Edisi : Bawang Merah/Nov/2011

Tinjauan Pasar Bawang Merah
Informasi Utama :


Harga pada bulan November 2011 dibandingkan bulan Oktober 2011 untuk bawang merah lokal mengalami penurunan sebesar 4 %.



Harga pada bulan November 2011 dibandingkan November 2010 untuk bawang merah lokal
mengalami penurunan sebesar 37 %.



Harga bawang secara nasional berfluktuasi cenderung tinggi dengan koefisien keragaman
harga bulan November 2010 sampai dengan bulan November 2011 sebesar 18,57 %.



Disparitas harga bawang antar wilayah pada bulan November 2011 cendrung tinggi dengan
koefisien keragaman harga antar wilayah sebesar 24 %.

Tabel 1. Perkembangan Harga Bawang

Sumber: PDN Kemendag 2000-2011 (diolah)

Sumber: BPS, Disperindag 2010-2011 (diolah)
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Perkembangan Harga di Pasar Domestik
Harga rata-rata bawang merah di 33 kota pada November 2011 turun sebesar 4 % jika
dibandingkan dengan Oktober 2011 yakni dari harga sebesar Rp. 14.643,-/kg menjadi
Rp.14.065,-/kg. Sedangkan jika dibandingkan dengan November 2010, terjadi penurunan
harga sebesar 37 %.
Bawang merupakan salah satu komoditas yang memiliki fluktuasi yang relatif rendah. Fluktuasi harga bawang dapat disebabkan oleh pasokan impor, harga impor bawang merah dan
harga pupuk. Dari ketiga faktor tersebut yang memberikan pengaruh paling besar adalah
harga impor bawang merah.
Secara rata-rata nasional, fluktuasi harga bawang cukup rendah yang diindikasikan oleh
koefisien keragaman harga bulanan untuk periode bulan November 2010 sampai dengan
bulan November 2011 hanya sebesar 24 %. Jika dilihat dari rata-rata harga per bulan
periode Januari 2010-November 2011, Bulan Januari– Maret 2011 harga bawang mencapai
harga tertinggi dengan rata-rata harga Rp.24.000,-/kg.
Harga tertinggi bawang berdasarkan wilayah terdapat di Manokwari, Jayapura, Kendari dan
Maluku Utara, sedangkan harga terendah bawang berdasarkan wilayah terdapat di
Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Medan.
Jika dilihat berdasarkan per wilayah, koefisien variansi tertinggi untuk komoditas bawang
terdapat di Semarang sebesar 31,32%, Mamuju sebesar 29,90% dan Mataram 28,82%.
Sedangkan wilayah yang memiliki koefisien variasi rendah adalah Manokwari sebesar
8,79%, Jayapura sebesar 11,80% dan Banda Aceh sebesar 16,79%.
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Tinjauan Pasar Domestik
Sejak awal tahun hingga September 2011, harga bawang merah terus anjlok. Pada Februari,
harga bawang merah mencapai level tertinggi yakni Rp 24.700 per kg. Kemudian harga
bawang merah turun menjadi Rp 18.000 per kg pada bulan Mei 2011. Pada bulan Juni-Juli
harga bawang merah berhasil merangkak naik mencapai harga Rp 20.794 per kg, namun memasuki bulan Agustus hingga saat ini harga bawah merah terus menurun hingga bulan November ini seharga Rp 14.065 per kg. Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, turunnya
harga bawang merah ini karena memasuki masa musim panen. Selain itu masuknya impor
bawang merah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga bawang merah anjlok
sehingga merugikan para petani khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan sentra produksi bawang merah. (harianorbit.com)

Pada Gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa harga bawang merah dalam negeri pada periode
2008-2011 cukup fluktuatif. Bulan November 2011 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan harga pada bulan November tahun 2008 dan 2009 yaitu sebesar 29,3% dan
14,7% , namun mengalami penurunan dibandingkan harga bulan November 2010 yaitu sebesar 37 %.
Jika dilihat dari stabilitas harga bawang merah, tahun 2009 memiliki koefisien variasi
terkecil yakni 9,01% atau dengan kata lain, pada tahun 2009 harga bawang merah paling
stabil dalam periode 2008-2011. Sementara itu, koefisien variasi harga terbesar berada pada
tahun 2010 yakni 21,76%.
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Tinjauan Harga Ekspor-Impor Bawang Merah
Gambar 3. Perbandingan Harga Ekspor-Impor dan Domestik Bawang Merah

Pada Gambar 3 diatas, dapat dilihat bahwa harga ekspor bawang merah Indonesia relatif
tinggi jika dibandingkan dengan harga impor dan harga domestik pada tahun 2009. Ratarata harga ekspor adalah Rp 8.411/kg, sementara rata-rata harga impor Rp 4.349/kg dan
untuk rata-rata harga domestik ditingkat konsumen Rp 12.819/kg.
Fakta yang terjadi pada harga di tingkat petani bawang merah lokal adalah, para petani mengalami kerugian karena harga bawang merah impor yang jauh lebih murah. Para petani
bawang merah di Brebes sangat dirugikan, terutama bawang merah impor masuk disaat
masa panen. Berdasarkan data produksi tahun 2009 bawang merah sebesar 969.214 ton dan
konsumsi sebesar 842.416 ton, sehingga Indonesia seharusnya surplus bawang merah sebesar 17,5 %.
Untuk membantu petani bawang lokal memperoleh harga yang menguntungkan, petani sebaiknya menahan lebih dulu hasil panen bawang untuk disimpan di gudang-gudang. Supaya
petani tidak terbebani, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Brebes dapat membantu meringkan biaya penyimpanan bawang supaya lebih awet dan tahan lama. Kata Istajib, aggota
DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (kompas.com)
Dengan masuknya bawang merah impor, pedagang di pasar biasanya menjual dengan mencampur bawang merah lokal dengan bawang merah impor, sehingga pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan menjual bawang merah lokal saja.

Disusun oleh Fitri Prima Nanda, Ira mega dan Iqlima Idayah, Komoditi Analis

4

