
Forum Masyarakat Statistik

Edisi 3- Agustus 2014

1

Isu Terkini:

Berjuang Bersama Bagi Pembangunan Bangsa yang Berkualitas

BULETIN RINGKAS

STATISTICAL & POLICY BRIEF

Penduduk dan Ekonomi

2
6

10

Diterbitkan oleh:

Penanggung Jawab:

2014.

2014

ISSN: 2303-0461
EDISI 3 - Agustus 2014

Sensus Pertanian 2013 Jendela 

Kebijakan Pertanian

Pertumbuhan Kelas 
Menengah di Indonesia

Konsumsi BBM dengan 
Instrumen Kebijakan

Edisi 3 - Agustus 2014

16

Diterbitkan oleh:

F SM

Berjuang Bersama Bagi Pembangunan Bangsa Yang Berkualitas

F SM

Program Kerja FMS 2011-2014



Edisi 3 - Agustus 2014

2

Pendahuluan

Hasil Sementra

Oleh

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA
Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS)

Sensus Pertanian 2013 Jendela Penting 
menuju Perbaikan Kebijakan Pertanian

Edisi 3 - Agustus 2014

15

FORUM MASYARAKAT STATISTIK DALAM GAMBAR

Stakeholder



Edisi 3 - Agustus 2014

3

pull-process

push-process

Edisi 3 - Agustus 2014

14

FORUM MASYARAKAT STATISTIK DALAM GAMBAR



Edisi 3 - Agustus 2014

4

dengan tegaknya governansi tentu akan mengarah pada 
perbaikan pola perencanaan dan perumusan kebijakan, 
ekspektasi keberhasilan implementasi kebijakan dan 
hasil akhir (outcome) kebijakan berupa peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Kecenderungan formulasi 
seper   itu dapat memperbaiki kinerja administrasi 
kebijakan dan meningkatkan penerimaan pajak dan 
penerimaan negara lainnya. Akan tetapi, apabila 
formalisasi sektor pertanian justeru berhubungan 
langsung dengan peningkatan jumlah petani berlahan 
sempit (guremisasi), maka proses pembangunan 
ekonomi dapat dikatakan bergerak ke arah yang 
berlawanan.  Formalisasi seper   itu hampir dapat 
dipas  kan berhubungan dengan rendahnya penyerapan 
tenaga kerja pertanian dan pedesaan dalam sektor 
industri dan jasa dan perkotaan lainnya. Dalam hal 
ini, formalisasi sektor pertanian dapat iden  k dengan 
keterdesakan pertaian keluarga (family farming) 
karena kehadiran perusahaan pertanian terutama yang 
berskala besar dan memiliki skala usaha ekonomi yang 
lebih menguntungkan.

  Sampai saat Brief Sta  s  k dan Brief Kebijakan 
ini ditulis, pengolahan data tentang struktur 
penguasaan lahan pada Sensus Pertanian 2013 masih 
sedang berlangsung. Menurut rencana, BPS akan 
mengumumkan hasil akhir tentang struktur penguasaan 
lahan pertanian tersebut pada awal Desember 2013. 
Pada tahun 1993 jumlah petani gurem atau petani yang 
menguasai lahan setengah hektar atau kurang tercatat 
sebesar 10,8 juta (52,7 %), dan meningkat menjadi 
13,7 juta (56,5 %) rumah tangga pada tahun 2003.  
Sebagaimana dapat diduga, sebagian besar dari petani 
gurem tersebut berada di Jawa karena 75 persen petani 
Jawa tergolong gurem atau meningkat dari 70 persen 
pada satu dekade lalu. Maksudnya, saat ini hanya 25 
persen dari seluruh petani di Jawa yang dapat dikatakan 
berkecukupan dan  dak terjerat kemiskinan. Potret 
petani sebaliknya terjadi terjadi di Luar Pulau Jawa. 
Rumah tangga petani di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, 
Papua dan lain-lain umumnya menguasai lahan rata-rata 
cukup besar, dan hanya 34 persen dari rumah tangga 
petani di sana yang tercatat menguasai lahan di bawah 
0,5 hektar.  Apabila memperha  kan hasil Pendataan 
Usahatani (PUT) tahun 2009 yang merupakan upda  ng 
dari Sensus Pertanian 2003, bahwa komposisi petani 
gurem meningkat menjadi 53,7 persen dari total rumah 
tangga petani, maka sangat mungkin bahwa pada tahun 
2013 ini jumlah petani gurem akan lebih besar lagi.

Disamping itu, kecenderungan peningkatan jumlah 
petani gurem di Luar Jawa ini pun  perlu diperha  kan 
dengan seksama mengingat, terutama apabila ancaman 
penurunan produksi, produk  vitas dan kesejahteraan 
petani dapat menjadi semakin besar. Proses pemiskinan 
petani seper   ini  dapat berimplikasi sangat luas, baik 
secara ekonomi, poli  k dan sosial kemasyarakatan.  

Walaupun demikian, interpretasi dari hasil Sensus 
Pertanian 2013 tentang penurunan jumlah rumah tangga 
petani dan meningkatnya perusahaan pertanian selama 
10 terakhir perlu dilakukan secara ekstra ha  -ha  , 
terutama karena perubahan komposisi atau persentase 
perusahaan pertanian di Jawa dan Luar Jawa berbeda 
arah. Jumlah rumah tangga petani dan perusahaan 
pertanian di Jawa semakin berkurang, sedangkan di Luar 
Jawa justeru semakin bertambah. Penelusuran lebih 
medalam dan analisis yang lebih komprehensif masih 
sangat dibutuhkan, terutama menelusuri keterkaitannya 
dengan survai-survai lain dan studi akademik di  ngkat 
lapangan dan  ngkat rumah tangga.

(c) Upda  ng Populasi Sapi

BPS melakukan upda  ng jumlah populasi pada Sensis 
Pertanian 2013 sebagai salah satu respon kebijakan dari 
permintaan para penggunan data dan perumus kebijakan 
pembangunan ekonomi.  Governansi program dan 
pencapaian target swasembada daging sapi mengalami 
tantangan yang sangat serius, setelah harga daging sapi 
melonjak sangat  nggi, terutama pada hari-hari besar 
nasional.  Pemerintah berpatokan pada jumlah populasi 
sapi dan kerbau yang dikumpulkan dari Sensus Sapi atau 
tepatnya Pendataan Sapi dan Kerbau (PSPK) tahun 2011 
yang mencatat populasi sapi dan kerbau berjumlah 16,7 
juta ekor.  Hal yang sangat menarik adalah bahwa hasil 
perhitungan sementara SP2013 menunjukkan bahwa 
populasi sapi dan kerbau hanya tercatat 14,2 juta ekor 
atau menurun 2,5 juta ekor.  Provinsi yang memiliki 
sapi dan kerbau paling banyak adalah Provinsi Jawa 
Timur dengan jumlah populasi sebanyak 3,8 juta ekor, 
kemudian Provinsi Jawa Tengah (1,7 juta ekor), dan 
Provinsi Sulawesi Selatan (1,1 juta ekor).  Sedangkan 
provinsi yang memiliki sapi dan kerbau paling sedikit 
adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah populasi 
sebanyak 5,0 ribu ekor.

Hampir semua analis ekonomi pertanian sepakat bahwa 
kenaikan harga daging sapi yang hampir mencapai 
dua kali lipat telah ikut “menguras” stok sapi di 
 ngkat masyarakat.  Data baru tentang populasi sapi 

dan kerbau ini seharusnya dapat dijadikan referensi 
berharga bagi Pemerintah untuk meninjau ulang target-
target swasembada daging sapi.  Fakta di lapangan 
juga menunjukkan bahwa  dak semua populasi ini 
dapat dianggap sebagai stok ak  f sapi potong, karena 
mayoritas peternak Indonesia hanya memiliki sapi 2-3 
ekor dan digunakan sebagai sumber investasi. Survai 
lanjutan yang mengukur stok ak  f siap potong harus 
dilakukan se  ap kabupaten, neraca pasokan dan 
kebutuhan daging sapi dapat dies  masi lebih akurat.  
Swasembada daging sapi  dak akan dapat dicapai hanya 
dengan mengutak-a  k angka impor sapi dan daging 
sapi,  dak akan dicapai hanya dengan menggan  -gan   
skema kebijakan impor, harus berbasis kuota atau 
berbasis tarif, dan lain-lain. Swasembada daging sapi 
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Kenaikan Harga BBM akan meningkatkan Biaya 
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Diagram 2:
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Revolusi Supermarket dan Pertumbuhan 
Kelas Menengah di Indonesia

Oleh : Sudarno Sumarto
Senior Research Fellow, The SMERU Research Institute
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                 Berdasarkan Jenisnya (2004-2008)

Edisi 3 - Agustus 2014

10

Mempengaruhi Volume Konsumsi BBM 
dengan Instrumen Kebijakan yang Tepat
Oleh : Mohamad Ikhsan

“Upaya untuk 
mengurangi 
subsidi BBM 
dapat dilakukan 
untuk menaikkan 
biaya dari 
perjalanan dengan 
menggunakan 
kendaraan bermotor 
dan sekaligus 
mendorong 
substitusi 
penggunaan dari 
kendaraan pribadi 
kepada kendaraan 
umum.”
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