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Buletin Ringkas Statistical & Policy Brief 
edisi Agustus menyajikan  empat artikel serta 
sebuah laporan kegiatan. Artikel pertama tentang 
penghitungan PDB triwulan untuk mengetahui 
apakah terjadi resesi atau tidak ditulis oleh Bambang 
Prijambodo dkk. Artikel kedua dampak ekonomi 
digital tergadap Ekonomi, Pengukuran Statistik, dan 
Penerapannya dalam Survei BPS ditulis oleh Chaikal 
Nuryakin. Selanjutnya artikel ketiga tentang hubugnan 
data, IoT dan Outcome Economy oleh Dradjad Irianto. 
Sedangkan artikel keempat tentang tiga tahun data 
beras dengan metode KSA ditulis oleh Bustanul Arifin, 
dkk. Selain keempat artikel tersebut, dilaporkan juga 
kegiatan Ground Check ksa pada Provinsi Lampung.

Pada artikel pertama, disampaikan bahwa resesi 
secara teknis merupakan penurunan PDB riil secara 
dua triwulan berturut-turut. Berdasarkan tiga metode 
penghitungan PDB, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
menghasilkan interpretasi yang berbeda. Secara YoY, 
Indonesia masih belum memasuki masa resesi secara 
teknis. Namun demikian, apabila menggunakan 
metode QtQ SA dan annualised QtQ, perekonomian 
Indonesia secara teknis telah memasuki masa resesi 
yang ditandai dengan pertumbuhan negatif secara 
berturut-turut dalam dua triwulan. Penentuan resesi 
perlu dilakukan tidak hanya dengan melakukan 
perhitungan menggunakan definisi secara teknis. 
Diperlukan pengukuran indikator lainnya dalam 
pengukuran resesi sesuai rekomendasi NBER, 
seperti lapangan kerja, pendapatan riil, indeks 
produksi, dan indikator lainnya. Sebagaimana praktik 
di NBER, dapat dipertimbangkan dibentuknya 
komite khusus untuk menentukan periode resesi.

Artikel kedua memberikan penjelasan tentang 
digital ekonomi berdampak kepada masyarakat 
dan pemerintah, salah satunya pada pengukuran 
ekonomi makro telah banyak dibahas melalui 
beberapa studi di negara maju. Pengukuran 
dan survei PDB harus memasukan ekonomi 
digital baik sebagai hasil produksi berupa barang 
dan jasa digital maupun sebagai enabler dari 
peningkatan produktivitas perekonomian. Selain 
itu, perkembangan big data dan data digital telah 
juga mendorong agen ekonomi untuk mampu 
memperoleh data dengan skala yang jauh lebih luas 
dan cepat. Kemampuan atau keahlian big data baik 
pengumpulan, proses data, maupun analisis harus 
segera dikuasai oleh pemerintah terutama BPS.

Artikel berikutnya  mengulas bagaimana 
peranan data yang dihasilkan oleh perangkat 
elektronik dalam outcome economy. Outcome 
Economy sebagai pendekatan baru yang 
sebelumnya product-centric menjadi costumer-
centric demi menguragi “sampah produk” 
dan tentunya mengurangi cost. Dengan data 
yang di kumpulkan oleh perangkat elektronik 
secara berkala memudahkan perusahaan dalam 
menganalisis masa pakai dan memperkirakan 
waktu rusak, dengan begitu penanganan terhadap 
perangkat dapat dilakukan dengan efektif.

Pada artikel terakhir tentang  metode 
Kerangka Sampel Area (KSA). Metode KSA 
digunakan dalam pertanian, khususnya dalam 
mengestimasi luas panen sawah. Metode 
KSA dinilai lebih efektif dibandingakn metode 
sebelumnya yang dinilai lebih subjektif. bahkan 
diperkirakan estimasi produksi padi pada metode 
sebelumnya mengalami overestimasi mencapai 
11 - 17%. Dengan memanfaatkan data dari citra 
satelit dan kerjasama dari berbagai kementrian 
dan lembaga data pertanian yang dihasilkan lebih 
presisi.

Selanjutnya disampaikan laporan kunjungan 
FMS terkait proses bisnis Kerangka Sampel Area 
(KSA). Dalam rangka memperbaiki kualitas 
data statistik tanaman pangan di Indonesia, 
FMS bekerja sama dengan Kementerian PPN/
Bappenas dan Badan Pusat Statistik mengadakan 
Kunjungan Lapangan terkait proses bisnis KSA 
di Provinsi Lampung yang diselenggarakan pada 
hari Rabu – Jum’at, tanggal 29 – 31 Januari 2020. 
Titik amatan yang dipilih berada di Kabupaten 
Lampung Tengah. Metode KSA merupakan hasil 
kombinasi dari analisis spasial dan pengindraan 
jauh. Metode KSA merupakan kumpulan segmen 
dengan ukuran tertentu dalam suatu wilayah 
yang mewakili populasi. Populasinya adalah 
area (wilayah) di suatu daerah. Untuk menaksir/
memprediksi luas suatu tanaman padi dari suatu 
wilayah, digunakan data proporsi peta sawah 
terhadap wilayah daerah yang bersangkutan. 
Melalui cara ini, diharapkan dapat mengurangi 
bias yang dilakukan oleh pengukur.
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RESESI ATAU TIDAK RESESI: 
PENGHITUNGAN PDB TRIWULANAN
Oleh Bambang Prijambodo1, Ibnu Yahya, dan M. Firman Hidayat

“Resesi adalah 
hal yang 
mungkin 

dialami oleh 
sebagian besar 
negara-negara 

di dunia pada 
saat pandemi 

corona, termasuk 
Indonesia. 

Dampak Covid-19 
terhadap 

perekonomian 
Indonesia 

semakin dalam”

1  Bambang Prijambodo adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2019-2020

PENDAHULUAN

Resesi. Satu kata tersebut menjadi pembicaraan publik di tengah dampak pandemi 
Covid-19. Penurunan kinerja perekonomian, yang salah satunya ditunjukkan 
oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2020, mendorong 

pertanyaan apakah Indonesia mengalami resesi.  Pertanyaan tersebut hanya dapat 
dijawab dengan terlebih dahulu memahami definisi resesi. 

Dalam literatur dan praktik yang dilakukan oleh lembaga internasional atau 
badan statistik berbagai negara di dunia, resesi tidak didefinisikan secara seragam. 
Di Amerika Serikat misalnya, periode resesi ditentukan oleh komite khusus dalam 
National Bureau of Economic Research (NBER). NBER mengartikan resesi sebagai 
penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh perekonomian, 
berlangsung lebih dari beberapa bulan, biasanya terlihat dalam PDB riil, lapangan 
kerja, pendapatan riil, indeks produksi, dan indikator lainnya. NBER menggunakan 
tiga kriteria 3D “Depth, Diffusion, Duration” untuk mengevaluasi periode resesi. 
Dikarenakan luasnya definisi dan kriteria yang digunakan, penentuan resesi oleh NBER 
membutuhkan analisis data yang ekstensif dan waktu yang relatif lama. 

Definisi resesi yang lebih sederhana dikenalkan oleh Julius Shiskin pada tahun 
1974. Dalam artikelnya, Shiskin sebenarnya menyebutkan beberapa rule of thumb 
untuk mendefinisikan resesi, tetapi yang akhirnya populer digunakan hanya satu, yakni 
penurunan PDB riil secara dua triwulan berturut-turut. Rule of thumb ini kemudian 
menjadi standar definisi resesi secara teknis di banyak negara karena setidaknya 
memenuhi dua kriteria: (1) Diffusion: Indikator PDB riil dianggap sebagai indikator 
yang menggambarkan aktivitas ekonomi secara luas dan (2) Duration: mengingat 
perekonomian yang sehat akan mengalami ekspansi sepanjang waktu, periode 
penurunan selama 6 bulan sudah cukup untuk menggambarkan kondisi perekonomian 
yang melemah secara signifikan. Negara-negara Uni Eropa dan Inggris merupakan 
negara yang menggunakan definisi ini dengan menggunakan perhitungan perubahan 
PDB riil triwulan yang telah disesuaikan secara musiman (seasonally adjusted) terhadap 
triwulan sebelumnya.

Untuk mengevaluasi apakah Indonesia mengalami resesi atau tidak, artikel 
ini akan menggunakan definisi resesi secara teknis: penurunan PDB riil secara dua 
triwulan berturut-turut, dengan menggunakan  beberapa alternatif perhitungan.

PERHITUNGAN RESESI SECARA TEKNIS

Evaluasi terhadap definisi resesi dilakukan dengan melihat perubahan PDB 
riil secara triwulanan. Analisis perubahan triwulanan pada dasarnya lebih sulit 
dibandingkan dengan perubahan tahunan karena dua alasan. Pertama, empat triwulan 
dalam satu tahun yang sama memiliki jumlah hari yang berbeda dan dipengaruhi efek 
musiman pada produksi dan pengeluaran. Kedua, triwulan yang sama pada tahun 
yang berbeda juga dimungkinkan memiliki perbedaan, misalnya jumlah hari kerja.
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Secara umum, terdapat tiga metode yang 
digunakan untuk menghitung dan menyajikan data 
perubahan PDB riil triwulanan.

• Mengukur perubahan dibandingkan dengan 
triwulan terkait di tahun sebelumnya (Year on 
Year atau YoY).

• Mengukur perubahan sejak kuartal sebelumnya 
(Quarter to Quarter atau QtQ).

• Mengesktrapolasi pertumbuhan sejak triwulan 
sebelumnya ke tingkat pertumbuhan tahunan 
(Annualised QtQ).

Berikut analisis definisi resesi secara teknis dengan 
menggunakan ketiga metode:

Pertumbuhan Triwulanan YoY 

Metode ini menghitung tingkat pertumbuhan 
triwulanan sebagai persentase perubahan PDB 
riil terhadap triwulan yang sama pada tahun 
sebelumnya. Metode ini banyak digunakan di 
sebagian besar negara Eropa dan Asia.

Kelebihan metode YoY adalah kemudahan 
perbandingan dengan tingkat pertumbuhan 
tahunan dan penyesuaian musiman. Sebagai 
contoh, triwulan IV 2019 yang lebih tinggi secara 
musiman (karena periode Natal dan tahun baru) 
dibandingkan dengan triwulan IV 2018. YoY tetap 
mengakomodasi sensitivitas terhadap efek tidak 
teratur dan deviasi dari perilaku musiman yang 
diharapkan.

Adapun kelemahan metode YoY adalah 
perbedaaan jumlah hari kerja akibat tahun kabisat 
atau hari libur. Contoh, jumlah hari kerja yang lebih 
banyak menghasilkan tingkat pertumbuhan yang 
lebih tinggi meskipun tren yang mendasarinya 
sedang menurun. Selain itu, sensitivitas terhadap 
efek tidak teratur mengakibatkan interpretasi yang 
tidak tepat pada tahun berikutnya. Contoh, aktivitas 
ekonomi Indonesia melambat pada triwulan II 2009 
sebesar 4,2 persen akibat dampak krisis keuangan 
global. Kemudian pada triwulan II 2010, aktivitas 
ekonomi menjadi normal dan menghasilkan 
pertumbuhan yang kuat mencapai 6,8 persen. Ini 
sering disebut sebagai base effect. 

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Indonesia 2009-2020 (YoY, persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dengan menggunakan pendekatan YoY, 
sebagai dampak pandemi Covid-19 pertumbuhan 
PDB riil Indonesia melambat menjadi 3,0 persen 
pada triwulan I 2020, kemudian menurun tajam 
pada triwulan II 2020 menjadi -5,3 persen. Karena 
penurunan baru terjadi pada satu triwulan, secara 
teknis perekonomian Indonesia masih belum 
mengalami resesi. 

Pertumbuhan Triwulanan QtQ

Metode ini membandingkan pertumbuhan 
PDB riil dengan triwulan sebelumnya atau disebut 
tingkat pertumbuhan QtQ. Sebagian besar 
negara Eropa menghitung dan menyajikan tingkat 
pertumbuhan QtQ sebagai informasi tambahan 
untuk tingkat pertumbuhan YoY. Adapun kelebihan 
metode ini adalah relatif lebih cepat dalam 
mengidentifikasi titik balik. Namun faktor musiman 
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sangat berpengaruh terhadap analisis dengan 
menggunakan metode perhitungan ini.

Perhitungan pertumbuhan PDB riil QtQ 
tanpa penyesuaian musiman (non-seasonally 
adjusted - NSA) terlihat pada gambar 2. Tanpa 
penyesuaian musiman, terlihat PDB riil triwulanan 
Indonesia bergerak mengikuti pola tertentu. PDB riil 
Indonesia secara teratur mengalami kontraksi pada 
triwulan IV dan meningkat pada triwulan II. 

Sebagai dampak pandemi Covid-19, 
pertumbuhan PDB riil QtQ NSA menunjukkan 
perbedaan dari pola sebelumnya, mengalami 
kontraksi pada triwulan I dan II 2020. Meski 
perbedaan pola tersebut dapat mengindikasikan 
dampak dari pandemi Covid-19, tetapi perhitungan 
dengan metode ini tidak lazim digunakan untuk 
menentukan periode resesi.

Grafik 2. Pertumbuhan PDB Indonesia 2009-2020
(Q to Q non-seasonally adjusted, persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 3 menunjukkan perhitungan 
pertumbuhan PDB riil QtQ dengan penyesuaian 
musiman (seasonally adjusted - SA). Metode QtQ SA2 
pada dasarnya menghilangkan perilaku musiman 
sehingga data PDB riil menjadi smooth, tidak 
mengikuti pola tertentu.  Dengan menggunakan 

metode QtQ SA, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada triwulan I 2020 tumbuh negatif sebesar 0,7 
persen, diikuti oleh pertumbuhan negatif yang 
semakin dalam pada triwulan II 2020 mencapai 6,9 
persen. Dengan demikian, perekonomian Indonesia 
secara teknis telah memasuki masa resesi.

2  Penghitungan QtQ SA tersebut menggunakan program TRAMO, “Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations and Outliers”, 
dan SEATS,”Signal Extraction in ARIMA Time Series”, oleh Gomez dan Maravall (1996) atau disebut TRAMO-SEATS yang tersedia pada program 
E-Views. TRAMO adalah sebuah program untuk estimasi dan peramalan model regresi dengan menyesuaikan kesalahan ARIMA nonstasioner dan 
urutan nilai yang hilang (missing number). Program ini menginterpolasi nilai-nilai yang hilang, mengidentifikasi dan mengoreksi beberapa jenis 
pencilan (outliers), dan memperkirakan efek khusus seperti perbedaan hari kerja dan hari besar agama serta, secara umum, memperkirakan 
efek variabel intervensi. Program ini bisa dispesifikasikan secara manual maupun otomatis. SEATS adalah program untuk estimasi komponen 
yang tidak teramati dalam deret waktu mengikuti apa yang disebut metode ARIMA-model-based (AMB). Siklus tren, komponen musiman, tidak 
teratur dan sementara diperkirakan dan diramalkan dengan teknik ekstraksi sinyal (signal extraction) yang diterapkan pada model ARIMA. 
Kedua program disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan bersama baik untuk analisis mendalam tentang beberapa data series atau 
untuk aplikasi rutin sejumlah data series yang besar secara otomatis. Ketika digunakan untuk SA, TRAMO menyesuaikan data series, yang 
kemudian diolah SEATS. Kedua program tersebut secara resmi digunakan (dan direkomendasikan) oleh Eurostat dan European Central Bank.
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Namun perhitungan pertumbuhan PDB riil 
triwulanan QtQ SA memiliki kelemahan. Salah satu 
kelemahannya adalah bergantung pada jumlah 
sampel yang digunakan. Ketika jumlah sampel 
PDB riil triwulanan ditambah dari sebelumnya 
2009-2020 menjadi 1980-2020, dengan metode 
yang sama, pertumbuhan PDB riil triwulan I tidak 
lagi mengalami kontraksi (Gambar 4). Artinya 

secara teknis, perekonomian Indonesia tidak lagi 
masuk dalam periode resesi. Perbedaan hasil 
perhitungan dapat disebabkan salah satunya oleh 
faktor musiman Lebaran yang tiap tahunnya dapat 
berubah triwulan. Kondisi musiman yang berbeda 
antar negara juga menjadikan hasil perhitungan 
dengan pendekatan ini tidak dapat diperbandingkan 
antar negara.

Gambar 4. Pertumbuhan PDB Indonesia 1980-2020 
(Q to Q seasonally adjusted, persen)

Pertumbuhan Triwulanan Annualised QtQ

Metode annualised QtQ pada dasarnya 
mengekstrapolasi tingkat pertumbuhan QtQ 
dengan asumsi bahwa ekonomi akan tumbuh pada 
tingkat tersebut selama periode satu tahun. Satu 
kelemahan utama dari pertumbuhan QtQ adalah 

bahwa urutan besarnya berbeda dari tingkat 
tahunan. Oleh karena itu, metode annualiased 
QtQ memiliki keuntungan urutan besarannya sama 
dengan pertumbuhan Y on Y. Metode ini digunakan 
oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Gambar 3. Pertumbuhan PDB Indonesia 2009-2020 
(Q to Q seasonally adjusted, persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)
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Pertumbuhan QtQ disetahunkan menggunakan 
rumus.

Gambar 4. Pertumbuhan PDB Indonesia 2009-2020 
(Annualised Q to Q seasonally adjusted, persen)

Dengan menggunakan metode annualised 
QtQ, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga secara 
teknis telah memasuki masa resesi. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia pada triwulan I dan II tahun 
2020 berturut-turut menurun sebesar 2,8 persen 
dan 24,9 persen. 

Sebagai catatan, dikarenakan basis 
perhitungannya adalah pertumbuhan QtQ SA, 
perhitungan annualised QtQ memiliki kelemahan 
yang sama dengan pertumbuhan QtQ SA.

Kesimpulan

Resesi memiliki definisi yang tidak seragam. 
Namun salah satu yang paling populer dan 
sederhana adalah penurunan PDB riil secara dua 
triwulan berturut-turut. Definisi ini dikenal dengan 
definisi resesi secara teknis. 

Terdapat tiga metode yang biasa digunakan 
untuk mengukur perubahan PDB riil triwulanan. 
Berdasarkan tiga metode, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menghasilkan interpretasi yang berbeda. 
Secara YoY, Indonesia masih belum memasuki 
masa resesi secara teknis. Namun demikian apabila 

menggunakan metode QtQ SA dan annualised 
QtQ, perekonomian Indonesia secara tekniks 
telah memasuki masa resesi yang ditandai dengan 
pertumbuhan negatif secara berturut-turut dalam 
dua triwulan. 

Namun perhitungan QtQ SA atau annualized 
QtQ memiliki kelemahan, yakni tidak komparatif 
antar negara dan hasilnya dapat berbeda, 
tergantung pada metodologi dan rentang data 
yang digunakan. Oleh karenanya, penentuan resesi 
berdasarkan perbandingan terhadap triwulan yang 
sama tahun sebelumnya (YoY) lebih obyektif dan 
transparan.

Penentuan resesi perlu dilakukan tidak hanya 
dengan melakukan perhitungan menggunakan 
definisi secara teknis. Diperlukan pengukuran 
indikator lainnya dalam pengukuran resesi sesuai 
rekomendasi NBER, seperti lapangan kerja, 
pendapatan riil, indeks produksi, dan indikator 
lainnya. Sebagaimana praktik di NBER, dapat 
dipertimbangkan dibentuknya komite khusus untuk 
menentukan periode resesi.

Dimana a adalah tingkat pertumbuhan annualised 
QtQ dan r adalah tingkat pertumbuhan QtQ SA.



Foto oleh Steve Long dari situs Unsplash

RECESSION IS 
WHEN A NEIGHBOR 

LOSES HIS JOB. 
DEPRESSION IS 

WHEN YOU LOSE 
YOURS
HARRY S. TRUMAN

“ “
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EKONOMI DIGITAL: 
DAMPAK TERHADAP EKONOMI, 
PENGUKURAN STATISTIK, DAN 
PENERAPANNYA DALAM SURVEI BPS
Oleh Chaikal Nuryakin 3

“Revolusi 
digital telah 

mentransformasi 
kehidupan 

masyarakat 
dengan skala 

dan kecepatan 
yang tidak terlihat 

pada peradaban 
sebelumnya”

3  adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2019-2020

PENDAHULUAN

Era digital ekonomi membawa perubahan pada perilaku produsen maupun 
konsumen. Dengan berkembangnya teknologi, memungkinkan disediakannya jasa 
dan produk kepada masyarakat luas dengan harga yang terjangkau. Misal, sharing 

economy atau lebih spesifik ridesharing economy, menyediakan jasa transportasi tidak 
hanya orang namun juga barang dan makanan yang digunakan baik oleh konsumen 
maupun warung biasa. Sharing economy diyakini telah merubah pola perilaku konsumsi 
masyarakat dari perilaku konsumsi leisure dirumah menjadi leisure di luar rumah, dan 
perilaku konsumsi makanan dipersiapkan dirumah menjadi konsumsi makanan jadi. 
Perubahan perilaku ini tentu juga terjadi dengan berkembangnya e-commerce baik 
dari perkembangan marketplace (tokopedia, bukalapak, shopee, dll) dan media sosial 
(facebook, instagram, whatsapp). Perilaku pembelian online travel juga berubah 
drastis menuju online dengan semakin tumbuhnya generasi Z dan generasi millennial.

Google Temasek memperkirakan pasar digital Indonesia pada tahun 2019 
sekitar 40 billion USD atau sekitar 577 trilun rupiah, dimana 50% lebih merupakan 
pasar e-commerce yang akan terus tumbuh mencapai 82 billlion USD pada tahun 
2015 (Gambar 1). Dengan pertumbuhan yang sangat pesat, Indonesia menjadi negara 
dengan sektor ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Gambar 1. Ekonomi Digital Indonesia (GMV, $B)

Sumber: Google & Temasek/Bain, e-Conomy SEA 2019
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Revolusi digital telah mentransformasi 
kehidupan masyarakat dengan skala dan kecepatan 
yang tidak terlihat pada peradaban sebelumnya. 
Beberapa sektor digital utama seperti ecommerce, 
sharing economy, social media, dan financial 
technology memberikan pengaruh yang besar 
terhadap perekonomian. Ecommerce telah 
mentransformasi ekonomi tradisional untuk tidak 
lagi membutuhkan kehadiran fisik. Sharing economy 
menyediakan sarana untuk mengoptimalkan aset 
yang tadinya tidak termanfaatkan sedangkan 
social media telah merubah alur informasi dan 
pengetahuan yang boleh jadi menjadikan informasi 
sempurna menjadi hal yang niscaya. Terakhir, 
financial technology menyediakan akses jasa 
keuangan yang lebih besar kepada rumah tangga 
dan bisnis. 

Sebagai contoh dampak ecommerce 
terhadap ekonomi bermula dari perubahan perilaku 
individu baik pembeli maupun penjual (Gambar 
2). Perubahan perilaku akibat misal meningkatnya 
pilihan konsumen akan meningkatkan surplus 

konsumen yang selanjutnya akan meningkatkan 
pendapatan riil. Pendapatan riil secara agregat akan 
meningkatkan permintaan atau konsumsi agregat 
rumah tangga yang merupakan komponen terbesar 
dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

Dengan demikian, sektor ekonomi digital baik 
langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi 
perekonomian makro suatu negara. Dampak 
ecommerce ini kebanyakan dapat langsung terukur 
dan tercermin dalam statistik makroekonomi 
terutama PDB dari sisi permintaan. Namun dampak 
sektor ekonomi digital dari sisi produksi akan 
lebih sulit untuk diukur oleh karena banyak fungsi 
produksi dari misal media sosial diperoleh secara 
gratis. Barang-barang digital dengan konsumsi yang 
semakin meningkat juga memerlukan penyesuaian 
misal dalam pengukuran daya beli atau biaya 
hidup masyarakat. Pengeluaran untuk jasa clouds 
dan proses produksi yang menyertainya boleh jadi 
masih belum masuk dalam perhitungan PDB dari 
sisi pengeluaran dan sisi produksi. 

Gambar 2. Alur Dampak Ecommerce kepada Ekonomi Makro

Sumber: Bappenas dan LPEM, 2020
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Dampak Digital Ekonomi terhadap Pengukuran 
Statistik

Perkembangan ekonomi digital juga telah 
menjadi catatan dalam pengukuran statistik 
nasional terutama PDB (Brynjolfsson dkk, 2018). 
Pertentangan paling umum dalam pengukuran 
tradisional PDB adalah penggunaan barang-
barang digital dalam meingkatkan produktivitas 
ekonomi. Seperti diketahui, banyak jasa dalam 
ekonomi digital bersifat gratis (free digital product) 
seperti penggunaan Google sebagai peta maupun 
mesin pencari serta platforms mesia sosila seperti 
whatsapp dan platforms video conferencing seperti 
Google Meets menjadi saluran komunikasi yang 
umum digunakan perusahaan terutama pada masa 
pandemi. Penurunan biaya informasi dari harga 
dan kualitas produk digital ini telah meningkatkan 
produktivitas ekonomi namun oleh karena sifatnya 
yang gratis tidak terakomodasi ke dalam pengukuran 
PDB.

Welfare atau kesejahteraan dalam ekonomi 
digital juga tidak bisa diukur langsung dengan 
tradisional PDB (Nakamura dkk, 2017). Peningkatan 
kesejahteraan dari perbaikan kualitas barang dan 
jasa dalam ekonomi digital belum atau masih 
belum sepenuhnya tercatat dalam PDB. Hal ini bisa 
disebabkan karena barang dan jasa yang disediakan 
gratis seperti telah disebutkan di atas atau bisa juga 
pengeluaran konsumsi transportasi online dengan 
Gocar atau Grabcar atau RB&B atau konsumsi 
saluran video seperti Netflix belum sepenuhnya 
tercatat dalam survei biaya hidup.

INTEGRASI SURVEI BPS DAN DATA PLATFORMS

Integrasi Data E-commerce dan Ride-Sharing 
dalam Survei Pengeluaran Rumah Tangga

Dengan perkembangan ekonomi digital, data 
digital juga tersedia dalam frekuensi dan ukuran 
yang luar biasa. Einav dan Levin (2014) menyatakan 
bahwa data tersedia lebih cepat, dengan coverage 
dan scope yang lebih luas, termasuk observasi 
dan ukuran statistika baru yang sebelumnya tidak 
tersedia. Peneliti terutama di sektor swasta telah 
bergeser menggunakan analisis big data yang lebih 
up to date dan lebih rinci.

Dengan besarnya pasar digital yang 
semakin mendominasi perilaku konsumsi rumah 
tangga sudah saatnya survei rumah tangga yang 

dilakukan oleh BPS mengadopsi ekonomi digital 
dalam komponen, indikator, serta teknis survei. 
Survei nasional yang melibatkan pola perilaku 
pengeluaran rumah tangga diantaranya Survei 
Biaya Hidup (SBH), Survei Sosial Ekonomi Nasional, 
Neraca Rumah Tangga, dan inflasi. Adopsi terhadap 
ekonomi digital ke dalam survei statistitik sudah 
dilakukan BPS untuk beberapa pengukuran seperti 
wisatawan baik dalam mauoun luar negeri dengan 
menggunakan Mobile Positioning Data (MPD). 
Namun beberapa survei rumah tangga masih belum 
menggunakan data digital dan masih menggunakan 
metode survei tradisional.

Seperti diketahui bahwa BPS dalam 
melakukan pencacahan juga melakukan pencatatan 
nomor handphone responden setiap anggota 
rumah tangga. Data konsumsi rumahtangga 
dapat diperoleh dengan meminta data pembelian 
berdasarkan nomor handphone yang tercatat 
dalam ekonomi digital pada platforms digital: 
ecommerce, traveloka/tiket.com, gojek/grab, 
telekomunikasi. Dengan memiliki data digital ini 
maka survei terhadap pengeluaran digital berbeda 
dengan survei tradisional berdasarkan persepsi 
responden atau self-reporting.

Selain data yang lebih akurat, kelebihan 
lainnya dari data platforms adalah bahwa data ini 
juga mencakup komponen pengeluaran berupa 
digital goods, seperti pembelian terhadap jasa 
clouds, dropbox, dan lainnya yang tentu akan 
meningkat besarannya di tahun-tahun mendatang.

Penggunaan Google Places dalam Survey 
Potensi Desa

Seperti diketahui setiap tiga tahun sekali 
BPS melakukan Pendataan Potensi Desa (Podes) 
sejak tahun 1980. Responden dalam pendataan ini 
adalah kepala desa, lurah, camat, dan sekretaris 
daerah. Dengan demikian, akurasi data Podes 
sangat bergantung dari akurasi dari laporan 
repsonden yang boleh jadi berdasarkan dokumen 
yang tersedia di kecamatan atau kelurahan atau 
boleh jadi berdasarkan persepsi dan ingatan 
individual. Perubahan terhadap sarana dan 
prasarana desa boleh jadi ada yang sangat lambat 
seperti rumah sakit atau tampat peribadatan 
namun boleh jadi juga sangat cepat seperti toko 
kelontong, jasa pengiriman piha ketiga, dan bahkan 
agen bak berupa agen lakupandai. Ingatan dan 
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Gambar 3. Peta Perbedaan Jumlah Sarana Antara PODES dan Google Places

Sumber: Nuryakin dkk, 2020

Dengan demikian, pencatatan melalui 
Google Places bisa digunakan sebagai alternatif dan 
sebagai alat validasi dari pencatatan konevnsional 
yang dilakukan oleh BPS. Dengan perkembangan 
teknologi yang semakin maju boleh jadi Google 
Places akan menjadi pilihan yang lebih murah 
dan menyediakan ketepatan yang lebih akurat 
dibandingkan survei konvensional.

KESIMPULAN

Digital ekonomi berdampak kepada 
masyarakat baik sebagai pembeli dan penjual. 
Tentu saja sektor pemerintah dalam penyediaan 
sarana publik juga terdampak oleh digital ekonomi. 
Dampak digital ekonomi terutama kepada 
pengukuran ekonomi makro telah banyak dibahas 

oleh studi di negara maju.  Kesimpulan dari studi 
ini umumnya merujuk kepada pengukuran statistik 
tradisional yang masih undervalue atau under 
estimate. 

Munculnya barang-barang digital yang 
dalam masa pandemi semakin umum dan semakin 
sering di konsumsi masyarakat telah merubah pola 
konsumsi dan komponen konsumsi rumah tangga 
dan perusahaan. Jika dampak pandemi bersifat 
persisten maka diperlukan adanya penyesuaian 
komponen dalam survei biaya hidup. Lebih 
lanjut, ekonomi digital juga berdampak kepada 
peningkatan produktivitas dari produksi barang dan 
jasa yang tersedia secara gratis. Barang-barang lama 
yang tidak diproduksi kembali juga telah diadopsi 
ke dalam barang-barang digital baru seperti kamera 

persepsi sangat mungkin tidak diperbaharui atau 
sangat terbatas tergantung apakah responden 
pernah melihat atau berinteraksi dengan sarana 
dan prasarana tersebut.

Dengan berkembang dan semakin baiknya 
kulitas Google Places dan aplikasi peta lainnya 
maka pendataan sarana dan prasarana desa dapat 
dilakukan melalui aplikasi ini. Untuk tahap awal 
adalah penting untuk mengetahui kualitas dari 
kedua sumber data. Kedua sumber data mungkin 
memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Studi Nuryakin, dkk., (2020) membandingkan 
jumlah statistik antara Potensi Desa dan Google 
Place untuk tiga sarana gedung SMA, Rumah Sakit, 
dan Puskesmas di DKI Jakarta. Meskipun studi 
menunjukkan tidak ada perbedaan pencatatan 
jumlah sarana ini pada mayoritas kelurahan namun 
secara rata-rata jumlah sarana per kelurahan 
berbeda untuk Rumah Sakit dan Puskesmas. Lebih 
lanjut perbedaan yang mencolok adalah perbedaan 
pencatatan pada kelurahan yang mendekati 
perbatasan dengan kota lain (Gambar 3). 
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dalam handphone. Dengan 
demikian pengukuran dan survei 
PDB harus memasukan ekonomi 
digital baik sebagai hasil produksi 
berupa barang dan jasa digital 
maupun sebagai enabler dari 
peningkatan produktivitas 
perekonomian.

Perkembangan big data 
dan data digital telah juga 
mendorong agen ekonomi 
untuk mampu memperoleh data 
dengan skala yang jauh lebih 
luas dan cepat. Kemampuan 
atau keahlian big data baik 
pengumpulan, proses data, 
maupun analisis harus segera 
dikuasai oleh pemerintah 
terutama BPS. Penggunaan 
data digital seperti yang 
disediakan oleh Google tidak 
hanya menyediakan sumber 
data alternatif namun juga bisa 
digunakan untuk memvalidasi 
hasil survei konvensional yang 
dilakukan. Dalam waktu yang 
tidak lama lagi boleh jadi survei 
manual secara fisik tidak perlu 
lagi dilakukan. 
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PENDAHULUAN

Sudah sejak lama perilaku di industri mengikuti pola needs-design-manufacture-
use-disposal. Pola ini terbukti membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi 
dunia, namun tidak berlangsung secara berkelanjutan pada aspek pelestarian 

fungsi lingkungan hidup (Sariatli, 2017), tidak hanya pada eksploitasi sumberdaya 
alam tetapi juga sampah produk yang dihasilkan dalam jumlah yang masif. Sebuah 
microchip dibuat dari silicon wafer yang menggunakan benang emas untuk koneksi 
microelectronics (sekitar 300 ton emas per tahun). Setiap perangkat elektronik yang 
tidak terpakai akan dibuang, termasuk emas sebagai material berharga yang ikut 
terbuang. Upaya untuk melakukan recovery emas tersebut sudah ada, namun belum 
ekonomis (Hagelüken dan Corti, 2010).

Circular economy didefinisikan sebagai sebuah sistem ekonomi yang bersifat 
siklus tertutup (closed-loop) dimana “sampah produk” yang tidak digunakan 
dipertimbangkan sebagai sumberdaya bagi industri (Arponen dkk., 2018, dan Smith-
Gillespie dkk., 2018). Perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi 
sirkular adalah pada perspektif aliran rantai pasok. Rantai pasok closed-loop 
didefinisikan sebagai perancangan, pengendalian dan operasi manufaktur untuk 
memaksimumkan penciptaan nilai pada seluruh siklus hidup produk melalui pemulihan 
nilai secara dinamis (dynamic value recovery) (Guide dan Van Wassenhove, 2009). 
Ellen MacArthur Foundation’s (2013) melaporkan bahwa Uni Eropa akan berhemat 
USD 400/600 milyar biaya material per tahun dari upaya closed-loop, terutama sektor 
otomotif dan pemesinan. Manfaat lain yang dapat diambil adalah siklus hidup produk 
dapat dirancang menjadi lebih panjang atau dikenal dengan konsep built-to-last dan 
penerapan re-manufacturing (Lee dkk., 2017).

Perubahan menuju circular economy juga akan menyebabkan perubahan 
dari pendekatan product-centric menjadi customer-centric atau yang dikenal sebagai 
outcome economy. Dengan costumer-centric perusahaan akan fokus pada penyediaan 
solusi terbaik bagi pelanggan (Galbraith, 2005). Perusahaan akan menawarkan 
pelayanan fungsi produk sesuai kebutuhan dibandingkan dengan kepemilikan 
secara fisik atas produk, artinya perusahaan menjual manfaat layanan (solusi) dari 
produk sepanjang siklus hidup kebutuhan layanan tersebut (Arponen dkk., 2018). 
Dibandingkan dengan mendapat keuntungan dari menjual produk, perusahaan 
akan mencari keuntungan dari layanan, perawatan atau perbaikan, sehingga lebih 
bersifat pelayanan jasa yang keunggulannya sulit untuk ditiru. Sebagai pemanufaktur, 
perusahaan juga akan mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan 
pelanggan dan umpan balik atas kinerja produk (performance feedback) sehingga 
memungkinkan perbaikan atau re-design produk secara terus menerus  (Bellos and 
Ferguson, 2015).

Perkembangan teknologi otomasi dan internet saat ini memungkinkan 
pengumpulan dan analisis data dari pelanggan secara real-time, sehingga pergerakan 
tingkat keandalan produk dapat teramati yang kemudian dapat digunakan untuk 

“Teknologi telah 
membawa 
perubahan 

dari  Traditional 
Economy, menjadi 

Outcome Economy.  
Dengan  data 

yang dikumpulakn  
melaui IoT, 

membuatnya  lebih 
efisien

”
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tindakan perawatan atau perbaikan. Makalah ini 
akan membahas pentingnya pengumpulan data 
untuk mengamati tingkat keandalan (reliability) 
produk atau peralatan sebagai sebuah prasyarat 
penting untuk mendukung tercapainya outcome 
economy.

PEMODELAN KEANDALAN PRODUK

Perawatan pencegahan (preventive) umum 
digunakan pada setiap kebijakan perawatan 
(maintenance) atau garansi (warranty) produk 
industri saat ini. Tindakan pencegahan ini diyakini 
mereduksi sekitar 50% dari biaya perawatan 
perbaikan (curative). Kebijakan ini akan efektif 
jika didukung data kegagalan produk yang 
umumnya kemudian dimodelkan dengan fungsi 
Weibull. Efektivitas perawatan pencegahan ini 
ditentukan oleh kualitas data kegagalan yang valid 
untuk mengestimasi parameter fungsi Weibull. 
Menggunakan nama penemunya, Waloddi Weibull, 
fungsi distribusi Weibull banyak digunakan pada 
pemodelan dan analisis data umur (life) dibidang 
rekayasa keandalan (reliability engineering) 
karena pengakuan atas kemanfaatannya. Bentuk 
persamaan density function Weibull 3 parameter 
dinyatakan sebagai (Walpole dkk., 2012):

𝑓𝑓(𝑇𝑇) =
𝛽𝛽
𝜂𝜂
�
𝑇𝑇 − 𝛾𝛾
𝜂𝜂

�
𝛽𝛽−1

𝑒𝑒�
𝑇𝑇−𝛾𝛾
𝜂𝜂 �

𝛽𝛽

  (1)

dimana:

• β adalah parameter bentuk, dikenal juga sebagai 
Weibull slope, β>0

• η adalah parameter skala, η>0
• γ adalah parameter lokasi,  −∞ < 𝛾𝛾 < ∞ 

Seringkali parameter lokasi tidak digunakan 
(diset sama dengan nol), ini dikenal sebagai distribusi 

waktu tertentu saat bekerja pada kondisi normal 
(Blischke dan Murthy, 2000.). Parameter yang 
seringkali digunakan untuk mengukur keandalan 
produk adalah tingkat kegagalan (failure rate, λ). 
Produsen dapat mengestimasi rentang waktu antar 
kegagalan (mean time between failure, MTBF) 
produk dari data masa lalu. Tingkat kegagalan 
(failure rate) secara sederhana dapat dihitung 
sebagai inverse dari MTBF, atau λ=(1/MTBF). Tingkat 
kegagalan (failure rate) yang tinggi menunjukkan 
MTBF yang pendek, artinya produk seringkali gagal 
atau rusak dalam perioda yang pendek. 

Tingkat kegagalan (failure rate) dirancang 
untuk digunakan pada produk yang dapat 
diperbaiki (reparable) dan juga dapat digunakan 
untuk produk yang tidak dapat diperbaiki (non-
repairable) dimana MTBF menjadi ukuran umur 
produk dari saat awal sampai produk tersebut 
gagal atau rusak. Terminologi yang digunakan untuk 
produk non-repairable dikenal sebagai Mean Time 
to Failure (MTTF). Umumnya, unit waktu (hours) 
digunakan sebagai dimensi untuk menghitung 
tingkat kegagalan, dimensi lain seperti putaran atau 
jarak tempuh juga dapat digunakan.

Bargantung pada nilai parameter, distribusi 
Weibull digunakan untuk memodelkan perilaku 
umur (life) pada pemodelan keandalan produk. 
Parameter bentuk distribusi Weibull, β, juga 
dikenal sebagai slope (kemiringan) karena akan 
menunjukkan slope jika diplot pada probability plot. 
Pada nilai parameter bentuk β=1, fungsi distribusi 
menjadi distribusi exponensial 2 parameter. 
Semakin tinggi nilai β semakin curam slope-nya 
(Gambar 1.a). Salah satu karakteristik pada analisis 
keandalan adalah tingkat kegagalan (failure rate, 
kegagalan produk per unit waktu) yang dipengaruhi 
oleh nilai parameter β (Gambar 1.b). 

Weibull 2 parameter. Parameter 
bentuk juga seringkali diketahui 
atau diasumsikan sehingga 
hanya parameter skala yang 
diestimasi dari analisis data.

Keandalan (reliability) 
dari sebuah produk adalah 
kemungkinan (probability) 
produk tersebut bekerja 
(perform) sesuai fungsi yang 
diinginkan untuk suatu perioda 
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Dari Gambar 1.b., saat nilai β<1 failure 
rate akan menurun seiring dengan berjalannya 
waktu (dikenal sebagai early life failure), saat nilai 
β=1 failure rate akan rendah dan konstan (dikenal 
sebagai useful life dimana kemungkinan terjadinya 
kegagalan akan bersifat random), sedangkan saat 
β>1 failure rate akan meningkat (dikenal sebagai 
kegagalan karena wear out atau keusangan). 

Keadaan ini membentuk distribusi Weibull campuran 
(mixed Weibull distribution) yang terdiri dari 3 sub-
populasi yang ditentukan oleh nilai parameter β, 
yaitu β<1, β=1 dan β>1, sehingga membentuk kurva 
bak mandi (bathtub curve) (Gambar 2). Tingkat 
kegagalan yang tinggi pada saat awal berakibat pada 
perlunya pengujian untuk menyaring produk mana 
yang dapat diteruskan kepada pelanggan. 

Gambar 1. Parameter β pada slope (a) dan failure rate (b) distribusi Weibull.

Gambar 2. Kurva bak mandi (bathtub curve) mixed Weibull distribution.

Garansi (warranty) adalah sebuah kontrak 
legal yang mengharuskan produsen memberikan 
kompensasi untuk semua kegagalan produk selama 
perioda tertentu yang disepakati. Pemberian garansi 
ini menambah biaya sehingga harus diminimumkan. 
Garansi diberikan pada perioda useful life karena 
pada periode ini tingkat kegagalan yang paling 
rendah (random failure). Garansi dapat tidak 
diberikan sepanjang perioda useful life. Jika sudah 
masuk pada perioda wear out, maka produk akan 
memiliki tingkat kegagalan yang naik tinggi seiring 
berjalannya waktu menuju kegagalan produk.

Pada perioda useful life dapat dilakukan 
kegiatan perawatan (maintenance) secara periodik 
untuk memastikan tidak ada kejadian kerusakan 
yang bersifat random yang dapat berakibat pada 
kegagalan produk. Demikian pula ada perioda wear 
out, dapat dilakukan kegiatan perawatan untuk 
menurunkan tingkat kegagalan. Pada perioda ini, 
perawatan dapat sepenuhnya mengembalikan 
kondisi produk pada kondisi terbaiknya (Gambar 
3.a), namun dapat juga tidak sepenuhnya kembali 
ke kondisi terbaiknya (Gambar 3.b) sehingga 
perioda antar perawatan menjadi lebih pendek. 
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Gambar 3. Kondisi wear out dengan perawatan sempurna (a) dan tidak sempurna (b).

Implementasi pemodelan keandalan ini 
memerlukan data empiris agar dapat mengestimasi 
parameter model. Jika tidak diperoleh data empiris, 
parameter dapat diduga secara kasar melalui 
pengalaman insinyur atau teknisi perawatan 
(Scarbossa dkk., 2019). Kelemahan ini akan teratasi 
dengan pemantauan real-time pada peralatan yang 
dioperasikan oleh pelanggan. Dengan bantuan 
sensor elektronik untuk data capturing and 
analysis, data real-time tersebut dapat diperoleh 
secara otomatis. Dalam hal produk tidak dibeli 
atau dimiliki tapi disewa oleh pengguna (outcome 
economy), produsen mampu ikut serta secara aktif 
memantau dan merawat produk tersebut. 

INTERNET OF THINGS (IoT)

Strategi manufaktur i4.0 telah mengubah 
model optimasi satu pabrik menjadi model optimasi 
banyak pabrik (multiple plants) melalui kolaborasi. 
Model bisnis yang baru ini membentuk ulang 
(reshaping) produksi, konsumsi, transportasi dan 
sistem pengiriman (Schwab, 2016). Penggunaan 
teknologi internet dan analisis data telah terbukti 
mampu memfasilitasi industri menjadi lebih cepat 
(high speed and high frequency business), inter-
connected, menggunakan platform elektronika, 
sehingga terjadi  automated business (Litzenberger 
dkk., 2012). Teknologi penting dalam IoT, 
diantaranya adalah:

TEKNOLOGI KONEKTIVITAS

Koneksi dapat berupa kabel (wired) atau 
nirkabel (wireless) yang diterima dan dikirimkan 

dalam bentuk digital. Koneksi dihubungkan 
melalui protokol berbasis kode unik (Transmission 
Control Protocol and Internet Protocol, TCP/IP) 
melalui jaringan. Bentuk jaringan meliputi lokal 
berjarak pendek (Local Area Network, LAN) dan 
berjarak Panjang (Wide Area Network, WAN). 
Pengembangan koneksi wireless juga semakin 
banyak dan diimplementasikan oleh industri. Hal ini 
dikarenakan implementasi yang mudah dilakukan 
tidak memerlukan jalur kabel yang banyak. 
Contoh beragam bentuk interface-nya adalah 
wireless router, bluetooth, RFID (Radio Frequency 
Identification), NFC (Near Field Communication) 
maupun jaringan LTE (Long Term Evolution) yang 
digunakan oleh jaringan telepon berbasis GSM 
(Global System for Mobile communication) atau 
CDMA (Code Division Multiple Access). Teknologi 
konektivitas juga dilengkapi dengan encryption 
untuk pengamanannya.

BIG DATA

Dengan meningkatnya jumlah titik koneksi 
komunikasi antar perangkat digital, maka akan 
meningkatkan pula jumlah data yang akan 
dikoleksi. IBM mengestimasi ada data sebesar 43 
trilyun gigabyte per hari pada tahun 2020. Selain 
jumlah, data yang terkoleksi juga memiliki beragam 
format yang spesifik untuk setiap perangkat 
teknologi, seperti video, audio, teks, atau format 
gabungannya. Dengan meningkatnya jumlah data, 
maka bentuk basis data sederhana berkembang 
menjadi sistem basis data yang memiliki mekanisme 
manajemen data untuk melakukan penyimpanan 
dan pengambilan serta manajemen data (Data 
Base Management System, DBMS). 
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CLOUD

Perkembangan teknologi jaringan, 
memungkinkan suatu proses yang majemuk 
dapat dirancang ke dalam beberapa server 
komputer. Server komputer ini bertugas untuk 
mengadministrasikan transfer data antara dua 
atau lebih titik koneksi. Implementasi teknologi 
konektivitas memberikan efisiensi dalam hal 
tempat sehingga memerlukan banyak komputer 
yang harus berada dekat secara fisik dengan 
perangkat teknologi tertentu. Demikian juga 
teknologi penyimpanan juga tidak memerlukan 
menempatkan secara khusus. Konfigurasi ini yang 
dikenal sebagai teknologi jaringan dengan arsitektur 
awan (cloud), dimana komputer pemroses akan 
terhubung langsung ke satu atau beberapa server 
melalui berbagai jaringan LAN/WAN. Server ini juga 
dapat melakukan pemrosesan dan penyimpanan 
data. Dengan berkembangnya internet jumlah 
lokasi dari server dapat bertambah dan menjadi luas 
untuk mengakomodasi koneksi dari satu atau lebih 
industri yang berlokasi di berbeda kota dan negara. 
Bentuk koneksi antar titik dari beragam perangkat 
teknologi tersebut dapat berlangsung singkat 
(milidetik) tergantung dari bentuk konektivitas, 
jaringan dan metode enkripsi antara satu server 
dengan server lainnya, serta adanya aktivitas 
pemrosesan dan penyimpanan (cloud computing).

DATA ANALYTIC

Dengan banyaknya data, maka banyak 
dilakukan processing untuk memanfaatkan data 
tersebut menjadi informasi yang bernilai. Sebagai 
contoh, pahat pada proses manufaktur pada 
sebuah mesin CNC berputar terlalu cepat sehingga 
keausan pahat akan tercapai lebih cepat. Akibatnya, 
komputer akan memberikan informasi kepada 
bagian pengadaan untuk memesan pahat lebih 
banyak atau speed disesuaikan dengan banyaknya 
komponen yang perlu dipotong. Akumulasi 
data  yang dimiliki akan dikelola pada saat proses 
manufaktur tidak sedang berlangsung atau 
offline. Data-data tersebut dapat dikelola untuk 
memperbaiki model prediksi atau estimasi yang 
digunakan sebelumnya pada proses online. Dengan 
demikian perbaikan terhadap model prediksi akan 
terjadi secara periodik secara semi-otomatis untuk 
memperbaiki data standar yang dimiliki.

MACHINE LEARNING

Proses analisis akan dilakukan secara 
periodik terhadap akumulasi data yang dimiliki. 

Dalam kasus nyata banyak data standar yang belum 
dimiliki dengan demikian proses manufaktur yang 
sedang berlangsung dapat bermasalah. Dengan 
demikian, mesin atau komputer dirancang untuk 
memiliki kemampuan belajar (learning capability). 
Proses rekayasa pembelajaran oleh mesin ini dikenal 
dengan istilah machine learning. Sebagai contoh, 
mesin CNC dapat disematkan informasi mengenai 
maksimum putaran dan kecepatan makan dari 
suatu pahat terhadap material yang akan dipotong. 
Pada kasus, konfigurasi kecepatan makan terlalu 
cepat, maka mengakibatkan pahat patah, dengan 
demikian mesin CNC harus mereduksi kecepatan 
makan secara mandiri (autonomous) berdasarkan 
pembalajaran bahwa kekuatan pahat menurun 
berdasarkan analisis terhadap data sensor panas, 
getaran, dan torsi dari putaran spindle. Machine 
learning, sangat membantu dalam proses yang 
bersifat online atau proses yang sedang berlangsung. 

IoT

Adanya perkembangan internet 
memberikan kemudahan untuk mengintegrasikan 
beragam server yang mana akan terlihat sebagai 
konektivitas beragam cloud. Data pada suatu cloud 
akan berkorepondensi dengan satu atau beberapa 
perangkat teknologi (things). Dengan demikian, 
adanya internet memberikan kemudahan 
memberikan akses untuk banyak perangkat digital 
atau yang disebut sebagai internet of things (IoT). 
IoT adalah bentuk revolusi ketiga dalam bidang 
teknologi informasi dan komunikasi akibat adanya 
internet. IoT ini juga berkembang karena banyaknya 
komputer dan perangkat teknologi lainnya yang 
mampu berkomunikasi secara terintegrasi melalui 
konektivitas jaringan. Banyaknya mesin, robot, dan 
sensor dalam suatu pabrik atau produk juga sebagai 
contoh bentuk “things” yang melengkapi IoT jika 
terhubung dalam suatu jaringan konektivitas 
komunikasi. 

OUTCOME ECONOMY

Teknologi telah mentransformasikan 
ekonomi dalam hal bagaimana perusahaan beraksi 
untuk memenuhi permintaan pelanggan. Peran 
teknologi pada sektor industri membawa pada 
Revolusi Industri 4.0, dimana industri akan saling 
berkolaborasi global untuk memberikan kualitas, 
harga dan pilihan (choice) terbaik bagi pelanggan 
(mass customization). Dengan perkembangan ini, 
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industri juga melakukan pengembangan inovasi 
dan teknologi yang menggabungkan dunia fisik dan 
dunia digital (cyber physical) (Steden dan Kirchner, 
2018). IoT menjadi jembatan di antara kedua dunia 
ini.

Teknologi juga membawa perubahan dari 
secara tradisional (pelanggan atau user membeli 
dan menggunakan atau mendapat manfaat dari 
produk) menjadi outcome economy dimana 
user akan mendapatkan manfaat penggunaan 
produk tanpa harus membeli produk tersebut 

tetapi menyewa (pay-per-outcome scheme). 
Skema baru ini dimungkinkan dengan teknologi 
artificial intelligence (AI), IoT, dan Blockchain untuk 
menyampaikan outcome kepada user. Karakteristik 
outcome economy diperkenalkan pada World 
Economic Forum tahun 2015. Dunia usaha akan 
berkompetisi dengan kemampuannya untuk tidak 
hanya memberikan produk, tetapi juga pada 
manfaat (outcome) dari produk. Perubahan dari 
menjual produk menjadi menyediaakan outcome 
akan meredeifinisi perilaku bisnis di industri 
(Gambar 4).

Gambar 4. Perubahan industri (shifting) menuju pull economy.

Perusahaan menciptakan value tidak 
hanya dengan menjual produk atau jasa, 
tetapi menyampaikan solusi berupa outcome 
yang menjamin keberartian (meaningful) bagi 
pelanggan. Perusahaan yang berorientasi outcome 
beralih dari menjanjikan features, fungsi dan 
spesifikasi, yang dituangkan dalam standar produk 
menjadi penjaminan penyampaian manfaat bagi 
pelanggan secara customized. Outcome economy 
dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi yang 
didorong oleh teknologi IoT dimana produsen 
terkoneksi dengan operasi produk sehingga 
mampu memberikan feedback (faster dan precise) 
agar mampu menghilangkan features yang tidak 
berguna dan meningkatkan features yang rendah 
penggunaannya (under-utilized).

Outcome economy memiliki 2 sisi yang saling 
terkoneksi erat, yaitu sisi bisnis dan sisi teknologi. 
Dari sisi bisnis, tantangan ada pada manfaat 
(outcome) apa yang diperlukan dan pada kondisi 
seperti apa, sedangkan dari sisi teknologi, tantangan 
ada pada perancangan dan operasi produk, 
serta pemanfaatan big data yang terdistribusi 
luas. Industri perlu mempelajari preferensi baru 
terkait dengan perkembangan teknologi dimana 
fleksibilitas dan agility menjadi tantangan tujuan 
pengembangan strategi manufaktur baru (Chou, 
2019). 

Produk yang cerdas dan terkoneksi 
IoT memberikan peningkatan yang signifikan 
pada predictive maintenance dan efektivitas 
pelayanannya. Data penggunaan dan kinerja 
produk secara real-time memungkinkan efisiensi 
biaya pelayanan dan pengelolaan suku cadang. 
Peringatan dini juga dapat mencegah breakdown 
serta memudakan penjadwalan kegiatan 
perawatan. Data-data tersebut juga menjadi 
feedback untuk melakukan perbaikan design atau 
re-design untuk memperbaiki kinerja produk. 
Pada predictive maintenance, parameter kunci 
dapat diperiksa secara otomatis oleh sensor yang 
selanjutnya terkoneksi internet (dengan big-data 
analytic) akan memberikan masukan signifikan 
pada operator perawatan. Chou (2019) meneliti 
predictive maintenance dengan memanfaatkan IoT 
untuk memonitor operasi mesin dan memprediksi 
breakdown secara komprehensif sehingga dihaslkan 
pengetahuan untuk mengoptimalkan perawatan 
sebelum terjadi breakdown. 

Meskipun tergolong baru, outcome 
economy telah diterapkan di industri. Produsen 
lampu Phillips menggunakan terminologi baru yaitu 
“Light as a Service, LaaS” yang mencakup kegiatan 
manufaktur, instalasi, perawatan, reuse, dan recycle 
peralatan lampu, serta update dengan produk yang 
lebih baik. Pelanggan tidak merasakan pengalaman 
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yang mengganggu karena semua hal dikelola oleh 
Phillips dan membayar hanya saat lampu digunakan 
(pay-per-lux). Dengan cara ini, Universitas 
Eindhoven mendapat 70% penghematan konsumsi 
energi. Sementara itu, Rolls Royce’s Aerospace 
Division membentuk Totalcare® Service dengan 
model service agreement berdasarkan “power 
by the hour” sehingga perusahaan penerbangan 
hanya membayar jam penggunaan RR jet engine 
yang mencakup jam terbang dan tipe misi spesifik. 
Dengan layanan ini, Rolls Royce mengkombinasikan 
big data yang dibangkitkan oleh sensor IoT yang 
ditanam pada engine, analisis prediktif yang 
secara pro-aktif menentukan kapan perawatan 

rencana bisnisnya. Kasus pada makalah ini adalah 
penggunaan pengatur udara (air conditioner, 
AC), baik yang digunakan di rumah tangga atau 
perkantoran (sebagai user). Selain user, pihak yang 
terkait adalah manufacturer, penyedia finansial, 
penyedia perawatan, dan penyedia spare-part. 
Produk AC tidak diproduksi lengkap oleh satu 
perusahaan, tetapi melibatkan supplier di tier 
pertama sampai penyedia bahan baku. Demikian 
halnya dengan pembuat suku cadang, yang mungkin 
juga berperan sebagai supplier bagi manufacturer. 
Penyedia dana (financial) juga dapat berkolaborasi 
dengan berbagai institusi finansial lainnya seperti 
perbankan, atau asuransi.

Gambar 5. Pihak-pihak terkait pada outcome economy produk AC.
harus dilakukan. 
Hal ini tidak hanya 
mengurangi biaya 
perawatan, tetapi 
juga memperpanjang 
umur teknis engine 
pesawat.

O u t c o m e 
e c o n o m y 
m e m b e r i k a n 
dampak secara 
ekonomi, social 
dan lingkungan 
hidup. Manfaat 
ekonomi dihasilkan 
dari penghematan 
diantaranya terkait penurunan biaya perawatan 
(maintenance cost), tidak menghasilkan spesifikasi 
yang berlebihan (over specification),  penggunaan 
peralatan yang efisien (efficiency), dan penetapan 
harga yang lebih presisi (precision pricing). Manfaat 
sosial yang diperoleh diantaranya adalah  perubahan 
perilaku berhemat (reuse/recycle) pada masyarakat. 
Sedangkan manfaat bagi lingkungan hidup 
diantaranya adalah penggantian peralatan yang 
tepat waktu, efisiensi penggunaan sumberdaya, 
umur produk semakin panjang, dan jumlah produksi 
semakin rendah. Dengan ketiga kelompok manfaat 
tersebut, outcome economy bersesuain dengan 
konsep keberlanjutan (sustainability) dalam circular 
economy.

KASUS IMPLEMENTASI OUTCOME ECONOMY

Implementasi outcome economy harus 
direncanakan dengan baik, dimana sebuah kajian 
kelayakan mencakup aspek finansial, teknologi 
dan pasar perlu dilakukan sebelum disusun 

Seluruh data (dan parameter) yang 
dibangkikan dari pihak terkait ini dan big data akan 
dihimpun, dianalisis dan disalurkan ke semua pihak 
melalui fasilitas IoT, contoh data dan parameter 
diantaranya adalah:

• User data: jam dan waktu pemakaian, tingkat dan 
jenis pemakaian, kondisi pemakaian, dll.

• Manufacurer data: spesifikasi produk, karakteristik 
dan parameter keandalan komponen, petunjuk 
instalasi dan pemakaian, COGS, prosentase 
profit, dll.

• Financial provider data: tingkat indikator finansial 
(NPV, IRR, PBP), depresiasi, biaya penggunaan, 
plan of payment, dll.

• Maintenance provider data: spesifikasi 
perawatan, jadwal perawatan, biaya, dll

• Penyedia spare-part data: ketersediaan jumlah 
dan jenis (inventory), delivery, harga, dll.

• Big Data: cuaca (temperatur, kelembaban), 
pertumbuhan ekonomi, jumah penduduk, dll.
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Tabel 1. Perbandingan kinerja finansial antara 
ekonomi tradiasional dan outcome economy

Dengan melakukan simulasi scenario pay-
per-hour menggunakan parameter dan variabel 
pada industri AC di Taiwan (COGS, gross margin, 
biaya perawatan, biaya penggantian spare part, 
perkiraan umur produk), serta ketentuan keuangan 
yang berlaku di negara tersebut (depresiasi, tingkat 
pajak) dapat diperoleh kesimpulan sebagaimana 
ditunjukkan pada Tabel 1 (Rindarsih, 2020). Dari hasil 
simulasi diperoleh biaya total per unit AC dengan 
outcome economy adalah $846 (dibandingkan 
dengan $1,923 dengan metoda tradisional). 
Penghematan juga terjadi pada biaya perawatan 
(maintenance fee) dan biaya spare part. Walaupun 
secara nominal outcome economy menghasilkan 
profit yang lebih rendah, tetapi dengan tingkat 
keuntungan yang lebih tinggi (40%).

REMANUFACTURING DALAM CIRCULAR 
ECONOMY

Selain memiliki potensi ekonomi yang 
lebih menguntungkan bagi pelanggan, dalam 
jangka panjang pemanfaatan IoT pada outcome 
economy juga mendorong berkembangnya 
kegiatan remanufacturing. Kegiatan ini merupakan 
bagian dari circular economy, dimana pelanggan 
tidak hanya mengembalikan produk yang telah 
habis masa penggunaannya, tetapi juga membeli 

atau sewa produk hasil 
remanufacturing (Hazen dan 
Mollenkopf, 2016). Dengan 
demikian, pengembangan 
circular economy memerlukan 
pemahaman yang baik dari 
pelanggan atau masyarakat 
terkait sikap dan perilaku 
pelanggan terhadap reuse dan 
recycle.

R e m a n u f a c t u r i n g 
didefinisikan sebagai 
rangkaian proses disassembly, 
pembersihan (cleaning), 
inspeksi, perbaikan (repair), 
penggantian (replace), dan re-
assembly kembali komponen 
dari produk atau bagian produk 
dalam rangka mengembalikan 
kondisinya menjadi baru 
kembali agar dapat digunakan 
kembali (return to service) 
(Nasr dan Thusrston, 2006). 
Terminologi remanufacturing 
memiliki kesesuaian arti dengan 

berbagai kegiatan yang sudah dikenal sebelumnya 
seperti refurbish, recondition,  rebuild, atau repair, 
tetapi dengan hasil yang lebih baik. Pengertian 
reuse dan recycle yang dikenal luas dalam circular 
economy berkonotasi pada kinerja hasil akhir yang 
tidak setara dengan kondisi barunya, sehingga bisnis 
remanufacturing menjadi kurang berkembang 
(Charter dan Gray, 2008).

Kegiatan remanufacturing berasal dari 
kegiatan bisnis yang melakukan jasa reparasi atau 
perbaikan pada produk yang tidak berfungsi lagi 
atau habis masa pakai atau masa garansinya, 
umumnya hasil perbaikan tidak mampu 
mengembalikan kinerja produk seperti semula 
sehingga hanya mendapat garansi sementara 
atau parsial. Oleh sebab itu, remanufacturing 
memiliki syarat pemberian garansi sebagaimana 
produk baru. Dalam konsep remanufacturing yang 
disertai garansi menjadikan reuse setelah dilakukan 
perbaikan dan penggantian sehingga kinerja 
produk kembali mendapat jaminan sama atau lebih 
baik dari kinerja barunya. Pemberian garansi ini 
menjadikan bisnis remanufacturing berkembang 
pesat.

Di Eropa, remanufacturing didorong oleh EC 
working paper (2011) yang memberikan penekanan 
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pada konservasi dan manajemen sumberdaya 
dimana recycle produk menjadi pendekatan kunci 
untuk permasalahan tersebut. Potensi ekonomi 
kegiatan remanufacturing di Eropa telah mencapai 
29,8 M euro, melibatkan 7000 lebih perusahaan 
di 9 sektor usaha, serta menyerap 192 ribu tenaga 
kerja. Sebanyak 70% bisnis ini ada di 4 negara, yaitu 
Jerman, UK (&Irlandia), Perancis, dan Itali. Dengan 
roadmap yang disusun, diharapkan pada tahun 
2030, bisnis remanufacturing akan berpotensi 
memiliki pasar sebesar 100 M euro dan mampu 
menyerap 600 ribu tenaga kerja (Parker, dkk., 2015).

PENUTUP

Perkembangan teknologi telah berperan 
besar dalam transformasi industri dan ekonomi. 
Teknologi elektronika (automation dan robotics) 
memodernisasi industri menjadi Industry 3.0, 
yang kemudian diikuti oleh teknologi internet 
yang memungkinkan kolaborasi industri global, 
atau yang dikenal dengan Industry 4.0. Apakah 
Indonesia siap dengan hal ini? IoT sebagai teknologi 
utama pada Industry 4.0 telah mereformasi upaya 
perawatan produk dan fasilitas produksi, terutama 
dalam peran analisis data untuk menentukan 
parameter pada model perawatan. Hal inilah yang 
kemudian mendorong tumbuhnya upaya pada 
konservasi dan manajemen sumberdaya (alam) 
yang bersifat berkelanjutan. Salah satu dampak 
adalah berkembangnya outcome economy dimana 
user tidak perlu memiliki produk tetapi menerima 
manfaat dari penggunaan produk tersebut (layanan 
pay-per-outcome scheme). Contoh implementasi 
dalam makalah ini menunjukkan manfaat 
ekonomi dan ekologi dari outcome economy 
(dan remanufacturing) sebagai sebuah milestone 
menuju circular economy untuk menuju dunia yang 
lebih baik. Tantangan ini sudah berdampak pada 
bisnis di Indonesia, sehingga perlu disikapi dengan 
bijak oleh para pemangku kepentingan.
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TIGA TAHUN DATA BERAS DENGAN METODE 
KSA
Oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin5

“Dugaan over-
estimasi data 

produksi beras 
bukan sesuatu 

yang baru, karena 
telah menjadi 
diskusi publik 

sejak tahun 1997 
sehubungan 

dengan fenomena 
El-Nino dan 

kekeringan hebat”

5  Bustanul Arifin adalah Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2019-2020

Pendahuluan

Tahun 2020 adalah tahun ketiga dari seri data produksi beras Indonesia, yang 
diestimasi menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS). Pada awalnya, metode KSA dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan BPS, yang juga melibatkan beberapa 
instansi Pemerintah, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
dan lain-lain.

Tanggal 5 Oktober 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bahwa luas 
panen padi hingga September 2020 tercatat 9,01 juta hektare dan produksi beras 
mencapai 22,91 juta ton (dikonversi dari produksi padi 45,45 juta ton gabah kering 
giling-GKG).  Sampai akhir tahun 2020, potensi produksi beras diperkirakan 31,63 
juta ton, atau terdapat kenaikan 1,04 persen dari produksi 31,29 juta ton tahun 2019.  
Walaupun konsumsi beras masih naik 1,34 persen dan mencapai 30,19 juta ton pada 
akhir 2020, maka neraca beras kumulatif pada akhir 2020 masih surplus 7,32 juta 
ton.  Sebagian besar stok beras itu disimpan oleh rumah tangga, petani, pedagang, 
penggilingan dan anggota masyarakat lain. Stok beras Perum Bulog sampai akhir 2020 
diperkirakan sekitar 1 juta ton, sebagian besar berasal dari pengadaan dari Jawa dan 
sentra produksi beras lainnya. 

Artikel ini menganalisis perkembangan data beras Indonesia, yang meliputi 
substansi metodologi dalam KSA, pola produksi padi yang amat tergantung pada 
musim, fenomena penurunan produksi pada 2019 karena kemarau ekstrem dan 
kecenderungan peningkatan produksi pada 2020 karena musim yang bersahabat. 
Penutup artikel ini adalah rekomendasi kebijakan dan catatan berharga penajaman 
metodologi KSA, terutama untuk jagung dan komoditas pangan lain. 

Kerangka Sampel Area (KSA)

Metode kerangka sampel area (KSA) adalah upaya pengukuran luas panen padi 
dan komoditas pangan lain dengan basis kerangka sampel luas lahan, bukan kerangka 
sampel rumah tangga.  Metode KSA diharapkan mampu memperbaiki akurasi – dan 
obyektivitas – suatu pengukuran, dibandingkan dengan metode perkiraan atau sejauh 
mata memandang (eye estimate) yang selama ini digunakan.   Sejak tahun 2015, BPS 
bekerja sama BPPT untuk mengembangkan metode KSA dengan mengombinasikan 
data spasial dari Badan Informasi Spasial (BIG), Lembaga Antariksa dan Penerbangan 
Nasional (Lapan), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan lain-lain. Metode pengembangan KSA 
itu juga melibatkan sekian ahli dalam bidang pengindraan jauh, ekonomi pertanian, 
statistika, ekonometrika, dan lain-lain.  

Sepanjang setengah abad ini, estimasi data produksi padi, jagung dan kedelai 
dilakukan bersama oleh BPS dan Kementerian Pertanian.  Data produksi adalah 
perkalian data produktivitas (dalam ton per hektare) dengan luas panen (dalam 
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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 Mantri Tani, atau 
dengan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL).  Data luas 
panen diperoleh bukan dari pengukuran (objective 
measurement), tapi dengan metode eye estimate 
menggunakan sistem blok pengairan, penggunaan 
pupuk, dan lain-lain. 

Setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi 
sumber diskrepansi dari estimasi data produksi 
beras sampai saat ini.  Pertama, pengambilan 
sampel ubinan yang berjumlah puluhan ribu 
sampel, karena 50 persen dilakukan oleh petugas 
BPS (Mantri Statistik) dan 50 persen dilakukan oleh 
Mantri Tani, yang membuka peluang terjadinya 
kesalahan sampel (sampling error) dan kesalahan 
non-sampel (non-sampling error).  Kedua, perkiraan 
eye estimate yang dilakukan oleh Mantri Tani sangat 
mungkin bias (ke atas), karena faktor subyektivitas 
sehubungan dengan posisinya.  Ketiga, bias indeks 
pertanaman (IP atau cropping intensity) yang tidak 
mengikuti perkembangan zaman atau kenyataan 
sebenarnya di lapang.  Para ahli hidrologi memiliki 
anggapan dengan kondisi saluran irigasi rusak 
hampir setengahnya, angka indeks pertanaman 
(IP) yang logis adalah 1,3 – 1,4.  Artinya, IP yang 
digunakan sekitar 1,7 sebenarnya terlalu besar, 
sehingga ”meledakkan” produksi atau perkalian 
luas panen dengan produktivitas.  

Dugaan over-estimasi data produksi beras 
bukan sesuatu yang baru, karena telah menjadi 
diskusi publik sejak tahun 1997 sehubungan 
dengan fenomena El-Nino dan kekeringan hebat 
yang berujung pada impor beras di atas 6 juta ton 
pada 1998 dan krisis ekonomi dan kerusuhan sosial 
sampai pada pergantian rezim pemerintahan. Pada 
waktu itu, dugaan overestimasi data produksi beras 
tersebut diperkirakan berada pada rentang 11-17 
persen dari data yang dipublikasikan.

Pada awal pengembangannya, metode KSA 
dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Muhammad 
Jusuf Kalla (JK) dengan ujung tombak BPS dan 
BPPT. BIG dan Kementerian ATR diberi tugas 
untuk memfinalisasikan estimasi luas baku sawah.  
Empat peta dasar yang menjadi basis estimasi luas 
baku sawah adalah: (1) Peta rupa bumi, (2) Peta 

administrasi, (3) Peta baku sawah dan (4) Peta 
tutupan lahan.  BIG dan Lapan secara parsial juga 
telah mengembangkan estimasi produksi beras 
pada dimensi spasial, khususnya pada beberapa 
sentra-produksi padi. 

Sementara itu, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) telah selesai 
melaksanakan studi proyeksi permintaan pangan 
ke depan, bahkan sampai tahun 2025 dan 2045. 
Estimasi angka permintaan atau konsumsi pangan 
ini sebenarnya bermanfaat sebagai upaya untuk 
melakukan kalibrasi data estimasi produksi beras 
dengan data konsumsi beras yang diperoleh dari 
hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas), 
misalnya. Langkah kalibrasi dan rekalibrasi juga 
dapat dilakukan dengan data hasil audit lahan 
sawah dan hasil pendataan industri penggilingan 
padi (PIPA), walau survei tidak dilakukan setiap 
tahun.

Metode KSA yang dirancang untuk 
memperbaiki objektivitas pengukuran tersebut, 
menggunakan kaidah ilmiah dan ilmu statistika 
dengan teknologi yang tidak terlalu rumit. Kerangka 
sampel dapat bersifat jangka panjang jika tidak ada 
perubahan penggunaan lahan yang signifikan.  KSA 
mengombinasikan teknologi spasial dan teknologi 
digital, dengan dukungan server komputer biasa, 
menggunakan telepon seluler berbasis Android, 
untuk menyampaikan estimasi luas panen secara 
real time yang memungkinkan untuk diolah 
menjadi data luas panen dan produksi padi secara 
lebih cepat dan akurat. Metode KSA banyak dipakai 
di negara maju: Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa 
seperti Spanyol, Perancis, dll. 

Secara sederhana, metode KSA berawal 
dari langkah stratifikasi area observasi, penentuan 
ukuran sampel, dan ekstraksi sampel segmen.  
Pengamatan difokuskan pada beberapa fase 
pertumbuhan tanaman padi: mulai dari penyiapan 
lahan, vegetatif awal, vegetatif akhir, fase generatif 
(pembuahan padi), sampai fase panen dan selesai 
panen. Petugas lapang KSA juga diberi tugas untuk 
mencatat dan melaporkan apakah lahan padi 
yang berasal dari peta baku sawah tersebut masih 
merupakan lahan padi, lahan kering dan ditanami 
tanaman lain, atau bahkan telah berubah fungsi 
menjadi kegunaan lain, terutama perumahan. 
Secara teknis, petugas lapangan KSA hanya mampu 
mengirimkan gambar real time jika berada pada 
rentang 10 meter dari titik koordinat yang telah 
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ditentukan pada sampel segmen, sesuai metode 
dan kerangka sampling yang dipergunakan. 
Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi moral 
hazard  yang mungkin terjadi di lapangan.  Proses 
selanjutnya adalah pengolahan data luas panen dan 
estimasi data produksi padi, dari hasil perkalian data 
luas panen dalam satuan hektare tersebut dengan 
sampel ubinan dalam satuan ton per hektare.

Pola Produksi Beras

 Pola produksi beras di Indonesia 
sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan 
amat signifikan. Secara umum, musim tanam terjadi 
dua kali pada bulan Oktober-Maret (Okmar) atau 
musim rendeng dan pada bulan April-September 
(Asep) atau musim gadu. Di beberapa tempat yang 
memiliki pengairan teknis memadai, musim tanam 

terjadi tiga kali dalam setahun atau setidaknya lima 
kali dalam dua tahun. Faktor ketersediaan air atau 
pengelolaan air irigasi menjadi determinan utama 
pada musim tanam, yang pasti mempengaruhi 
kinerja luas panen padi di Indonesia. Faktor 
praktik budidaya yang baik (GAP=good agricultural 
practices) atau penggunaan benih, pupuk, pestisida, 
pengaturan jarak tanam, penanggulangan hama dan 
penyakit tanam dan lain-lain mempengaruhi kinerja 
produksi padi atau gabah kering giling (GKG). Faktor 
penanganan panen dan pasca panen, efisiensi unit 
pengolahan beras (RMU=rice milling unit), dan 
kualitas mesin penggilingan pada skala menengah 
besar mempengaruhi kinerja produksi beras. Faktor 
sistem logistik dan rantai nilai mempengaruhi 
ketersediaan beras, berikut kinerja stabilisasi harga 
beras, yang menentukan ketahanan pangan suatu 
bangsa.

Gambar 1. Pola Produksi Beras bulanan Indonesia, 2018-2020 (dalam ton beras)

Musim kemarau ekstrem pada 2019 telah 
menurunkan produksi beras 7,81 persen, dari 33,94 
juta ton pada 2018 menjadi 31,29 juta ton pada 
2019.  Luas panen padi menurun 6,14 persen, dari 
11,38 juta hektare pada 2018 menjadi 10,68 juta 
hektare pada 2019.  Kemarau ekstrem tersebut 
memperlambat tanam pada musim rendeng 
2019-2020, sehingga jadwal panen mundur 
satu bulan.  Penurunan dua variabel utama dari 
produksi tersebut juga berakibat pada penurunan 
produktivitas padi 1,72 persen, dari 5,20 ton/ha pada 
2018 menjadi 5,11 ton/ha pada 2019 (Lihat Tabel 
1).  Penurunan produktivitas padi berhubungan 
dengan penurunan kapasitas produksi, utamanya 

karena kualitas manajemen pengelolaan air irigasi, 
drainase dan lain-lain. Jika kapasitas produksi turun, 
produksi dan produktivitas padi pasti turun.  

Sistem produksi padi di Indonesia amat 
rentan terhadap gangguan ketersediaan air, 
konservasi sumber daya, dan lain-lain. Oleh 
karena itu, peningkatan kapasitas menjadi mutlak, 
apalagi pada saat musim kemarau ekstrem dan 
musim basah ekstrem seperti sekarang. Dampak 
perubahan iklim ekstrem pada produksi pangan juga 
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menjadi refleksi dari kinerja keberlanjutan sistem 
pertanian tanaman pangan secara umum. Sekarang 
telah lazim terjadi fenomena kelelahan lahan (land 
fatigue), karena pola tanam yang tidak bersahabat. 
Atas nama pencapaian target peningkatan produksi 
dan pencapaian swasembada, petani tidak jarang 
memperoleh arahan atau perintah percepatan 
tanam. Indeks Pertanaman (IP) digenjot setinggi-
tingginya, agar lahan dapat ditanami dua kali (IP 

200) dan bahkan tiga kali (IP 300).  Banyak studi 
yang telah menunjukkan bahwa strategi super 
intensif, apalagi menggunakan pupuk kimia dan 
pestisida justru menjadi sangat rentan terhadap 
ledakan hama dengan strain baru, yang bahkan 
lebih toleran terhadap pestisida yang diberikan. 
Hama wereng cokelat yang dianggap telah hilang, 
ternyata kini muncul kembali dengan dampak 
produksi lebih dahsyat (lihat Arifin, 2020).  

Tabel 1.  Beberapa Komponen Produksi dan Konsumsi Beras, 2018-2020
Konsumsi-Produksi 2018 2019 2020 

Jan-Sep

2020 

Jan-Des

Pertumbuhan 
2018-2019 

Pertumbuhan 
2019-2020 

Konsumsi (juta ton) 29,56 29,79 22,60 30,19 0,78 1,34

Produksi GKG (juta ton) 59,19 54,59 45,45 55,16 -7.76 1,04

Produksi Beras (juta ton) 33,94 31,29 22,91 31,63 -7.81 1,09

Luas Panen (juta ha) 11,38 10,68 9,01 10,79 -6,14 1,01

Produktivitas (ton/ha) 5,20 5,11 5,05 5,11 -1,72 0,03
Sumber: BPS, 2020 (diolah)

Pola pergiliran tanaman dari padi-padi-padi 
menjadi padi-palawija-padi atau padi-padi-palawija 
dianggap lebih ramah lingkungan dan berpotensi 
meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, 
investasi untuk meningkatkan kesehatan tanah 
(soil-health) menjadi nyaris mutlak untuk segera 
diterapkan.  Pola tanam ramah lingkungan, sistem 
rotasi tanaman, sistem tumpang sari, disertai 
pendampingan dan pemberdayaan kelembagaan 
petani dapat menjadi strategi mitigasi dampak 
perubahan iklim dan musim kering dan musim 
hujan ekstrem tersebut.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa luas panen 
padi hingga September 2020 tercatat 9,01 juta 
hektare dan produksi beras mencapai 22,91 juta 
ton (dikonversi dari produksi padi 45,45 juta ton 
gabah kering giling-GKG).  Sampai akhir tahun 2020, 
potensi produksi beras diperkirakan 31,63 juta ton, 
atau terdapat kenaikan 1,04 persen dari produksi 
31,29 juta ton tahun 2019.  Walaupun konsumsi 
beras masih naik 1,34 persen dan mencapai 30,19 
juta ton pada akhir 2020, maka neraca beras 
kumulatif pada akhir 2020 masih surplus 7,32 juta 
ton.  Sebagian besar stok beras itu disimpan oleh 
rumah tangga, petani, pedagang, penggilingan dan 
anggota masyarakat lain. Stok beras Perum Bulog 
sampai akhir 2020 diperkirakan sekitar 1 juta ton, 

sebagian besar berasal dari pengadaan dari Jawa 
dan sentra produksi beras lainnya. 

Impor beras sampai Agustus 2020 telah 
tercatat 222 ribu ton (data Pemberitahuan Impor 
Barang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
Kementerian Keuangan), berupa beras khusus 
dan beras premium, seperti Beras Basmati, Beras 
Jepang dll.  Pada kondisi tertentu, impor dapat 
bermanfaat untuk menjaga stabilisasi harga, karena 
pola produksi yang tergantung musim, apalagi pada 
kondisi musim La Nina.  Data historis menunjukkan 
bahwa pada La Nina 2010, terdapat 8,1 persen lahan 
sawah rusak akibat banjir. Banjir bandang aliran 
Sungai Cimanuk yang melanda Kabupaten Garut, 
pada September 2016 juga terkait La Nina. Akan 
tetapi, dampak La Nina 2016 pada lahan sawah 
tidak tercatat secara baik karena BPS melakukan 
moratorium untuk merilis data produksi padi, 
karena sedang menyempurnakan metode KSA. 

Rekomendasi Kebijakan

Pertama, metode KSA telah menghasilkan 
seri data bulanan luas panen, produksi dan 
produktivitas padi yang dikumpulkan langsung 
dari lapangan dengan teknik pengukuran objektif, 
yang seharusnya menghasilkan estimasi data yang 
lebih stabil. Namun demikian, metode KSA tetap 
perlu senantiasa disempurnakan, baik dalam 
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penentuan titik segmen sampel dan pengamatan 
untuk memperoleh data luas panen, maupun 
dalam penentuan sampel dan teknik ubinan untuk 
memperoleh data produktivitas segmen lahan. 
Langkah-langkah verifikasi data dasar, khususnya 
luas baku sawah, peta tutupan lahan dan peta 
administratif lainnya tetap perlu dilakukan, karena 
aktivitas ekonomi penduduk masih akan sangat 
dinamis. Analisis dan simulasi pola dan konsistensi 
produksi di seluruh Indonesia tetap perlu dilakukan, 
karena dinamika mikro rumah tangga dan usaha tani 
padi akan sangat menentukan kualitas kebijakan 
pertanian dan ketahanan pangan secara umum.

Kedua, dalam konteks peningkatan kapasitas 
produksi padi, evaluasi menyeluruh terhadap 
pola tata guna lahan, baik berizin resmi maupun 
inisiatif masyarakat dan korporasi juga harus 
dilakukan.  Evaluasi juga wajib dilakukan terhadap 
skema alih fungsi lahan pertanian, terutama sejak 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan 
keleluasaan alih fungsi lahan, atas nama program 
strategis nasional (PSN). Kapasitas produksi padi 
masih menghadapi risiko yang tidak kecil melalui 
proses alih fungsi lahan pangan pertanian menjadi 
kegunaan lain dan ekspansi budi daya tanaman 
pangan (dan hortikultura) sampai ke atas daerah 
tangkapan air (catchment area) dan hutan lindung 
yang pasti mempengaruhi keberlanjutan produksi 
padi dan pangan secara umum. Daerah-daerah 
ini sangat rentan menjadi sumber erosi berat dan 
degradasi lahan. Bahkan, menjadi penyebab utama 
terjadinya tanah longsor dan banjir bandang.

Ketiga, dukungan peningkatan produksi padi 

tani seperti pembiayaan pertanian, peningkatan 
akses pasar, kepastian pembelian gabah petani 
dengan insentif harga memadai, penjaminan harga 
jual petani dan kepastian usaha. Sistem agribisnis 
padi memerlukan rekayasa sosial-kelembagaan 
petani untuk meningkatkan skala usaha, melalui 
aplikasi teknologi mekanis, traktor tanam, mesin 
panen terpadu (combined harvester) dan efisiensi 
pascapanen, penggilingan dan pengolahan 
hasil dalam skema agroindustri yang mampu 
meningkatkan nilai tambah dan penciptaan 
lapangan kerja.

Keempat, pendampingan kepada petani 
dalam proses awal pembentukan kelembagaan 
korporatisasi petani, membangun tata kelola atau 
governansi yang baik dalam sistem dan usaha 
agribisnis yang terbentuk. Pendampingan ini juga 
perlu melibatkan perguruan tinggi dan lembaga 
akademik lain, yang mampu meningkatkan jejaring 
dengan sektor perbankan, setidaknya dalam 
peningkatan jangkauan pembiayaan di sektor 
pertanian.  

Kelima, pelibatan sektor usaha swasta 
dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam skema 
pembiayaan, yang sekaligus menjadi bapak angkat 
pengasuh dari korporatisasi petani atau sistem 
dan usaha agribisnis.  Penguatan jaringan seperti 
ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses 
pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan 
lain, serta keberlanjutannya ke depan. Singkatnya, 
sektor pertanian tidak akan mampu berkembang 
sendirian, jika tidak mendapat dukungan dari 
sektor-sektor perekonomian lainnya.

perlu terus dilakukan 
melalui strategi 
intensifikasi seperti 
aplikasi benih unggul, 
kombinasi pupuk 
kimia, pupuk organik 
dan pupuk biologi, 
penggunaan alat-mesin 
pertanian efektif, 
penanggulangan hama 
dan penyakit tanaman 
terpadu, manajemen 
air irigasi dan drainase, 
dan lain-lain. Demikian 
pula, dukungan 
kebijakan luar usaha 
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SNAPSHOT KEGIATAN PENGHITUNGAN LUAS 
PANEN DENGAN KERANGKA SAMPLING AREA 

(KSA)
LAMPUNG,  29 - 31 JANUARI 2020

“Salah satu 
program kerja 

pemerintah 
adalah 

MEWUJUDKAN 
KEDAULATAN 

PANGAN yang 
sejalan dengan 

tujuan ke-2 
Sustainable 

Development 
Goals (SDGs), 

yaitu ZERO 
HUNGER”

Forum Masyarakat Statistik (FMS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh 
Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik. FMS 
diberikan mandat untuk memperbaiki kualitas data statistik serta memberikan 
masukan kepada Badan Pusat Statistik, sehingga menghasilkan data yang berkualitas. 
Dalam rangka memperbaiki kualitas data statistik tanaman pangan di Indonesia, 
FMS bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik 
mengadakan Kunjungan Lapangan terkait proses bisnis KSA di Provinsi Lampung yang 
diselenggarakan pada hari Rabu – Jum’at, tanggal 29 – 31 Januari 2020. Titik amatan 
yang dipilih berada di Kabupaten Lampung Tengah.

Salah satu program kerja pemerintah adalah MEWUJUDKAN KEDAULATAN 
PANGAN yang sejalan dengan tujuan ke-2 SDGs, yaitu ZERO HUNGER, sehingga 
diperlukan data pangan yang akurat. Saat ini akurasi data produksi padi di Indonesia 
masih lemah.  Ketidakakuratan data produksi padi tersebut diduga terjadi sejak 
1997 ditengarai oleh adanya overestimate. Sehingga perlu adanya perbaikan 
metodologi penghitungan 
data produksi padi dengan 
menggunakan pengukuran 
objektif, teknologi terkini, 
metodologi transparan, dan up 
to date dengan menggunakan 
Kerangka Sampling Area 
(KSA). Pada 2015, Badan Pusat 
Statistik (BPS) bekerja sama 
dengan Badan Pengkajian 
dan Pengembangan Teknologi 
(BPPT) mengembangkan 
metode kerangka sampel 
area (KSA) untuk estimasi luas 

Ketua FMS bersama Deputi Bidang Statistik Produksi, BPS dan Tim BPS Provinsi Lampung 
sedang melakukan peninjauan area sampel KSA di Kabupaten Lampung Tengah

Kasubdit. Statistik Tanaman Pangan sedang mendemonstrasikan pemanfaatan 
aplikasi pendataan dengan pendekatan KSA kepada Anggota FMS
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panen tanaman padi. Metode ini dipilih karena 
sifatnya yang lebih objektif sehingga diharapkan 
dapat mengoreksi kesubjektifitasan metode 
konvensional (eye estimate).

provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, dan 
kode perandoman. Lokasi sampel bersifat tetap dan 
tidak boleh dipindah dan berbentuk bujur sangkar 
300 m × 300 m dan berbatas koordinat geografi.

Metode KSA meminimumkan 
kesalahan dari metode konvensional, 
yang mengumpulkan data luas panen padi 
melalui daftar isian Statistik Pertanian 
(SP) sehingga data luas panen bersifat 
subjektif, yaitu masih didasarkan pada hasil 
pandangan mata petugas pengumpul data 
(metode eye estimate). Mubekti (2015) 
menyatakan bahwa metode KSA merupakan 
hasil kombinasi dari analisis spasial dan 
pengindraan jauh. Metode KSA merupakan 
kumpulan segmen dengan ukuran tertentu 
dalam suatu wilayah yang mewakili populasi. 
Populasinya adalah area (wilayah) di suatu daerah. 
Untuk menaksir/memprediksi luas suatu tanaman 
padi dari suatu wilayah, digunakan data proporsi 
peta sawah terhadap wilayah daerah yang 
bersangkutan. Melalui cara ini, diharapkan dapat 
mengurangi bias yang dilakukan oleh pengukur. 
Selanjutnya metode ini mengestimasi luas 
wilayah dari tanaman padi. Hasil tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk penentuan kebijakan strategis, 
misal dalam penentuan pupuk yang diperlukan 
seluruh tanaman padi maupun estimasi produksi 
tanaman padi.

Data yang dibutuhkan dalam penghitungan 
luas panen dengan KSA di Lampung adalah peta 
lahan baku sawah dari pusdatin kementan tahun 
2015 dengan skala 1:10.000 dan peta RBI dari BIG 
skala dengan skala 1:25.000. Pemilihan sampel 
segmen dipilih secara acak (random) dengan 
kaidah- kaidah ilmu statistik, setiap sampel segmen 
mempunyai Nomor ID  yang menunjukkan kode 

Sampel Segmen

Informasi yang dapat diperoleh dari KSA 
adalah luas vegetatif 1 dan 2, luas generatif, luas 
panen (dihitung dari estimasi luas panen hasil 
amatan ditambah dengan estimasi luas panen 
antara dua survei), luas persiapan lahan, luas puso, 
luas sawah untuk komoditas lain, serta luas bukan 
sawah. Sedangkan, untuk luas khusus fase bera 
dan luas panen di antara dua survei tidak dapat 
diperoleh melalui amatan langsung di lapangan, 
sehingga identifikasi dengan membandingkan fase 
amatan bulan berjalan dengan fase amatan bulan 
sebelumnya.

Sejauh ini Aplikasi KSA sudah diuji kelayakan 
dan keamanannya oleh BPS, meskipun demikian 
setiap dua tahun perlu dilakukan evaluasi terhadap 
hasil KSA. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan 
pengecekan hasil amatan yang tidak konsisten, 
pengamatan variasi dalam satu segmen, kondisi 

lahan di sekitar segmen 
amatan namun tidak 
diobservasi, menelaah 
pengaruh kondisi sosial 
ekonomi terhadap 
hasil produksi, fraksi 
sampling minimal yang 
ideal (4-5%), jumlah 
sampel, kondisi cuaca, 
manajemen penggunaan 
ISO 2000, penetapan 
puso, keragaman dan 
kondisi lahan pada KSA.

Anggota FMS yang sedang melakukan peninjauan area sampel KSA di Kabupaten 
Lampung Tengah (dipotret dengan menggunakan drone)

Foto bersama Anggota FMS bersama jajaran pegawai BPS Provinsi Lampung pasca 
kegiatan sosialisasi dan diskusi terkait KSA
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Anggota FMS sedang melakukan sosialisasi sekaligus 
diskusi mengenai KSA di BPS Provinsi Lampung

Rapat Pleno dan Rapat Pokja selama masa pandemi 
Covid-19 dilaksanakan secara daring/online

Rapat Pleno FMS sebelum masa pandemi, 
dilaksanakan secara online
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• Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data
• Meningkatkan coverage melalui partisipasi responden (khususnya data 

perusahaan/establishment).
• Mediator dalam mengkomunikasikan data
• Melakukan sosialisasi dalam forum-forum musyawarah perencanaan 

pembangunan nasional dan daerah (Musrenbangnas dan Musrenbang-
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