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1. Kesesuaian Inovasi/ Karakteristik Lokasi
Analisis distribusi dan pemasaran beras di Provinsi NAD diperlukan dalam rangka
mengatasi permasalahan harga beras yang terus berfluktuasi dari waktu ke waktu sebagai
akibat kurang baiknya distribusi ke daerah-daerah maupun distribusi dari musim ke
musim.
Hasil analisis dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam
mengintervensi kebijakan perberasan sejak dari kegiatan usahatani, sistem stok dan
distribusi, sampai pada tingkat konsumen.
2. Keunggulan/ Nilai Tambah Inovasi
Analisis distribusi dan pemasaran beras yang dilakukan dengan metode Rapid Rural
Appraisal (RRA) dan teknik pengambilan sampel snow bowling pada saat terjadinya
gejolak fluktuasi harga beras memungkinkan pengambil kebijakan mendapatkan
informasi permasalah dan alternatif kebijakan secara cepat dan tetap memenuhi kaidah
ilmiah.
3. Uraian inovasi
Neraca persediaan beras pada setiap kabupaten didefinisikan sebagai selisih antara suplai
beras yang tersedia di pasar dengan permintaan beras. Angka tersebut tidak termasuk
stok beras di gudang Perum Bulog Devisi Regional NAD. Angka suplai beras diperoleh
melalui konversi gabah yang dihasilkan petani menjadi beras, angka konversi adalah 0,65
yang merupakan rata-rata rendemen beras di Provinsi NAD dari penggilingan gabah
kering panen (GKP). Sedangkan permintaan beras diperoleh dari hasil perkalian antara
jumlah penduduk dengan konsumsi beras per kapita per bulan untuk setiap
kabupaten/kota. Angka konsumsi per kapita per bulan menggunakan data Susenas 1999
untuk Provinsi NAD, yaitu 138,1 kg/kapita/tahun untuk daerah pedesaan dan 114,3
kg/kapita/tahun untuk daerah perkotaan. Berdasarkan perhitungan suplai dan permintaan
beras, maka dapat diperoleh neraca beras bulanan untuk masing-masing kabupaten/kota.
Perhitungan biaya pemasaran terdiri dari biaya pengolahan pada kilang padi dan biaya
pemasaran yang dikeluarkan pedagang grosir dan pedagang pengecer. Biaya dan
pendapatan pada masing-masing lembaga pemasaran beras di NAD diperoleh dari
pengamatan rantai niaga beras di NAD.
4. Cara Penggunaan Inovasi
Analisis distribusi dan pemasaran beras digunakan untuk mendapatkan informasi profil
perberasan yang ada di suatu daerah secara cepat. Cara ini dapat dilakukan walaupun
dengan ketersediaan waktu dan sumber daya yang terbatas. Hasil analisis dapat
direkomendasikan kepada pihak yang berkompeten dengan kebijakan perberasan di suatu
daerah atau provinsi.

