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Artikel pertama membahas 
proses transformasi struktural yang 
sedang berlangsung di Indonesia. 
Perubahan ini ditandai dengan 
perubahan yang dramatis dalam sisi 
permintaan akan pangan. Proses 
transformasi struktural dalam sisi 
permintaan ini terefleksi juga dengan 
makin banyaknya ragam konsumsi 
pangan yang dikonsumsi masyarakat.

 P e r u b a h a n - p e r u b a h a n 
struktural ini tentu akan mengubah 
struktur ketahanan pangan. 
Penanganan ketahanan pangan tidak 
lagi bersandar pada satu komoditi 
tertentu lagi seperti beras di masa 
lalu tetapi makin beragam. Implikasi 
lain adalah dengan ketersediaan lahan 
per kapita yang relatif  rendah dan 

cenderung menurun dari waktu ke 
waktu tidak semua elemen ketahanan 
pangan harus dipenuhi dengan 
peningkatan produksi domestik. 
Pembukaan akses yang luas baik dari 
sumber domestik maupun pasar 
internasional merupakan elemen 
penting dalam memperkuat ketahanan 
pangan.

Artikel kedua menekankan 
bahwa penghitungan AKI untuk 
Indonesia dengan sumber data dan 
pendekatan yang berbeda akan 
menghasilkan perkiraan yang berbeda 
pula.  Sumber data ideal yg perlu 
mendapat perhatian adalah Sistem 
Catatan Sipil dan Statistik Vital.
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Oleh
Mohamad Ikhsan1 , M. Arsjad Anwar1 , Denni Purbasari2 , A. Tohari3

Sebagaimana halnya negara lain yang sedang tumbuh dan berkembang, Perekonomian Indonesia 
juga sedang mengalami proses transformasi. Proses transformasi ini juga terjadi- mungkin 
lebih tepat dimulai (dari) - dalam kegiatan pangan dan mempunyai pengaruh pada -  dan juga 
dipengaruhi oleh – sektor lain dalam perekonomian.

Preferensi masyarakat akan pangan berjalan secara dinamis. Peningkatan pendapatan per kapita 
akan mengubah preferensi masyarakat akan pangan. Proses ini melibatkan suatu transformasi 
secara struktural yang berjalan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Keduanya saling 
berinteraksi secara dinamis.

Mengikuti standar pendekatan literatur tentang proses transformasi structural seperti yang 
dikembangkan oleh Kuznets (1955), Chennery dan Syrquin (1975), Arsjad Anwar (1982) dan 
Timmer (2007), terdapat 4 pola dasar dari suatu transformasi ekonomi yang sukses dan 
keempatnya telah menjadi suatu yang uniform dalam lebih dari 2 abad sejarah pertumbuhan 
ekonomi modern. Pertama, terjadi menyaksikan perubahan pangsa sektor pertanian baik dari 
sisi produksi maupun sisi kesempatan kerja. Proses realokasi sumber daya ini terjadi akibat 
perbedaan tingkat produktivitas antar sektor. Karena sektor pertanian mempunyai tingkat 
produktivitas paling rendah di antara sektor-sektor dalam perekonomian, sejalan dengan 
pertumbuhan pendapatan per kapita peran sektor pertanian akan mengalami penurunan 
sebagai persentase terhadap PDB dan diikuti dengan penurunan peran sektor pertanian dalam 
penyediaan lapangan kerja. Perubahan ini didorong pula oleh kecenderungan masyarakat yang 
mengonsumsi pangan yang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan pendapatan per 
kapita, sebagaimana ditunjukkan oleh Earst Engel4 (1857) beberapa dekade lalu. 

Dalam sektor pertanian sendiri, kita akan menyaksikan pula perubahan pola konsumsi masyarakat. 
Pada saat pendapatan per kapita rendah, peran karbohidrat-karena harga per kalorinya paling 
1 Guru Besar FEUI Depok dan Anggota Forum Masyarakat Statistik
2 Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjahmada Yogyakarta
3 Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya
4 Hukum Engel menunjukkan bahwa elastisitas pendapatan dari makanan adalah inelastis. Artinya setiap 
peningkatan pendapatan 1% maka permintaan akan makanan akan tumbuh kurang dari 1%.

Perubahan struktural yang 
sedang terjadi di Indonesia 
baik dari sisi penawaran 
dan permintaan akan 
berdampak terhadap 
struktur ketahanan pangan 
nasional dan rumah 
tangga. Dibutuhkan 
kebijakan yang cerdas 
(smart agriculture policy) 
dengan menggunakan 
supply chain approach 
dengan memilih dengan 
tepat kegiatan dalam 
rantai produksi yang 
menciptakan nilai tambah 
tinggi.

Transformasi Struktural Dan Permintaan 
Akan Pangan
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murah- cenderung menonjol. Berdasarkan Bennet’s Law5, 
sejalan dengan kenaikan per kapitanya, rumah tangga 
mulai meningkatkan kualitas dengan mengalihkan sumber 
pemenuhan kalorinya ke arah protein nabati atau hewani – 
dimana harga per kalorinya menjadi lebih mahal6.  Rumah 
tangga juga akan meminta produk makanan yang lebih 
sehat dan terjamin mutunya (safe food). 

Perubahan aktivitas produksi akan mempengaruhi pula 
struktur kesempatan kerja. Pekerja akan mencari pekerjaan 
di sektor yang memberikan tingkat penghasilan yang lebih 
baik. Upah sektoral merupakan permintaan derivatif dari sisi 
produksinya. Refleksi ini juga tercermin dalam perbedaan 
upah antar sektor yang pada gilirannya akan mendorong 
makin banyak pekerja pindah ke sektor di luar pertanian 
sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita.

Pola kedua merupakan konsekuensi dari pola yang pertama. 
Saat peran pertanian menurun maka sektor lain yaitu sektor 
manufaktur atau jasa modern akan menjadi lebih menonjol 
baik dari sisi produksi maupun penciptaan lapangan kerja. 
Perubahan secara struktur produksi dan perubahan struktur 
ketenagakerjaan ke sektor modern ini terjadi di daerah 
perkotaan. Implikasi lain adalah terjadi pola yang ketiga 
yaitu migrasi dari desa ke kota atau terbentuknya kota-kota 
baru saat pendapatan per kapita meningkat. Kombinasi 
peningkatan pendapatan per kapita dan proses urbanisasi 
mengubah secara fundamental permintaan akan makanan. 
Peran makanan setengah jadi dan jadi akan lebih menonjol. 
Bersamaan dengan hal itu akan terjadi peningkatan kualitas. 
Revolusi supermarket  merupakan respons dari perubahan 
pendapatan per kapita dan urbanisasi yang mempengaruhi 
supply chain dalam penyediaan bahan makanan. Jika 15 
tahun lalu peran supermarket di Negara Berkembang 
termasuk Indonesia praktis dapat diabaikan, kini 45 hingga 
75% dari national retail sales di Negara Amerika Latin, 45- 
75% di Negara-negara Asia Timur dan Tenggara dan 65% di 
Afrika Selatan dikuasai oleh supermarket (Reardon, Timmer 
dan Minten, 2003). Revolusi supermarket ini memberikan 
implikasi yang sangat luas baik dalam sisi produksi, 
distribusi hingga kelembagaan. Umumnya supermarket 
chain – yang banyak diantaranya perusahaan multinasional 
- menuntut reliable flows dari produk yang konsisten 
kualitasnya, dan penerapan standar baru yang ketat dalam 
kualitas, keamanan (safety), traceability, dan bahkan nilai-
nilai sosial, seperti melarang penggunaan pekerja anak 
seperti yang sering dijumpai dalam pasar tradisional.

5 Bennett Law menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan 
semakin kecil porsi yang dikelurakan untuk starchy food dalam diet 
setiap individual. Semakin besar pula proporsi yang dikelaurkan 
untuk protein hewani sepert daging, susu dam sebagainya.
6 Substitusi ke arah komoditi yang lebih mahal per kalori ini 
menunjukkan pula bahwa dampak pendapatan makin lebih 
kuat dibandingkan dampak substitusinya. Berdasarkan hukum 
permintaan dan penawaran, kenaikan harga akan mendorong 
masyarakat untuk menyubtitusikan permintaan kepada barang 
yang lebih mahal.

Secara langsung revolusi supermarket akan berimbas pada 
sistem produksi pangan, terutama pangan segar (fresh 
food).  Di satu sisi pangan segar akan memperoleh pasar 
baru yang besar dan mampu memberi insentif tinggi, 
tetapi di sisi lain petani pangan juga akan berhadapan pada 
berbagai persyaratan produk yang kian ketat, beragam 
(dalam satu supermarket maupun antar supermarket).  
Tuntutan supermarket akan berakibat pada jenis (varietas) 
tanaman, jadwal tanam, kemasan, dan penghantaran 
(delivery) produk.  Kesemuanya itu akan merubah pola 
produksi petani.  Bagi Indonesia, masalah terbesar yang 
dihadapi adalah pada kemampuan petani untuk lebih 
luwes (flexible) menghadapi tuntuan tersebut dihadapkan 
pada berbagai keterbatasan (lahan, modal, pengetahuan, 
infrastruktur).

Pola keempat yang kita temukan dalam proses transformasi 
struktural perekonomian adalam transisi demografi, 
dimana kita akan melihat penurunan angka kematian 
pada awal proses pembangunan dan kemudian diikuti 
dengan penurunan tingkat kelahiran. Transisi demografi 
ini perlu dipahami oleh pengambil keputusan di bidang 
pertanian dalam merencanakan strategi pembangunan 
pertanian karena hasil dari transisi demografi ini akan 
menentukan laju pertumbuhan penduduk yang akhirnya 
akan mempengaruhi berapa banyak pangan yang harus 
dihasilkan atau disediakan agar ketahanan pangan di tingkat 
rumah tangga terjamin.

Singkatnya, pengetahuan tentang proses transformasi 
struktural ini akan menjadi bahan dasar penting dalam 
penyusunan suatu kebijakan pembangunan pertanian 
secara luas dan pangan khususnya. Strategi pembangunan 
pertanian harus mampu menjawab semua tantangan dan 
kesempatan yang dihasilkan dari setiap perubahan struktur 
perekonomian. Dalam hal produksi pangan, tanpa ramuan 
kebijakan yang tepat, bukan hanya ketahanan pangan – baik 
di tingkat rumah tangga maupun nasional- yang terancam 
tetapi proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 
pun dapat terganggu. 
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Transformasi Dalam Permintaan Pangan Di Indonesia

Transformasi struktural ini sedang berjalan di Indonesia. 
Gambar 2 dan  Gambar 3  menunjukkan  proses transformasi 
struktural yang sedang berlangsung di Indonesia. Peranan 
sektor pertanian dalam sektor pertanian terus mengalami 
penurunan dari 51 % pada tahun 1960 menjadi hanya 19 
% dalam tahun 1990 dan terus menurun menjadi 14.4 
% pada tahun 2013. Walaupun peran sektor pertanian 
secara nasional mengalami penurunan, tetapi disagregasi 
data berdasarkan propinsi menunjukkan bahwa mayoritas 
propinsi di Indonesia di luar Jawa masih didominasi oleh 
sektor pertanian (Ikhsan, akan dipublikasikan).

Ditunjukkan pula, proses transformasi dalam sektor 
produksi dan permintaan berjalan lebih cepat dibandingkan 
dengan proses transformasi ketenagakerjaan. Peran sektor 
pertanian dalam penyedia lapangan kerja menurun kurang 
dramatis yaitu tahun 1980 (56%) yang menjadi 34,7% pada 
tahun 2013.  Defisit dalam transformasi ketenagakerjaan 
mempunyai implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan 
karena peningkatan produktivitas tenaga kerja pun akan 
berjalan lebih lamban dibandingkan tingkat kesejahteraan 
di sektor lain. 

Mengingat peningkatan tingkat produktivitas pekerja di 
sektor pertanian pangan cenderung melamban maka hal ini 

memberikan implikasi lebih lanjut adalah proses penurunan 
tingkat kemiskinan akan lebih lamban dibandingkan dengan 
dekade sebelumnya karena dominasi keluarga miskin yang 
menggantungkan pada sektor pertanian yang masih tinggi.

Mengingat prevelensi defisiensi micronutrient di daerah 
pedesaan Indonesia masih tergolong tinggi, perlambatan 
laju peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat 
tersebut dapat mengganggu upaya untuk meningkatkan 
gizi masyarakat.

Perubahan Dalam Sisi Permintaan

Komposisi konsumsi masyarakat khususnya dalam pangan 
pun berubah dramatis. Kenaikan pendapatan per kapita, 
urbanisasi, perubahan demografi dan gaya hidup, kenaikan 
ketersediaan makanan telah mendorong perubahan 
komposisi diet makanan keluarga Indonesia.

 Tabel 1 menunjukkan perubahan pola konsumsi masyarakat 
selama 10 tahun terakhir. Sumber pangan yang berasal 
dari karbohidrat terus menurun dari waktu ke waktu. 
Konsumsi per kapita umbi-umbian tahun 2010 hanya 67% 

dari keadaan tahun 2000. Begitu pula dengan padi yang 
konsumsi per kapita telah mengalami penurunan sebesar 
13% pada tahun 2010 dibanding tahun 2000.7  

Sementara di pihak lain, sumber kalori yang berasal dari 
protein nabati seperti sayuran atau protein hewani seperti 
daging, telur dan susu terus mengalmi peningkatan. 
Menggunakan pengalaman  negara-negara lain yang 
pendapatan per kapitanya yang lebih tinggi, diperkirakan 
perubahan struktural dari sisi permintaan akan berlangsung 
7 Walaupun demikian, Survey Biaya Hidup 2012 menunjukkan 
bahwa beras dan jenis sereal lain masih merupakan komoditas 
terpenting dalam diet keluarga Indonesia. SBH 2012 menunjukkan 
peran beras adalah 3,81 persen dari total pengeluaran dan 
merupakan komponen terpenting.
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Gambar 2: Peran Sektor Pertanian terhadap 
Produk Domestik Bruto dan terhadap Total 

Kesempatan Kerja, 1960-2013  
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Gambar 3: Proses Urbanisasi terus berlangsung 1960-
2013- Persentase Penduduk Kota telah lebih besar 

dibandingkan Penduduk Desa 
 (Sumber Bank Dunia, World Development Indicator dan BPS)   

Kota Desa

Tabel 1  
Tren Konsumsi Per Kapita (kg) Beberapa Komoditas Pangan 

Ada balita yang kurang gizi 1999 2005 2010

Menurun, 2010  dibandingkan dengan 1999
Umbi-umbian 100 92 61
Padi-padian 100 95 87
Minuman 100 107 97
Meningkat lebih dari 100 persen
Bumbu-bumbuan 100 125 104
Kacang-kacangan 100 134 107
Minyak dan lemak 100 117 113
Sayur 100 120 120
Buah 100 122 125
Ikan 100 132 126
Makanan olahan 100 136 160
Meningkat lebih dari 2x lipat
Daging 100 207 205
Makanan lainnya 100 184 206
Telor dan susu 100 193 230
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lebih cepat lagi di masa mendatang. Sebagai contoh, 
Gambar 4 menunjukkan konsumsi daging per kapita di 
Indonesia masih kalah jauh lebih rendah dibandingkan 
dengan konsumsi per kapita di negara lain. Gambar 5 dan 
6 mengomfirmasikan kesenjangan konsumsi daging ayam 
dan telur ayam di lihat dari tren yang berlaku di negara 
yang berpendapatan per kapita yang sama.  Perubahan 
kebijakan yang menghambat proses transformasi struktural 
ini – misalnya dengan peningkatan aksesibilitas daging 
dengan harga yang lebih kompetitif – akan mempercepat 
proses perubahan diet masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan pun mengubah preferensi 
rumah tangga akan kualitas pangan. Meningkatnya 
permintaan produk pangan organik pun merupakan 
contoh dari perubahan preferensi ini. Konsumen pun 
makin “cerewet” dalam kualitas. Perbedaan mencolok dari 
harga sayuran segar dan kurang segar merupakan refleksi 
perubahan preferensi konsumen yang kian mementingkan 
kualitas dan bersedia membayar lebih mahal.

Perubahan pola belanja masyarakat pun dari belanja di 
pasar tradisonal ke pasar modern merupakan refleksi 
perubahan ini. Konsumen bersedia membayar lebih mahal 
untuk kenyamanan (convenience) dengan lebih banyak 
berbelanja di pasar modern dibandingkan dengan pasar 
tradisional. 8
8 Apakah harga di pasar modern lebih mahal dibandingkan 

Perubahan demografi dan urbanisasi pun menyebabkan 
perubahan pola konsumsi masyarakat. Tingkat urbanisasi 
meningkat sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. 
Pada saat yang saat sama,peningkatan tingkat partisipasi 
wanita dalam angkatan kerja pun mengubah pola 
permintaan rumah tangga Indonesia. Makin sedikit porsi 
keluarga yang mempersiapkan masakan sendiri di rumah 
karena harus bekerja. Akibatnya, ketergantungan makanan 
setengah jadi atau makanan jadi pun makin meningkat yang 
ditandai dengan meningkatnya pangsa makanan setengah 
jadi dan makanan jadi dalam diet keluarga. Keadaan ini 
ditambahkan lagi dengan urbanisasi yang menyebabkan 
hampir tidak mungkin bagi kita pulang ke rumah untuk 
menikmati makanan di rumah sehari-hari karena jarak dari 
rumah ke tempat bekerja makin jauh dan atau capaiannya 
makin lama. 

Perubahan-perubahan dalam sisi permintaan 
menyebabkan transformasi dalam rantai pemasaran 
dengan menjamurnya pasar modern. Data dari serangkaian 
seri Susenas mengonfirmasikan perubahan ini dimana porsi 
makanan jadi dan setengah jadi meningkat secara signifikan 
dalam beberapa tahun. Jika pada tahun 1999 hanya 9.5 % 
dari pengeluaran konsumsi makanan berasal dari makanan 
jadi dan setengah jadi maka pada tahun 2013, porsi ini 
meningkat secara signifikan menjadi 13,5 % dari total 
pengeluaran. 

Transformasi pangan dalam sisi permintaan ditranlasikan 
pula dalam diversifikasi sumber pangan. Bundel konsumsi 
penduduk Indonesia meningkat. Hal ini terlihat dari 
peningkatan jumlah komoditas yang muncul dalam survey 
biaya hidup 15 tahun terakhir yang terjadi baik dalam 
komoditas pangan maupun non pangan (BPS, 2013).

dengan pasar tradisional masih menjadi perdebatan. Dengan skala 
yang lebih besar, kemampuan pasar modern menyediaan barang 
(termasuk bahan makanan) lebih besar dapat mengkompensasi 
kenaikan harga akibat penggunaan infrastruktur modern. 
Tambahan lagi bagi konsumen, kenyamanan dari sisi waktu dalam 
berbelanja dapat pula mengkompensasi perbedaan harga ini.

Sumber: Nathan Associate, 2013
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Perubahan Dalam Sisi Penawaran
Dari sisi penawaran, kita juga menjumpai tren baru 
yang sebagian besar bersifat eksogen. Pertama, kita 
mulai merasakan dampak perubahan iklim yang sifatnya 
global. Perubahan iklim yang makin sukar diprediksi dan 
menyebabkan fluktuasi yang makin besar dalam produksi 
dan harga. Perubahan iklim yang kadangkala disertai 
dengan meningkatnya bencana yang sering menganggu 
pasokan produksi yang dampaknya bisa bersifat lokal dan 
tidak jarang berakibat luas regional atau global. Perubahan 
iklim mempengaruhi ketersediaan air. Beberapa daerah 
akan dan telah mengalami kelebihan air akibat curah hujan 
yang sangat tinggi dan banyak juga mengalami kekurangan 
air akibat kemarau. Di tengah perubahan iklim ini, terjadi 
perubahan kelembagaan yang hingga kini belum tertata 
kembali dengan baik. Sejak Otonomi 10 tahun silam, 
mekanisme manajemen tata air di lapangan belum sebaik 
di masa Orde Baru. Akibatnya, perubahan yang besar 
akibat perubahan iklim ini belum ditanggapi dengan tepat 
sehingga banyak mempengaruhi produksi pangan  dalam 
beberapa tahun ini. 

Tren baru yang terjadi belakangan ini adalah penggunaan 
pangan untuk keperluan sumber energi. Akibatnya, bersama-
sama dengan proses transformasi struktural di beberapa 
negara berkembang yang berpenduduk besar seperti Cina, 
India dan Indonesia, kenaikan permintaan pangan untuk 
energi telah mendorong harga pangan melambung tinggi. 
Dalam beberapa tahun terakhir, harga riil pangan di pasar 
telah mencapai harga tertinggi. Peningkatan harga juga 
diikuti dengan peningkatan fluktuasi harga.

Perdagangan pertanian di pasar Global juga meningkat 
secara dramatis. Pasar beberapa komoditas utama yang 
selama ini tergolong tipis (thin market) kini berkembang 
pesat. Beras misalnya, pada tahun 1990an hanya sekitar 18 
juta ton yang diperdagangkan di pasar internasional9.

Dewasa ini jumlah beras yang diperdagangkan di pasar 
9  Tipisnya pasar perdagangan internasional tersebut menyebabkan 
goncangan produksi di beberapa negara pengimpor di dunia 
cenderung meningkatkan harga beras secara signifikan. Lebih 
lanjut lihat  Dawe dan Slayton (2011)

global meningkat hampir dua kali lipat (38-40 juta ton) 
dan sumbernya makin beragam10.  Meningkatnya fluktuasi 
harga pangan terutama disebabkan oleh perubahan fungsi 
pangan sebagai sumber energi (USDA, 2014).

Transformasi struktural pun berakibat pada peningkatan 
kompetisi penggunaan lahan. Lahan pertanian makin 
banyak dikonversi untuk keperluan lain seperti untuk 
industri, perumahan dan kebutuhan infrastruktur. Jadi, 
urbanisasi bukan hanya bekerja mempengaruhi sisi 
permintaan (pangan). tetapi juga mempengaruhi sisi 
produksi (pangan). Hal ini sangat menentukan produksi  
mengingat lahan merupakan faktor produksi yang penting 
bagi kegiatan pertanian. Bagi kita di Indonesia, konversi 
lahan pertanian terbesar terjadi di Jawa dan Sumatera 
dimana hingga kini masih menjadi produser utama pangan 
Indonesia. Melihat pengalaman yang terjadi di Cina akan 
sangat sukar untuk mencegah proses konversi lahan 
pertanian ini di Jawa dalam jangka menengah dan panjang 
walaupun kita telah mengeluarkan UU no 41/2009 tentang  
lahan pertanian berkelanjutan (lahan abadi). Kondisi makin 
lebih kompleks karena pemilikan lahan per petani  pun 
makin sempit11.  Dengan kondisi lahan yang makin sempit 
ini, makin sukar petani untuk mengandalkan hidupnya dari 
kegiatan cocok tanam belaka. SUSENAS pun menunjukkan 
petani khususnya petani gurem mengandalkan beberapa 
sumber pendapatan dimana porsi sumber pertanian makin 
kecil12. 

Dimensi lain dari distribusi pemilikan lahan berhubungan 
dengan geografi dan tingkat produktivitas lahan. Walaupun 
lahannya terbatas dan rata-rata pemilikan per petani lebih 
kecil, Pulau Jawa masih merupakan produsen pangan baik 
merupakan sumber karbohidrat maupun sumber protein 
nabati dan hewani. Tingkat kepadatan lahan di pulau lain 
masih rendah namun memindahkan sentra produksi ke 
daerah lain di luar Jawa menghadapi kendala yang tidak 
kalah rumitnya. Infrastruktur seperti irigasi dan jalan di luar 
Jawa masih kurang memadai. Persoalan pemilikan tanah 
yang belum terdefinisikan dengan baik. Tenaga pertanian 
yang tidak handal dan tidak cukup tersedia. Belum lagi 

10 Walaupun demikian pasar beras masih tersegmentasikan. Beras 
eks AS umumnya mempunyai pasar di Timur Tengah. Sebagian 
produksi di Asia Barat pun terpecah, sebagian melayani pasar 
Timur Tengah sebagian lagi melayani pasar Asia Tenggara. Potensi 
peningkatan pasar ekspor datang dari Dataran Mekong sejalan 
dengan meningkatnya surplus produksi di Thailand sejalan dengan 
penurunan konsumsi per kapita dan peningkatan produktivitas di 
Vietnam dan terbukanya pasar Myanmar.
11 Hasil Sensus Pertanian 2013 secara agregat memang 
menunjukkan bahwa jumlah petani tanpa tanah meningkat, Tetapi 
terlihat pula terjadi konsolidasi pemilikan tanah khususnya di Pulau 
Jawa dimana porsi petani dengan lahan yang kurang dari 1 hektar 
menurun sementara pemilikan dengan lahan dengan 2 hektar 
meningkat cukup signifikan. Lebih jelas lihat BPS (2014), Hasil Tetap 
Sensus Pertanian 2013, dapat diungguh dari www.bps.go.id.
12 Lihat ringkasan hasil Sensus Pertanian 2013 dalam www.bps.
go.id
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persoalan sosial termasuk budaya pertanian yang berbeda.

Persoalan lain yang sebetulnya persoalan lama adalah 
masih banyaknya buruh tani dan petani gurem. Persoalan 
buruh tani muncul akibat transformasi ketenagakerjaan 
berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan 
transformasi produksi dan jawabannya bagaimana kita 
meningkatkan tingkat ketrampilan mereka sehingga 
dapat bekerja di sektor di luar pertanian. Eksistensi petani 
gurem ini menuntut model bisnis yang berbeda karena 
dengan model bisnis pertanian tradisional mereka akan 
terjebak dalam perangkap kemiskinan. Persoalan ini perlu 
ditanggapi dengan serius mengingat dari profil kemiskinan 
terbaru tahun 2012 terlihat bahwa sektor pertanian masih 
merupakan sumber utama kemiskinan di Indonesia.

Satu lagi persoalan klasik yang masih kita hadapi adalah 
menyangkut heterogenitas pola konsumsi beras. Walaupun 
secara agregat, konsumsi beras per kapita sudah mulai 
menurun, tetapi untuk rumah tangga desil terbawah 
masih belum menurun. Oleh karenanya, minimal dalam 
jangka 5-10 tahun ke depan, beras tetap menjadi sumber 
pemenuhan kalori rumah tangga khususnya rumah tangga 
miskin sehingga harus tetap menjadi prioritas utama dalam 
ketahanan pangan.

Walaupun akses pangan pada pasar global meningkat 
dan berpotensi meningkatkan ketahanan pangan, 
meningkatnya ketergantungan Indonesia ke pasar global 
dapat menganggu ketahanan pangan Indonesia. Lebih 
lanjut, mengingat penduduk Indonesia yang tergolong 
besar, ketidakstabilan pangan di Indonesia akan dapat 
dengan mudah juga menganggu kestabilan pangan dunia.13  

Dalam kasus Indonesia, status defisit pangan bukan hanya 
terjadi pada komoditas yang secara historis merupakan net 
importer seperti beras, jagung, kedelai, gula, gandum atau 
daging sapi dan susu tetapi kini sudah merambat kepada 
komoditas lain seperti hortikultura. Perubahan ini sebagian 
merupakan refleksi dari perubahan sisi permintaan yang 
tidak direspon dengan baik oleh sisi penawaran. Sebagian 
disebabkan karena insentif yang salah dari pemerintah14 
13 Sebagai negara dengan penduduk besar, Keberhasilan 
Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan akan membantu 
ketahanan pangan global. Untuk Indonesia misalnya, walaupun 
tidak sebesar di masa lalu keputusan Indonesia mengimpor (beras) 
akan meningkatkan harga beras dunia. Pengalaman Krisis Pangan 
2008, tindakan Philippines mengimpor beras secara jor-joran dan 
tindakan India untuk menutup pasar ekspor telah menyebabkan 
harga beras mencapai tingkat harga tertinggi hingga di atas USD 
1000 per ton. Pola yang terjadi pada beras dapat saja terjadi pada 
komoditi lain.
14 Perbandingan yang mencolok dapat dilihat dari produksi daging 
ayam dan daging babi yang minim intervensi pemerintah dengan 
daging sapi yang tinggi intensitas campur tangan pemerintah. 
Daging ayam meningkat produksinya sekitar 57 kali lipat antara 
tahun 1990 dan 2013, sementara daging sapi hanya meningkat 
3 kali lipat dalam periode yang sama. Contoh lain terlihat dari 
peningkatan pengeluaran pemerintah sejak tahun 2007 dimana 
pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian meningkat 

dan sebagian lagi karena terjadinya coordination failures 
akibat ketiadaan peran pemerintah15.  

Kesimpulan dan  Implikasi Kebijakan 

Proses transformasi struktural sedang berlangsung di 
Indonesia. Perubahan ini ditandai dengan perubahan yang 
dramatis dalam sisi permintaan akan pangan. Permintaan 
per kapita akan beras telah menurun dari 104.75 kg 
per kapita per tahun 2008 menjadi 102,9 per kapita per 
tahun pada tahun 2011. Dalam 2-3 tahun mendatang 
penurunan konsumsi per kapita beras akan terjadi untuk 
semua kelompok pendapatan. Penurunan konsumsi per 
kapita beras diikuti dengan peningkatan konsumsi per 
kapita gandum dan produk sejenisnya seperti mie instan 
dan roti. Secara keseluruhan, namun demikian, konsumsi 
karbohidrat per kapita akan mengalami penurunan dari 
tahun ke tahun.

Perubahan struktur konsumsi ini diikuti pula peningkatan 
konsumsi per kapita protein baik dari yang berasal dari 
tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Potensi peningkatan 
konsumsi per kapita ini akan meningkat lebih tajam lagi 
mengingat konsumsi per kapita protein – sayur-sayuran 
dan daging masih berada di bawah konsumsi per kapita di 
negara lain yang mempunyai pendapatan per kapita yang 
sama. Ditambah lagi, peningkatan kelompok menengah 
terutama di perkotaan akan mempercepat proses 
transformasi struktural ini.

Proses transformasi struktural dalam sisi permintaan ini 
terefleksi juga dengan makin banyaknya ragam konsumsi 
pangan yang dikonsumsi masyarakat. Rangkaian Survey 
Biaya Hidup menunjukkan peningkatan jumlah makanan 
yang dikonsumsi masyarakat.

Walaupun konsumsi per kapita langsung mengalami 
penurunan, permintaan tidak langsung beberapa 
komoditas seperti kedelai, jangung, yang digunakan sebagai 
sebagai input untuk komoditas pangan lain seperti pakan 
ternak, justru mengalami peningkatan dan terus meningkat 
di masa mendatang.
hampir 3 kali lipatnya pada tahun 2013. Namun alokasinya lebih 
banyak untuk kebutuhan subsidi pupuk, bukan untuk memperbaiki 
infrastruktur yang lebih sensitif dalam fungsi produksi hampir 
semua komoditi pangan
15 Defisit dalam hortikultura terjadi karena insentif pemerintah 
untuk mengembangkan produk ini sangat minim. Sebagian besar 
insentif ini digunakan untuk keperluan beras melalui subsidi 
pupuk urea. Peningkatan belanja riset pun dialokasikan untuk 
mengembangkan padi sawah di pulau Jawa yang marginal return-
nya tergolong minim. UU no 13 tahun 2010 tentang hortikultura 
pun didisain tidak rasional. Kebutuhan bibit pangan sangat sensitif 
dengan kondisi lokal. Bibit yang dikembangkan merupakan home-
grown seed. Kalaupun berasal dari bibit impor, untuk mencapai 
tingkat optimal harus disesuaikan dengan kondisi local. Membatasi 
investasi asing  sama saja membatasi kegiatan pembibitan di 
dalam negeri dan pada akhirnya menekan potensi hortikultura 
untuk berkembang. Akhirnya, karena pasokan domestik terbatas 
dan permintaan meningkat (akibat perubahan struktural), impor 
meningkat.
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Perubahan-perubahan struktural ini tentu akan mengubah 
struktur ketahanan pangan. Penanganan ketahanan pangan 
tidak lagi bersandar pada satu komoditi tertentu lagi seperti 
beras di masa lalu tetapi makin beragam. Implikasi lain 
adalah dengan ketersediaan lahan per kapita yang relatif  
rendah dan cenderung menurun dari waktu ke waktu tidak 
semua elemen ketahanan pangan harus dipenuhi dengan 
peningkatan produksi domestik. Pembukaan akses yang 
luas baik dari sumber domestik maupun pasar internasional 
merupakan elemen penting dalam memperkuat ketahanan 
pangan.

Optimalisasi peningkatan produksi domestik tetap harus 
menjadi andalan. Tanpa harus berfikir panjang, kita 
akan tahu bahwa untuk meningkatkan produksi pangan 
domestik adalah bagaimana kita dapat meningkatkan 
produktivitas input. Sumber peningkatan output melalui 
perluasan lahan makin terbatas. Perluasan lahan hampir 
tidak mungkin kecuali perluasannya di arahkan ke luar Jawa. 
Ketersediaan air juga makin langka dan penggunaan pupuk 
pun sudah melewati ambang batas. Kendala ekspansi 
lahan pangan di luar Jawa pun banyak seperti kebutuhan 
pembangunan infrastruktur (jaringan irigasi), dan kompetisi 
antara tanaman pangan dengan tanaman jangka panjang 
(cash crops) seperti kelapa sawit atau karet dan kopi serta 
masalah lingkungan hidup berupa pembukaan lahan hutan.

Oleh karenanya, Revolusi Hijau jilid kedua harus digulirkan 
dan dipercepat, namun dalam bentuk yang berbeda. 
Manifesto Revolusi Hijau jilid 2 harus memperhatikan faktor 
geografi. Geografi bukan hanya penting dalam proses 
aglomerasi sektor manufaktur tetapi juga dalam kegiatan 
sektor pertanian terutama berkaitan dengan ketersediaan 
input dan biaya transportasi termasuk pemasaran output16.   
Oleh karenanya, Pulau Jawa dikembangkan untuk kegiatan 
pertanian dengan nilai tambah tinggi yang cocok dengan 
pola pemilikan lahan skala kecil serta multi guna. Kedua, 
produksi pangan seperti beras secara bertahap dialihkan ke 
luar Jawa17.   

Investasi dalam riset harus ditingkatkan dengan upaya 
menghasilkan produk pertanian khususnya beras dengan 
tingkat produktivitas lebih tinggi, high-nutrient, hemat air 
dan tahan hama seperti padi hibrida, high-iron and high 
16 Komplementaritas antar kegiatan ekonomi harus dioptimalkan. 
Dewasa ini coordination failures terjadi dibanyak kegiatan yang 
menyebabkan potensi kegiatan tidak tercapai Sebagai contoh, 
limbah kelapa sawit atau padi yang sekarang dibuang sekarang 
digunakan sebagai input penting pakan ternak. Oleh karenanya 
konsentrasi kegiatan peternakan biasanya terjadi di daerah 
penghasil input.
17 Memindahkan kegiatan produksi beras ke luar Jawa tidak 
mudah. Di samping karena membutuhkan investasi dalam 
infrastruktur yang besar, pemindahan ini membutuhkan tenaga 
pengolah (petani) yang jumlah besar pula. Dengan tersendatnya 
kegiatan transmigrasi dalam jumlah besar ke luar Jawa, proses 
pemindahan pekerja tani menjadi tidak mudah. Alternatif lain 
dengan mengembangkan produksi dengan pola mekanisasi dan 
pola perkebunan.

zinc rice dan padi daerah rawa dan pasang surut. Pusat 
Riset Padi di Sukamandi Jawa Barat perlu meningkatkan 
aktivitasnya bukan hanya dalam menelurkan bibit-bibit baru 
yang menjawab berbagai tantangan dalam sisi penawaran 
dan juga diseminasi bibit kepada petani. Peningkatan 
anggaran riset pertanian yang dilakukan dalam beberapa 
tahun terakhir perlu dipertahankan dan diperluas dengan 
upaya diseminasi temuan terkini kepada petani produsen. 
Investasi ini tidak hanya terbatas dengan mengembangkan 
varietas unggul baru tetapi bagaimana menciptakan 
disseminasi yang efektif. Dewasa ini terlihat kesenjangan 
yang cukup besar antara riset di laboratorium dengan 
praktek di lapangan. Dalam hal ini, peran penyuluh menjadi 
sangat penting. 

Upaya untuk mengaplikasikan temuan riset terkini di 
lapangan memerlukan beberapa dukungan kelembagaan 
seperti akses terhadap pembiayaan dan akses terhadap 
pengelolaan resiko. Dalam hal pembiayaan, riset terakhir 
menunjukkan bahwa petani masih menggunakan sumber 
dana sendiri untuk membiayai kegiatan pertanian. Perlu 
dicari penyebab rendahnya pemakaian sumber keuangan 
formal dalam kegiatan pertanian. Revolusi keuangan mikro 
generasi ketiga perlu digerakkan menyusul suksesnya 
penggunaan program Bimas sebagai revolusi pembiayaan 
generasi pertama dan Kupedes sebagai - reformasi generasi 
kedua  dan anti tesis dari program Bimas yang sarat dengan 
intervensi pemerintah. Revolusi ketiga ini ditujukan untuk 
mengatasi kegagalan Kupedes dan KUR dalam mengatasi 
masalah pembiayaan di sisi produksi ini dan upaya 
untuk menurunkan biaya transaksi dalam penyediaan 
kredit pertanian dan pedesaan secara keseluruhan. 
Penggunaan teknologi informasi merupakan kandidat kuat 
dalam mengatasi hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh 
keberhasilan Grameen Bank generasi kedua di Bangladesh18. 

Puzzle yang perlu diselesaikan adalah menyangkut 
masalah pengelolaan resiko pertanian. Meskipun resikonya 
lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan di sektor lain 
dan kecenderungannya makin meningkat ke depan, 
penggunaan instrumen asuransi pertanian masih sangat 
rendah dan boleh dikatakan nihil di Indonesia. Insiden 
ini juga terjadi di negara berkembang lainnya seperti 
India atau Thailand. Penggunaan riset berdasarkan ilmu 
ekonomi tingkah laku (behavioral e conomics) merupakan 
elemen penting dalam mengatasi masalah pembiayaan 
dan pengendalian resiko. Sayangnya, riset ini belum secara 
tersistematis dilakukan seperti pernah terjadi pada saat 
meluncurkan revolusi hijau pada tahun 1970an hingga 
1980an. Tidak semua perubahan permintaan ini harus 
dipenuhi dengan peningkatan produksi. Efisiensi baik dalam 
rantai produksi maupun konsumsi akan dapat mengatasi 
tambahan permintaan. Majalah National Geographic 
18 Sangat menarik untuk memperhatikan fakta kredit sepeda motor 
di daerah pedesaan melalui perusahaan pembiayaan meningkat 
secara signifikan dan posisi portofolionya berada dalam posisi 
sangat aman.
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edisi Mei 2014 mengambarkan efisiensi dalam rantai 
produksi dan konsumsi akan dapat menekan kebutuhan 
ekspansi produksi secara signifikan19 . Keadaan yang sama 
juga berlaku dalam kasus Indonesia. Tinggi harga beras di 
pasar domestik sebagian merefeksikan inefisiensi yang 
terjadi dalam rantai kegiatan pasca panen, transportasi 
dan kegiatan penggilingan. Perubahan sistem insentif perlu 
dilakukan untuk mendorong para pelaku agar melakukan 
tindakan efisiensi ini. Selagi lagi,  riset Sosial Ekonomi dan 
dengan memanfaatkan ilmu Behavioral Economics yang 
sedang berkembang perlu dilakukan sehingga dapat 
diramu policy mix yang tepat.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah bagaimana 
mendorong proses diversifikasi produksi pertanian dengan 
memfokuskan pada komoditas yang bernilai tambah 
tinggi seperti sayuran, buah-buahan, daging ayam dan 
daging sapi dan ikan sesuai dengan perubahan pola 
konsumsi masyarakat. Diversifikasi produk pertanian 
kepada komoditas yang bernilai tambah tinggi ini juga akan 
memberikan kesempatan bagi petani dengan skala kecil 
untuk berpartisipasi dalam proses transformasi struktural 
ini.

Perubahan struktural ini juga memberikan implikasi  makin 
pentingnya peran infrastruktur dalam rantai produksi dan 
pemasaran untuk memenuhi kebutuhan permintaan 
masyarakat. Intervensi dalam pembangunan infrastruktur 
menjadi lebih penting dibandingkan dengan intervensi 
dalam proses produksi. Artinya, seandainya pengeluaran 
pemerintah untuk subsidi pupuk dan input lainnya dialihkan 
kepada pembangunan infrastruktur dampaknya akan lebih 
nyata dalam mengantisipasi perubahan pola permintaan 
masyarakat. Tambahan lagi dampak komplementaritas 
dan dampak bersama (joint impact) dari pembangunan 
infrastruktur akan dirasakan oleh perekonomian secara luas 
– bukan hanya di sektor pertanian20 . Peran infrastruktur
makin penting karena dengan infrastruktur yang lebih baik 
akan mendorong penurunan biaya logistik. Penurunan 
biaya logistik ini memungkinkan proses aglomerasi produksi 
pertanian tidak perlu terjadi pada daerah tertentu. Di 
samping itu, biaya transaksi termasuk biaya pemasaran 
dapat ditekan yang pada gilirannya meningkatkan 
aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber nutrisi yang 
makin beragam dan tidak tersedia di semua daerah. 

Seperti yang dijelaskan di atas perubahan pola permintaan 
juga telah mengubah pola dan rantai pemasaran produk 
pangan seperti supermarket. Pemerintah harus merespon 
19 Lihat Fowley, Jonathan, A Five Plan to Feed the World: Where will 
we find enough food for 9 billion, National Geographic, May 2014.
20 Contoh kebutuhan infrastruktur yang makin penting adalah lis-
trik. Untuk memenuhi permintaan sayuran yang segar,  peran cold 
storage makin penting sebelum sayur diantarkan ke super market. 
Cold storage tidak akan berfungsi jika pasokan listrik tidak tersedia. 
Penyediaan listrik pada dasarnya bukan hanya berguna memenuhi 
kebutuhan penyediaan sayur segar tetapi juga untuk kebutuhan 
kegiatan ekonomi lain di perdesaan.

dengan tepat perubahan rantai pemasaran ini sejalan 
dengan keinginan konsumen dengan memperhatikan 
dan membantu proses transisi rantai tradisional yang ada. 
Melarang atau menghambat tumbuhnya rantai pemasaran 
modern bukan hanya inefisien tetapi bertentangan dengan 
keinginan konsumen yang lebih luas. Peran yang lebih tepat 
adalah membantu upgrading dari rantai tradisional ke rantai 
pemasaran modern21 22 . 

Perubahan struktur permintaan menuntut pula perubahan 
peran Bulog sebagai stabilisastor harga beras. Sejumlah 
pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut seperti pertama, 
tentang relevansi Bulog atau apakah Bulog merupakan the 
best available modality untuk mengatasi atau menjawab 
tentang stabilisasi harga pangan23.  Kedua, apakah peran 
Bulog perlu diperluas bukan hanya mencakup beras 
seperti yang diperankan sejak tahun 1998?  Literatur yang 
menganalis tentang lembaga parastatal seperti Bulog 
menunjukkan  lembaga semacam ini bukan the best value 
option. Selain membebankan anggaran negara (mahal), 
lembaga ini rentan terhadap kegiatan pencari rented dan 
korupsi. 

Kebijakan yang cerdas (smart agriculture policy) dengan 
menggunakan supply chain approach dengan memilih 
dengan tepat kegiatan dalam rantai produksi yang 
menciptakan nilai tambah tinggi. Hal ini berarti bahwa 
kebijakan swasembada tidak bisa dilakukan untuk semua 
komoditi. Bahkan untuk setiap rantai produksi, tidak semua 
kegiatan harus dilaksanakan di dalam negeri. Pengalaman 
Cina yang memutuskan untuk meninggalkan status eksportir 
kedelai dapat dijadikan pelajaran. Alasan Cina tergolong 
sederhana. Jika memaksa produksi di dalam negeri, 
kebutuhan air tidak cukup dan produksi Cina kalah kompetitif 
dibandingkan AS, Brazil dan Argentina. Kebutuhan air untuk 
produksi kedelai yang besar memaksa Cina secara implisit 
mengimpor air – melalui impor kedelai. Dengan kedelai 

21 Upgrading pasar tradisional dengan membawa ciri-ciri pasar 
modern yang sesuai dengan kebutuhan konsumen telah sukses 
terjadi di beberapa tempat. Pasar tradisional – tetapi modern- di 
kompleks Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten merupakan 
salah satu contoh yang sering dikutip sebagai contoh. Tentu, 
banyak contoh serupa di tempat lain di Indonesia.
22 Terdapat dugaan bahwa penetrasi supermarket akan 
mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Konsumen  “dipaksa” 
atau “dibujuk” (dengan marketing gimmick) untuk memilih 
produk yang tersedia di supermarket. Ketidaktersediaan jaringan 
pemasaran komoditas lokal (buah-buahan, sayur-sayuran) akan 
menyebabkan komoditas lokal akan tersisihkan dalam bundel 
konsumsi masyarakat dan pada gilirannya akan meningkatkan 
impor.
23 Harga pangan yang stabil diduga mempengaruhi keputusan 
petani dalam menentukan jenis tanaman yang ditanam pada 
periode tertentu. Petani enggan menanam tanaman bernilai 
tambah tinggi karena kuatir resiko fluktuasi harga dan tetap 
memilih untuk menanam padi yang harganya relatif stabil. 
Walaupun kebijakan stabilisasi harga dapat dibenarkan, namun 
solusi intervensi dalam pembangunan infrastuktur seperti 
penyediaan cold storage merupakan opsi yang lebih cost-effective.
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impor, Cina dapat meningkatkan nilai tambah yang lebih 
besar pada kegiatan hilir rantai produksi kedelai seperti 
produk-produk olahan kedelai (susu, tahu dan sebagainya).
Namun demikian bukan berarti produk yang komoditinya 
(final product) tidak mempunyai keunggulan komparatif 
harus ditinggalkan. Sebagai contoh, produksi daging dimana 
kalau dilihat dengan menggunakan instrumen keunggulan 
komparatif tradisional akan terlihat kita tidak mempunyai 
keunggulan komparatif dibandingkan dengan Australia. 
Tetapi jika pendekatan supply chain digunakan akan terlihat 
Indonesia akan mempunyai keunggulan komparatif dalam 
hal penggemukan sapi dengan menggunakan input impor. 
Hal ini disebabkan biaya penggemukan akan lebih murah 
dan prosesnya lebih cepat di Indonesia karena tersedianya 
sumber nutrisi yang beragam dari limbah kelapa sawit 
dan atau limbah padi dibandingkan di Australia yang 
lebih terbatas. Keunggulan komparatif di sisi hilir ini akan 
meningkat jika proses penggemukan ini dikombinasi 
dengan tersedia fasilitas pemotongan yang modern yang 
dapat memotong sapi dengan berat hingga 800 kg. 

Langkah lain untuk mempertahankan ketahanan pangan 
adalah dengan memperbaiki sistem ketahanan sosial. Dalam 
kelompok ini terdapat dua program besar yaitu bagaimana 
memperbaiki sistem ketahanan sosial dengan memperbaiki 
efektifitas program yang ada (program Raskin) yang lebih 
tertarget pada kelompok rumah tangga miskin, dan kelompok 
disabled lainnya. ; berhubungan dengan fungsi Bulog selama 
ini, penggunaan beras sebagai instrumen jaring pengaman 
sosial pun  perlu dievaluasi ulang. Menyediakan beras secara 
fisik  sebagai instrumen JPS merupakan pola sangat tradisional 
dan inefisien serta memberikan peluang penyelewengan 
dalam pelaksanaannya. Lagi pula analisis teoritis menunjukkan 
ada instrument lain seperti kupon makanan atau bantuan uang 
tunai yang lebih efisien dan welfare increasing dibandingkan 
pola raskin sekarang 24 25.   Instrumen alternatif ini juga sejalan 
dengan makin beragamnya pola diet keluarga Indonesia 
termasuk keluarga miskin.

Kedua, menggunakan pasar global dan instrumen 
perdagangan internasional sebagai instrument stok 
nasional. Fakta di banyak negara pengimpor pangan 
seperti Malaysia dan Bangladesh, instrumen perdagangan 
internasional berjalan sangat efektif dalam mengatasi 
gejolak harga dan pasokan di pasar global seperti yang 
terjadi pada tahun 2008 (McCollough. Neil dan C Peter 
Timmer, 2010) .

24 Lihat the Economist, 22 Februari 2014 dalam artikel: “The 
economics of food subsidies: Feeding expectations. Why  food 
vouchers are a policy worth considering in developing countries”
25 Banerjee dan Duflo  (2002) menunjukkan langkah mensubsidi 
staple food bukan merupakan langkah cost effective untuk 
meningkatkan nutrisi dalam keluarga. Kombinasi elastisitas 
harga pangan yang inelastis dan elastisitas konsumsi kalori dan 
pendapatan yang inelastis merupakan penjelasannya. 
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Pendahuluan
Indonesia sebagai salah satu penanda tangan kesepakatan global Millenium 
Development Goals (MDGs) sepakat untuk mengupayakan pencapaian target MDGs 
termasuk target MDG-5 ialah menurunkan Maternal Mortality Ratio (MMRatio) atau 
dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi tiga perempatnya selama 25 tahun 
dari keadaan tahun 1990 (UN, 2005). Ketersediaan indikator AKI menjadi salah satu 
kewajiban yang harus dilakukan. Saat sekarang Indonesia masih mengandalkan data 
dari survei rumah tangga untuk memberikan perkiraan AKI dan data kematian lainnya. 
Sumber data ideal memberikan berbagai indikator kematian, ialah catatan sipil dan 
statistik vital, untuk Indonesia meskipun ada tetapi tidak memadai (NIHRD, 2012). 
Masalah lain memperkirakan AKI dari survei rumah tangga, baik dengan pendekatan 
langsung maupun tidak langsung, memberikan hasil estimasi dengan rentang nilai 
sangat lebar dan memberikan ketidak pastian estimasinya sendiri. Rentang nilai sangat 
lebar perkiraan AKI hasil survei juga dikarenakan kematian ibu merupakan kejadian yang 
sangat jarang (hanya sekitar 5% dari kejadian kematian anak), dan untuk memberikan 
perkiraan yang stabil dari hasil survei memerlukan ukuran sampel yang sangat besar. 

Survei mempunyai keterbatasan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 
kematian ibu sebagai kematian maternal, dan umumnya hanya mampu melaporkan 
kematian ibu sebagai kematian terkait dengan kehamilan atau pregnancy related deaths 
(PRD). AKI yang dihitung dari survei lebih tepat sebagai PRDRatio (rasio kematian terkait 
dengan kehamilan terhadap kelahiran hidup) yang dipakai sebagai aproksimasi ukuran 
AKI (MMRatio). Seharusnya PRDRatio lebih besar dari MMRatio tetapi dengan adanya 
kegagalan melaporkan status kehamilan (khususnya terkait dengan aborsi) PRDRatio 
dapat dipakai sebagai aproksimasi MMRatio.

Telaah perkiraan AKI di Indonesia ini dimaksudkan untuk membandingkan berbagai 
pendekatan estimasi AKI terkini untuk Indonesia dan mengidentifikasi kelebihan dan 
kekurangan dari pendekatan dan implikasi pemakaian perkiraan AKI.

Berbagai indikator untuk mengukur kematian maternal

Ada empat indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kematian maternal yang 
ideal sekali kalau semuanya tersedia karena penggunaannya saling melengkapi. 
Empat indikator tersebut adalah: (1). MMRatio atau AKI sebagai rasio kematian 
maternal terhadap kelahiran hidup; (2). MMRate sebagai peluang wanita usia subur 
yang meninggal karena kematian maternal. Sebagai catatan hubungan MMRatio dan 
MMRate adalah MMRatio = MMRate/GFR; (3). Proportion of Maternal Deaths of Female 
at reproductive age (PMDF) adalah kontribusi kematian maternal terhadap keseluruhan 
kematian wanita usia 15-49 tahun; dan (4). Lifetime risk of maternal death (LTR) adalah 
risiko seumur hidup dari wanita yang meninggal karena sebab kematian maternal. LTR 
dihitung sebagai  LTR ≈ 1-(1-MMRate)TFR  ≈  [(T15-T50)/l15]*(MMRate/1000).

Berbagai sumber data untuk pengukuran kematian maternal bisa berasal dari Registrasi 
Vital, Sistem Registrasi Sampel (SRS), Reproductive Age Mortality Studies (RAMOS), 
Survei Besar Berbasis Populasi, Sensus Penduduk, Studi berbasis fasilitas atau pemakaian 
Model Statistik.   

TELAAH PERKIRAAN AKI (MMRatio) UNTUK 
INDONESIA

Oleh : S. Soemantri, M.Sc, Ph.D

“Sumber data 
yang dianggap 
ideal memberikan 
berbagai indikator 
MDGs ialah Sistem 
Catatan Sipil dan 
Statistik Vital 
sudah waktunya 
m e n d a p a t k a n 
perhatian sehingga 
data berbasis 
survey bukan satu-
satunya sumber 
data yang dipakai 
untuk perkiraan 
indikator MDGs 
termasuk AKI”
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Metode Pengumpulan Data dan Estimasi Ukuran Kematian Maternal
Berbagai metode pengumpulan data dan estimasi AKI telah dikembangkan dan diaplikasikan di banyak negara. 
Beberapa metode berikut dipakai untuk mengumpulkan kematian maternal (tepatnya PRD) dan mengukur angka 
kematian maternal. Hasil dari beberapa metode ini banyak dipublikasikan sebagai gambaran perbandingan AKI 
menurut negara dan banyak negara merujuknya sebagai angka resmi. Indonesia termasuk salah satu negara yang 
memakai hasilnya dan mengadopsi pendekatannya. 

• Metode berbasis Sejarah Saudara Kandung (Sibling history-based)

Metode estimasi dikembangkan oleh Wendy Graham (1989) dan diadopsi penerapannya pada banyak Survei 
Demografi dan Kesehatan di dunia. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) termasuk menerapkan metode 
ini sejak SDKI 1994 sampai yang terakhir SDKI 2012. Metode Sejarah Saudara Kandung (Sibling Technique) pada 
prinsipnya mengumpulkan data PRD dan jumlah tahun orang terpapar dari sejarah kelangsungan hidup saudara 
kandung wanita responden SDKI.

• Identifikasi semua kematian wanita dalam rumah tangga merujuk periode tertentu

Pendekatan ini diterapkan pada sensus atau survei besar dan merupakan bagian dari pengumpulan data kematian 
umumnya. Karena kematian biasanya dilaporkan rendah maka estimasi langsung angka kematian termasuk kematian 
maternal perlu mempertimbangkan adanya under reporting tersebut sehingga koreksi atau adjustment diperlukan. 
Adjustment dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan evaluasi untuk mengukur cakupan pelaporan 
kematian. Metode General Growth Balance (GGB), metode Synthetic Extinct Generations (SEG) atau kombinasi GGB/
SEG dapat dipakai untuk memberikan perkiraan cakupan dan dipakai sebagai dasar koreksi (adjustment) pelaporan 
kematian (Hill, K 1987, Hill, K etal., 2009).

• Model Statistik.

Umumnya memanfaaatkan pendekatan regresi ganda dan dibangun menggunakan data yang dinilai erat hubungannya 
dengan kematian maternal. Kerja dua kelompok yang sering dirujuk yang mengembangkan dan menerapkan estimasi 
AKI adalah MMEIG (Maternal Mortality Estimation Inter Groups) dan IHME (Institute of Health Metric Estimation). 
MMEIG mengembangkan model regresi multilevel yang memanfaatkan covariates GDP (Gross Domestic Product), 
GFR (General Fertility Rate), dan SAB (Skilled Attendant at Birth) untuk estimasi log(PMDF) (WHO, 2012), sedangkan 
IHME mengembangkan model regresi (linear + time space) dengan memanfaatkan covariates GDP, Education, GFR, 
HIV dan neonatal mortality untuk estimasi log(MMR) menurut kelompok umur wanita usia subur (IHME, 2011). 

Perkiraan AKI Indonesia dari berbagai pendekatan
A.  Metode Langsung berbasis Sejarah Saudara Kandung (Sibling-based Direct Method)

Metode ini diterapkan pada SDKI 1994 sampai dengan SDKI 2012 yang pada dasarnya memakai cara estimasi 
langsung. Pada SDKI metode ini merupakan modul tersendiri yang ditambahkan pada survei individu wanita. 
Berbagai limitasi dari metode langsung berbasis saudara kandung (Sibling-based Direct Method atau Direct 
Sisterhood Method) antara lain:
• Hanya mampu mengukur kematian terkait dengan kehamilan (pregnancy related death  – PRD), disebabkan

sulit melaksanakan autopsy verbal.
• Meskipun dengan survei ukuran sampel besar hanya mampu mendapatkan jumlah kasus kecil untuk estimasi

merujuk periode 5-7 tahun sebelum survei.
• Secara umum memberikan estimasi kematian rendah, termasuk PRD Ratio, karena kecenderungan tidak

melaporkan kematian saudara kandungnya.
• Meskipun ada peningkatan ukuran sampel dari metode sisterhood, ketidak pastian estimasi PRDRatio (karena

kesalahan sampling) sangat lebar.
• Dibandingkan dengan ketidak pastian estimasi lain (IMR, U5MR), coefficient of variation (Standard Error dibagi

Mean) dari PRD Ratio bisa berkisar lebih dari 2-3 kalinya.  
• Hanya memberikan estimasi tingkat nasional.
• Membebani penggunaan modul lain serta memerlukan proses data yang kompleks.
• Tidak jelas bagaimana melakukan adjustment dengan fakta adanya under reporting kematian orang dewasa.
• Modul Sibling Technique yang ditaruh paling akhir pada kuesioner SDKI akan mempengaruhi kualitas data

karena kelelahan responden dalam menjawab pertanyaan.
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SDKI 1994-2012 memberikan empat inikator kematian maternal (Tabel 1).

Catatan:      * Merujuk periode lima tahun sebelum survei.          ** LTR = 1-(1-MMRate)TFR  ≈  35 * MMRate

B. Sensus Penduduk Dengan Pertanyaan Kejadian Kematian.
Untuk pertama kalinya Sensus Penduduk 2010 menyertakan pertanyaan kematian dalam rumah tangga pada 
periode yang ditentukan (Januari 2009-Mei 2010). Penyertaan pertanyaan kematian ini merupakan rekomendasi 
yang tertuang dalam Prinsip dan Rekomendasi untuk Sensus Penduduk dan Perumahan 2010 untuk negara dengan 
Registrasi Vital  tidak memadai. Dengan penambahan pertanyaan timing kematian terkait dengan kehamilan untuk 
kejadian kematian usia reproduktif yang dilaporkan, memungkinkan SP 2010 dimanfaatkan sebagai sumber data 
untuk estimasi kematian maternal (tepatnya PRD) dan perhitungan MMRatio (AKI). Berbagai limitasi/issues kejadian 
kematian yang dikumpulkan dari sensus penduduk perlu mendapatkan perhatian a.l.:
• Terbatas Z hanya kematian terkait dengan kehamilan (kecuali dikombinasikan dengan Autopsi Verbal).
• Kehilangan keterangan kematian dalam rumah tangga orang tunggal.
• Kematian dari tokoh utama rumah tangga dapat menyebabkan cerai berainya rumah tangga.
• Pengalaman menunjukkan hampir selalu terjadi under- reporting.
• Memerlukan evaluasi secara cermat.

Estimasi AKI (MMRatio) dari SP 2010
Perhitungan AKI dilakukan dengan cara langsung tetapi didahului dengan evaluasi under reporting pelaporan 
kematian. Evaluasi dilakukan dengan menerapkan Metode Distribusi Kematian (GGB dan SEG) untuk koreksi under 
reporting kematian dewasa dan pendekatan PF Ratio untuk koreksi kelahiran. Perhitungan AKI dilakukan secara 
langsung sebagai:

Perkiraan sebelum koreksi (unadjusted): MMRatio = [PRD/B] * 100000; 

Perkiraan sesudah koreksi (adjusted): MMRatio = [(PRD/CD)/(B/CB)]*100.000, dimana CD adalah completeness 
pelaporan kematian dan CB  adalah completeness pelaporan kelahiran

Metode General Growth Balance (GGB) dan metode Synthetic Extinct Generations (SEG) secara luas banyak 
dimanfaatkan untuk evaluasi cakupan pelaporan kematian di negara berkembang. GGB lebih sensitif terhadap 
kesalahan pelaporan umur dibandingkan SEG, sedangkan SEG sangat sensitif terhadap perubahan cakupan sensus 
dan migrasi neto. Kombinasi dua metode, pertama menerapkan GGB untuk adjustment cakupan sensus (atau 
migrasi neto) dan kemudian menerapkan metode SEG terhadap data yang sudah disesuaikan memberikan hasil 
yang lebih robust dibandingkan penerapan metode GGB dan SEG sendiri-sendiri.

Koreksi under reporting kematian dewasa dan kelahiran memanfaatkan input data dari SP 2000 dan SP 2010 sbb:
• Data penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin (SP 2000 & 2010)
• Data kematian menurut kelompok umur dan jenis kelamin (SP 2010)
• Kelahiran 12 bulan sebelum sensus menurut umur dan jenis kelamin (SP 2000 & SP 2010)
• Kematian terkait dengan kehamilan (PRD) menurut kelompok umur (SP 2010)
• ALH menurut kelompok umur ibu (SP 2000 & 2010)

Ada balita 

yang kurang 

gizi

1999

Tahun orang 

terpapar  (years 

exposure)

2005

Jumlah 

kematian 

wanita

Jumlah 

kematian 

maternal

GFR

(per 1000)

Indikator kematian maternal

PDMF

(%)

MM Rate

(per 1000)

MM Ratio

(per 100000 

LH)
LTR**

1994 291.644 576 107 94 18,6 0,367 390 0,013
1997 - - - 88 17,0 0,292 334 0,010
2002-2003 293.284 518 73 81 14,1 0,249 307 0,009
2007 327.170 619 62 78 10,0 0.190 228 (132-323) 0,007
2012 328.918 785 92 75 11,7 0,280 359 (239-478) 0,010

Tabel 1  
Empat Indikator Kematian Maternal menurut SDKI 1994-2012*
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Tabel 2 memberikan perkiraan cakupan (coverage/completeness) dan koreksi (adjustment) pelaporan kematian 
dewasa SP 2010 menurut metode distribusi kematian dan rentang umur terbuka terakhir (open ended age range). 
Perkiraan cakupan pelaporan kematian dewasa apapun metode yang dipakai menunjukkan angka kurang dari 45%. 
Untuk memperkirakan kematian sesungguhnya maka perlu koreksi (adjustment) lebih dari dua kalinya (yang didapat 
dari 1/coverage) dari kematian yang dilaporkan. Perhitungan coverage dan adjustment mengindikasikan pelaporan 
kematian dewasa hasil SP 2010 sangat jelek. Sebaliknya pelaporan kelahiran data SP 2010 jauh lebih memadai, 
dimana adjustment yang didapat dari pendekatan PF Ratio untuk pelaporan kelahiran adalah 1.18 (BPS: Aplikasi 
metode P/F Ratio dua SP2000-2010). 

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penanggung jawab pelaksanaan sensus penduduk mencoba melakukan koreksi 
pelaporan kematian maternal (PRD) dengan melakukan verifikasi pelaporan PRD. Pekerjaan verifikasi awalnya 
dilakukan di Provinsi Lampung dengan melakukan (1) verifikasi semua PRD yang dilaporkan (check klasifikasi PRD); 
(2) penelusuran kembali kematian WUS yang dilaporkan untuk mengidentifikasi PRD; (3) penelusuran pria cerai mati 
untuk mengidentifikasi kematian WUS dan PRD; (4) penelusuran ART 0-1 thn untuk mengidentifikasi kematian WUS 
dan PRD; dan (5) penelusuran PRD melalui RT/RW. Verifikasi diteruskan disemua provinsi tetapi dengan keragaman 
pelaksanaannya terutama dalam menentukan cakupan verifikasi dan selektifitas penentuan daerah. Karena adanya 
keragaman tersebut ada kecenderungan masih terjadinya under reporting PRD dan perkiraan AKI merujuk PRD hasil 
verifikasi (259 per 100.000) dengan sendirinya memberikan perkiraan bias rendah. 

Sumber: Template perhitungan completeness pelaporan kematian dan kelahiran, BPS (2011)

Pendekatan PMDF sebagai alternatif menghitung AKI.

Untuk mengkonfirmasi adanya bias rendah perkiraan AKI 259 per 100000 hasil verifikasi BPS, dilakukan perhitungan 

perkiraan AKI dari data yang sama dengan pendekatan PMDF. PMDF sebagai proporsi kematian maternal (PRD) 
terhadap keseluruhan kematian ibu usia reproduktif  tidak terpengaruh oleh incompleteness pelaporan kematian 
dewasa dengan asumsi pelaporan PRD sebagai bagian dari kematian ibu juga sama tingkat incompleteness-nya. 
Langkah menghitung perkiraan AKI dari PMDF adalah sebagai berikut:
• Menghitung PMDF dari laporan awal PRD dan laporan kematian WUS.
• Koreksi adanya misklasifikasi (memakai hasil verifikasi Lampung) untuk mendapatkan PMDF terkoreksi.
• PMDF yang dikoreksi dapat diaplikasikan untuk mendapatkan perkiraan PRD dari data kematian WUS yang

sudah dikoreksi (adjusted)
• Perkiraan “MMRatio” secara langsung dapat dihitung sebagai:

MMRatio = [(Corrected PMDF*Adjusted Female Deaths)/Adjusted Live Births]*100.000

Gambar 1 menunjukkan PMDF terkoreksi untuk Indonesia (8,4%) dan terlihat adanya keragaman PMDF menurut 
region dan provinsi. Provinsi dengan PMDF terendah adalah DIY (5%) dan tertinggi adalah NTT (15,6%). Tabel 3 
memberikan perkiraan AKI nasional yang dihitung berdasar PMDF 8,4% dan pelaporan kematian WUS dan kelahiran 
yang sudah dikoreksi. Untuk koreksi kematian WUS memanfaatkan metode GGB, SEG, SEG-adjusted dan GGB-SEG 
Combined. Semua perkiraan AKI berada pada rentang 316 per 100.000 (GGB) s/d 366 per 100.000 SEG. Sedangkan 
metode GGB-SEG Combined memberikan angka AKI 346 per 100.000. Perkiraan AKI hasil verifikasi BPS sebesar 259 
per 100.000 (Hartanto, W., 2012) berada dibawah semua perkiraan berbasis PMDF.

Open ended age 

range

Coverage/completeness Adjustment

GGB SEG SEG Adj
GGB-SEG 

Combined
GGB SEG SEG Adj

GGB-SEG 

Combined
65+ 0.421 0.366 0.422 0.403 2.374 2.730 2.372 2.481
70+ 0.442 0.361 0.430 0.411 2.264 2.770 2.328 2.434
75+ 0.442 0.381 0.387 0.403 2.264 2.625 2.586 2.481

Tabel 2
Perkiraan coverage dan adjustment pelaporan kematian dewasa menurut metode distribusi kematian, SP 

2010
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C.  Perkiraan AKI Indonesia berdasar model statistik

MMEIG dan IHME merupakan dua kelompok yang mengembangkan model statistik untuk mengukur AKI. Kedua 
model statistic dari MMEIG maupun IHME prinsipnya memanfaatkan model regresi ganda tetapi dengan pilihan 
covariates berbeda untuk memperkirakan log(PMDF) oleh MMEIG dan memperkirakan log(MMR) menurut 
kelompok umur WUS oleh IHME. Hasil dari model MMEIG yang dirujuk oleh banyak negara termasuk Indonesia 
akan dikemukakan dibagian ini. 

MMEIG menggunakan model regresi (multilevel) untuk memperkirakan log(PM) atau log(PMDF) dengan 
memanfaatkan keterangan GDB, GFR dan SAB sebagai covariates (lihat persamaan pada Box). PMDF yang diperoleh 
dipakai sebagai basis untuk perkiraan kematian maternal (PRD) dan AKI dihitung secara langsung dengan membagi 
jumlah perkiraan PRD dengan kelahiran hidup (KH). MMEIG menggunakan data base UN/WHO untuk perhitungan 
perkiraan AKI berbagai negara termasuk estimasi untuk Indonesia.

MMEIG MODEL:

log(PMina) = β0 + β1 log(GDPi) + β2 log(GFRi) + β3 SABi + αcj[i] + αRK[i] + εi

where the following are associated with each observation i, within country j, within region k:
PMina = proportion of maternal among non-AIDS deaths in women aged 15–49 years.
GDPi = gross domestic product per capita (in 2005 PPP dollars).
GFRi = general fertility rate (live births per woman aged 15–49 years).
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Gambar 1. PMDF (%) menurut Provinsi 

Tanpa adjustment Incompleteness (PMDF=8,4%)
PRD 17 bulan PRD 1 tahun Kelahiran 1 th Unadjusted MMRatio
9844 7172 4.370.419 164
75+ 0.442 0.381 0.387

Koreksi untuk Incompleteness kelahiran dan kematian (PMDF=8,4%)
Faktor adjustment 
kelahiran

Hasil adjustment 
kelahiran

Adjusted MMRatio menurut pendekatan 
adjustment

1,17616 5.140.297
Faktor adjustment  dan adjusted PRD menurut pendekatan koreksi:
Pendekatan Incompleteness Adjusted PRD Pendekatan MMRatio
GGB 2.264 16235 GGB 316
SEG 2.264 18826 SEG 366
SEG Adj 2.264 18548 SEG Adj. 361
GGB-SEG 2.264 17791 GGB-SEG 346

Tabel 3
Perkiraan coverage dan adjustment pelaporan kematian dewasa menurut metode 

distribusi kematian, SP 2010
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SABi = skilled attendant at birth (as a proportion of total births).
αcj[i]  = variable intercept component for country j.
αRK[i]  = variable intercept component for region k.
εi  = error.

Dari perkiraan PMDF 5.5% untuk Indonesia dan menggunakan data base UN/WHO diperkirakan AKI untuk Indonesia 
tahun 2010 adalah 220 kematian per 100.000 KH dengan kisaran uncertainty 130-350 per 100.000. Jumlah kematian 
maternal (tepatnya PRD) adalah 9600 kasus. Perkiraan dari model memberikan AKI dan jumlah kematian maternal 
jauh lebih rendah dari hasil SP 2010 (dengan koreksi incompleteness) atau hasil SDKI 2012. Perkiraan PMDF dari 
model yang menjadi dasar perhitungan perkiraan AKI tertgantung dari covariates yang dipakai (untuk Indonesia 
terutama tergantung dari definisi SAB yang terlalu longgar) dan pemakaian data base (UN/WHO). Menggunakan 
definisi SAB.

Penutup
Gambar 2 s/d 4 memberikan perkiraan AKI untuk Indonesia dari sumber data dan pendekatan perkiraan yang 
berbeda. Berbeda sumber data dan pendekatan perhitungan akan memberikan perkiraan AKI yang berbeda 
sehingga sulit memastikan berapa sebetulnya tingkat AKI untuk Indonesia akhir dekade 2010. 

SP-2010 mampu mengidentifikasi jumlah besar dari PRD dan seharusnya memberikan perkiraan AKI lebih 
stabil karena tidak terpengaruh sampling error, tetapi sayangnya bias terhadap pengaruh under reporting yang 
merupakan fenomena pelaporan kejadian vital hasil survei. Tanpa koreksi SP 2010 memberikan perkiraan AKI 
164 per 100000, dengan koreksi memberikan perkiraan AKI jauh lebih tinggi dan tergantung pendekatan koreksi 
yang dipakai (AKI berkisar antara 316 – 366 per 100.000). SDKI terakhir (2012) memberikan perkiraan AKI 359 
per 100.000 berdasarkan pelaporan kematian maternal (PRD) 92 kasus sehingga memberikan perkiraan AKI 
dengan reliabilitas kurang memadai karena sampling error yang sangat lebar (95% CI AKI: 239 – 478 per 100.000). 
Pendekatan model (statistik) memberikan perkiraan AKI tergantung pada model yang diadopsi dan nilai covariates 
yang dipakai. MMEIG memberikan perkiraan AKI 220 per 100000 untuk Indonesia (2010) yang jelas dipengaruhi 
pemilihan covariates (terutama definisi SAB dan pemakaian data base). AKI untuk Indonesia jauh lebih tinggi kalau 
definisi SAB lebih diperketat dan menggunakan basis data hasil SP 2010. Menggunakan SAB dengan definisi lebih 
ketat sebagai persalianan yang ditolong petugas kesehatan di fasilitas kesehatan dan menggunakan basis data SP 
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2010, pendekatan MMEIG untuk Indonesia memberikan PMDF 7,4%, estimasi AKI 305 per 100.000 dan perkiraan 
kejadian PRD 15.700 kasus (Soemantri, S. 2014).

Meskipun perkiraan AKI beragam tergantung sumber data dan pendekatan perhitungan yang dipakai, kiranya angka 
AKI diatas 300 per 100.000 lebih bisa diterima daripada AKI dibawah 300 per 100.000. Dilihat dari perkiraan jumlah 
kejadian PRD, angka minimal 15.000 kasus per tahun merupakan beban untuk ditangani. Jumlah kasus tersebut 
didistribusikan tidak merata menurut region dan provinsi mengingat keragaman PMDF dan besarnya penduduk usia 
reproduktif.

Penerapan pendekatan Sibling Technique tidak dianjurkan untuk dipakai karena berbagai kelemahan dari 
pendekatan tersebut termasuk reliabilitas yang sangat rendah dan pengaruh under reporting (incompleteness dan 
misclassification) dari PRD yang dilaporkan. SP 2010 tidak terpengaruh sampling error tetapi perlu adjustment dari 
under-reporting dimana dari pengalaman SP 2010 memberikan  incompleteness pelaporan PRD yang besar antara 
lain karena persiapan dan pemahaman pendekatan yang tidak memadai. Pengalaman SP 2010 dapat dimanfaatkan 
untuk penerapan metode yang sama dari SUPAS atau SUSENAS yang akan datang. SUPAS 2015 akan menjadikan 
peluang mendapatkan perkiraan AKI kalau dilakukan persiapan yang matang dan pengalaman penerapan perhitungan 
dari SP 2010 dipakai sebagai lesson learned.

Sumber data yang dianggap ideal memberikan berbagai indicator MDGs ialah Sistem Catatan Sipil dan Statistik 
Vital sudah waktunya mendapatkan perhatian sehingga data berbasis survey bukan satu-satunya sumber data yang 
dipakai untuk perkiraan indicator MDGs termasuk AKI.
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