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Sampai saat ini sumber daya 
alam Indonesia masih banyak 
yang dijual dalam bentuk asli. 

Akibatnya aktivitas penciptaan nilai 
tambah dari sumber daya alam 
tersebut masih sedikit. Untuk sumber 
daya energi, saat ini Indonesia lebih 
banyak memproduksi dalam bentuk 
primer seperti minyak bumi dan 
turunannya, gas, dan batubara.  
Penciptaan nilai tambah yang telah 
mengkonversikan sumber daya 
alam tersebut menjadi sumber 
daya industri masih minim, padahal 
potensinya masih cukup besar.

Selain sumber daya energi, sumber 
daya alam lain yang cukup strategis 

adalah komoditas pangan dan hasil-
hasil pertanian. Ekonomi pangan 
dan pertanian di Indonesia masih 
menghadapi tantangan yang cukup 
besar seperti harga pangan pokok, 
produksi yang belum optimal dan 
pengaruh Elnino yang menyebabkan 
kekeringan. Dilain pihak, seluruh 
harga pangan strategis di tingkat 
global mengalami penurunan yang 
signifikan. Hal ini menekan kinerja 
ekspor komoditas perkebunan 
Indonesia seperti karet, kelapa sawit, 
teh, dan lain-lain. Oleh sebab itu, 
masalah-masalah ini sudah harus 
diantisipasi oleh Pemerintah, apalagi 
fenomena Elnino diperkirakan masih 
akan terjadi pada tahun depan.

Dalam RPJMN 2015-2019, salah 
satu fokus pembangunan sektor 

unggulan adalah kedaulatan pangan. 
Arah  kebijakan kedaulatan pangan 
diantaranya dengan meningkatkan  
ketersediaan pangan melalui 
penguatan kapasitas produksi dalam 
negeri, meningkatkan kualitas 
distribusi pangan dan aksesibilitas 
masyarakat terhadap pangan, serta 
meningkatkan perbaikan kualitas 
konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Disamping itu, persoalan sumber 
daya energi juga perlu menjadi 
perhatian dalam memenuhi 
kebutuhan akselerasi pembangunan 
berkelanjutan ke depan. Energi 
yang digunakan oleh industri dan 
masyarakat saat ini sebagian besar 
berbentuk bahan bakar minyak 
(bensin, avtur, dan solar), gas cair, 
atau listrik. Semoga pemanfaatan 
sumberdaya alam menjadi sumber 
energi melalui inovasi dan alih 
teknologi dapat semakin berkembang 
bagi pembangunan berwawasan 
lingkungan
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Prof. Dr. Dradjad Irianto1 

Pendahuluan

Dalam dialog di Dewan Pertimbangan Presiden pada Jum’at sore 24 Januari 
2014, Prof. Emil Salim menyatakan keinginan agar Indonesia tidak masuk pada 
middle income trap.  Secara mengejutkan pihak ADB berpendapat bahwa 

Indonesia sudah masuk pada jebakan tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh pada 
saat produktivitas menurun. Ini adalah anomali, mengapa? Ada beberapa alasan, 
diantaranya adalah kekayaan alam Indonesia yang luar biasa namun pada hakekatnya 
hanya dijual dalam bentuk apa yang dijumpai atau ditemukan di alam, artinya 
sedikit sekali aktivitas penciptaan nilai tambah terhadap sumber daya alam tersebut. 
Bahkan pendidikan tinggi yang ada yang berkaitan erat dengan pengolahan kekayaan 
alam tersebut belum berhasil membentuk sumber daya manusia yang mampu 
menciptakan teknologi yang diperlukan untuk peningkatan nilai tambah, sehingga 
sumber daya alam belum dapat dikonversikan menjadi sumber daya industri. 

Pemerintah belum memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan penurunan 
ekspor sumber daya alam seperti gas alam. Pemanfaatan gas alam sebagai bahan 
baku di industri masih sedikit. Sebagai perbandingan, beberapa negara Asia seperti 
Jepang (USD 5,96T) dan Korea (USD 1,16T) memiliki GDP yang jauh lebih tinggi dari 
Indonesia (USD 878M) walaupun tidak memiliki sumber daya gas alam. Negara 
tersebut mengimpor minyak dan gas alam yang kemudian mengolahnya menjadi 
produk turunannya sebagai bahan baku bagi industrinya dan sebagian juga diekspor. 
Dari minyak dan gas alam tersebut dapat dihasilkan produk turunan langsung yang 
selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai bahan baku industri seperti plastik, tekstil, 
amonia, dan lain-lain dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk sumber daya 
mineral tambang, Pemerintah telah menetapkan larangan ekspor dalam bentuk tidak 
diolah sehingga mendorong tumbuhnya smelter yang melakukan penciptaan nilai 
tambah. Namun demikian, kebijakan untuk sumber daya alam lainnya masih bersifat 
dorongan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation). 

Sumber Daya Energi

Terkait dengan kebutuhan energi, Pemerintah belum berhasil melakukan mobilisasi 
semua sumber daya yang ada untuk meredam impor bahan bakar minyak sebagai 
sumber energi yang banyak diserap oleh masyarakat dan industri. Diantara sumber 
daya yang diperlukan bagi kehidupan, energi adalah sumber daya yang diperlukan 
bagi penyediaan pangan, air, dan material, serta diperlukan bagi kegiatan kehidupan 
seperti menggerakan mesin produksi atau layanan kesehatan. Oleh karena itu, dapat 
dikatakan bahwa energi adalah sumber daya induk (the master resource), atau bahan 
mentah paling pokok (the ultimate raw material) (Soerawidjaja, 2014). 

1Guru Besar dari Fakultas Teknologi Industri ITB dan anggota FMS

“Sampai dengan saat ini 
pengolahan sebagian 

besar sumber daya energi 
di Indonesia masih dalam 

bentuk primer. Oleh 
sebab itu penciptaan nilai 
tambah menjadi sumber 

daya industri harus 
dikembangkan mulai dari 

sekarang.”

Peran Produksi Pertambangan dan Energi bagi 
Pembangunan Berwawasan Lingkungan
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 Energi yang digunakan oleh industri dan masyarakat saat 
ini sebagian besar berbentuk bahan bakar minyak (bensin, 
avtur, dan solar), gas cair, atau listrik. Panas bumi yang 
juga berasal dari perut bumi pada dasarnya juga dapat 
menghasilkan energi listrik dengan cara menyuntikkan 
air ke sumur panas bumi sehingga dihasilkan uap air 
bertekanan tinggi yang dapat menggerakkan turbin 
untuk menghasilkan listrik. Kebijakan pemerintah selama 
ini masih difokuskan pada beberapa bahan baku, yaitu 
minyak bumi, gas alam dan batubara yang berasal dari 
perut bumi. Berbagai sumber daya energi lainnnya telah 
banyak diusulkan, namun perkembangannya tidak sesuai 
dengan harapan banyak pihak.

Minyak bumi yang diambil dari perut bumi selanjutnya 
diolah pada kilang minyak menggunakan prinsip panas 
sehingga menghasilkan produk dari yang paling ringan 
sampai yang paling berat, yaitu gas (LPG), nafta, bensin, 
minyak tanah, minyak disel, minyak pelumas, minyak 
bakar, dan residu. Sumber minyak bumi dan gas alam di 
Indonesia dipetakan berada pada sekitar 60 cekungan 
(tersebar dari Aceh sampai Papua) dimana 16 cekungan 
sudah menghasilkan hidrokarbon, dan 9 cekungan sudah 
terbukti memiliki hidrokarbon tetapi belum berproduksi. 
Perkiraan total sumber daya minyak sebesar 87 miliar 
barel (besar cadangan 7,8 miliar barel, 54% terbukti – 46% 
potensial) Dengan asumsi tidak ada sumber terbukti atau 
potensial baru dan tingkat produksi minyak sekitar 945 ribu 
barel per hari (344 juta barel per tahun), maka cadangan 
minyak hanya akan bertahan selama 22 tahun. Teknologi 
recovery yang diterapkan telah berhasil meningkatkan 
jumlah lifting minyak bumi namun tidak cukup signifikan 
dalam jangka panjang. Tingkat produksi minyak tidak 
mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri (sekitar 1,3 
juta barel per hari) sehingga masih impor sekitar 330 ribu 
barel per hari. Sektor transportasi mengkonsumsi sekitar 
46%, diikuti oleh sektor rumahtangga, listrik dan sektor 
industri. Peningkatan volume impor bahan bakar minyak 
minyak tertolong dengan turunnya harga minyak dunia 
yang dapat mencapai harga terendah sekitar USD30 per 
barel.  

Perkiraan sumber daya gas alam sebesar 594 TCF 
(cadangan 157 TCF, 69% terbukti – 31% potensial). 
Sedangkan dengan tingkat produksi gas sebesar 9.3 TCF 
maka cadangan minyak dapat bertahan selama 16 tahun. 
Cadangan gas dunia diperkirakan yang tersebar di banyak 
negara. Indonesia berada di posisi 11 dari 20 negera 
terbesar yang memiliki cadangan gas alam (sebesar 6.254 
TCF) dimana Rusia memiliki cadangan terbesar sekitar 
26,9%. Pemanfaatan gas alam untuk kebutuhan domestik 
sekitar 49% dimana 13,5% dimanfaatkan oleh sektor 
industri sebagai bahan baku (pupuk, petrokimia dan 
industri lainnya). Untuk menunjang penumbuhan industri 
saat ini, dalam 5 tahun ke depan akan terjadi peningkatan 
pemakaian gas sekitar 10-12 TCF. Hal ini perlu diantisipasi 
dengan peningkatan cadangan gas dari cekungan baru. 
Selain minyak dan gas, juga terdapat sekitar 11 cekungan 
gas metana batubara (coal bed methane CBM) dengan 
prediksi sekitar 453 TCF dengan rencana produksi sekitar 
500 MMSCFD yang terus meningkat di masa mendatang.

Sebagai sumber energi, Indonesia juga memiliki batu bara 
yang sebagian besar digunakan sebagai sumber daya 
energi, dan sebagian kecil sebagai bahan baku melalui 
proses gasifikasi batubara menjadi metana. Total sumber 
daya batubara yang dimiliki sebesar 121 miliar ton dengan 
cadangan sebesar 31 miliar ton. Sumatera Selatan dan 
Kalimantan Timur memiliki sumber daya terbesar, masing-
masing sebesar 41,7% dan 39,3% (dengan cadangan 
masing-masing sebesar 38,5% dan 44,7%). Pada tahun 
2013, ekspor batubara mencapai 328 juta ton dengan 
tujuan terbesar ke Tiongkok, Jepang dan Taiwan. 

Dunia saat ini mendapat ancaman dari efek katastropik 
yang luas yang ditimbulkan oleh akumulasi berlebihan dari 
gas rumah kaca di atmosfir bumi. Peningkatan temperatur 
bumi adalah salah satu bentuk efek yang mengancam 
penyediaan pangan. Di sisi lain, terus meningkatnya harga 
minyak bumi juga menjadi ancaman pada penyediaan 
energi nasional. Defisit bahan bakar minyak mendorong 
peningkatan impor bahan bakar minyak yang berfluktuasi 
sehingga menyulitkan perencanaan keuangan negara, 
bahkan dapat berakibat pada neraca perdagangan 
mengalami defisit. Hal ini berpotensi akan semakin buruk 
di masa depan. Penemuan shale gas di Amerika dalam 
jumlah yang cukup besar telah mendorong produksi 
yang berlebihan dengan biaya yang relatif lebih rendah 
sehingga mendorong turunnya harga minyak bumi dunia. 
Hal ini menurunkan pengeluaran pemerintah karena 
impor, namun tidak akan berlangsung lama karena 
kelangkaan pasti akan terjadi pada suatu saat nanti. 
Industri otomotif dunia bahkan sudah memprediksi 
bahwa kendaraan berbahan bakar minyak diprediksi akan 
berakhir pada sekitar tahun 2040.
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Melengkapi sumber daya minyak bumi, gas dan batubara 
(sumber yang tidak terbarukan), Indonesia juga memiliki 
potensi yang besar pada sumber energi terbarukan, yaitu 
potensial air, sinar matahari, angin, dan sumber nabati. 

• Kontur tanah di sebagian wilayah Indonesia memiliki 
potensi sumber daya air, baik dalam bentuk 
bendungan atau mikro hidro yang memanfaatkan 
arus air. Biaya pembangunan bendungan yang 
sangat tinggi mengakibatkan pemanfaatan tenaga 
air menjadi lambat. Pembangunan bendungan juga 
perlu direncanakan dengan matang terutama terkait 
dengan fungsi bendungan sebagai sumber irigasi. 

• Selain intensitas sinar matahari yang tinggi di 
Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 
adalah sebuah pilihan bagi pulau atau daerah 
terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik. 
Proyek PLTS terbesar saat ini adalah sebesar 5 MW di 
Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, selain biaya 
per kilo watt masih tinggi, Indonesia belum memiliki 
industri material pembuat sel surya sehingga masih 
harus diimpor. 

• Pembangkit listrik tenaga angin telah banyak 
dikembangkan dan diimplementasikan. Di Indoensia, 
potensi tenaga angin ini sebetulnya tersedia cukup 
banyak, namun tidak dalam intensitas yang kontinyu. 
Letak Indonesia di katulistiwa menyebabkan adanya 
perubahan arah angin yang cukup kerap, sehingga 
rancangan kincir angin ukuran besar menjadi lebih 
sulit yang akibatnya mengurangi efisiensinya. 
Sementara itu, kincir angin dalam ukuran kecil dinilai 
tidak ekonomis.

• Nabati sebagai sumber energi merupakan pilihan 
karena kekayaan sumber nabati yang dimiliki 
Indonesia. Sebagai contoh, biodisel telah berkembang 
cukup pesat dalam 10 tahun terakhir, bahkan dalam 
waktu dekat telah direncanakan untuk ditingkatkan 
sehingga mencapai 20%  dari CPO sedangkan sisanya 
masih dari pengilanngan minyak bumi. Sumber lain 
selain CPO juga terus dikembangkan seperti minyak 
dari biji jarak, nyamplung, dan kemiri sunan. Selain 
biodisel, bioetanol juga dapat dihasilkan dari tebu, 
singkong dan sagu. Penggunaan sumber nabati 
sebagai sumber energi perlu disikapi secara bijak 
karena sumber nabati ini juga diperlukan sebagai 
sumber pangan yang juga terbatas.

Nilai Tambah Sumber Daya Alam

Pohon industri gas alam menunjukkan potensi teoritis 
pemanfaatan gas alam untuk berbagai sektor industri. 
Beberapa potensi tersebut diantaranya telah dilakukan 
proses produksinya di Indonesia, beberapa masih dalam 
tahap konstruksi, dan beberapa potensi lainnya perlu 

dipromosikan untuk dikembangkan di masa depan. Dua 
produk turunan utama dari gas alam dengan volume yang 
besar adalah amoniak dan metanol. Amoniak selanjutnya 
dapat diolah menjadi urea, amonium nitrat dan asam 
nitrat, sedangkan metanol dapat diolah menjadi 
formaldehid, asam asetat dan MTBE. Produk turunan 
ini memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan harga jual gas alam mentah. 

Sebagai contoh, PT Pupuk Kujang mengolah gas alam 
(tanpa diolah bernilai USD 4/MMBTU) menjadi amonia 
(bernillai USD 6,25/MMBTU) dan urea (bernilai USD 7,19/
MMBTU). Hasil dari PT Pupuk Kujang sebagai industri 
petrokimia hulu ini kemudian dapat diolah lebih lanjut 
menjadi asam nitrat (bernilai USD 9,63/MMBTU) untuk 
industri bahan peledak, hidrogen peroksida (bernilai USD 
38,8/MMBTU) untuk industri kertas dan tekstil, serta asam 
formiat (bernilai USD 68,4/MMBTU) untuk industri karet 
dan penyamakan kulit. Terlepas dari besarnya potensi 
nilai tambah yang dapat dihasilkan, pengembangan 
struktur industri kimia ini berjalan sangat lambat, 
sehingga mendorong impor bahan baku dari negara lain 
yang bahkan tidak memiliki sumber daya alam.

Industri petrokimia adalah industri hulu yang 
memerlukan investasi sangat tinggi (high investment) 
dan memliki resiko yang tinggi pula (high riks), namun 
memiliki tingkat pengembalian yang rendah (low return). 
Walaupun Indonesia memiliki sumber daya minyak, gas 
dan batubara, karakteristik industri petrokimia dalam 
mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan bahan 
baku industri antara dan industri hulu menjadi kurang 
menarik. Dengan karakteristik high investment - high risk 
– low return tersebut industri petrokimia memerlukan 
campur tangan pemerintah. Sebagai contoh, industri 
petrokimia hulu yang dikuasai oleh negara adalah 
di Malaysia dimana 72,5% oleh Petronas dan 27,5% 
oleh swasta. Petronas masih menguasai 30%-60% di 
industri kimia antara, dan 0% di industri hilirnya. Dalam 
bisnis petrokimia di banyak negara, peran pemerintah 
ditunjukkan dengan oleh perusahaan negara, seperti 
Singapura (Petrochemical Corpotation of Singapore), 
Saudi Arabia (Saudi Arabia Basic Industry Corporation), 
China (Sinopec dan CNPC), Thailand (PTT Global Chemical), 
Iran (National Petrochemical Company), Taiwan (China 
Petrochemical Development Corporation) dan Mesir 
(Egyptian Petrochemical Holding Company). Kebijakan 
penguasaan negara bagi industri petrokimia di Indonesia 
perlu terus didorong agar masyarakat mendapat manfaat 
yang lebih besar dari keberdaan sumber daya minyak 
bumi, gas alam, dan batubara.
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Prospek ekonomi pangan dan pertanian Indonesia tahun 2016 diperkirakan tidak 
akan banyak berbeda dari tahun 2015.  Namun tantangan yang akan dihadapi 
ekonomi pangan hampir dapat dipastikan akan lebih berat dibandingkan 

2015.  Dampak kekeringan ekstrem El-Nino yang menekan sebagian produksi pangan 
dan keterlambatan musim tanam akan mulai terasa pada 2016.  Di dalam negeri, 
ekonomi pangan dan pertanian Indonesia harus menghadapi kenaikan harga pangan 
pokok karena kinerja produksi dan manajemen stok yang bermasalah.  Walaupun 
laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November 2015 menunjukkan 
peningkatan produksi beras 5,6 persen, jagung 4,4 persen dan kedelai 2,9 persen, 
atau mengindikasikan surplus produksi pada beras dan jagung, fakta di lapangan 
tidak seperti yang diramalkan. 

Akan tetapi, ketika dampak kekeringan tersebut telah mulai terasa, ratusan hektar 
lahan padi mengalami puso dan gagal panen, masyarakat pedesaan terpaksa harus 
berjalan berpuluh kilometer hanya untuk memperoleh satu-dua ember air bersih, 
rasa percaya diri terhadap kenaikan produksi pangan spektakuler tersebut perlahan 
berkurang. Pada awal November, sekitar 500 ribu ton beras impor dari Vietnam telah 
mulai bongkar muatan di Pelabuhan Tanjung Priok, sebagian besar untuk mengisi 
cadangan beras yang dikelola Perum Bulog. Para analis dan ekonom pertanian 
sebenarnya cukup mafhum, bahwa impor beras 1,5 juta ton sebenarnya tidak terlalu 
istimewa.  Stok beras pada akhir Desember 2015 berada pada titik kritis di bawah 1 
juta ton ton dan fakta sulitnya pengadaan beras dalam negeri pada masa kekeringan, 
maka harga eceran beras dalam negeri merangkak naik. 

Fenomena sebaliknya justru dijumpai di tingkat global, hampir seluruh harga pangan 
strategis mengalami penurunan yang signifikan. Dalam ekonomi global modern, 
harga-harga pangan strategis sangat berhubungan dengan harga minyak bumi.  
Bahkan, penurunan harga pangan global tersebut telah menekan sektor perkebunan 
secara amat signifikan, karena rendahnya harga karet, kelapa sawit, teh, dan lain-lain 
sempat mengurangi insentif bagi petani dan usaha perkebunan untuk menggenjot 
produksinya. Singkatnya, sepanjang tahun 2015 ekonomi pangan Indonesia 
menderita persoalan struktur pasar dalam negeri, governansi ekonomi dan tataniaga 
komoditas yang tidak efisien.  Pelaku ekonomi yang paling lemah selalu menanggung 
dampak buruk dari buruknya struktur pasar komoditas pangan tersebut. 

Artikel ini memberikan telaah kinerja ekonomi pangan sepanjang 2015 dan 
menganalisis prospek ekonomi pangan dan pertanian pada 2016.  Artikel ini diakhiri 
dengan rekomendasi kebijakan yang harus diambil Pemerintah untuk meningkatkan 
kinerja ekonomi pangan atau setidaknya untuk menjaga agar ekonomi pangan pada 
2016 tidak menjadi lebih buruk.

1  Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, Professorial Fellow di Sekolah Bisnis IPB

PROSPEK EKONOMI PANGAN DAN 
PERTANIAN TAHUN 2016

“Indonesia masih 
menghadapi berbagai 

tantangan dalam 
membangun ekonomi 

pangan baik di tingkat 
domestik maupun 

global. Oleh sebab itu, 
antisipasi Pemerintah 

sangat diperlukan agar 
tidak terjadi kondisi yang 
sama di masa yang akan 

datang. ”
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Kinerja Makro dan Sektoral 

Secara makro, kinerja pertumbuhan ekonomi sektor 
pertanian sampai dengan Triwulan 3 tahun 2015 
tercatat hanya 3,21 persen per tahun, masih jauh lebih 
rendah dari kinerja pertumbuhan ekonomi makro 
yang mencapai 4,73 persen. Tingkat pertumbuhan 
sebesar itu belum cukup untuk mampu menyerap 
tenaga atau penciptakan lapangan kerja baru, apalagi 
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Angka 
kemiskinan pada tahun 2015 justeru meningkat 
menjadi 28,59 juta jiwa (11,22 persen) dari 27,73 
juta (10,96 persen) pada September 2014.  Angka 
kemiskinan di pedesaan, yang sebagian besar 
penduduknya masih bekerja di sektor pertanian, pada 
tahun 2015 ini meningkat menjadi 17,94 juta jiwa (62,7 
persen dari total orang miskin), dari 17,73 juta jiwa 
(62,6 persen) pada tahun 2014.  Dalam pandangan 
teori kualitas pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi 
makro Indonesia memiliki kualitas rendah atau kinerja 
ekonomi makro tidak berkualitas, sehingga cukup 
sulit untuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

Kementerian Pertanian yang merasa sebagai 
instansi Pemerintah yang ikut bertanggung jawab 
untuk mencapai sasaran kedaulatan pangan telah 
menerjemahkan amanat RPJM tersebut ke dalam 
suatu strategi besar Upaya Khusus Percepatan 
Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus 
Pajale).  Dukungan politik yang demikian tinggi dari 
anggota parlemen, berupa tambahan alokasi anggaran 
pada APBN-P 2015 sekitar Rp 16 triliun, sehingga total 
anggaran sektor pertanian mencapai Rp 32,7 triliun, 
telah membuat Upsus Pajale seakan tidak boleh 
gagal.  Setidaknya terdapat empat kluster kegiatan 
besar dalam Upsus Pajale, yaitu: (1) Peningkatan 
produktivitas padi melalui Program Gerakan 
Penerapan - Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), 
yang merupakan ”fotokopi” atau penyempuranaan 
dari program pada Pemerintahan sebelumnya, yaitu 
Sekolah Lapangan-Pengeloan Tanaman Terpadu (SL-
PTT); (2) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan 
melalui pengembangan atau rehabilitasi jaringan 
irigasi tersier (RIJT) dan optimasi lahan (oplah); (3) 
Pengamanan produksi pangan melalui bantuan benih, 
pupuk, dan traktor atau alat-mesin pertanian, dan (4) 
Dukungan manajemen pengawalan/pendampingan 
dan kelembagaan, yang melibatkan aparat militer 
di segenap pelosok tanah air dan sivitas akademika 
beberapa universitas.  

Strategi Upsus Pajale tersebut adalah respons dari 
pressure besar yang disampaikan Presiden Joko 
Widodo pada berbagai kesempatan kepada Menteri 
Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencapai 
swasembada padi, jagung dan kedelai dalam waktu 
tiga tahun, atau pada akhir 2017.  Walaupun secara 
semantik istilah swasembada tersebut tidak terlalu 
tepat, karena di atas kertas Indonesia sebenarnya telah 
mencapai swasembada beras, tapi ”kontrak politik” 
telah terlanjut disepakati. Organisasi Pangan dan 
Pertanian (FAO) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
agak longgar mendefisikan swasembada pangan, yaitu 
apabila setidaknya 90 persen dari kebutuhan pangan 
dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.  Impor 
beras sebesar 1,5 juta ton pada tahun ini sebenarnya 
tidak lebih dari 4 persen dari total produksi beras 
nasional sekitar 43 juta ton beras, hasil konversi 74,99 
juta ton gabah kering gilimg (GKG). 

Akan tetapi, impor jagung yang diperkirakan sekitar 
3 juta ton pada tahun 2015 ini setara dengan 15 
persen produksi jagung nasional, yang tercatat 19 juta 
ton pipilan kering.  Dalam hal ini, Indonesia belum 
mencapai swasembada jagung, karena masih harus 
mengandalkan jagung impor, terutama dari Amerika 

Sumber : haripangansedunia.info

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Kabinet 
Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden M Jusuf Kalla telah menetapkan sasaran 
kedaulatan pangan dalam Rencana Pembangunan 
Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. 
Secara sederhana, kedaulatan pangan dimaksudkan 
sebagai suatu kekuatan untuk mengatur masalah 
pangan secara mandiri, yang didukung oleh: (1) 
ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi 
pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan 
kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan 
oleh bangsa sendiri; dan (3) kemampuan melindungi 
dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama 
petani dan nelayan. 
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Serikat (AS), untuk memenuhi kebutuhan pakan 
ternak yang berkembang amat pesat. Demikian juga, 
Indonesia belum mencapai swasembada kedelai, 
karena produksi kedelai dalam negeri hanya 982 
ribu ton atau hanya sepertiga dari kebutuhan kedelai 
nasional yang mencapai hampir 3 juta ton. Indonesia 
masih sekitar 70 persen tergantung pada kedelai 
impor, yang sebagian besar berasal dari Amerika 
Serikat (AS), Brazil dan Argentina. 

Sistem usahatani kedelai di Indonesia telah terlanjur 
”rusak” selama 20 tahun terakhir dan semakin parah 
sejak liberalisasi perdagangan kedelai pada akhir 
1990an semasa Krisis Ekonomi Asia.  Sampai awal 
1990an, Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung 
bahkan pernah tercatat sebagai sentra produksi 
kedelai sangat potensial dengan penerapan teknologi 
budidaya amat modern dan mekanisasi pertanian yang 
cukup efisien.  Ketika petani tidak memiliki insentif 
harga yang memadai – terutama karena harga kedelai 
impor yang amat murah – maka sulit berharap terjadi 
peningkatan produksi produktivitas kedelai dalam 
waktu singkat. Dengan kondisi usahatani kedelai di 
hulu yang seperti itu, terlalu sulit mengharapkan 
terdapat keajaiban dalam tiga tahun ke depan bahwa 
Indonesia mampu mencapai swasembada kedelai, 
dengan definisi yang paling longgar sekalipun

Prospek 2016

Dengan kinerja ekonomi pangan 2015 yang demikian 
dramatis, walaupun anggaran telah dinaikkan dua kali 
lipat, prospek ekonomi pangan dan pertanian pada 
2016 masih akan menyesuaikan diri dengan langgam 
perubahan birokrasi dan administrasi di pusat dan 
daerah. 

Pertama, prospek ekonomi beras masih tidak akan 
beranjak besar dari pencapaian pada tahun 2015.  
Dengan metode estimasi yang belum diperbaiki, 
Pemerintah menargetkan produksi beras pada 
tahun 2016 diperkirakan mencapai 77 juta ton GKG.  
Pengalaman historis menunjukkan bahwa setelah 
fenomena kekeringan esktrem El-Nino, kinerja 
produksi pangan biasanya menurun.  Hal yang jelas 
adalah bahwa musim tanam telah mundur satu bulan 
menjadi akhir November atau awal Desember, karena 
musim kering yang cukup dahsyat.  Kemudian, masa 
panen raya pada musim rendeng sekarang ini akan 
mundur sampai April 2016.  Jika masa panen hanya 
bergeser satu bulan, tentu hal itu bukan merupakan 
masalah.  Mundurnya musim tanam biasanya juga 
mengganggu keseimbangan agro-ekosistem tanaman 
pangan, khususnya padi.  Kasus ledakan hama 
wereng cokelat pada tahun 2012 adalah salah satu 

contoh terganggunya keseimbangan ekologis karena 
perubahan iklim dan cuaca yang mendadak basah 
agak berkepanjangan.

Faktor-faktor inilah yang seharusnya diantisipasi 
oleh Pemerintah, disamping tentunya menggenjot 
upaya percepatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, 
optimasi lahan dan manajemen intenfisikasi produksi 
lainnya. Demikian pula, dalam masa tunggu tiga 
bulan selama musim tanam sekarang ini, yaitu pada 
Januari, Februari, dan Maret, Pemerintah wajib fokus 
pada pemantauan pergerakan harga eceran pangan 
pokok, khususnya beras.  Antisipasi operasi pasar dan 
simplifikasi mobilisasi cadangan pangan di tingkat 
daerah wajib diupayakan dengan sungguh-sungguh. 
Pengalaman kenaikan harga beras pada Februari 2015 
sampai 25-30 persen tentu tidak harus berulang, jika 
Pemerintah mampu mengantisipasi pergerakan harga 
pangan pokok yang telah mulai terlihat sejak awal 
tahun atau Januari 2015. Di sinilah pentingnya bhawa 
strategi ekonomi pangan harus ditera ulang dan 
dirumuskan kembali secara komprehensif, terutama 
karena dimensi ekonomi pangan ke depan akan 
semakin rumit.

Kedua, prospek produksi jagung tahun 2016 juga 
tidak akan banyak beranjak dari angka 19-20 juta 
ton, karena perhatian pada intensifikasi produksi 
jagung tidak sebesar pada beras.  Kasus liarnya harga 
jagung pangan sampai sekitar Rp 5.000 per kilogral 
tidak boleh terulang pada tahun 2016. Jika hal itu 
masih terjadi, dampak ekonomi (dan politik) yang 
ditimbulkan akan lebih besar, karena stakeholders 
pakan ternak dan peternak skala rakyat telah terlanjur 
meletakkan ekespektasi perubahan yang cukup tinggi.  
Pada tahun 2015, cukup besar jumlah pelaku atau 
stakholders peternakan rakyat yang terpukul karena 
tingginya harga jagung, yang digunakan sebagai bahan 
baku pakan ternak. Pemerintah telah seharusnya 
memperhatikan penggunaan dan adopsi benih jagung 
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unggul atau jagung hibrida, yang tentu saja cukup 
berbeda dalam pemeliharaannya, jika dibandingkan 
jagung varietas biasa.

Ketiga, prospek ekonomi kedelai pada 2016 masih 
tidak secerah kedua komoditas pangan padi dan 
jagung yang telah diuraikan sebelumya.  Produksi 
kedelai diperkirakan masih sulit untuk menembus 1 
juta ton, karena telah cukup luas areal konversi ladang 
kedelai menjadi kegunaan lain, termasuk kelapa sawit.  
Pengembangan sistem insentif produksi kedelai kepada 
petani kecil, skema penjaminan harga tingkat petani 
dan jaminan pembelian atau jaminan pemasaran 
kedelai perlu diupayakan untuk dilaksanakan secara 
sungguh-sungguh.  Setidaknya, langkah tersebut 
mampu memberikan signal komunikasi positif, bahwa 
Pemerintah telah serius untuk menjalankan program 
di tingkat lapangan.

Keempat, prospek ekonomi pangan dan pertanian 
akan cerah apabila Pemerintah mampu bekerja sama 
dengan seluruh stakeholders bidang pangan. Strategi 
Upsus Pajale hanyalah salah satu pendekatan saja. 

Pemerintah perlu secara komprehensif merumuskan 
strategi pembangunan pertanian yang lebih 
komprehensif, melibatkan sektor-sektor penting lain, 
seperti perdagangan, perindustrian, pekerjaan umum, 
kesehatan dan lain-lain.  Pembangunan pertanian yang 
berhasil tidak hanya akan memperkuat sektor pertanian 
dan meningkatkan kesejahteraan petani saja, tapi juga 
berkontribusi pada keberadaban proses transformasi 
struktural perekonomian. Maknanya, pembangunan 
pertanian yang akan dikenang sepanjang masa oleh 
warga negaranya sendiri dan oleh warga dunia adalah 
apabila pembangunan tersebut mampu memberikan 
dampak pendapatan dan dampak lapangan kerja bagi 
warga negaa dan bagi sektor-sektor ekonomi yang 
lain.  Proses transformasi struktural yang kokoh pasti 
akan menghasilkan sektor industri yang tangguh dan 
menjadi andalan pembangunan ekonomi nasional 
dan juga menciptakan sektor jasa dan tersier lain yang 
menjadi tumpuan hidup kaum kelas menengah masa 
depan, yang diperkirakan melebihi 100 juta orang 
dalam waktu dekat.

Kegiatan Panen Raya Padi di kecamatan Tumijajar. Panen dengan menggunakan mesin panen. 
Sumber :  BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat
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SEMINAR NASIONAL FORUM MASYARAKAT STATISTIK
KUALITAS DATA DAN KREDIBILITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BANDUNG, 3 NOVEMBER 2015

SNAPSHOOT KEGIATAN FORUM MASYARAKAT STATISTIK

Pada tanggal 3 November 2015 lalu FMS bekerja 
sama dengan Institut Teknologi Bandung 
menggelar sosialisasi statistik melalui Seminar 

Lokakarya  Nasional yang bertema “Kualitas Data 
dan Kredibilitas Kebijakan Pembangunan”. Seminar 
nasional yang diselenggarakan dengan bertempat 
di Hotel Holiday Inn ini dibuka oleh Rektor Institut 
Teknologi Bandung, Prof. Dr. Kadarsyah Suryadi dan 
dilanjutkan dengan penyampaian pidato kunci oleh 
Prof. Dr. Armida Alisjahbana dengan tema “Kredibilitas 
Kebijakan Pembangunan Nasional”. Beliau diminta 
menjadi penyampai pidato kunci dalam acara ini 
karena pengalaman beliau yang komprehensif 
untuk menyampaikan pandangan seputar tema 
seminar nasional FMS ini mengingat Beliau pernah 
menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas pada masa 
pemerintahan Presiden SBY. Pengalaman ini semakin 
lengkap dengan karir beliau dibidang akademisi 
sebagai guru besar Fakultas Ekonomi Universitas 
Padjajaran. 

Dalam pidato kunci yang beliau sampaikan, ada 
beberapa catatan yang harus digarisbawahi terkait 
pemanfaatan data statistik terutama dalam kaitannya 
dengan penyusunan suatu kebijakan. Pertama, beliau 
menyoroti masalah reliabilitas data terhadap data itu 
sendiri. Kedua, pemahaman pada perbedaan “Harga 
Berlaku” dan “Harga Konstan” dimana masyarakat 
awam termasuk juga beberapa jajaran pejabat 
dan pegawai dilingkungan pemerintahan salah 
menggunakan data PDB harga berlaku dan harga 
konstan. Beliau mencontohkan, kesalahan paling 
sering adalah ketika mereka menghitung pertumbuhan 
ekonomi dengan menggunakan harga berlaku. 

Ketiga, perubahan dalam penggunaan tahun dasar 
yang menyebabkan perbedaan analisis dikarenakan 
perbedaan dalam menggunakan data dengan tahun 
dasar yang sudah berubah.

Keempat, Perubahan Metodologi. Beliau langsung 
mencontohkan pada data ketenagakerjaan. Begitu 
terjadi perubahan pembobot akibat penyesuaian 
dengan hasil sensus 2010 maka angka pun akan 
berubah. Perubahan ini harus dijelaskan oleh BPS. 
Kelima, Perubahan sampel dan sampling desain. 
Keenam, pemanfaatan data dasar hasil survei. Ketujuh, 
ekkstrapolasi dan Proyeksi: Proyeksi penduduk 2010 – 
2035.

Disamping memberikan catatan mengenai 
pemanfaatan statistik di Indonesia, beliau juga 
menyinggung mengenai perubahan dari MDGs ke 
SDGs. Beliau mengingatkan bahwa tantangan dalam 
membangun SDGs ini akan semakin berat mengingat 
cakupan dari indikatornya yang semakin luas yaitu 
169 indikator dalam 17 goals. Beliau berpesan bahwa 
penyusunan SDGs akan sulit dicapai jika hanya 
mengandalkan dari sisi Pemerintah saja. Untuk itu 
perlu juga keterlibatan secara aktif dari berbagai 
NGO dan organisasi lain. Dalam kaitannya dengan 
penyediaan indikator SDGs ini, beliau menyampaikan 
bahwa BPS harus menjadi pioneer dalam mendukung 
upaya ini seperti penyediaan data di tingkat nasional 
maupun daerah.

Berdasarkan pengalaman, kunci pembangunan 
yang efektif adalah selalu mulai dari apa yang sudah 
dimiliki bukan lagi membangun kembali dari apa 
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yang sudah dimiliki (reinvent the wheel)  karena akan 
membutuhkan biaya yang besar dan membuang 
waktu. Selain itu pula, pembangunan sebaiknya 
memperbanyak capacity bulding,  memperluas 
jaringan (networking) dan sharing knowledge.

Selain Prof. Dr. Armida, pada seminar nasional 
ini menghadirkan tiga pembicara yang pakar di 
bidang kualitas data dan kredibilitas kebijakan. 
Pembicara Pertama, Prof. Dr. Mohamad Ikhsan yang 
menyampaikan tema “Kualitas Data dan Masa Depan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Beliau menyoroti 
dari sisi pengguna data yang menggambarkan bahwa 
sangat erat kaitannya antara produk kebijakan yang 
dikeluarkan dengan kualitas data yang digunakan. 
Beliau member contoh mengenai peranan 
informasi yang dihasilkan dari data yang ada dalam 
pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi seperti 
usaha waralaba indomaret. Selain berjualan produk 
kebutuhan sehari-hari ternyata took tersebut juga 
menjual data aktifitas pembelian pelanggan kepada 
produsen pemasok barang seperti unilever, P&G dan 
lain-lain. Data ini sangat berguna bagi mereka untuk 
mengetahu barang-barang apa yang sedang digemari 
masyarakat.

Paparan kedua disampaikan oleh Prof. Dr. Hasanuddin 
Z Abidin. Beliau membawakan tema “Pemanfaatan 
Teknologi Satelit dan Global Positioning System untuk 
Akurasi Data Pertanian, Energi, dan Industri”. Beliau 
menyampaikan bahwa pembangunan di Indonesia 
sudah saatnya diarahkan pada geospasial based. Hal ini 
mengingat luasnya wilayah Indonesia dan bentuknya 
yang kepulauan sehingga prespektif pembangunan 
lebih tepat berbasis kewilayahan. Banyak manfaat dari 
Geospasial Information (GI) seperti analisis Sumber 
Daya Alam, Pemetaan desa, mitigasi bencana, dan 
lainnya. Dalam paparannya, beliau menyampaikan 
bahwa BPS sebagai badan penghasil data banyak 

menyimpan data-data spasial yang masih belum 
termaksimalkan penggunaannya.

Dalam membangun gospasial information ini, 
tantangan yang dihadapi antara lain pertama 
UU Pemetaan yang masih memusatkan kegiatan 
pembuatan peta skala 1:1000 hingga 1:1.000.000 
kepada BIG. Padahal semakin besar skala maka akan 
semakin banyak peta yang harus dihasilkan dan 
semakin rumit prosesnya sehingga harus ada kerjasama 
antara pihak luar. Kedua, koordinasi antar K/L yang 
terlibat perlu dibenahi. Ketiga, infrastruktur masih 
lemah. Keempat, geo spasial industri di Indonesia 
sangat besar, kekahwatiran ada yang memperebutkan 
hal tersebut dari negara-negara lain. Kelima, adanya 
ketidaksesuaian antara data yang diberikan dan 
diperlukan oleh pengguna.  Keenam, Keterbatasan 
SDM. Ketujuh, updating susah terkendala anggaran 
yang terbatas.

Paparan ketiga  disampaikan oleh Dr. Leonard VH 
Tampubolon yang membawakan tema “Kebijakan 
Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 2014 – 
2019”. Beliau saat ini menjabat sebagai Deputi 
Meneg PPN/ Kepala Bappenas Bidang Ekonomi. 
Beliau menyampaikan bahwa dalam perencanaan 
pembangunan saat ini Indonesia sedang menghadapi 
beberapa permasalahan, yaitu kemampuan 
dan pemanfaatan teknologi yang masih rendah, 
ketersediaan infrastruktur terbatas, kemampuan 
SDM yang masih perlu ditingkatkan, peraturan dan 
kelembagaan yang masih perlu diperbaiki, dan 
kemampuan untuk membiayai pembangunan perlu 
ditingkatkan. Selain itu juga, Indonesia menghadapi 
tantangan dari luar yaitu perekonomian dunia yang 
diliputi dengan ketidakpastian, persaingan global yang 
semakin ketat, serta persoalan harga komoditas yang 
cenderung turun.



Edisi 6 - Desember 2015

11

Dalam seminar nasional bertema “Kualitas Data dan Kredibitas Kebijakan Pembangunan” tampak hadir Ibu Prof. 
Dr. Armida Alisjahbana (Guru Besar UNPAD) sebagai keynote speech yang didampingi oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin 
(Ketua FMS 2015-2016).  Berikutnya ada tiga narasumber lain yang hadir dan memaparkan isu yang relevan, yaitu 
Prof. Dr. Mohamad Ikhsan (Guru Besar FEB UI), Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin (Guru Besar FITB ITB), dan Dr. Leonard 
VH Tampubolon (Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas). Peserta yang hadir terdiri dari para pemangku kepentingan, 
yaitu Pemda/Instansi terkait di tingkat provinsi dan kab/kota serta undangan lainnya. Seminar nasional FMS yang 
dilaksanakan di Hotel Holiday Inn di Bandung ini dibuka langsung oleh Prof. Dr. Kadarsyah Suryadi (Rektor ITB) dan 
dipandu oleh Prof. Dr. Dradjad Irianto (Guru Besar FTI ITB) sebagai moderator.

FORUM MASYARAKAT STATISTIK DALAM GAMBAR
SEMINAR NASIONAL FORUM MASYARAKAT STATISTIK

KUALITAS DATA DAN KREDIBILITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BANDUNG, 3 NOVEMBER 2015
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EVALUASI PENGUKURAN PRODUKSI MELALUI UBINAN
NOVEMBER 2015

SNAPSHOOT KEGIATAN FORUM MASYARAKAT STATISTIK

Sejalan dengan isu yang berkembang maka sejak 
Agustus 2015 Forum Masyarakat Statistik (FMS) 
secara sistematis telah membahas statistik 

produksi pangan, khusunya beras. Sumber-sumber 
diskrepansi statistik produksi telah diidentifikasi dan 
didiskusikan secara intensif. Kontroversi perbedaan 
pendapat di antara pejabat Pemerintah tentang 
rencana impor beras 1,5 juta ton adalah salah satu 
dampak dari kualitas data produksi pangan yang 
sulit diverifikasi. Dampak dari buruknya akurasi dan 
kualitas data tentu tidak hanya pada kredibilitas 
kebijakan, tapi jauh sampai pada kesejahteraan petani 
dan masyarakat umum.

Selama ini, penyediaan statistik produksi pangan 
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari 
Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. 
Diseminasi secara resmi tentang statistik produksi 
pangan seperti produksi padi, jagung, dan kedelai 
diumumkan oleh BPS secara berkala dan bertahap, 
antara lain melalui angka ramalan pertama (ARAM 
I), angka ramalan kedua (ARAM II), angka ramalan 
sementara (ASEM), dan diakhiri dengan angka ramalan 
tetap (ATAP).

Tim FMS membahas dan mendiskusikan bahwa 
beberapa sumber diskrepansi dalam penghitungan 
produksi pangan yang dihitung dari perkalian data 
produktivitas (dalam ton per hektare) dengan luas 
panen (dalam hektare). Data produktivitas diperoleh 
dengan aproksimasi data ubinan atau sampel lahan 
petani (2,5 x 2,5) meter yang dilakukan oleh petugas 
BPS bekerja sama dengan Kepala Cabang Dinas (KCD) 
Pertanian Tanaman Pangan atau yang dulu dikenal 
dengan Mantri Tani, atau dengan Penyuluh Pertanian 
Lapang (PPL).  Data luas panen diperoleh bukan dari 
pengukuran (objective measurement), tapi dengan 
metode eye estimate (sejauh mata memandang) 
menggunakan sistem blok pengairan, perkiraan 
penggunaan pupuk, dan lain-lain.

Dalam mencoba memahami dan memperbaiki data 
produkstivitas padi maka FMS telah melakukan 
kunjungan ke lapangan untuk mengevaluasi teknik 
pelaksanaan lapangan terkait ubinan. Hal ini dirasa 
perlu dilakukan mengingat data produktivitas menjadi 
salah satu faktor penentu estimasi data produksi padi. 

Berikut tahapan kegiatan yang dilaksanakan terkait 
dengan evaluasi ubinan tersebut:

a. Persiapan

i. Lokasi pelaksanaan ubinan terletak di 
Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, 
Desa Tegalluar, RT 04/RW 03, Kode Blok Sensus 
005 B. Lahan yang diubin adalah milik petani 
bernama Pak Adeng (responden). Beliau adalah 
ketua kelompok tani “Tegal Makmur” yang 
beranggotakan sekitar 50 orang petani. Alamat 
kelompok tani di Kampung Rancalame, RT 04/
RW 03, Desa tegalluar, kecamatan Bojongsoang. 
Bidang sawah yang dipanen adalah sampel 
subround 2 yang juga dilakukan ubinan juga pada 
Subround 3 (pada saat kunjungan lapangan). 
Lahan sawah merupakan tadah hujan. Varietas 
padi yang digunakan adalah Ciherang (bibit 
unggul).

ii. Anggota FMS yang ikut dalam pelaksanaan 
ubinan sebanyak 4 orang, yaitu Bpk. Prof. 
Bustanul Arifin, Bpk. Prof. Mohamad Ikhsan, 
Bpk. Dr. Hari Wijayanto, dan Bpk. Kusmadi Saleh.

iii. Tim FMS didampingi Sekretariat Pendukung FMS 
(Bpk. Rustam) dari BPS Pusat, Tim BPS Provinsi 
Jawa Barat (antara lain: Bpk. Eman Sulaeman 
sebagai Kasi Statistik Pertanian dan Bpk. Ahmad 
Luqman sebagai Kasi Analisis Statistik Lintas 
Sektor), dan Tim BPS Kabupaten Bandung 
(antara lain: Bpk. Ir. Raden Basworo Wahyu 
Utomo sebagai Kepala, Ibu Tutut Sudaryanti 
sebagai Kepala Seksi Statistik Produksi , dan Ibu 
Listya Putri, A.Md  sebagai KSK Bojongsoang 
atau petugas pelaksana ubinan). Pada saat 
evaluasi ubinan juga dihadiri Petugas Penyuluh 
Lapangan (PPL) dan petugas Pengamat 
Organisma Pengganggu Tanaman (POPT) dari 
Dinas Pertanian serta Bintara Pembina Desa 
(Babinsa) dari TNI AD yang berkewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan teritorial sesuai 
petunjuk atasannya, yaitu komandan Komando 
Rayon Militer (KOREM).
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B. Pedoman Ringkas Pelaksanaan Lapangan

i. Kerangka sampel yang digunakan dalam Survei 
Ubinan ada 3 jenis, yaitu kerangka sampel untuk 
pemilihan desa/kelurahan, kerangka sampel 
untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka 
sampel untuk pemilihan rumah tangga.

ii. Stratifikasi desa dalam kabupaten dilakukan 
agar pengambilan sampel dapat menyebar pada 
semua komposisi menurut luas baku lahan sawah 
dan jumlah petani tanaman pangan. Stratifikasi 
desa dilakukan di level kabupaten/kota. Untuk 
memperoleh stratifikasi desa/kelurahan, 
terlebih dahulu dilakukan pengelompokan 
setiap desa/kelurahan menurut 2 variabel yaitu 
luas baku lahan sawah (X) dan jumlah petani 
tanaman pangan (Y).

iii. Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel ubinan 
menggunakan multi-stage sampling design. 
Tahap pertama: pemilihan sampel desa dengan 
probability proportional to size (pps) dengan 
size petani tanaman pangan. Tahap kedua: 
pemilihan blok sensus dengan probability 
proportional to size (pps) dengan size petani 
tanaman pangan. Tahap ketiga: pemilihan 
rumah tangga yang akan panen pada subround 
tertentu secara sistematik, setelah dilakukan 
pemutakhiran rumah tangga. Tahap keempat: 
pemilihan satu petak sawah secara acak untuk 
dilakukan ubinan. Tahap kelima: pemilihan satu 
plot ubinan berukuran 2,5 x 2,5 m2.

c. Hasil dan Evaluasi Ubinan

i. Prosedur penentuan petak sawah yang akan 
diubin dan posisi ubinan 2,5 x 2,5 m2 telah 
memenuhi prosedur standar pelaksanaan 
ubinan. Kesepakatan melakukan ubinan 
bersama antara petugas BPS dan Kementerian 
Pertanian merupakan salah satu upaya untuk 
menjamin bahwa prosedur pelaksanaan ubinan 
terlaksana dengan baik dan konssisten.

ii. Hasil ubinan pada ukuran 2,5 x 2,5 m2 diperoleh 
dengan penghitungan sebagai berikut:

• Terdapat 103,5 rumpun padi dalam area 
ubinan

• Setelah bulir padi dirontokkan dan 
dibersihkan maka hasil ubinan ditimbang. 
Hasil ubinan diperoleh berat kotor 7,375 kg, 
setelah dikurangi berat karung 0,07 kg maka 
hasil ubinan bersih 7,305 kg/6,25 m2 atau 
setara dengan 11,688 ton/ha (gabah kering 
panen/GKP). Catatan: Hasil ubinan dikonversi 

menjadi ton/ha dengan mengalikan 1.600.

iii. Pengambilan sampel ubinan yang berjumlah 
puluhan ribu sampel secara acak tentu akan 
memberikan hasil ubinan yang bervariasi. 
Secara kumulatif dari semua sampel ubinan 
terpilih akan diperoleh rata-rata produktivitas 
per hektar.

iv. Tim FMS merasa ada beberapa kendala dalam 
pelaksanaan ubinan yang perlu dicarikan 
solusinya ke depan, antara lain peralatan ubinan 
yang relatif berat dan masih kurang praktis 
dalam pemasangannya, sistem perontokan yang 
masih tradisional sehingga ada kemungkinan 
tercecer sehingga mengurangi akurasinya, 
wadah penampung hasil ubinan, alat timbang 
yang praktis dan akurat, dll.

D. Hasil Diskusi Dengan Kelompok Tani Tegal Makmur

i. Meskipun pada saat panen kali sudah mulai 
memasuki musim kemarau/kering, namun 
hasil panen masih dianggap memadai karena 
kelompok tani Tegal Makmur senantiasa 
mendapat penyuluhan.

ii. Dari 50 petani anggota kelompok tani Tegal 
Makmur, tidak ada anggota yang mengalami 
gagal panen.

iii. Diakui oleh anggota kelompok tani Tegal 
Makmur bahwa peran Petugas Penyuluh 
Lapangan (PPL) sangat membantu dalam setiap 
kegiatan yang dilakukan, mulai dari pembenihan, 
penananaman, dan pemanenan.

iv. Beberapa kendala/hambatan yang dirasakan 
anggota kelompok tani Tegal Makmur selama 
ini dan harapan ke depan, antara lain:

• Bantuan peralatan sarana dan prasarana pertanian 
dalam rangka mekanisasi pertanian.

• Kebijakan pembelian BBM untuk keperluan 
anggota kelompok tani masih kesulitan. Disarankan 
ada mekanisme khusus untuk pembelian BBM 
bagi petani sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
BBM peralatan pertanian yang digunakan (Traktor, 
Mesin Pompa, dll.)

• Penyediaan pompa yang dijanjikan Kementerian 
aga segera direalisasikan karena kelompok tani 
Tegal makmur bahkan sudah menyediakan rumah 
pompanya.
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TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN UBINAN DI BANDUNG
2 NOVEMBER 2015

KSK dan Kasi 
Statistik Pertanian  
BPS Prov. Jabar 
memberikan 
penjelasan 
tentang tahapan 
pelaksanaan 
ubinan secara 
menyeluruh.

KSK menyiapkan peralatan ubinan yang 
berukuran (2,5 x 2,5) m yang akan dipasang 
pada posisi yang sudah ditentukan secara 
random (objektif) sesuai dengan metodologi

Hasil ubinan berukuran 6,25 m2 luas panen 
mencakup 103,5 rumpun merupakan data 
dasar penghitungan produksi padi gabah 
kering panen (GKP).

Setelah bulir padi dirontokkan dan dibersihkan 
maka hasil ubinan ditimbang. Hasil ubinan 
diperoleh berat kotor 7,375 kg, setelah dikurangi 
berat karung 0,07 kg maka hasil ubinan bersih 
7,305 kg/6,25 m2 atau setara dengan 11,688 ton/
ha (gabah kering panen/GKP)

Catatan:
Hasil ubinan dikonversi menjadi ton/ha dengan mengalikan 
1.600
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