/ US $. 

Berdasarkan asumsi di atas, maka untuk mengukur dampak kebijakan 

pengenaan tarif impor daging sapi terhadap kesejahteraan masyarakat akan 

dilakukan secara simulasi dengan menggunakan data dasar seperti yang disajikan 

pada Tabel 1, sedangkan format analisis kebijakan digunakan formula seperti 

tersaji pada Tabel 2.  

Tabel 1.  Data Dasar Evaluasi Kebijakan Pengenaan Tarif Impor Daging Sapi 
terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
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Uraian Nilai 

Jumlah produksi/penawaran pada tarif awal (ribu 

ton) 

1.800,20 

Jumlah impor pada tarif awal (ribu ton) 222,50 

Jumlah Konsumsi/permintaan pada tarif awal (ribu 
ton) 

2.022,50 

Harga perdagangan besar tarif awal (Rp/Kg) 25.000,00 

Harga produsen tarif awal (Rp/Kg) 18.000,00 

Harga dunia daging impor (US $/Ton) 1.750,00 

Nilai tukar mata uang (Rp/US $) 7.500;  8.500;  9.500 

Nilai tingkat tarif impor (%) 0%, 5%; 10%; 15%; 

20% 

Elastisitas Penawaran (Es) 0,27 

Elastisitas Permintaan (Ed) - 0.17 

Elastisitas transmisi harga perdagangan besar ke 
peternak (Et) 

1,00 

 
 

Tabel 2.  Format Analisis Dampak Kebijakan 
 
No. Uraian     Simbol Keterangan 
1 Harga dunia (US$/ton) CIF Data 
2 Nilai tukar (Rp/US$) ER Disimulasikan 
3 Harga dunia (Rp/kg) PCIF CIF*ER 
4 Tingkat �ariff awal (%) TR0 Disimulasikan 
5 Tingkat �ariff baru (%) TR1 Disimulasikan 
6 Tarif awal (Rp/kg) T0 TR0*PCIF/100 
7 Tarif baru (Rp/kg) T1 TR1*PCIF/100 
8 Perubahan tingkat tarif dT TR1-TR0 

9 Harga perdagangan besar pada �ariff 
awal (Rp/kg) PWS0 Data 

10 Harga produsen pada �ariff awal 
(Rp/kg) PF0 Data 

11 Jumlah penawaran daging pada �ariff 
awal (ribu ton) Qs0 Data 

12 Jumlah impor pada �ariff awal (ribu 
ton) Qm0 Data 
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13 Jumlah permintaan pada �ariff awal 
(ribu ton) Qd0 Qs0 + Qm0 

14 Elastisitas permintaan Ed Data 
15 Elastisitas penawaran Es Data 

16 Elastisitas transmisi harga 
perdagangan besar ke peternak  Ep Disasumsikan 

17 Efek Perubahan Tarif:   

18 Elastisitas transmisi tarif ke harga 
perdagangan besar Et Diasumsikan 

19 Efek pada harga perdagangan besar 
(%) %dPWS dT*Et 

20 Perubahan pada harga perdagangan 
besar (Rp/kg) dPWS %dPWS*PWS0/100 

21 Harga perdagangan besar pada tarif 
baru (Rp/kg) PWS1 PWS0+dPWS 

22 Efek pada harga produsen (%) %dPF %dPWS*Ep 

23 Perubahan pada harga produsen 
(Rp/kg) dPF %dPF*PF0/100 

24 Harga produsen pada tarif baru 
(Rp/kg) PF1 PF0+dPF 

25 Efek pada permintaan (%) %dQd %dPWS*Ed 

26 Perubahan pada jumlah permintaan 
(ribu ton) dQd %dQd*Qd0/100 

27 Jumlah permintaan pada tarif baru 
(ribu ton) Qd1 Qd0+dQd 

Tabel 2.  Lanjutan 
 
No. Uraian     Simbol Keterangan 
28 Efek pada penawaran (%) %dQs %dPF*Es 

29 Perubahan pada jumlah penawaran 
(ribu ton) dQs %dQs*Qs0/100 

30 Jumlah penawaran pada tarif baru  
(ribu ton) Qs1 Qs0+dQs 

31 Jumlah impor pada tarif baru (ribu 
ton) Qm1 Qd1-Qs1 

32 Perubahan pada jumlah impor (ribu 
ton) dQm Qm1-Qm0 

33 Efek pada surplus konsumen (juta 
rupiah) dCS -

{(dPWS*Qd1)+(dPWS*dQd/2)}

34 Efek pada surplus produsen (juta 
rupiah) dPS {(dPF*Qs0)+(dPF*dQs/2)} 

35 Efek pada penerimaan pemerintah 
(juta rupiah) dGR Qm1*(T1-T0) 

36 Efek bersih kesejahteraan sosial (juta 
rupiah) dNS dCS+dPS+dGR 
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VV..    HHAASSIILL  DDAANN  PPEEMMBBAAHHAASSAANN  

Setelah dilakukan analisis dengan simulasi yang telah ditetapkan berupa 

tingkat pengenaan tarif impor daging sapi dan nilai tukar US $, maka dapat 

diperoleh beberapa angka surplus konsumen, surplus produsen, penerimaan 

pemerintah, dan efek netto seperti yang diringkas pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 

5. 

Berdasarkan hasil analisis dan teori permintaan, maka pada saat tarif impor 

diberlakukan harga daging sapi impor akan meningkat dan mengakibatkan 

menurunnya jumlah permintaan dibandingkan dengan tanpa dikenakannya tarif.  

Akibat lebih lanjut dari peningkatan harga ini akan mendorong kenaikan harga 

daging sapi domestik sedemikian rupa sehingga tingkat produksi akan ikut 

terdorong naik.  Setelah mengalami penyesuaian, maka penurunan permintaan dan 

peningkatan produksi daging sapi akan mengakibatkan jumlah impor daging sapi 

mengalami penurunan.  Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif 

impor berdampak pada aspek konsumsi (permintaan) domestik yang menurun, 

aspek produksi (penawaran) domestik yang meningkat, dan kesejahteraan 

masyarakat akibat kenaikan harga. 

 Secara umum, dengan penurunan tarif impor yang sejalan dengan agenda 

AFTA berdampak terhadap penurunan harga daging sapi impor (domestik), 

sehingga permintaan daging sapi impor meningkat dan produksi daging sapi 

domestik menurun.  Akibatnya, penurunan tarif impor daging sapi akan 

meningkatkan kesejahteraan konsumen dan menurunkan kesejahteraan produsen.  

Sementara itu, penerimaan pemerintah terus menurun sejalan dengan penurunan 

tarif impor dan nilai tukar rupiah. 

Kesejahteraan konsumen meningkat dengan penurunan tarif impor karena 

konsumen dapat membeli daging sapi dengan harga yang lebih murah dan jumlah 

barang yang dikonsumsi lebih banyak.  Sebaliknya, produsen domestik 

mengalami kerugian dengan penurunan tarif impor karena harus bersaing dengan 

produk daging sapi impor yang harganya menjadi relatif lebih murah. 
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Tabel 3.  Dampak Pengenaan Tarif  Impor Daging Sapi pada Nilai Tukar Rp 
7,500,00/US $ 

Tingkat Tarif (%) No. Indikator Kesejahteraan 0 5 10 15 20 
1. Surplus Konsumen (milyar Rp) 0 -

2.496,14
-
4.927,80 

-
7.294,99

-
9.597,71

2. Surplus Produsen (milyar Rp) 0 1.630,99 3.283,62 4.957,87 6.653,76
3. Penerimaan Pemerintah (milyar 

Rp) 
0 118,96 183,81 194,56 151,19 

4. Efek Neto (milyar Rp) 0 -746,18 -
1.460,37 

-
2.142,56

-
2.792,76

 

Tabel 4.  Dampak Pengenaan Tarif  Impor Daging Sapi pada Nilai Tukar Rp 
8,500,00/US $ 

Tingkat Tarif (%) No. Indikator Kesejahteraan 0 5 10 15 20 
1. Surplus Konsumen (milyar Rp) 0 -

2.496,14
-
4.927,80 

-
7.294,99

-
9.597,71

2. Surplus Produsen (milyar Rp) 0 1.630,99 3.283,62 4.957,87 6.653,76
3. Penerimaan Pemerintah (milyar 

Rp) 
0 134,82 208,32 220,50 171,35 

4. Efek Neto (milyar Rp) 0 -730,32 -
1.435,86 

-
2.116,62

-
2.772,60

 

Tabel 5.  Dampak Pengenaan Tarif  Impor Daging Sapi pada Nilai Tukar Rp 
9,500/US $ 

Tingkat Tarif (%) No
. Indikator Kesejahteraan 0 5 10 15 20 
1. Surplus Konsumen (milyar Rp) 0 -

2.496,14
-
4.927,80 

-
7.294,99

-
9.597,71

2. Surplus Produsen (milyar Rp) 0 1.630,99 3.283,62 4.957,87 6.653,76
3. Penerimaan Pemerintah (milyar 

Rp) 
0 150,68 232,83 246,44 191,51 

4. Efek Neto (milyar Rp) 0 -714,50 -
1.411,35 

-
2.090,68

-
2.752,44

 

Secara lebih spesifik, dampak penurunan tarif impor terhadap tingkat 

kesejahteraan sejalan dengan penurunan tarif impor agenda AFTA dari 20% 

menjadi 5% dengan nilai tukar moderat Rp 8,500,00/US $ pada beberapa 

indikator kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Perubahan Surplus konsumen 

Penurunan tarif impor daging sapi akan meningkatkan surplus konsumen.  

Pada saat tarif impor sebesar 20%, maka terjadi penurunan surplus konsumen 

(consumer’s loss) sebesar Rp 9,6 triliun dengan tingkat nilai tukar moderat Rp 

8.500,00/US $.  Consumer’s loss ini semakin mengecil bila tarif impor diturunkan 

hingga mencapai sebesar Rp 2.5 triliun pada tingkat tarif 5%.  Hal ini berarti 

bahwa penerapan penurunan tarif impor akan memberikan keuntungan bagi 

konsumen karena tarif impor akan mengurangi consumer’s loss, meskipun secara 

menyeluruh konsumen masih dalam keadaan minus. 

b. Perubahan Surplus Produsen 

Penetapan tarif impor berdampak pemihakan terhadap produsen dalam 

negeri.  Namun demikian bila dilakukan perubahan tarif dari 20% hingga 5% 

maka akan mengurangi tambahan surplus produsen (producer’s gain) masing-

masing Rp 6,6 trilun lalu menurun hingga Rp 1,6 triliun pada tingkat kurs moderat 

Rp 8.500,00/US $.  Hal ini berarti bahwa penurunan tarif impor masih akan 

memberikan insentif bagi produsen daging sapi dalam negeri meskipun nilainya 

jauh menurun. 

c. Perubahan Penerimaan Pemerintah 

Secara teoritis, penerimaan pemerintah selalu positif dengan penerapan 

tarif impor daging sapi.  Berdasarkan hasil simulasi, penerimaan pemerintah akan 

mengalami penurunan sejalan dengan diturunkannya tingkat tarif impor dari 20% 

hingga 5%, yaitu sebesar Rp 171 milyar menjadi Rp 135 milyar pada tingkat kurs 

moderat Rp 8.500,00/US $.  Hal ini bermakna bahwa penurunan tarif impor akan 

berakibat menurunkan penerimaan pemerintah, namun masih dalam batas 

yang dapat ditolerir karena penerimaan pemerintah tidak turun secara signifikan. 
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d. Perubahan Netto  

Simulasi menunjukkan bahwa penerapan tarif impor telah menyebabkan 

netto keseluruhan kesejahteraan menjadi minus.  Namun dengan penurunan tarif 

impor daging sapi dari 20% menjadi 5%, maka terjadi pengurangan netto minus,  

yaitu mula-mula dari netto loss Rp 2,70 triliun menjadi netto loss Rp 730 milyar.  

Dengan demikian indikator ini menunjukkan harapan yang lebih baik bila tarif 

impor diturunkan. 

 

VVII..    KKEESSIIMMPPUULLAANN  DDAANN  IIMMPPLLIIKKAASSII  KKEEBBIIJJAAKKAANN  

66..11..    KKeessiimmppuullaann  

  Berdasarkan hasil kajian teoritis dan empiris dampak kebijakan pengenaan 

tarif impor daging sapi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Pengenaan tarif impor akan meningkatkan harga daging sapi domestik 

dibandingkan dengan tanpa dikenakannya tarif, dimana produsen menjadi 

lebih sejahtera (surplus produsen meningkat) sedangkan konsumen menjadi 

kurang sejahtera (surplus konsumen menurun).  Dengan adanya tarif, 

pemerintah memperoleh penerimaan (goverment revenue).    

(2) Jadwal kegiatan AFTA untuk menurunkan tarif impor daging sapi akan 

mendorong penurunan harga daging sapi di tingkat konsumen.  Penurunan 

harga daging sapi akan mendorong peningkatan konsumsi daging yang 

berarti konsumen menjadi lebih sejahtera. 

(3) Dalam kasus komoditas daging sapi, maka penurunan tarif akan mengurangi 

kehilangan surplus konsumen, namun akan diikuti penurunan surplus 

produsen, dan penurunan penerimaan pemerintah, serta penurunan minus 

efek neto. 

(4) Penurunan tarif impor hingga 5% dengan tingkat kurs moderat Rp 8.500,00 

per US $ akan mengakibatkan peningkatan surplus konsumen dan efek neto.  

Sementara itu, surplus produsen dan penerimaan pemerintah menjadi 
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berkurang.  Dengan demikian, maka penurunan tarif impor hingga 5% 

adalah masuk akal dan masih dapat mengakomodasi semua pihak: 

• Surplus konsumen meningkat dan menjadi minus Rp 2,5 triliun 

• Surplus produsen menurun, namun masih positif sebesar Rp 1,6 triliun. 

• Penerimaan pemerintah menurun hingga Rp 135 milyar 

• Efek neto meningkat dan menjadi minus Rp 730 milyar. 

(5) Komoditas daging sapi siap menghadapi agenda AFTA 2003 melalui 

dukungan semua pihak yang terkait, yaitu produsen, konsumen, dan 

pemerintah.  Pihak yang mengalami penurunan surplus (produsen) masih 

memperoleh insentif untuk melaksanakan kegiatan investasinya di subsektor 

peternakan.  Sementara itu pihak konsumen menikmati tambahan manfaat 

karena harga menjadi relatif rendah dengan mengkonsumsi jumlah yang 

lebih banyak. 

6.2. Implikasi Kebijakan 

Peningkatan produksi daging sapi domestik sebagai dampak dikenakannya 

tarif impor bagi daging sapi impor, tidak akan terjadi secara otomatis tanpa 

disertai upaya-upaya khusus yang dilakukan secara serius.  Hal ini karena masih 

banyaknya kendala yang melekat pada usaha peternakan rakyat yang selama ini 

mendominasi usaha peternakan di Indonesia.  Kendala-kendala tersebut antara 

lain pada aspek permodalan, aspek pembibitan ternak/bakalan (breeding), aspek 

pengelolaan sumberdaya pakan ternak, aspek pengembangan kelembagaan, dan 

aspek penataan kawasan industri peternakan (KINAK).  Berkenaan dengan hal ini, 

maka penerimaan pemerintah (goverment revenue) dari pengenaan tarif impor 

hendaknya dapat dimanfaatkan untuk men-danai berbagai upaya peningkatan 

produksi daging sapi domestik tersebut. 
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