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Buletin Ringkas Statistical & Policy Brief  edisi 
Desember 2021 menyajikan lima artikel. Artikel 
pertama tentang Memetakan Kesejahteraan dan 
Regenerasi Masyarakat Nelayan ditulis oleh Arief 
Anshori Yusuf, Nur Iriawan, Vivi Yulaswati, Ega Kurnia 
Yazid, Herman Palani. Adapun artikel kedua dengan 
topik Perlambatan Konvergensi Kemiskinan Desa-
Kota dan Kebijakan Alternatif untuk Pembangunan 
Perdesaan diulas oleh D. S. Priyarsono dan Slamet 
Sutomo. Artikel ketiga tentang Integrasi Manajemen 
Risiko dan Manajemen Kualitas dalam Konteks 
BPS-Quality Assurance Framework diulas oleh 
D.S Priyarsono. Artikel keempat tentang Peluang, 
Tantangan, dan Strategi Investasi di Indonesia ditulis 
oleh Muhammad Edhie Purnawan. Terakhir, artikel 
kelima tentang Ekspektasi Tinggi pada KSA Produksi 
Jagung disajikan oleh Bustanul Arifin.

Pada artikel pertama, Arief Anshori Yusuf, 
Nur Iriawan, Vivi Yulaswati, Ega Kurnia Yazid, dan 
Herman Palani menyampaikan pemanfaatan sektor 
kelautan dan perikanan yang belum optimal. 
Belum optimalnya pemanfaatan sektor kelautan 
dan perikanan terlihat dari kecilnya penerimaan 
negara dari sektor perikanan. Dalam artikel ini 
dipaparkan strategi meningkatkan kesejahteraan 
dan regenerasi nelayan dengan meningkatkan nilai 
tukar nelayan, pembangunan ekosistem masyarakat 
nelayan berkelanjutan, dan regenerasi nelayan muda 
berkualitas.

Selanjutnya, artikel kedua mengulas tentang  
Perlambatan Konvergensi Kemiskinan Desa-Kota 
dan Kebijakan Alternatif untuk Pembangunan 
Perdesaan. Data kemiskinan periode tahun 2000-
2020 menunjukkan indikasi adanya gejala divergensi 
atau sekurang-kurangnya perlambatan konvergensi 
angka kemiskinan perdesaan-perkotaan. Artikel ini 
menawarkan kebijakan alternatif, yaitu perubahan 
cara pandang terhadap perdesaan yang selama 
ini diperlakukan sebagai wilayah belakang dengan 
pendekatan Appreciate Inquiry.

Dalam artikel ketiga, D.S. Priyarsono  
merekomendasikan Integrasi Manajemen Risiko dan 

Manajemen Kualitas dalam Konteks BPS-Quality 
Assurance Framework. Upaya integrasi itu perlu 
diterapkan pula pada sistem-sistem manajemen 
yang lain, misalnya dalam manajemen keamanan 
informasi, manajemen proyek, manajemen audit, 
dan sebagainya. Penulis juga merekomendasikan 
agar BPS dapat memanfaatkan pengalaman 
-pengalaman success stories dalam kalangan 
pemerintah tentang upaya mewujudkan 
integrated GRC (governance-risk-compliance).

Sementara itu, pada artikel keempat 
Muhammad Edhie Purnawan mengawali 
ulasannya dengan memaparkan perkembangan 
investasi di Indonesia. Selain itu juga dipaparkan 
peluang, tantangan, dan strategi investasi di 
Indonesia serta beberapa rekomendasi kepada 
BPS terkait dengan data investasi Indonesia.

Artikel terakhir pada buletin edisi kali ini, 
menjelaskan betapa penting dan strategisnya 
akurasi data produksi jagung menggunakan 
metode kerangka sampel area (KSA) bagi 
kepastian ketersediaan jagung sebagai bahan 
pakan ternak. Dinamika ekonomi jagung global, 
kualitas data produksi jagung domestik, dan 
perkembangan industri pakan ternak juga akan 
dianalisis secara komprehensif. Rekomendasi 
pengembangan jagung Indonesia ke depan akan 
menutup artikel ini, sekaligus untuk menjawab 
perubahan lingkungan eksternal dan internal 
yang amat cepat.
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MEMETAKAN KESEJAHTERAAN DAN
REGENERASI MASYARAKAT NELAYAN 
Oleh Arief Anshori Yusuf1, Nur Iriawan2, Vivi Yulaswati3 
Ega Kurnia Yazid4, Herman Palani5

“Salah satu 
indikator yang 

dapat digunakan 
untuk mengukur 

kesejahteraan 
nelayan adalah 
dengan melihat 

Nilai Tukar Nelayan 
(NTN). Secara 

ringkas, NTN 
mencoba melihat 
bagaimana hasil 

tangkapan nelayan 
dapat memenuhi 
kebutuhan hidup 
nelayan tersebut 

pada periode 
tertentu.”

1  Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2021-2022, Guru Besar FEB Universitas Padjajaran
2  Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2021-2022, Guru Besar Statistik Institut Teknologi Surabaya
3  Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2021-2022, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)
4  Staf pada Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5  Staf pada Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
6  http://ceds.feb.unpad.ac.id/publications/analisis-ceds/309-optimalisasi-penerimaan-negara-dari-perikanan.html

PEMANFAATAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BELUM OPTIMAL 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lautan dan 
perairan yang jauh lebih luas dari daratannya. Sekitar 70% dari wilayah Indonesia 
merupakan perairan, dengan luas wilayah laut 3,35 juta km2 serta wilayah perairan 
Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,94 km2. Luasnya lautan Indonesia tentu mengandung 
potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang menjanjikan. Berdasarkan data 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, besarnya potensi kelautan dan perikanan pada 
tahun 2020 adalah sebesar US$1,3 triliun atau setara 6,8 kali Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) 2020. Di pesisir Indonesia sendiri, terdapat sekitar 15,32 
persen wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan dengan sebanyak 21,82 persen 
penduduk di area tersebut memiliki mata pencaharian pada subsektor perikanan. 
Namun demikian, potensi yang masif ini bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. 
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan Indonesia hanya sebesar 3,7 persen terhadap 
produk domestik bruto (PDB), padahal menurut estimasi Kementerian Kelautan dan 
Perikanan sektor ini dapat mencapai 130% dari PDB. Kontrasnya angka tersebut 
menandakan bahwa sektor kelautan dan perikanan Indonesia masih belum optimal.

Belum optimalnya pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan juga terlihat 
dari kecilnya penerimaan negara dari sektor perikanan. Selama ini pemerintah selalu 
menyandarkan penerimaan bukan pajaknya pada sektor minyak bumi dan gas dan 
seolah-olah memandang sebelah mata peran dari sektor non-migas. Kebijakan 
pencapaian target PNBP terutama SDA lebih diarahkan pada optimalisasi lifting / 
produksi minyak mentah dan gas bumi, serta komoditi tambang dan mineral. Padahal 
Indonesia memiliki kekayaan kelautan yang besar ditunjang oleh garis pantai yang 
cukup panjang (104.000 Km) dan luas laut ZEE sebesar 2.981.211 km2. Ini menjadi 
potensi sumber penerimaan bukan pajak sektor non migas, khususnya dari sektor 
perikanan. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang ironis ketika realisasi PNBP dari 
kedua sektor tersebut tidak terlalu besar nilainya dan bahkan cenderung terus 
mengalami penurunan. Sebuah studi yang dilakukan oleh CEDS UNPAD misalnya, 
menyebutkan bahwa efficiency loss dari penerimaan negara dari sektor perikanan 
tangkap bisa 507%6.
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Grafik 1. Pertumbuhan Sektor Primer Pertanian (2011-2021)

  
               Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sektor perikanan menjadi leading sector pada sektor primer 
pertanian—setidaknya sampai dengan tahun 2019. Namun, tren pertumbuhan sektor perikanan adalah 
yang paling mencolok penurunannya dalam 1 dekade terakhir, dan mencapai pertumbuhan negatif dari 
tahun 2020 hingga triwulan 1 tahun 2021. Tren negatif ini perlu mendapat perhatian serius jika Indonesia 
ingin menjadi poros maritim dunia.

KEMISKINAN DI SEKTOR PERIKANAN MASIH RELATIF TINGGI

Grafik 2. Persentase Penduduk Sektor 
Perikanan Berdasarkan Kelas Konsumsi

Grafik 3. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita 
Sektor Perikanan dan Luar Sektor Perikanan 

(dalam Rp)

    Sumber : Susenas 2018-2020, diolah
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Belum optimalnya potensi sektor kelautan 
dan perikanan mengakibatkan masyarakat yang 
bergantung pada sektor ini belum memperoleh 
manfaat yang sepadan. Sepanjang tahun 2018-2020 
(Grafik 2), kemiskinan di sektor perikanan mengalami 
peningkatan dari 10,24% menjadi 11,78% di tahun 
2020. Angka ini perlu menjadi perhatian karena di 
atas rata-rata nasional dan peningkatan dari tahun 
2018 ke 2019 berkebalikan dengan tren kemiskinan 
nasional. Tingkat kesejahteraan sektor perikanan 
juga terlihat dari rata-rata pengeluaran per kapita/
bulan rumah tangga perikanan (Grafik 3) yang 
relatif lebih kecil dibandingkan dengan luar sektor 
perikanan, walaupun selama tiga tahun terakhir 
terjadi peningkatan rata-rata. Melihat tren tersebut, 
terdapat indikasi bahwa agenda pengentasan 
kemiskinan nasional belum sepenuhnya menyasar 
masyarakat pesisir khususnya nelayan. 

NILAI TUKAR NELAYAN SEBAGAI INDIKATOR 
KESEJAHTERAAN NELAYAN

Salah satu indikator yang dapat digunakan 
untuk mengukur kesejahteraan nelayan adalah 
dengan melihat Nilai Tukar Nelayan (NTN). Secara 
ringkas, NTN mencoba melihat bagaimana hasil 
tangkapan nelayan dapat memenuhi kebutuhan 
hidup nelayan tersebut pada periode tertentu. 

Mengadopsi logika yang sama dengan Nilai Tukar 
Petani (NTP) yang biasa digunakan untuk mengukur 
kesejahteraan petani (Rachmat, 2013; Keumala & 
Zainuddin, 2018), NTN juga dapat digunakan sebagai 
pengukuran kesejahteraan nelayan (Budiono dkk., 
2016; Mumu dkk., 2019). Nilai ini dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut: 

NTN > 100, berarti petani mengalami 
surplus. Harga jual lebih besar dari kenaikan harga 
konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar 
dari pengeluarannya, dan sebaliknya jika NTN <100. 
Sementara jika NTN =100 menunjukkan titik impas, 
kenaikan/penurunan harga jualnya sama dengan 
persentase kenaikan/penurunan harga barang 
konsumsi. Pendapatan nelayan sama dengan 
pengeluarannya. Dengan kata lain, NTN sangat 
dipengaruhi oleh biaya produksi dan penghasilan 
yang diterima oleh nelayan tersebut. Beberapa 
studi juga menunjukkan bahwa faktor iklim, 
permodalan, akses terhadap layanan keuangan, 
serta aspek keberlanjutan masih menjadi kendala 
dalam meningkatkan NTN di Indonesia (Ramadhan 
et al. 2014; Riani et al 2016; Salakory, 2016; Goso & 
Anwar, 2017; Cahyagi & Garning 2018).

Grafik 4. Nilai Tukar Petani, Nelayan, dan 
Peternak

Grafik 5. Nilai Tukar Nelayan* dan 
Perubahannya**

*Nilai Tukar Nelayan Data Juni 2021
**Perubahan NTN Juni 2021 dibandingkan Juni 2020
Sumber : BPS, 2021
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Dalam tiga tahun terakhir, NTN mengalami 
fluktuasi seperti halnya sektor primer yang lain 
(Grafik 4.). Di awal tahun 2020, NTN sempat di 
bawah 100 kemudian membaik sampai dengan 
Mei 2021 menyentuh nilai tertinggi dan bahkan 
berada di atas Nilai Tukar Petani (NTP). Artinya 
NTN telah mengalami perbaikan dibandingkan 
pada awal pandemi tahun 2020. Kendati demikian, 
perbaikan ini tidak seluruhnya dirasakan oleh 
provinsi di Indonesia. Jika melihat Grafik 5, provinsi 
di kuadran kanan atas menunjukkan perubahan 
NTN yang positif di Juni 2021 dibandingkan dengan 
Juni 2020 dan mempunyai NTN >100. Sementara 
pada kuadran kanan bawah menunjukkan NTN 

>100 namun mengalami penurunan NTN jika 
dibandingkan dengan Juni 2020. Kuadran kiri atas 
adalah posisi provinsi dengan nilai NTN <100 tetapi 
sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan 
Juni 2020. Pekerjaan rumah lebih besar adalah pada 
kuadran kiri bawah, yaitu provinsi yang memiliki 
NTN <100 dan masih mengalami penurunan NTN 
dibandingkan dengan Juni 2020. Provinsi tersebut 
sebagian besar berada di pulau Jawa (Jawa Barat, 
Bali, DIY, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah), 
kecuali NTT. Hal ini ditengarai akibat episentrum 
Covid-19 pada periode tersebut terdapat di pulau 
Jawa dan Bali, sementara penurunan NTN di NTT 
diindikasikan akibat peningkatan biaya produksi.

Grafik 6. Kuadran Tingkat Kemiskinan Nelayan dan Nilai Tukar Nelayan

Catatan : Tingkat Kemiskinan dan NTN yang digunakan adalah data Bulan Maret 2020
Sumber : BPS, 2020

Analis hubungan antara NTN dan tingkat kemiskinan nelayan disajikan pada Grafik 6, dalam kuadran 
empat kelompok besar. Terlihat provinsi yang berada di kuadran kiri atas perlu lebih diperhatikan sebab 
tingkat kemiskinan nelayannya di atas angka nasional dan NTN-nya kurang dari 100. Artinya harga jual 
produksi masih lebih kecil dari pengeluaran rumah tangga untuk produksi dan konsumsi. Provinsi yang 
berada pada kuadran tersebut sebagian besarnya, kecuali DKI Jakarta, berada di Kawasan Timur Indonesia 
(KTI) yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Barat, dan NTT.

Grafik 7. Tren Nilar Tukar Nelayan di Lima Provinsi Pada Kuadran Kiri Atas
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Untuk merinci penjelasan di atas, Grafik 7 
memperlihatkan tren lima provinsi pada kuadran 
kiri atas. Kendati semua provinsi berindeks di bawah 
100 di bulan Maret 2020, hal ini bukan semata-mata 
dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 
awal bulan tersebut melainkan faktor-faktor lain 
seperti peningkatan biaya produksi. Sebagai contoh, 
DKI Jakarta sudah mengalami tren penurunan 
indeks jauh sebelum pandemi Covid-19, begitu 
pula dengan Sulawesi Tenggara yang mengalami 

tren penurunan sejak Oktober 2019, dan NTT sejak 
November 2019. Di sisi lain, ada juga provinsi yang 
mengalami tren perbaikan indeks (positif) seperti 
Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Melihat kedua 
data ini, maka penting bagi pemerintah untuk 
terus mengupayakan perbaikan Nilai Tukar Nelayan 
dari kedua sisi yakni menekan biaya produksi 
dan meningkatkan pendapatan dengan menjaga 
harga jual yang kompetitif dan wajar, sehingga 
kesejahteraan nelayan dapat ditingkatkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa regenerasi nelayan menjadi salah satu masalah serius selain masih 
rendahnya kesejahteraan nelayan. Rendahnya minat generasi muda terlihat dari persentase anak muda (14-
24 tahun) yang berprofesi sebagai nelayan (Grafik 8). Selama tiga tahun terakhir terdapat tren penurunan 
generasi muda khususnya yang berusia 14-24 tahun yang bekerja di sektor perikanan. Sebanyak 15,42% 
pekerja di sektor ini pada tahun 2018, jumlah ini menurun di tahun 2019 menjadi 14,38%, dan naik kembali 
di tahun 2020 dengan persentase yang tetap lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Namun perlu 
menjadi catatan bahwa kenaikan di tahun 2020 juga ditengarai oleh fenomena pandemi Covid-19 yang 
mengakibatkan informality atau berpindahnya pekerja dari sektor formal ke informal khususnya sektor 
primer termasuk di dalamnya sektor perikanan. 

 Di sisi lain, penurunan proporsi generasi muda pada sektor perikanan ternyata diikuti oleh 
peningkatan pendidikan anak pada usia 6-24 tahun. Anak yang tidak tamat atau hanya lulusan SD menurun 
signifikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sementara proporsi tamatan SMP, SMA, dan lulusan 
Pergurunan Tinggi mengalami peningkatan. Data yang ada mengindikasikan bahwa semakin tingginya 
tingkat pendidikan membuat generasi muda memilih bekerja di luar sektor perikanan yang dinilai lebih 
menjanjikan dan relatif minim risiko.

Beberapa penyebab menurunnya generasi muda pada profesi sektor perikanan khususnya nelayan 
antara lain adalah kehendak orangtua yang tidak menginginkan anaknya terlibat di sektor perikanan, 
menginginkan anaknya untuk bersekolah lebih tinggi, berharap anaknya untuk bekerja pada sektor formal, 

REGENERASI NELAYAN : MINAT GENERASI MUDA YANG MENURUN 

Grafik 8. Proporsi Pekerja Sektor Perikanan 
Berdasarkan Umur

Grafik 9. Proporsi Tingkat Pendidikan Anak 
Umur 6-24 Tahun di Sektor Perikanan

       Sumber : Susenas 2018-2020, diolah
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dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperolah gaji yang lebih tinggi beserta berbagai 
jaminan lainnya. Hal lain yang bisa menjadi penyebab turunnya minat generasi muda adalah menurunnya 
sumber daya laut, keuntungan yang tidak menentu, ketidakstabilan ekonomi, dan persepsi bahwa melaut 
adalah profesi yang berisiko (Tam. J., dkk, 2018). 

Grafik 10. Sektor Pekerjaan Anak Nelayan Berdasarkan Kelas Konsumsi

Fenomena lain yang dapat dianalisis adalah 
intergenerasi nelayan. Grafik 10 memperlihatkan 
bahwa anak dari keluarga yang bekerja di sektor 
perikanan 53,06% diantaranya juga  bekerja di 
sektor yang sama (rumah tangga miskin). Fakta ini 
berkebalikan dengan  temuan penelitian Bappenas 
di awal tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa 
orang tua rumah tangga nelayan sejatinya 
berharap anaknya bekerja di sektor lain yang lebih 
menjanjikan dan stabil serta minim risiko, seperti 
pekerja kantoran. Kendati demikian, persentase ini 
semakin menurun seiring dengan kenaikan kelas 
konsumsi yang diantaranya rentan (47,58), calon 
kelas menengah (37,93%), dan kelas menengah 
atas (31,70%). 

Salah satu dugaan mengapa tingginya 
persentase intergenerasi nelayan adalah karena 
sang anak tidak mempunyai banyak pilihan akibat 
ekonomi keluarga dan pendidikan/pelatihan yang 
rendah terutama pada keluarga miskin dan rentan.  
Sementara intergenerasi nelayan pada kelas 
menengah dan atas sejatinya juga cukup tinggi 
(31,70%). Dengan dugaan bahwa kelas menengah 
dan atas lebih memiliki banyak pilihan relatif 
terhadap kelas miskin dan rentan, regenerasi pada 
kelas ini kemungkinan besar karena passionate, 
bukan karena keterpaksaan atau ketiadaan pilihan 

pekerjaan. Diperlukan studi lebih lanjut terkait 
determinan generasi muda dalam memilih sektor 
perikanan. 

Ini nampaknya sedikit banyak sejalan 
dengan studi yang dilakukan oleh Anna dkk (2020) 
7. Studi ini berangkat dari teori dan empiris di 
literatur antropologi bahwa menjadi nelayan 
mendapatkan satisfaction bonus seperti dari 
passion dan budaya yang tidak didapat dari profesi 
lain. Dengan menggunakan 20an ribu sampel, studi 
tersebut menyimpulkan bahwa untuk tipe-tipe 
nelayan tertentu satisfcation bonus itu ada dan bisa 
menjadi salah satu faktor terjadinya intergenerasi 
nelayan apalagi jika alternatif-alternatif profesi lain 
tidak begitu tersedia. 

Dari perspektif ekonomi makro, intergenerasi 
nelayan bisa berdampak ganda, baik positif maupun 
negatif. Salah satunya terkait dengan transformasi 
struktural yang memerlukan relokasi tenaga 
kerja dari sektor produktivitas rendah (seperti 
primer termasuk perikanan) ke sektor dengan 
produktivitas tinggi (seperti manufaktur dan jasa). 
Intergenerasi nelayan, baik itu disebabkan oleh 
sedikitnya alternatif-alternatif profesi lain ataupun 
keberadaan satisfaction bonus bisa membuat 
proses transformasi struktural itu terhambat.

                   Sumber : Susenas 2020, diolah

7  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X18308960 
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STRATEGI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN REGENERASI NELAYAN

1.         Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Grafik 11. Sektor Pekerjaan Anak Nelayan Berdasarkan Kelas Konsumsi

Mempertimbangkan temuan-temuan terkait kondisi kesejahteraan nelayan saat ini, bagian ini 
menjelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta regenerasi nelayan 
di Indonesia. Secara umum, strategi ini terbagi dalam 10 pilar, meliputi pilar yang berkaitan dengan 
perbaikan NTN (empat pilar) dan pilar yang berkaitan dengan pembangunan ekosistem masyarakat 
nelayan berkelanjutan (enam pilar). Penyusunan pilar-pilar ini didasarkan pada pengelompokkan besar 
solusi-solusi untuk menanggulangi kemiskinan nelayan yang dirangkum oleh Cahyagi & Garning (2018) 
pada Grafik 11. Pada grafik tersebut terdapat empat pilar yang kaitannya erat dengan perbaikan NTN 
diindikasikan dengan kotak berwana hijau, dan dua pilar yang berkaitan dengan pembangunan ekosistem 
nelayan berkelanjutan diindikasikan dengan warna biru. Di bawah ini penjelasan lebih rinci dari strategi 
yang dapat dikembangkan.

Pilar Strategi

Memperkuat 
rantai pasokan 
nelayan

Perkuatan rantai pasokan (supply chain) nelayan dengan melakukan modernisasi 
infrastruktur seperti meningkatkan kualitas dan inovasi sistem pendinginan ikan, 
memperpendek rantai pasokan antara nelayan dan konsumen akhir melalui e-com-
merce baik B2C maupun B2B, Distribusi cold storage berkualitas berbasis energi 
terbarukan khususnya di wilayah pulau kecil.

Memperbaiki 
kapasitas mana-
jerial nelayan

Peningkatan kapasitas manajemen keuangan personal seperti asuransi, tabungan, 
dan investasi agar masyarakat pesisir memiliki pola konsumsi yang berkelanjutan. 
Penting pula merevitalisasi koperasi nelayan serta Bumdes sebagai sumber per-
modalan khususnya bagi nelayan kecil.

Meningkatkan 
keterampilan 
penangkapan 
nelayan

Mengadakan pelatihan-pelatihan terkait green fishing dan capacity building dari 
forum-forum nelayan. Tentunya pelatihan tersebut perlu beriringan dengan ban-
tuan permodalan seperti kapal tempel serta skema semacam leasing kapal bagi 
nelayan minim modal.

Regulasi pro-ne-
layan berkelan-
jutan

Seperti mengoptimalkan kapasitas produksi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
nelayan, mengurangi kompetisi dengan nelayan asing, bantuan sosial bagi nelayan 
miskin, serta  penegakan atas illegal fishing. Tentunya informasi terkait ini harus 
dapat diakses secara mudah bagi nelayan terutama di komunitas-komunitas ne-
layan.

  Sumber : Diadopsi dari Cahyagi & Garning (2018)

Tabel 1. Strategi Peningkatan NTN Berdasarkan Pilarnya
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Tabel 1 menunjukkan strategi peningkatan NTN berkelanjutan berdasarkan tiap pilarnya. Pertama, 
pilar penguatan rantai pasokan nelayan, merupakan pilar paling penting karena berkaitan erat dengan biaya 
produksi dan pendapatan—komponen perhitungan NTN. Artinya, dengan memperpendek rantai pasokan 
antara konsumen akhir dan nelayan serta peningkatan kualitas penyimpanan dingin (cold storage) nelayan 
dapat menekan banyak biaya produksi serta meningkatkan pendapatan di saat yang sama. Kemudian, 
peningkatan kapasitas manajerial menjadi kritikal mengingat sektor ini sangat bergantung dengan kondisi 
alam.  Peningkatan berbagai kapasitas manajerial dapat meningkatkan ketangguhan kondisi finansial 
nelayan di tengah musim cuaca buruk. Selanjutnya, upaya peningkatan keterampilan tangkap nelayan 
serta regulasi yang pro-nelayan berkelanjutan dapat menjamin ketersediaan hasil laut jangka panjang.

2.         Pembangunan Ekosistem Masyarakat Nelayan Berkelanjutan

Tabel 2. Strategi Pembangunan Ekosistem Masyarakat Nelayan Berkelanjutan

Pilar Strategi Leading Actor

Ketahanan SDA 
Laut

Implementasi penegakan sanksi pada alat penang-
kapan illegal yang konsisten serta konservasi biota 
laut secara berkala.

- Kementerian Kelautan dan Perikana 
- Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 
- Dinas Kelautan setempat

Revitalisasi Per-
an Perempuan

Mengadakan pelatihan dan pendidikan agar baik 
sebagai upaya diversifikasi kegiatan ekonomi 
maupun dalam menentukan pola konsumsi rumah 
tangga ideal.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
setempat 
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan (PKK) 
setempat

Diversifikasi 
Kegiatan Usaha

Diversifikasi Kegiatan Usaha penting khususnya 
ketika cuaca sedang buruk. Hal ini perlu didukung 
dengan bantuan alat produksi yang memadai, 
penyediaan pelatihan, serta marketplace yang 
memadai agar nelayan tersebut mendapatkan 
alternatif pekerjaan yang tepat. Contohnya, 
bantuan-bantuan tersebut bisa diarahkan untuk 
mendukung diversifikasi produk olahan ikan seperti 
pembuatan tepung ikan, ikan olahan (nugget, 
sarden, otak-otak), kemasan, pemasaran, dan di-
versifikasi produk laut lainnya seperti rumput laut, 
kerang, dsb.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
- Kementerian Tenaga Kerja 
- Perguruan Tinggi

Keterlibatan 
Sektor Swasta

Mendorong pembangunan masyarakat pesisir 
melalui desa binaan atau penyediaan skema asur-
ansi khusus nelayan. Kemudian, sektor swasta juga 
dapat terlibat dalam public-private partnership 
(PPP) untuk pembiayaan dan/atau penyediaan in-
frastruktur nelayan seperti dermaga dan motor air.

- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(Kadin) 
- Kementerian BUMN 
- BUMD lokal

Kampiun Lokal

Kampiun lokal dapat mengangkat semangat serta 
menemukan terobosan bagi permasalahan lokal. 
Orang-orang ini dapat dikaderisasi melalui lembaga 
pelatihan khusus maupun melibatkan perguruan 
tinggi.

- Perguruan Tinggi setempat 
- Dinas Pemuda dan Olahraga 
- Asosiasi Nelayan / Kesatuan Nelayan  
- Tradisional Indonesia (KNTI)

Komunitas/Je-
jaring

Membentuk komunitas / jejaring sebagai pusat 
informasi, aspirasi, serta pelatihan bagi nelayan 
setempat. Tentunya komunitas ini perlu dinaungi 
atau dibina secara khusus.

Asosiasi Nelayan / Kesatuan Nelayan 
Tradisional Indonesia (KNTI)
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Strategi pembangunan ekosistem masyarakat nelayan berkelanjutan dijelaskan lebih rinci pada Tabel 
2.  Tabel ini juga mengidentifikasi aktor-aktor sentral yang dapat menginisiasi tiap pilar tersebut sekaligus 
meminimalisir efek bystander. Pilar-pilar dalam strategi pembangunan ekosistem masyarakat nelayan 
berkelanjutan ini berupaya memastikan bahwa masyarakat nelayan ini memiliki resiliensi (ketangguhan) 
mengingat sektor ini sangat berkaitan erat dengan kondisi alam. Resiliensi ini dapat dicapai melalui 
penguatan peran komunitas setempat termasuk komunitas nelayan lokal, sektor swasta, perguruan tinggi, 
hingga PKK, seiring dengan penegakan sanksi pada illegal fishing dan konservasi sumberdaya laut.

3.         Regenerasi Nelayan Muda Berkualitas

Masalah regenerasi nelayan tidak hanya dialami Indonesia tetapi juga berbagai negara di dunia 
seperti Chile, Inggris, dan Norwegia. Oleh karenanya diperlukan strategi yang tepat dan efektif untuk 
meningkatkan preferensi generasi muda untuk berkarir di sektor perikanan. Strategi ini terbagi menjadi 
dua komponen yakni 1) restrukturisasi insentif nelayan 2) Rebranding dan rekrutmen masif dan terencana. 
Komponen-komponen djabarkan lebih lanjut pada Tabel 3.

Tabel 3. Strategi Peningkatan Preferensi Generasi Muda pada
Sektor Perikanan

Komponen Strategi Leading Actor

Restrukturisasi Insentif Nelayan

Jaminan 
Pendapatan 
Berkualitas

- Memperkuat rantai pasok (supply chain) sektor perikanan agar 
hasil tangkapan nelayan dapat ditampung baik untuk dikonsum-
si langsung maupun diolah (manufactured). 
- Insentif berupa bonus untuk komunitas-komunitas nelayan 
yang aktif dan dinilai produktif oleh pemerintah daerah seperti 
melakukan inovasi dan strategi meningkatkan nilai tambah 
produk. 

- Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 
- Kementerian Pertanian 
- Pemerintah daerah melalui 
Dinas Kelautan dan Perikanan

Jaminan Asur-
ansi Nelayan

- Asuransi-asuransi umum yang ada seperti BPJS Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan perlu dimasifkan untuk menyasar pekerja di 
sektor nelayan. Strategi ini harus dengan sistem jemput bola 
kepada nelayan-nelayan yang ditargetkan agar dapat dipastikan 
mereka mempunyai jaminan kebutuhan dasar. 

- BPJS Kesehatan 
- BPJS Ketenagakerjaan  
- Kementerian Sosial  
- Kementerian Kesehatan 

Jaminan Kepro-
fesian 

- Di tengah ketidakpastian pendapatan akibat faktor eskter-
nal seperti cuaca, profesi nelayan harus diberikan safety net 
agar pendapatannya  terjaga. Tentu hal ini perlu strategi yang 
matang agar tidak terjadi moral hazzard. Terlepas dari itu, 
kebutuhan akan subsidi upah atau jaminan side job yang masih 
berkaitan dengan keprofesian nelayan perlu disiapkan.

- Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 
- Kementerian Ketenagakerjaan 

Market yang 
Kondusif dan 

Kompetitif 

- Harga eceran terendah di pasar perikanan perlu dijaga agar 
NTN tetap tinggi dengan juga mempertimbangkan kesejahter-
aan konsumsen. 
- Orientasi ekspor dan menambah nilai tambah produk per-
ikanan mestinya menjadi salah satu prioritas nasional untuk 
memasifkan peran sektor ini.  
- Implementasi regulasi penyerapan produk-produk perikanan 
lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik untuk skala 
perusahaan maupun rumah tangga dapat membantu mening-
katkan kepercayaan diri nelayan lokal dibandingkan harus 
mengimpor produk-produk luar negeri. 

- Kementerian Pertanian 
- Kementerian Perdagangan 
- Kementerian Kelautan dan 
Perikanan
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(Lanjutan) Tabel 3. Strategi Peningkatan Preferensi Generasi Muda pada
Sektor Perikanan

Komponen Strategi Leading Actor

Rebranding dan Rekrutmen Masif dan Terencana

Era Baru Ne-
layan Indonesia 

- Kampanye era baru nelayan Indonesia dapat menjadi langkah 
awal untuk meningkatkan kepercayaan generasi muda pada 
profesi nelayan. 
- Rebranding bahwa sektor perikanan juga dapat menjanjikan 
kehidupan yang layak dengan berbagai insentif di dalamnya. 
Dulu, nelayan identik dengan kata tradisional, kuno, dan kelas 
bawah. Sekarang, nelayan adalah profesi yang modern, berke-
las, dan berpenghasilan mumpuni.

- Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 
- Kementerian Komunikasi dan 
Informasi  
- Asosiasi Nelayan / Kesatuan 
Nelayan Tradisional Indonesia 
(KNTI)

Nelayan Ber-
basis Inovasi 

dan Teknologi 
(modernisasi)

- Berbagai aplikasi modern yang membantu profesi nelayan 
dapat sedari dini dikenalkan kepada generasi muda agar meru-
bah paradigma bahwa nelayan juga dapat modern. 
- Peran serta perguruan tinggi termasuk didalamnya akademisi, 
praktisi, dan perhimpunan/organisasi untuk memodernisasi 
sektor kelautan dan perikanan. Berbagai riset dan inovasi sangat 
dibutuhkan untuk mempermudah dan mengurangi berbagai 
risiko profesi nelayan. Terlebih dengan adanya risiko cuaca dan 
ketidakaan hasil tangkapan karena minimnya pengetahuan.

- Perguruan tinggi khususnya 
yang mempunyai program atau 
penelitian terkait kelautan dan 
perikanan 
- Asosiasi Nelayan / Kesatuan 
Nelayan Tradisional Indonesia 
(KNTI) 
- Badan Riset dan Inovasi Nasi-
onal (BRIN)

Rekruitmen 
Masif dan 
Terencana

- Program 2.000 nelayan muda. Program ini mencontoh Ke-
menterian Pertanian yang sudah menyadari akan berkurangnya 
geneasi muda di sektor pertanian. Dengan adanya program ini 
juga dapat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencip-
takan generasi muda baru di sektor perikanan.  
- Insentif berupa beasiswa bagi anak nelayan/non nelayan 
untuk masuk ke departemen perikanan dan  kelautan perguru-
an tinggi. 
- Program magang melalui kampus merdeka bagi para maha-
siswa di perusahaan-perusahaan ternama sektor perikanan 
- Menambah jumlah fakultas atau departemen perikanan dan 
kelautan yang jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia. Hal 
ini juga untuk regenerasi nelayan dengan pendidikan tinggi agar 
dapat membawa perubahan di sektor kelautan dan perikanan. 

- Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 
- Kementerian Pendidikan Kebu-
dayaan, Riset dan Teknologi 
- Perguruan Tinggi 
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PERLAMBATAN KONVERGENSI KEMISKINAN 
DESA-KOTA DAN KEBIJAKAN ALTERNATIF 
UNTUK PEMBANGUNAN PERDESAAN
Oleh D. S. Priyarsono8  dan Slamet Sutomo9 

“Agenda 
pembangunan 

yang diusung oleh 
Presiden Joko 

Widodo tertuang 
dalam kebijakan 
Nawa Cita. Salah 

satu terobosan 
yang ditawarkan 

dalam agenda itu 
adalah kebijakan 

Membangun 
dari Pinggiran10. 

Dengan kebijakan 
itu dapat 

diharapkan tingkat 
kesejahteraan 

masyarakat secara 
antarwilayah 
menjadi lebih 

merata.”

8    Anggota Forum Masyarakat Statistik dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
9    Anggota Forum Masyarakat Statistik dan Deputi Kepala Badan Pusat Statistik Bidang Neraca Nasional dan Analisis 

Statistik (2005-2012).
10    Kebijakan ini sejak awal menjadi bahan diskusi publik karena di satu pihak dipandang sebagai sebuah 

terobosan namun di pihak lain dikhawatirkan sulit terlaksana secara efektif.  Lihat misalnya Priyarsono (2016, 2017).
11    Pendekatan ini awalnya digagas oleh Cooperrider dan Srivastva (1987).

1.         Pendahuluan

Tulisan ini melaporkan hasil pengamatan terhadap data kemiskinan perdesaan 
dan perkotaan selama periode 2000-2020. Dalam kurun waktu itu persentase penduduk 
miskin (angka kemiskinan) perdesaan selalu lebih tinggi daripada angka kemiskinan 
perkotaan.  Selisih kedua nilai itu cenderung mengecil dari waktu ke waktu. Artinya, 
terlihat ada gejala konvergensi, yaitu laju penurunan angka kemiskinan perdesaan lebih 
besar daripada laju penurunan angka kemiskinan perkotaan.  Walaupun demikian, laju 
konvergensi itu cenderung melambat. Dengan kata lain, akhir-akhir ini selisih antara 
angka kemiskinan perkotaan dan angka kemiskinan cenderung tidak berubah. Dalam 
sekitar sepuluh tahun terakhir ini (2009-2020) nilai selisih itu bertahan stagnant pada 
nilai sekitar 5-6 persen. Bila tidak ada kejadian luar biasa, misalnya kebijakan publik 
tertentu, dikhawatirkan perlambatan konvergensi ini mengarah pada perhentian 
konvergensi.  

Jika indikator konvergensi yang digunakan didasarkan pada rasio angka 
kemiskinan desa-kota, maka justru ada tanda-tanda terjadinya gejala divergensi, yakni 
nilai rasio tersebut dari tahun ke tahun semakin lebih besar daripada satu. Dengan 
kata lain, selisih antara angka kemiskinan perdesaan dan perkotaan semakin melebar.   
Hal ini merupakan indikasi bahwa kebijakan pemerataan kesejahteraan antarwilayah 
belum cukup efektif.

Agenda pembangunan yang diusung oleh Presiden Joko Widodo tertuang 
dalam kebijakan Nawa Cita. Salah satu terobosan yang ditawarkan dalam agenda itu 
adalah kebijakan Membangun dari Pinggiran10. Dengan kebijakan itu dapat diharapkan 
tingkat kesejahteraan masyarakat secara antarwilayah menjadi lebih merata.  
Implikasi dari kemerataan itu antara lain adalah terjadinya konvergensi, yaitu selisih 
angka kemiskinan desa-kota mengecil secara terus-menerus. Sayangnya, harapan itu 
belum bisa terwujud. Data selisih angka kemiskinan desa-kota sejak tahun 2014 malah 
cenderung meningkat.

Dengan latar belakang itu, perlu dipikirkan strategi pembangunan perdesaan 
yang lebih sesuai. Tulisan ini menawarkan kebijakan alternatif, yaitu perubahan cara 
pandang terhadap perdesaan yang selama ini diperlakukan sebagai wilayah belakang 
(hinterland). Tulisan ini mengajukan argumentasi bahwa sebaiknya perekonomian 
wilayah perdesaan dan perkotaan dibangun sejalan dengan kekuatan dan potensi 
kekuatan masing-masing. Pendekatan yang disebut sebagai Appreciatve Inquiry11 
ini diwujudkan dengan pembangunan klaster-klaster ekonomi yang sejalan dengan 
konsep pembangunan perokonomian lokal.
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2.         Analisis Konvergensi Kemiskinan Desa-Kota (2000-2020)

a.         Persentase Penduduk Miskin Perdesaan dan Perkotaan

Data untuk periode 2000-2020 menunjukkan bahwa angka kemiskinan baik perdesaan maupun 
perkotaan cenderung menurun. Terlihat pula bahwa angka kemiskinan perdesaan selalu lebih besar 
daripada angka kemiskinan perkotaan. Tabel 1, Gambar 1 dan 2 berikut ini memvisualisasikan data tersebut. 
Terlihat pula bahwa selisih angka kemiskinan perdesaan dan perkotaan cenderung mengecil selama kurun 
waktu tersebut. Dengan kata lain, telah terjadi gejala konvergensi. Walaupun demikian, laju konvergensi 
itu akhir-akhir ini melemah. Bahkan, dalam kurun waktu 2009-2020 nilai selisih itu stagnant dan malah 
cenderung sedikit meningkat12. 

Tabel 1. Selisih dan Rasio Angka Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan 
2000-2020

Tahun
Persentase Penduduk Miskin Selisih 

(Desa-Kota)
Rasio 

(Desa/Kota)Kota Desa

2000 14.6 22.38 7.78 1.53

2001 9.79 24.84 15.05 2.54

2002 14.46 21.1 6.64 1.46

2003 13.57 20.23 6.66 1.49

2004 12.13 20.11 7.98 1.66

2005 11.68 19.98 8.3 1.71

2006 13.47 21.81 8.34 1.62

2007 12.52 20.37 7.85 1.63

2008 11.65 18.93 7.28 1.62

2009 10.72 17.35 6.63 1.62

2010 9.87 16.56 6.69 1.68

2011 9.09 15.59 6.5 1.72

2012 8.6 14.7 6.1 1.71

2013 8.52 14.42 5.9 1.69

2014 8.16 13.76 5.6 1.69

2015 8.22 14.09 5.87 1.71

2016 7.73 13.96 6.23 1.81

2017 7.26 13.47 6.21 1.86

2018 6.89 13.1 6.21 1.90

2019 6.56 12.6 6.04 1.92

2020 7.88 13.2 5.32 1.68

Sumber:  BPS

12    Tabel 1 menunjukkan bahwa data 2001 bersifat luar biasa, yaitu angka kemiskinan perkotaan turun sangat tajam, sedangkan angka 
kemiskinan perdesaan melonjak secara nyata.  Sebelum 2002, Susenas modul konsumsi untuk mengukur kemiskinan dilaksanakan tiga tahun sekali.  
Angka kemiskinan 2020 dapat diperkirakan sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19.
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Gambar 1. Perbandingan Angka Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan (2000-2020)

                       Sumber:  BPS

Gambar 2. Angka Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan (2000-2020)

                Sumber:  BPS

b.         Indikasi Konvergensi I:  Selisih Angka 
Kemiskinan Desa-Kota Cenderung Terus Mengecil

Model regresi linear sederhana deret 
waktu dengan variabel dependen (y) selisih angka 
kemiskinan perdesaan dan perkotaan, dan variabel 
independen (x) indeks tahun (tahun = 2000, 2001, 
…, 2020; x = tahun dikurangi 2000; sehingga x = 0, 1, 
…, 20) menghasilkan simpulan bahwa selisih angka 
kemiskinan pada kedua wilayah itu cenderung 
mengecil dari waktu ke waktu (Gambar 3). 

Gambar 3. Selisih dan Rasio Angka 
Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan 

2000-2020



18

Edisi 17 - Agustus 2021

Edisi 18 - Desember 2021Edisi 18 - Desember 2021

Data selisih angka kemiskinan di perkotaan 
dan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang 
semakin mengecil. Analisis regresi linear sederhana 
dengan variabel dependen (y) selisih tersebut dan 
variabel independen (x) indeks tahun memberikan 
persamaan regresi, y = 9.1068 - 0.2003 x, dengan 
koefisien-koefisien yang signifikan (dengan uji-t 
terbukti berbeda dari nol, dengan p-value kurang 
dari 5%) dan R-kuadrat sebesar 37.67%.  Koefisien 
kemiringan (slope) yang negatif menunjukkan 
indikasi adanya kecenderungan bahwa selisih 
angka kemiskinan perkotaan dan perdesaan terus 
mengecil, dengan kata lain tampak adanya indikasi 
konvergensi13.

c.         Indikasi Konvergensi II: Kemiringan Kurva- 
            kurva Regresi yang Berbeda Secara Nyata 
            (Tidak Sejajar)

Laju perubahan angka kemiskinan dapat 
diwakili oleh koefisien kemiringan pada persamaan 
regresi, dengan variabel dependen (y) angka 
kemiskinan, dan variabel independen (x) indeks 
waktu.  Dari data pada Tabel 1 diperoleh persamaan-
persamaan regresi sebagai berikut.

Perdesaan: y = 22.9773  - 0.5713 x, dengan 
R2 = 90.76%.

Perkotaan: y = 13.8705  - 0.3710 x, dengan 
R2 = 79.99%.

Koefisien-koefisien dalam persamaan-
persamaan regresi tersebut dengan uji-t terbukti 
berbeda dari nol, dengan p-value kurang dari 5%. 
Dalam kedua persamaan regresi tersebut koefisien 
kemiringan bernilai negatif, sehingga sebagaimana 
sudah dibahas sebelumnya, angka kemiskinan 
perdesaan maupun perkotaan cenderung terus 
menurun14. Tampak pula bahwa laju penurunan 
angka kemiskinan perdesaan lebih pesat daripada 
laju penurunan angka kemiskinan perkotaan, 
sehingga tampak ada indikasi konvergensi. 

d.         Indikasi Divergensi:  Rasio Angka 
             Kemiskinan (Desa/Kota) yang Cenderung 
             Semakin Membesar 

Cara lain untuk mengidentifikasi apakah 
terjadi gejala konvergensi ataukah divergensi adalah 
dengan memeriksa perkembangan rasio atau 
perbandingan antara angka kemiskinan perdesaan 
dan perkotaan, yaitu rasio = (angka kemiskinan 
perdesaan / angka kemiskinan perkotaan).  Bila 
nilai rasio itu lebih besar daripada satu, maka angka 
kemiskinan perdesaan lebih besar daripada angka 
kemiskinan perkotaan. Bila dari waktu ke waktu nilai 
rasio itu membesar (semakin lebih besar daripada 
satu), maka ada indikasi terjadi divergensi.

Analisis regresi linear sederhana 
menghasilkan persamaan y = 1.6786 + 0.0047 x, 
dengan R2 = 1.73%. Dalam hal ini y adalah rasio itu, 
dan x adalah indeks tahun (2000-2020).  Bila data 
tahun-tahun 2000, 2001, dan 2020 tidak disertakan, 
maka dihasilkan persamaan regresi yang lebih 
meyakinkan, yaitu y = 1.52231 + 0.020162 x, dengan 
R2 = 77.87%. Karena koefisien kemiringan bernilai 
positif, maka ada kecenderungan dari waktu ke 
waktu nilai rasio itu membesar, dengan kata lain 
ada indikasi terjadinya divergensi.

e.         Pengaruh Kebijakan Membangun dari 
            Pinggiran 

Kebijakan Membangun dari Pinggiran 
tercantum dalam Nawacita, yaitu sembilan agenda 
prioritas Presiden Joko Widodo. Istilah pinggiran 
antara lain dapat ditafsirkan sebagai wilayah 
perdesaan, sedangkan membangun antara lain 
dapat ditafsirkan menjadi pengurangan kemiskinan. 
Jika agenda Membangun dari Pinggiran berhasil 
terlaksana secara efektif, maka pemerataan 
kesejahteraan antarwilayah (perdesaan-perkotaan) 
dapat terwujud.  Bila memang terwujud maka 
selisih angka kemiskinan di kedua wilayah itu 
makin mendekat (mirip satu dengan yang lain), 

13    Jika data tahun-tahun 2000, 2001, dan 2020 tidak disertakan dalam analisis, maka diperoleh persamaan regresinya menjadi y = 7.6835 
- 0.1129 x, dengan R2 = 48.92%.  Bila koefisien kemiringan pada dua persamaan regresi itu diperbandingkan, maka tampak bahwa laju konvergensi 
pada persamaan regresi yang kedua lebih lemah.

14    Jika data tahun-tahun 2000, 2001, dan 2020 tidak disertakan dalam analisis, maka diperoleh persamaan regresinya menjadi yDesa = 
21.6202 - 0.5688 x, dengan R2 = 90.80%, dan yKota = 13.9367 - 0.4560 x, dengan R2 = 93.89%.  Pada dua persamaan regresi ini tampak bahwa selisih 
antara nilai-nilai koefisien kemiringan lebih kecil daripada selisih pada dua persamaan regresi semula (dengan data 2000-2020).  Dengan demikian, 
persamaan regresi yang telah dikoreksi (tanpa data tahun 2000, 2001, dan 2020) memberikan indikasi laju konvergensi yang lebih lemah.
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atau selisihnya makin mengecil.  Selanjutnya, laju 
penurunan selisih kemiskinan desa-kota pada 
periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 
diharapkan lebih pesat dari pada laju penurunan 
selisih kemiskinan desa-kota pada periode 
sebelumnya.  

Untuk menguji hipotesis bahwa kebijakan 
tersebut terlaksana secara efektif, besarnya 
koefisien kemiringan persamaan regresi untuk 
periode tahun 2014-2020 dapat dibandingkan 
dengan besarnya koefisien kemiringan untuk 
periode tahun 2000-2013.  Hasilnya adalah sebagai 
berikut.

Periode 2000-2013: y = 9.6106  - 0.2950 x, 
dengan R2 = 29.69%

Periode 2014-2020: y = 6.2414 - 0.0186 x, 
dengan R2 = 1.30%

Karena koefisien kemiringan kurva selisih 
kemiskinan desa-kota pada periode 2000-2013 lebih 
curam daripada kurva untuk periode 2014-2020; 
maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti 
untuk menyatakan bahwa kebijakan Membangun 
dari Pinggiran yang mulai diterapkan pada tahun 
2014 itu berhasil mempercepat penurunan selisih 
kemiskinan desa-kota.  Atau, dengan perkataan 
lain, kebijakan Membangun dari Pinggiran tidak 
mempercepat konvergensi kemiskinan desa-kota 
secara efektif15.

Gejala perlambatan konvergensi kemiskinan 
desa-kota yang mengarah pada terjadinya gejala 
divergensi tampaknya akan terus terjadi. Dengan 
kata lain, ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, 
khususnya antara perdesaan dan perkotaan, 
ditengarai bakal terus semakin memburuk.  Hal 
tersebut perlu menjadi titik tolak antisipatif bagi 
upaya menjajaki kebijakan-kebijakan alternatif 
untuk membangun wilayah perdesaan.

3.         Paradoks Pembangunan Perdesaan 
             Perkotaan dan Kebijakan Alternatif yang 
             Diusulkan

a.         Paradoks Pembangunan Perdesaan 
             Perkotaan

Dalam konsep hubungan hirarkis pada teori 
pusat-pusat pertumbuhan (growth pole theory), 
wilayah perdesaan dianggap sebagai wilayah 
hinterland bagi wilayah perkotaan, misalnya 
sebagai wilayah pemasok bahan-bahan baku (input) 
untuk memenuhi kebutuhan wilayah perkotaan 
yang dianggap sebagai wilayah industri (penghasil 
produk-produk).  Dalam proses hubungan hirarkis 
tersebut diharapkan akan terjadi efek penetesan 
ke bawah (trickle down effects) dari perkotaan ke 
perdesaan dan/atau sebaliknya, yang kemudian 
ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi perkotaan-perdesaan, dan selanjutnya 
terhadap perekonomian secara nasional. 

Namun, pada kenyataannya yang terjadi 
adalah, antara lain, pengurasan (backwash effects) 
sumber daya alam perdesaan dan mengalirnya 
migrasi sumber daya manusia dari perdesaan ke 
perkotaan (brain-drain effects). Pada level nasional 
hal itu justru menyebabkan efek kebocoran regional 
(regional leakages) sebagai akibat dari tidak 
terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam yang 
biasanya berada di wilayah-wilayah perdesaan. 
Keadaan-keadaan ini menyebabkan kesenjangan 
perekonomian perkotaan-perdesaan semakin 
meningkat. Oleh karena itu, model pembangunan 
yang mendikotomikan perdesaan-perkotaan dalam 
hubungan hirarkis pembangunan perlu dikoreksi.

b.         Kebijakan Alternatif yang Diusulkan

Pendekatan Appreciative Inquiry (AI) dalam 
Pembangunan

Pendekatan AI merupakan pendekatan 
pembangunan yang mengacu kepada konsep 
manajemen perubahan dalam pembangunan, yang 
dapat dilaksanakan dalam konteks pembangunan 
di perdesaan maupun di perkotaan.  Pendekatan AI 
menghargai atau memberikan dukungan terhadap 
kebijakan yang menghargai kekuatan atau potensi 
kekuatan suatu wilayah yang dapat diperoleh 

15   Kalau pun data tahun-tahun 2000, 2001, dan 2020 tidak disertakan dalam analisis, maka diperoleh persamaan regresinya menjadi y2002-

2013 = 7.7896 - 0.1304 x, dengan R2 = 30.65%; dan y2014-2019 = 4.7010 + 0.0914 x, dengan R2 = 46.39%.  Terlihat bahwa pada periode 2014-2019 justru 
ada kecenderungan selisih antara angka kemiskinan desa-kota makin membesar.  Dengan demikian, terkonfirmasi adanya gejala divergensi, atau 
sekurang-kurangnya terjadi perlambatan konvergensi.
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sebagai akibat dari hasil menemukan atau 
mengeksplorasi (to inquire) kekuatan dan potensi 
yang dimaksudkan untuk menghasilkan kinerja 
di masing-masing wilayah perdesaan maupun di 
perkotaan pada masa-masa yang akan datang.

  Pendekatan AI selalu berupaya untuk 
mencari inovasi dan kreativitas baru dalam 
melakukan pembangunan, termasuk di wilayah 
perdesaan maupun di perkotaan. Pendekatan AI 
merupakan suatu pendekatan dalam pembangunan 
yang secara revolusioner mencari solusi yang 
bersifat membangun kekuatan dan potensi 
kekuatan yang tersembunyi pada suatu wilayah, 
baik di perdesaan maupun di perkotaan, yang 
dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi pada masa-masa yang akan datang. 

Pendekatan AI berfokus kepada 
pengembangan kekuatan dan potensi yang dimiliki 
oleh masing-masing wilayah perdesaan dan 
perkotaan; kekuatan dan potensi yang dimiliki 
dihargai secara positif untuk dikembangkan pada 
masa-masa yang akan datang. Pendekatan ini 
kadang-kadang disebut juga sebagai pendekatan 
berbasis kekuatan dan potensi.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran 
Debresson (1996) yang menyatakan bahwa 
pembangunan ekonomi tidak lagi bertumpu kepada 
pemanfaatan sumberdaya yang langka, tetapi lebih 
kepada pemanfaatan alokasi faktor-faktor ekonomi 
baru yang bersifat inovatif dan saling tergantung 
yang mampu menghasilkan pengembangan 
ekonomi (wilayah) secara optimal.

Dalam melaksanakan pembangunan dengan 
pendekatan AI, terdapat empat fase (atau biasa 
disebut sebagai 4 D) yang harus dilakukan, yaitu:

• Discover (carilah), yaitu berupaya untuk 
mencari dan memahami kekuatan-kekuatan 
dan potensi-potensi yang tersedia dan dimiliki 
untuk dikembangkan di masing-masing wilayah, 
baik di perdesaan maupun di perkotaan pada 
masa-masa yang akan datang, misalnya dengan 
mencari komoditas-komoditas unggulan untuk 
dikembangkan, atau/dan memahami sarana dan 
prasarana yang tersedia yang dapat dikembangkan 
lebih lanjut, serta strategisnya lokasi yang akan 
dibangun, sumber daya manusia, sumber daya 
intelektual, dan lain-lain.

• Dream (impikan), yaitu memimpikan sesuatu 

yang diperkirakan dapat direalisasikan dari 
ketersediaan kekuatan dan potensi yang ada 
dan tersedia, misalnya kekuatan atau potensi 
keahlian/keterampilan masyarakat dalam upaya 
untuk mencapai harapan, cita-cita dan impian 
yang dapat dikembangkan sehingga menjadi 
besar melampaui keadaan-keadaan yang sudah 
dicapai pada masa-masa sebelumnya.  Dream 
ini akan menjadi visi dan misi serta tujuan dari 
manajemen perubahan dalam pembangunan.

• Design (rancang atau rencanakan), yaitu suatu 
proposisi yang dipikirkan akan dilaksanakan 
‘mengenai apa yang seharusnya dapat dilakukan 
terhadap pengembangan kondisi atau situasi’; 
apa yang diimpikan dan rancangan ideal seperti 
apa yang dibayangkan agar menjadi sesuatu yang 
besar pada masa yang akan datang.

• Deliver (lakukan atau implementasi/eksekusi), 
yaitu melakukan tindakan-tindakan inovatif 
yang harus dilakukan pada masa-masa yang 
akan datang, misalnya mengenai perubahan-
perubahan terhadap lokasi, institusi, sumber 
daya manusia, dan sebagainya sehingga 
menjadikan impian menjadi sangat mungkin 
untuk dilaksanakan (destiny).

Pendekatan AI, Pembangunan Ekonomi Lokal dan 
Klaster

Pendekatan AI sejalan dengan konsep 
pembangunan ekonomi lokal (PEL) yang 
dimaksudkan untuk memanfaatkan dan 
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di 
suatu wilayah (perdesaan atau/dan perkotaan) 
dalam upaya menggerakkan berbagai kegiatan 
ekonomi wilayah agar perekonomian wilayah 
tersebut meningkat, yang juga berdampak kepada 
peningkatan perekonomian nasional. 

Strategi PEL ini diharapkan dapat 
menemukan/menggali potensi-potensi ekonomi 
wilayah (perdesaan dan perkotaan) yang produktif 
yang memiliki daya-saing kuat yang berbasis kepada 
pemanfaatan sumber daya wilayah bersangkutan.  
Dengan kata lain, strategi ini mendasarkan kepada 
pengembangan ekonomi wilayah (perdesaan dan 
perkotaan) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan 
ekonomi wilayah di perdesaan dan di perkotaan 
secara inovatif dan saling tergantung. PEL juga dapat 
dimanfaatkan untuk maksud-maksud lain seperti 
mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, 
dan menjaga keberlanjutan (sustainability) sumber 
daya alam.  
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Pelaksanaan PEL dilakukan dengan berfokus, 
antara lain, kepada:

• Pendekatan pengembangan ekonomi wilayah 
(masing-masing wilayah perdesaan dan wilayah 
perkotaan),

• Pengembangan kemitraan antarinstitusi yang 
terdapat di wilayah yang bersangkutan,

• Pemanfaatan potensi ekonomi di wilayah yang 
bersangkutan.  

Pembangunan ekonomi wilayah dengan 
fokus demikian diharapkan akan menghasilkan 
barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar 
domestik maupun di pasar internasional. Daya 
saing merupakan salah satu faktor pendorong 
berkembangnya perekonomian wilayah dan juga 
perekonomian nasional. Untuk dapat mencapai 
daya saing yang baik, perekonomian perlu dibangun 
dalam bentuk-bentuk klaster karena perekonomian 
klaster dapat melakukan fokus pembangunan 
kepada sifat-sifat spesifik barang dan jasa yang 
dihasilkan.   

4.         Kesimpulan

Data kemiskinan periode tahun 2000-
2020 menunjukkan indikasi adanya gejala 
divergensi atau sekurang-kurangnya perlambatan 
konvergensi angka kemiskinan perdesaan-
perkotaan. Indikasi itu terkonfirmasi secara 
statistik. Bila gejala tersebut berlarut-larut, maka 
upaya pemerataan kesejahteraan antarwilayah 
dikhawatirkan akan mengalami kegagalan. Apa lagi, 
menurut teori maupun berdasarkan pengalaman, 
bila angka kemiskinan di suatu wilayah (dalam hal 
ini perdesaan) sudah relatif cukup rendah maka 
upaya pengurangan angka kemiskinan di wilayah 
itu semakin sulit dilakukan.  Oleh karena itu, sejak 
dini perlu dipikirkan kebijakan alternatif untuk 
mengantisipasi terjadinya gejala tersebut.  

Hubungan hirarkis dalam teori pusat-
pusat pertumbuhan (growth pole theory) pada 
kenyataannya malah menyebabkan, antara lain, 
pengurasan (backwash effects) sumber daya alam 
perdesaan dan mengalirnya migrasi sumber daya 
manusia dari perdesaan ke perkotaan (brain-
drain effects), serta kebocoran regional (regional 
leakages) pada tingkat nasional, dan pada gilirannya 
menyebabkan kesenjangan perekonomian 
perkotaan-perdesaan yang semakin meningkat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, 
tulisan ini mengusulkan kebijakan alternatif 
untuk pembangunan perdesaan dan perkotaan, 
yaitu kebijakan yang mengupayakan peningkatan 
ekonomi wilayah perdesaan dan perkotaan yang 
memiliki kekuatan (power) dan/atau potensi 
kekuatan masing-masing baik di wilayah perdesaan 
maupun perkotaan (pendekatan Appreciative 
Inquiry), yang dibangun menurut klaster-klaster 
ekonomi yang sejalan dengan konsep pembangunan 
ekonomi wilayah.
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Quality is not 
an act,

it is a habit
Aristotle
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INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO DAN 
MANAJEMEN KUALITAS DALAM KONTEKS 
BPS-QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK16

Oleh D. S. Priyarsono17

16  Versi awal artikel ini telah dipresentasikan pada webinar “Mengawal Kualitas Data Statistik untuk Indonesia 
Maju” yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 22 September 2021.

17    Anggota Forum Masyarakat Statistik dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian 
Bogor.

“Manajemen 
Risiko dapat 

menyumbangkan 
kepada 

Manajemen 
Kualitas tentang 

pentingnya 
membangun 

skala prioritas 
(the importance of 

clear prioritization). 
Sebaliknya, 
Manajemen 

Kualitas dapat pula 
menyumbangkan 

sesuatu untuk 
perbaikan 

Manajemen Risiko.”

Pendahuluan

Dewasa ini semakin banyak organisasi memakai konsep Principled Performance 
sebagai ukuran kinerjanya (OCEG, 2019). Konsep ini menekankan pentingnya peranan 
tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC, governance-risk-compliance) 
sebagai pilar-pilar utama organisasi dalam mencapai kinerjanya. Dalam Bahasa 
Inggris GRC didefinisikan sebagai “the integrated collection of capabilities that enable 
an organization to reliably achieve objectives, address uncertainty and act with 
integrity”. Dalam definisi itu, pengertian tata kelola ditekankan pada sifatnya yang 
berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi (reliably achieve objectives), makna 
manajemen risiko ditekankan pada pengelolaan ketidakpastian (address uncertainty), 
sedangkan arti kepatuhan diterjemahkan sebagai perilaku yang penuh integritas (act 
with integrity). 

Gambar 1.  Visualisasi model organisasi menurut pendekatan 
Principled Performance

Sumber:  OCEG, 2019

Model organisasi tersebut di atas dapat divisualisasikan dalam Gambar 1.  
Dalam gambar itu dimensi waktu diwakili oleh sumbu datar, artinya situasi kini ada 
di ujung kiri, sedangkan tujuan organisasi (objectives) ditempatkan di ujung kanan 
untuk merepresentasikan masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan itu, 
organisasi menerapkan business model dengan mengerahkan strategi, sumber daya 
manusia, proses, teknologi, dan infastruktur yang tersedia. Di sepanjang perjalanan 
waktu, organisasi dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya mengarungi samudera 
ketidakpastian yang dipenuhi peluang (opportunities) dan hambatan (obstacles).  
Organisasi harus bermanuver, namun ruang manuvernya dibatasi oleh berbagai kondisi 
yang dipaksakan dari luar organisasi (mandatory boundary) seperti berbagai regulasi 
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dan situasi-situasi eksternal lainnya, maupun 
sistem nilai internal yang secara sukarela dipilihnya 
(voluntary boundary).

Satu pilar penting yang belum banyak 
dipertimbangkan dalam pengelolaan organisasi 
publik (pemerintahan) adalah pengelolaan 
ketidakpastian. Penelitian lapangan yang dilakukan 
oleh Alijoyo dan Fisabilillah (2021) menyimpulkan 
adanya banyak masalah dan tantangan dalam 
implementasi manajemen risiko pada organisasi-
organisasi publik di Indonesia, khususnya dalam 
hal yang berkaitan dengan tata kelola dan faktor 
manusia.  Policy Brief ini menyajikan pandangan 
bahwa manajemen kualitas yang telah diterapkan di 
Badan Pusat Statistik melalui kerangka BPS-Quality 
Assurance Framework perlu berintegrasi dengan 
suatu sistem pengelolaan risiko.  Di satu pihak, 
upaya integrasi itu seharusnya tidak sulit karena 
keduanya pada dasarnya sudah diselenggarakan 
di BPS berdasarkan standar-standar yang erat 
berkaitan (ISO 9001 Manajemen Kualitas dan ISO 
31000 Manajemen Risiko). Di lain pihak, bila tidak 
ada kepemimpinan dan komitmen yang kuat yang 
melandasi upaya integrasi itu, maka kedua sistem 
manajemen itu boleh jadi akan berjalan sendiri-
sendiri (siloed) dengan implikasi pemborosan 
sumber daya yang berujung pada ketidakefektifan 
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Unsur Manajemen Risiko dalam BPS-Quality 
Assurance Framework (BPS-QAF)

Buku Pedoman Kerangka Penjaminan 
Kualitas Data Statistik versi yang terdahulu 
diterbitkan oleh BPS pada tahun 2015 (BPS, 2015).  
Selain merujuk standar Quality Management 
Systems ISO 9000:2015, pedoman itu juga merujuk 
National Quality Assurance Framework (NQAF) 
yang diterbitkan oleh United Nations Statistical 
Division (UNSD) dengan memperhatikan bentuk-
bentuk penerapan penjaminan kualitas yang 
diselenggarakan oleh badan-badan pusat statistik 
nasional berbagai negara (UNCTAD, 2019, UNECE, 
2017). 

Pada tanggal 22 September 2021 BPS 
menyelenggarakan acara sosialisasi (soft launching) 
Kerangka Penjaminan Kualitas Statistik yang 
baru. Dalam bahan paparan acara sosialisasi itu 
dibahas rekomendasi UNSD tentang empat level 

pengelolaan (sistem statistik nasional, lingkungan 
kelembagaan, proses statistik, dan output statistik).  
Lebih lanjut, keempat level itu dirinci menjadi 19 
prinsip kualitas, 87 syarat, dan 364 unsur.  Selain 
mempertimbangkan rekomendasi UNSD itu, BPS-
QAF juga mengandung komponen standardisasi 
quality management dan risk management.

Salah satu bagian terpenting dalam BPS-
QAF adalah uraian tentang instrumen penjaminan 
kualitas yang terdiri atas (1) monitoring kualitas, 
(2) gerbang kualitas, dan (3) pengukuran kualitas.  
Manajemen Risiko berperan penting dalam 
instrumen kedua, yaitu gerbang kualitas (Quality 
Gates). Gerbang kualitas adalah titik pengambilan 
keputusan di berbagai area strategis dalam proses 
statistik.  Pada titik ini kualitas proses (dan data) 
pada atau sampai saat itu secara eksplisit dinilai. 
Hasil penilaian itu menentukan kelayakan proses 
(dan data) untuk berlanjut ke tahap berikutnya. 
Instrumen gerbang kualitas dimaksudkan untuk 
memastikan kualitas dari proses statistik yang 
sedang berjalan terjaga, dengan melakukan mitigasi 
terhadap risiko proses sedini mungkin, sehingga 
dampak dari risiko yang mungkin terjadi dapat 
dikontrol dan dapat segera diambil keputusan 
dengan tidak membiarkan permasalahan berlanjut 
ke tahap proses berikutnya.

Manajemen Risiko dan Manajemen Kualitas: 
Mengapa Harus Berintegrasi?

Dalam konteks yang lebih luas, yakni konteks 
pengelolaan organisasi, berbagai kajian ilmiah di 
berbagai negara lintas sektoral telah membuktikan 
bahwa Manajemen Risiko berperan positif signifikan 
dalam pencapaian kinerja organisasi (Priyarsono & 
Munawar, 2020; Alijoyo & Fisabilillah, 2021).  World 
Development Report tahun 2014 menyatakan 
bahwa pengelolaan risiko dalam konteks pelayanan 
publik sudah menjadi suatu keharusan dalam 
rangka meningkatkan taraf kesejahteraan suatu 
negara. Dalam konteks nasional, Bappenas dalam 
dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 
menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang 
akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung 
peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan 
antara lain diukur dengan indikator penerapan 
Manajemen Risiko dalam pengelolaan kinerja 
instansi. 
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Secara lebih khusus dalam dunia 
perstatistikan, penerapan Manajemen Risiko 
juga telah menjadi suatu praktik yang patut ditiru 
(best practice). Sebagai contoh, Australian Bureau 
of Statistics menerbitkan “The ABS Statistical 
Risk Management Process: A guide to applying 
statistical risk management in practice” (ABS, 
2019).  Secara historis, ABS adalah mitra strategis 
BPS dalam berbagai prakarsa perstatistikan 
nasional.

Williams et al. (2006) mencatat ada tiga 
jenis risiko:

• Jenis pertama adalah risiko-risiko yang dapat 
diprediksi bakal dihadapi oleh organisasi.  Risiko-
risiko jenis inilah yang secara paling langsung 
dikelola organisasi, namun keseluruhan proses 
pengelolaannya sangat bergantung pada 
kemampuan organisasi dalam membedakan 
antara risiko yang murni kebetulan dan risiko 
yang timbul karena sebab-sebab khusus.

• Jenis kedua lebih sulit dikelola, yakni risiko-
risiko yang disadari adanya oleh organisasi, 
namun penyebabnya luar biasa khas 
(idiosyncratic) sehingga tidak dapat dikenali 
dengan pendekatan statistika formal. 

• Jenis ketiga adalah risiko-risiko yang bahkan 
organisasi tidak menyadari adanya walaupun 
jelas bahwa risiko-risiko sedang dihadapi.

Manajemen Risiko dapat menyumbangkan 
kepada Manajemen Kualitas tentang pentingnya 
membangun skala prioritas (the importance 
of clear prioritization). Bagian fundamental 
dari Manajemen Risiko adalah membangun 
skala prioritas pada risiko-risiko yang dihadapi 
organisasi.  Berdasarkan itu sumber daya dapat 
dikerahkan sesuai dengan tingkat kebutuhan 
dan imbalan (payoff) yang dihasilkan. Dalam hal 
inilah Manajemen Kualitas dapat belajar dari 
Manajemen Risiko. Manajemen Kualitas perlu 
lebih saksama dalam mengerahkan sumber daya 
berdasarkan skala prioritas. Perhatian perlu 
lebih banyak dicurahkan pada risiko-risiko yang 
terkait kualitas yang benar-benar relevan dengan 
kebutuhan organisasi.

Sebaliknya, Manajemen Kualitas dapat 
pula menyumbangkan sesuatu untuk perbaikan 
Manajemen Risiko. Risiko-risiko yang tak dapat 

diprediksi pada umumnya terkait dengan 
pengelolaan yang lemah pada proses-proses 
kunci.  Manajemen Kualitas mempunyai banyak 
pengetahuan tentang bagaimana mengelola 
proses-proses kunci tersebut.

Terhadap risiko-risiko yang tidak 
bisa diprediksi, para anggota organisasi 
tidak selayaknya lepas tanggung jawab dan 
menyerahkan pengelolaannya kepada pucuk 
pimpinan dan para spesialis.  Yang dibutuhkan 
adalah peningkatan kesadaran di semua level 
organisasi akan pentingnya risiko-risiko itu 
dan komitmen untuk mengelolanya.  Dalam 
kebanyakan organisasi peningkatan kesadaran 
tersebut membutuhkan perubahan budaya.  
Pada titik itulah Manajemen Kualitas mempunyai 
pengalaman panjang dalam mengelola proses 
perubahan budaya organisasi. 

Pengalaman berbagai organisasi 
menunjukkan bahwa integrasi antara Manajemen 
Risiko dan Manajemen Kualitas dapat lebih 
memampukan organisasi dalam mencapai 
kematangan GRC untuk meraih Principled 
Performance (OCEG, 2019). Manfaat yang dapat 
muncul dari organisasi yang telah mencapai 
Principled Performance antara lain adalah:

• penghematan biaya,
•  pengurangan duplikasi kegiatan,
• pengurangan dampak pada operasi,
• peningkatan kualitas informasi, 
•  peningkatan kemampuan untuk menghimpun 

informasi secara cepat dan efisien, dan 
•  peningkatan kemampuan dalam mengulangi 

proses secara konsisten. 

Kesimpulan

Secara umum BPS telah menyelenggarakan 
baik Manajemen Kualitas maupun Manajemen 
Risiko. Policy Brief ini merekomendasikan agar 
diupayakan adanya langkah-langkah nyata untuk 
mengintegrasikan kedua sistem manajemen itu, 
secara khusus dalam konteks implementasi BPS-
QAF, dan secara umum pada tiap proses organisasi 
atau pun proses pengambilan keputusan.  Upaya 
integrasi itu perlu diterapkan pula pada sistem-
sistem manajemen yang lain, misalnya dalam 
manajemen keamanan informasi, manajemen 
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proyek, manajemen audit, dan sebagainya.

Dalam kalangan pemerintahan (sektor 
publik) sudah ada cerita-cerita sukses (success 
stories) tentang upaya untuk mewujudkan 
integrated GRC.  BPS dapat memanfaatkan 
pengalaman-pengalaman itu untuk meningkatkan 
kinerja organisasi. 
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Data will talk to you 
if you’re willing to 

listen to it
Jim Bergeson
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PELUANG, TANTANGAN,
DAN STRATEGI INVESTASI DI INDONESIA18

Oleh Muhammad Edhie Purnawan, PhD19

“Kegiatan 
investasi akibat 

pandemi COVID-19 
mengalami 

penurunan yang 
tajam sehingga 

pemerintah 
perlu melakukan 

dukungan 
terhadap 

pertumbuhan 
investasi seperti 

perbaikan 
iklim investasi, 
pembangunan 

infrastruktur, 
dan peningkatan 

layanan 
investasi untuk 
meningkatkan 

iklim investasi di 
Indonesia.”

18  Anggota Forum Masyarakat Statistik, Staf Pengajar FEBUGM, dan Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia

1.         Pendahuluan 

Letak strategis Indonesia yang berada di antara dua benua Asia dan Australia, 
merupakan salah satu alas an mengapa Indonesia berhasil menjadi satu dari sepuluh 
negara tujuan investasi dunia pada tahun 2020, dan menguasai sekitar 40% pangsa 
pasar investasi di ASEAN. Indonesia juga terkenal menjadi sasaran investasi sektor 
manufaktur padat karya, manufaktur berorientasi ekspor, farmasi dan alat kesehatan, 
energi terbarukan, infrastruktur, serta industri pertambangan.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan shock kepada seluruh negara di dunia 
termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut menimbulkan ketidakpastian 
yang semakin tinggi dan tidak hanya mempengaruhi pada sektor kesehatan tetapi juga 
hampir seluruh sektor dalam perekonomian suatu negara, salah satunya investasi. 
Kegiatan investasi akibat pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang tajam 
sehingga pemerintah perlu melakukan dukungan terhadap pertumbuhan investasi 
seperti perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan 
layanan investasi untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Gambar 1. Indeks Ketidakpastian Global

           Sumber: Bloomberg (2021), diolah

Menurut studi yang dilakukan oleh Cifcioglu et. al., (2007) menunjukkan bahwa 
investasi memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dan berhubungan 
negatif dengan pengangguran. Sementara itu, dengan adanya pandemi COVID-19, 
investor memiliki kecenderungan melakukan investasi di sektor green energy sebagai 
upaya green recovery pasar keuangan pasca pandemi (Wan et.al., 2021) dan investor 
juga lebih memperhatikan tentang analisis fundamental perusahaan sebelum 
melakukan investasi (Singh, 2020).
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2.         Perkembangan Investasi di Indonesia

Di tengah ketidakpastian akibat 
pandemi COVID-19, realisasi investasi langsung 
mencatatkan kinerja yang sangat baik. Realisasi 
investasi langsung kuartal II 2021 mencapai 
Rp223,0 triliun atau tumbuh sebesar 16,2% 
YoY. Realisasi terdiri atas Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,2 triliun 
atau tumbuh 12,7% YoY dan Penanaman Modal 
Asing (PMA) sebesar US$ 7.997,5 juta atau setara 
sebesar Rp116,8 triliun dan tumbuh 19,6% YoY.

Kinerja investasi kuartal II tahun 2021 
menunjukan perbaikan yang signifikan dalam 
menyerap investasi baik dari dalam maupun luar 
negeri, dibandingkan periode yang sama tahun 
2020 yang bertumbuh negatif. Hal ini didorong 
oleh kepercayaan investor bahwa Pemerintah 
tetap bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 
maupun varian barunya. 

Gambar 2. Realisasi Investasi di Indonesia

Sumber: CEIC (2021), diolah

Berdasarkan sektor usaha, realisasi PMA 
terbesar adalah Industri Logam Dasar, Barang 
Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 
1,8 miliar), Pertambangan (USD 0,9 miliar), 
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi 
(USD 0,9 miliar), Listrik, Gas, dan Air (USD 0,8 
miliar), dan Perumahan, Kawasan Industri dan 
Perkantoran (USD 0,7 miliar). Sedangkan realisasi 
PMDN terbesar adalah Perumahan, Kawasan 
Industri, dan Perkantoran (Rp20,5 triliun), 
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 
(Rp14,5 triliun), Listrik, Gas, dan Air (Rp11,7 

triliun), Konstruksi (Rp9,9 triliun), dan Industri 
Makanan (Rp7,1 triliun).

Dari sisi lokasi proyek, provinsi dengan 
realisasi PMA peringkat 5 besar adalah Jawa 
Barat (USD 1,6 miliar), DKI Jakarta (USD 1,0 
miliar), Maluku Utara (USD 1,0 miliar), Sulawesi 
Tengah (USD 0,5 miliar), dan Riau (USD 0,4 
miliar). Sedangkan peringkat 5 besar realisasi 
PMDN adalah di Jawa Timur (Rp13,9 triliun), Jawa 
Barat (Rp12,1 triliun), DKI Jakarta (Rp11,2 triliun), 
Banten (Rp10,2 triliun), dan Jawa Tengah (Rp7,8 
triliun). Investasi akan terus bergerak ke arah 
luar Pulau Jawa, seiring dengan meningkatnya 
potensi industri hilirisasi. Hal ini industri hilir 
akan didorong untuk mendekati sumber barang 
tambang seperti, minyak dan gas. Sejalan dengan 
arahan Presiden untuk mendorong investasi 
yang inklusif, investasi di luar Jawa akan didorong 
hingga mencapai Rp113,8 triliun pada tahun 
2021. Dengan proyeksi ini, proporsi luar Pulau 
Jawa akan lebih mendominasi, sebesar 51% dari 
nasional.

Berdasarkan sumber negara, peringkat 5 
besar realisasi PMA berasal dari Singapura (USD 
2,1 miliar) dengan kontribusi mencapai 26,4% dari 
total realisasi kuartal II 2021. Diikuti Hongkong, 
RRT (USD 1,4 miliar), Belanda (USD 1,1 miliar), 
Jepang (USD 0,7 miliar); dan R.R. Tiongkok (USD 
0,6 miliar). Masuknya negara Eropa dan Amerika 
Serikat dalam 10 besar negara sumber investasi 
memberikan sinyal positif diversifikasi sumber 
investasi Indonesia selain dari negara-negara 
Asia.

Perbaikan iklim berusaha sejalan dengan 
implementasi UU Cipta Kerja berikut PP No. 5 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko diharapkan akan 
terus memberikan kontribusi yang besar pada 
peningkatan investasi langsung di Indonesia. 
Dari sisi administrasi, integrasi perizinan melalui 
Online Single Submission (OSS) akan dilakukan 
dalam waktu dekat untuk terus memangkas 
waktu pengurusan perizinan.

Selain itu, indikator ekonomi seperti PMI 
Manufaktur juga menunjukkan bahwa sektor 
industri mulai bangkit sehingga menambah 
keyakinan atau optimisme terhadap prospek 
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ekonomi kedepan. Sentimen positif juga berasal dari upaya reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja 
yang diperkirakan memberikan kemudahan dan kepastian bagi para investor. 

Gambar 3. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur

                                          Sumber: Markit Economics (2021), diolah

Sementara itu, kinerja transaksi berjalan terus membaik yang didorong g oleh surplus neraca 
barang yang berlanjut. Neraca perdagangan Agustus 2021 mencatat surplus sebesar 4,7 miliar dolar 
AS, tertinggi sejak Desember 2006, terutama dipengaruhi oleh peningkatan ekspor komoditas utama 
seperti CPO, batu bara, besi dan baja, serta bijih logam, di tengah kenaikan impor seiring dengan 
perbaikan ekonomi domestik. Sementara itu, aliran masuk modal asing berlanjut dengan investasi 
portofolio mencatat net inflows sebesar 1,5 miliar dolar AS pada periode Juli hingga 17 September 
2021. Posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2021 meningkat menjadi sebesar 144,8 miliar dolar 
AS, setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri 
pemerintah, serta melampaui kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Gambar 4. Aliran Modal Asing Indonesia

                                                          Sumber: Bank Indonesia (2021), diolah
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3.         Peluang Investasi di Indonesia

3.1       Indonesia Kaya SDA

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik dari sumber daya alam hayati maupun 
sumber daya non hayati. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak perlu dipertanyakan dan 
diragukan lagi, baik di sektor pertambangan, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang berlimpah. 
Di sektor pariwisata, Indonesia juga memiliki keunikan dan keindahan alam yang sangat bagus, sehingga 
kekayaan ala mini biasanya menjadi daya-tarik utama para investor asing memilih menginvestasikan 
dananya di Indonesia.

3.2       Peran PMA/PMDN Meningkat 

Pertumbuhan investasi/PMTB tercatat sebesar 5,07% pada tahun 2015, 4,48% pada tahun 2016, 
6,15% pada tahun 2017, 6,67% pada tahun 2018, dan 4,45% pada tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan 
PMA dan PMDN tercatat sebesar 17,8% pada tahun 2015, 12,4% pada tahun 2016, 13,1% pada tahun 
2017, 4,1% pada tahun 2018, dan 12,2% pada tahun 2019. Pertumbuhan PMA dan PMDN yang lebih 
tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi/PMTB menunjukkan bahwa peran PMA dan PMDN terhadap 
investasi/PMTB dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015– 2019 sangat penting.

Gambar 5. Perkembangan Realisasi PDB, PMTB dan PMA-PMDN

                      Sumber: BKPM (2021), diolah

3.3       Pergeseran Paradigma Penanaman Modal

Pergeseran paradigma penanaman modal di Indonesia berubah dari sektor yang berbasis sumber 
daya alam (resource base) ke sektor yang memproduksi barang konsumsi (market base), khususnya 
industri yang diwajibkan menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Terkait hal tersebut, arah 
kebijakan penanaman modal harus mendorong berkembangnya market base didukung oleh sektor yang 
mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).

3.4       Ekonomi Digital Berkembang

Berkembangnya ekonomi digital. Dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era 
globalization 5.0, perlu disusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) atau memo info khusus 
untuk bidang ekonomi digital. BKPM juga dapat mengusulkan KEK seperti Silicon Valley yang difokuskan 
sebagai kawasan penanaman modal untuk sektor pendidikan dalam rangka mendorong peningkatan 
kualitas SDM guna memenuhi kebutuhan dari industri digital di masa depan.
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3.5       Peluang Investasi ke Luar Negeri

Peluang untuk melakukan investasi di luar negeri (outward investment) sebagai salah satu potensi 
dalam mendukung perluasan pasar produk dalam negeri. Diperlukan peningkatan dalam mekanisme 
pendataan perusahaan Indonesia yang melakukan outward investment, mengingat saat ini belum terdapat 
kewajiban bagi perusahaan Indonesia yang menanamkan modalnya ke luar negeri untuk melaporkan 
kegiatannya ke Pemerintah Indonesia. Pemerintah juga perlu melakukan fasilitasi terhadap investor yang 
melakukan investasi ke luar negeri untuk meningkatkan outward investment.

3.6       Pemanfaatan Sistem OSS

Pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon 
investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan 
di bidang penanaman modal.

3.7       Pengembangan Sistem Informasi Investasi

Pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional 
(PIR) melalui data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global serta kesesuaiannya dengan 
kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global, perlu peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia yang ada di daerah melalui sosialisasi dan komunikasi dengan daerah 
secara berkala.

4.         Tantangan Investasi di Indonesia

4.1       Pertumbuhan Ekonomi mengalami Perlambatan

Indonesia mengalami perlambatan ekonomi disebabkan karena pandemi COVID-19 sejak akhir 
Desember 2019, dan resmi diumumkan oleh Presiden pada awal Maret 2021. Indonesia diprediksi akan 
dapat masuk menjadi negara dengan berpendapatan tinggi dalam 20 tahun ke depan dengan syarat 
pertumbuhan ekonominnya berada di atas 5.5%. Jika Indonesia tidak melakukan apapun untuk mendorong 
PDB, maka pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia akan terus berada di bawah 5%.

Gambar 6. Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Pengeluaran

 
                                 Sumber: BPS (2021), diolah
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4.2       Terjadinya Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Global

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan dampak luar biasa pada kemanusiaan, kesehatan, dan 
Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi akibat pandemi tersebut. Perlambatan dan 
stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia secara tidak langsung akan berdampak pada penanaman modal di 
Indonesia. 

Gambar 7. Perkembangan Pertumbuhan PDB Global

                       Sumber: Bank Indonesia (2021), diolah. *Proyeksi Bank Indonesia

4.3       Investasi tidak menunjang produktivitas

Investasi tidak menunjang produktivitas karena Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk 
ke Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain sehingga transfer teknologi dan produktivitas belum 
sesuai harapan. Hal ini tercermin pada akumulasi barang modal yang rendah, yang menunjukkan bahwa 
investasi di sektor industri relatif kecil dibandingkan negara lain. Hal ini terlihat dari kontribusi realisasi 
sektor industri di sektor sekunder cenderung menurun sejak 2017. Terkait hal ini, penanaman modal harus 
mampu meningkatkan kesempatan kerja, mendorong produktivitas dan nilai tambah, terjadinya kemitraan 
dengan usaha kecil dan menengah, serta memberikan dampak dalam bentuk transfer teknologi.

Gambar 8. Perkembangan Investasi FDI di Indonesia

                                              Sumber: Bank Indonesia (2021), diolah
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5.         Pandemi COVID-19 dan Strategi ke Depan

Penyebaran wabah COVID-19 yang telah 
meluas ke berbagai belahan dunia membawa 
dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi 
perdagangan dan investasi. Dampak terbesar 
COVID-19 terhadap investasi diperkirakan akan 
terjadi akibat penurunan realisasi penanaman 
modal dari Tiongkok, mengingat pertumbuhan 
penanaman modal dari Tiongkok merupakan yang 
tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan 
pada tahun 2020 Tiongkok menempati posisi 
kedua dalam daftar negara yang paling banyak 
menanamkan modalnya di Indonesia dengan nilai 
realisasi penanaman modal sebesar USD 4,8 miliar.

Dalam jangka pendek, Pemerintah 
melalui BKPM telah melakukan startegi untuk 
meningkatkan nilai investasi yaitu dengan cara 
menuntaskan permasalahan investasi mangkrak 
di Indonesia. Sepanjang semester I 2020 BKPM 
telah menuntaskan 58% investasi mangkrak senilai 
Rp 410 triliun dari total Rp 708 triliun. Investasi 
mangkrak tersebut berasal dari 11 perusahaan yang 
selama ini mengalami kendala dalam merealisasikan 
investasinya. Tiga perusahaan dengan nilai investasi 
terbesar yang berhasil difasilitasi oleh BKPM antara 
lain,

• Rosnef Rp 211,9 triliun, 
•  Lotte Chemical Rp 61,2 triliun, dan 
•  PT. Vale Indonesia Tbk Rp 39,2 triliun.

Pemerintah telah menyiapkan strategi 
untuk menjaga iklim investasi ditengah pandemi 
COVID-19. Terdapat empat strategi antara lain,

• Memfasilitasi perusahaan existing yang sudah 
beroperasi, 

•  Memfasilitasi potensi perusahaan existing yang 
belum tereksekusi, 

•  Mendatangkan investasi baru, dan 
•  Memberikan insentif bagi perusahaan existing 

yang melakukan ekspansi.

Rekomendasi kepada BPS

a. Dengan mencermati perkembangan investasi 
baik dari dalam maupun dari luar negeri, 
pencatatan data investasi di Indonensia yang 
lebih masif, lebih relevan, serta lebih tepat waktu 

bisa dilakukan oleh BPS, terutama investasi pisik 
(nonfinansial) karena innvestasi pisik ini adalah 
salah satu lokomotif penting dalam pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Dengan data investasi 
pisik yang lebih masif dan lebih relevan, maka 
penjelasan faktor utama meningkatnya investasi 
PMA dan PMDN dapat diidentifikasi lebih baik, 
sehingga pertumbuhan ekonomi lebih mudah 
diidentifikasi dan didorong.

b. Sementara itu, pada investasi finansial (terutama 
di pasar modal dan di pasar uang) bisa diserahkan 
kepada pihak pasar modal, Bank Indonesia, dan 
OJK, mengingat frekuensi data investasi finansial 
ini begitu sering, begitu cepat, dan bahkan real 
time, online, intradetik atau bahkan dalam 
satu detik bisa dihasilkan banyak data (high 
frequency data). Karena itu, BPS tidak perlu 
terlalu jauh masuk pada data investasi finansial 
ini, sehingga dalam publikasi Neraca Arus Dana 
Tahunan yang dikeluarkan oleh BPS, terutama 
dalam perkembangan ekonomi Indonesia yang 
menyangkut investasi finansial, BPS cukup 
menjelaskan jenis investasi di beberapa surat-
surat berharga yang penting saja dan bernilai 
besar, dan yang mencerminkan kinerja investasi di 
pasar obligasi, pasar saham, dan pasar reksadana, 
serta MTN (Medium Term Notes). 

c. Kerjasama antarlembaga sebagai sumber utama 
pengelola data investasi, terutama dengan 
Bank Indonesia, BKPM (Kementerian Investasi), 
Kemenko Perekonomian serta Kemkeu perlu 
lebih diperkuat dan ditingkatkan, terutama 
untuk melakukan (saling) updating data, serta 
mempertimbangkan data yang dipandang sangat 
relavan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi 
dan persebaran daya tarik investasi, agar lebih 
terlihat nyata peluang investasi secara merata 
di Indonesia disandingkan dengan data potensi 
kekayaan, keunikan, serta keindahan alam 
Indonesia.
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Foto oleh Casey Horner dari situs Unsplash

Data is like 
garbage. You’d 

better know what 
you are going to do 

with it before you 
collect it.

Mark Twain
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EKSPEKTASI TINGGI PADA KSA PRODUKSI 
JAGUNG 
Oleh Bustanul Arifin19

“Masyarakat 
memiliki ekspektasi 

yang tinggi pada 
perbaikan estimasi 

produksi jagung 
menggunakan 

kerangka sampel 
area (KSA), yang 

saat ini sedang 
dikerjakan oleh 

Badan Pusat 
Statistik (BPS). “

19  Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertania UNILA, Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS)

Pendahuluan

Kelangkaan suplai jagung sebagai bahan baku pakan ternak sejak April 2021 
cukup meresahkan peternak skala kecil dan industri pakan skala besar. Stok jagung 
yang ada saat ini hanya cukup untuk satu bulan atau kurang, dari biasanya berkisar 
2 bulan atau lebih. Harga jagung merangkak naik menjadi Rp 5.700/kg apalagi yang 
berkualitas baik dengan kadar 15 persen atau lebih kering. Bagi peternak kecil, 
kenaikan harga jagung pakan ini merupakan pukulan ganda, setelah harga ayam hidup 
(live birds) bertahan rendah Rp 22.000/kg, walaupun harga daging ayam di tingkat 
konsumen bertahan tinggi Rp 38.000/kg.

Di Indonesia, jagung telah berubah menjadi bahan baku industri pakan ternak, 
kecuali di Nusa Tenggara Timur dan beberapa daerah jagung masih dikonsumsi sebagai 
pangan. Bahkan, di Pulau Madura yang dikenal sebagai penghasil jagung, kini semakin 
sulit dijumpai masyarakat yang makan jagung. Di Madura jagung menjelma menjadi 
pangan eksotis, dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas, untuk mengenang 
pangan nenek moyang masa lalu. Konsumsi jagung sebagai pangan menurun seiring 
dengan peningkatan pendapatan, sehingga jagung dapat masuk pada kategori barang 
inferior. 

Konsumsi jagung pada Kuintil Pendapatan 1 (terendah) adalah 3,2 kg, sedangkan 
Kuintil 5 (tertinggi) adalah 1,5 kg/kapita/tahun. Konsumsi jagung Kuintil 1 di perdesaan 
adalah 4,3 kg, tapi konsumsi di Kuintil 5 tertinggi adalah 2 kg/kapita/tahun (Susenas-
BPS, 2020). Dua-pertiga produksi jagung dikonsumsi pabrik pakan ternak (44,92%) dan 
peternak ayam petelur yang melakukan formulasi sendiri (21,45%). Sepertiga sisanya 
jagung dikonsumi langsung (2,41 persen), bahan baku industri pangan (23,96%) dan 
dijadikan benih (0,41%) (Kementerian Pertanian, 2021). 

Artikel ini menjelaskan betapa penting dan strategisnya akurasi data 
produksi jagung menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) bagi kepastiaan 
ketersedaiaan jagung sebagai bahan pakan ternak. Dinamika ekonomi jagung global, 
kualitas data produksi jagung domestik, dan perkembangan industri pakan ternak juga 
akan dianalisis secara komprehensif.  Rekomendasi pengembangan jagung Indonesia 
ke depan akan menutup artikel ini, sekaligus untuk menjawab perubahan lingkungan 
eksternal dan internal yang amat cepat.

Dinamika Ekonomi Jagung Global

 Pandemi Covid-19 telah melonjakkan harga jagung di pasar global pada April 
2021 mencapai US$ 268.2/ton, suatu rekor harga yang sangat tinggi (Commodity 
Prospects, World Bank, Mei 2021).  Sekadar perbandingan, pada tahun 2018, harga 
rata-rata tahunan jagung di pasar global tercatat US$ 164,4/ton, kemudian naik 
menjadi US$ 170/ton di tahun 2019 dan turun lagi menjadi US$ 165,5/ton di tahun 
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2020 (Gambar 1).  Harga jagung di pasar domestik 
Indonesia juga melonjak tinggi menjadi Rp 4.263/
kg pada April 2021, naik tinggi dibandingkan harga 
pada Januari 2021 sebesar Rp 3.845/kg, Februari 
2021 Rp 3.879/kg dan Maret 2021 Rp 4.002/
kg.  Tingginya harga jagung di dalam negeri juga 
mempengaruhi sektor perunggasan yang memiliki 
komponen pakan berasal dari jagung juga tinggi. 
Stok jagung di perusahaan pakan saat ini hanya 
untuk 28-29 hari, jauh dari kapasitas maksimal stok 
perusahaan pakan yang mampu menampung stok 
jagung sampai 2 bulan (Kemendag, 2021).

Gambar 1. Perkembangan Harga Jagung 
Global, 2020-2021

Sumber: Commodity Prospects, World Bank, Mei 2021

Produsen jagung global terbesar adalah 
Amerika Serikat (AS) (Gambar 2), yang mampu 
memproduksi 368 juta ton jagung pada 2020, 
disusul China (260 juta ton), Brazil (110 juta ton), 
Uni Eropa (63,7 juta ton), Argentina (49 juta ton), 
dan lain-lain (USDA, 2020).  Kekhawatiran terhadap 
musim dingin berkepanjangan di AS dan China, 
kelangkaan kontainer dan persoalan logistik global 
karena Pandemi Covid-19 telah meningkatkan 
harga jagung di pasar berjangka dunia.

Gambar 2. Produsen Jagung Dunia, 2020

 
Sumber: USDA, 2020

Hal yang cukup menarik adalah bahwa Uni 
Eropa saat ini menjadi importir jagung terbesar 
dunia, mencapai 19 juta ton pada 2020, disusul 
Meksiko (17,3 juta ton), China (16,5 juta ton, Jepang 
(16 juta ton), dan lain-lain (Gambar 3). Indonesia 
juga menjadi importir jagung, walau tidak terlalu 
banyak, sekitar 850 ribu ton. Pasar impor jagung 
Indonesia tidak menjadi radar para analis tingkat 
global, kecuali perbedaan data produksi jagung 
versi Kementerian Pertanian Indonesia dengan 
data versi Departemen Pertanian Amerika Serikat 
(USDA). Sebagai produsen jagung terbesar, AS juga 
menjadi eksportir jagung terbesar, dengan pangsa 
lebih dari 30 persen, disusul Brazil 20 persen, 
Argentina (19 persen), Ukraina (18,4 persen) dan 
lain-lain.  Walaupun China merupakan produsen 
jagung global terbesar kedua, China tidak banyak 
melakukan ekspor jagung, karena kebutuhan 
jagung di dalam negerinya masih sangat besar. 
China bahkan secara rutin menjadi importir jagung 
global, untuk memenuhi konsumsi jagung domestik, 
terutama untuk pakan ternak.

Gambar 3.  Kalender Tanam dan Panen Jagung 2021

 
Sumber: FAO dan USDA, 2020
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Panen jagung di Amerika Utara (AS, Kanada), Meksiko, Uni Eropa, Ukraina dan China dll umumnya 
terjadi pada bulan September – November setiap tahun, karena tanam jagung bisanya dilakukan pada awal 
musim panas pada bukan Mei – Juni. Sedangkan panen jagung di belahan dunia Bagian Selatan Hemisfir, 
seperti Argentina, Brazil dan Afrika Selatan terjadi pada bulan Maret-April setiap tahun, karena tanam 
jagung dilakukan pada Oktober – November. Beberapa tempat di Brazil juga melakukan panen kedua pada 
bulan Juni – Juli setiap tahun karena tanam dilakukan pada bulan Februari – Maret. Pada saat tulisan ini 
dibuat, Argentina dan Brazil telah masuk pada musim panen, sehingga diharapkan mampu mengurangi 
keliaran harga jagung di pasar global. 

Kualitas Data Produksi Jagung Domestik

Data yang dirilis Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa produksi jagung pada tahun 2020 
adalah 24,68 juta ton untuk jagung pipil kering atau kadar air 15 persen.  Luas panen jagung tahun 2020 
adalah 5,16 juta hektare, tingkat produktivitas mencapai 4,78 ton/hektare.  Sepuluh sentra produksi 
jagung di Indonesia meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa 
Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sumatera Selatan. Kebutuhan jagung, utamanya 
untuk pakan ternak, mencapai 19,49 juta ton setiap tahun, sehingga Indonesia masih mengalami surplus 
jagung sampai 5,18 juta ton.  

Data produksi jagung versi Kementerian Pertanian ini tentu sangat berbeda dengan data versi 
Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA).  Berdasarkan kebutuhan jagung untuk pakan ternak, 
produksi jagung Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan hanya 12 juta ton, dengan luas panen 3,70 juta 
hektare atau pada tingkat produktivitas 3,24 ton per hektare.  Perbedaan data produksi yang mencolok 
ini tentu tidak sehat jika dibiarkan berlarut-larut. Sejak tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencoba 
menghitung ulang luas panen jagung, berikut produksi dan produktivitasnya, dengan menggunakan 
metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang telah berhasil diterapkan pada estimasi produksi beras (Lihat 
Arifin, 2020). 

BPS tidak lagi mempublikasi data produksi jagung sejak tahun 2016, sehingga kekosongan seri 
data produksi hagung ini perlu ditafsirkan secara lebih hati-hati. Dengan kata lain, selama empat tahun 
berturut-turut, BPS tidak merilis data produksi jagung, sehingga analisis ekonomi yang berhubungan 
dengan ekonomi jagung juga perlu dilakukan secara lebih hati-hati lagi.  Kesulitan utama dalam estimasi 
data jagung ini adalah bahwa peta lahan baku untuk jagung tidak tersedia, berbeda dengan peta lahan 
baku untuk sawah. Jadi, peta lahan baku dibangun melalui perhitungan khusus pada beberapa sampel 
segmen lahan sawah, yang juga ditanami jagung.  

 Hasil perhitungan produksi jagung dengan metode KSA ini diharapkan selesai dan dirilis secara 
terbuka oleh BPS pada tahun 2021.  Harapannya adalah bahwa estimasi kebutuhan jagung untuk pakan 
ternak dapat diprediksi dengan lebih baik. Pergerakan harga jagung di dalam negeri, khususnya pada 
tingkat konsumen, menjadi salah satu indikator dari suplai atau ketersediaan jagung di dalam negeri 
yang siap konsumsi. Indonesia sebagai negara tropis tentu memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, 
sehingga sering mengganggu proses pengolahan jagung untuk produk turunan lainnya. Jagung Indonesia 
sering terkena serangan jamur Aflatoxin yang kadang dapat beracun, dan menimbulkan masalah baru 
dalam keamaan pangan (food safety). Proses pascapanen pengeringan jagung dengan matahari dan 
penggunaan alat pengering jagung (dryer) yang kurang memenuhi syarat kualitas menjadi salah satu 
penyebab munculnya jamur Aflatoxin tersebut. Walaupun sebagian besar jagung Indonesia digunakan 
untuk pakan ternak, faktor kontaminasi jamur Aflatoxin tetap perlu diperhatikan, agar tidak mengganggu 
proses pengolahan berikutnya, yaitu jagung menjadi pakan ternak, yang mampu akan menggerakkan 
subsektor peternakan unggas, yang sebenarnya menjadi tumpuan harapan perekonomian masyarakat 
luas.
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Harga jagung Indonesia di tingkat petani sebenarnya tergolong rendah, jauh lebih rendah dari harga 
jagung di tingkat konsumen atau pabrik pakan ternak. Faktor kualitas jagung dan kadar air memegang 
peranan penting dalam “sistem balas jasa” yang adil bagi petani jagung.  Menurut Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Jagung di Tingkat Petani dan Harga 
Acuan Penjulan Jagung di Tingkat Konsumen, untuk kadar air 15 persen, maka harga acuan pembelian di 
tingkat petani sebesar Rp 3.150/kg dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen adalah Rp 4.500/kg. 
Untuk kadar air yang lebih tinggi, harga acuan pembelian jagung di tingkat petani turun secara bertahap, 
misalnya Rp 3.050/kg untuk kadar air 20 persen, Rp 2.850/kg (25%), Rp 2.750 (30%), dan Rp 2.500 (35%), 
dan seterusnya.

Gambar 4. Harga Jagung Domestik dan Internasional

           
Sumber: Kementan, 2021

Walaupun demikian, harga jagung di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga 
jagung di pasar internasional (Gambar 4). Harga jagung di AS, Argentina dan Brazil sering dijadikan acuan, 
karena kualitas produksi jagung yang tinggi, kadar air bahkan sampai di bawah 11 persen, sehingga 
memadai untuk diperdagagangan di pasar itnernasional.  Tantangan bagi jagung domestik untuk menjadi 
tuan rumah di negeri sendiri, tentu tidak ringan, karena tuntutan standar bagi kebutuhan industri pakan 
ternak juga cukup tinggi.

 Kegiatan panen jagung dengan cara manual seperti yang sering dilakukan oleh petani Indonesia 
umumnya masih akan menghasilkan jagung kering dengan kadar air 35-40 persen. Teknik buka kelobot dan 
membiarkannya beberapa saat di tegalan masih akan menghasilkan jagung dengan kadar air 33 pesen.  
Kegiatan yang menghasilkan jagung gantung simpan atau jagung pipil masih mengandung kadar air 22 
persen. Jagung pipil dan dijemur di bawah sinar matahari menggunakan lantai jemur yang memadai dapat 
menghasilkan kualitas kadar air 16-17 persen. Tidak semua petani dan kelompok tani di Indonesia memiliki 
fasilitas lantai jemur dan mesin pengering (dryer) berkapasitas memadai dan berteknologi tinggi. Petani 
Indonesia agak jarang untuk mampu memperoleh harga jual maksimal sampai menghasilkan kualitas 
jagung berkadar air 15 persen.

 Fenomena yang terjadi pada tahun 2021 ini tentu cukup menarik untuk ditelusuri lebih mendalam, 
karena harga jagung di tingkat petani melonjak cukup tinggi sampai Rp 4.772/kg rata-rata untuk seluruh 
Indonesia. Harga sebesar itu berada di atas harga acuan penjualan jagung sebagaimana ditetapkan 
dalam Permendag 7/2020 seperti dijerlaskan sebelumnya. Industri pakan ternak dan peternak kecil yang 
berusaha melakukan pencampuran pakan secara mandiri juga mulai kewalahan dengan tingginya harga 
jagung, walaupun pada musim panen. Dampak berikutnya yang sangat dikhawatirkan adalah menurunnya 
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dayasaing industri pakan ternak dan industri 
perunggasan secara umum. 

Penutup: Rekomendasi Kebijakan

Masyarakat memiliki ekspektasi yang 
tinggi pada perbaikan estimasi produksi jagung 
menggunakan kerangka sampel area (KSA), yang 
saat ini sedang dikerjakan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS). Semakin cepat data produksi jagung 
menggunakan metode KSA dirilis, semakin baik pula 
kepastian akurasi ketersediaan jagung, terutama 
untuk bahan baku pakan ternak. Perbaikan akurasi 
dan kualitas data produksi jagung diharapkan 
menjadi pintu masuk perbaikan kebijakan 
ketersediaan jagung di dalam negeri. Rekomendasi 
kebijakan pengembangan ekonomi jagung ke depan 
dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Pertama, program pengaturan pola tanam 
yang lebih baik dan terkoordinasi di setiap sentra 
produksi. Tindakan ini dilakukan untuk menjamin 
stabilitas pasokan jagung, terutama pada saat 
harga tinggi dan pasokan sedikit, dan pada saat 
harga rendah dan pasokan banyak. Pengaturan 
pola tanam dapat menjadi langkah awal untuk 
meningkatkan keseimbangan suplai dan demand, 
apalagi saat ini masih terdapat kesenjangan antara 
sentra produksi jagung dan sentra pabrik pakan.  

Kedua, penguatan sistem logistik pakan/
bahan pakan, melalui pengembangan sistem 
contract-farming atau inclusive closed-loop antara 
petani dan pabrik pakan. Prinsip-prinsip governansi 
ekonomi dapat menjadi basis dari sistem kemitraan 
yang saling menguntungkan, antara petani dan 
industri pakan ternak. Pihak Pemerintah Daerah 
dan Akademisi dapat menjadi actor penting lain, 
yang mampu meningkatkan governansi ekonomi 
dari sistem di atas.  Pertukaran informasi teknis dan 
informasi keuangan yang lancar bermanfaat pada 
perbaikan sistem logistik distribusi jagung, sekaligus 
stabilisasi harga pada saat dibutuhkan.

Ketiga, peningkatan produksi dan 
produktivitas jagung melalui efektivitas sistem 
kemitraan di atas. Industri pakan ternak dapat 
memberkikan dukungan akses pada sumber 
pembiayaan, baik melalui kredit usaha rakyat 
(KUR), maupun skema pembiayaan lain yang 

berasal dari sektor swasta atau modal ventura 
untuk meningkatkan inklusivitas perbankan. Sistem 
kemitraan yang baik juga mampu memberbaiki 
akses dan penggunaan teknologi baru, seperti 
benih unggul, pupuk tunggal dan pupuk majemuk 
yang meningkatkan produktivitas, beserta kegiatan 
panen dan pascapanen yang mampu memperbaiki 
kualitas jagung yang dihasilkan.

Keempat, optimalisasi pengawasan untuk 
memastikan implementasi Permendag Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di 
Tingkat Petani dan Harga Penjualan di Tingkat 
Konsumen terkait pengaturan harga acuan 
jagung. Tidak terlalu salah untuk mulai dicoba 
mengembangkan harga acuan regional, bahkan 
yang bersifat multi-kualitas, untuk mencoba 
mengakomodasi perbedaan kemampuan petani 
dalam menghasilkan kualitas produksi jagung yang 
lebih baik. Di sini peran Pemerintah Provinsi dan/
atau Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan untuk 
meningkatkan stabilisasi harga jagung di tingkat 
provinsi atau tingkat daerahnya masing-masing.

Kelima, penguatan sistem cadangan jagung 
nasional untuk mengurangi dampak buruk dari 
ketidakmerataan panen jagung, yang umumnya 
terjadi pada Triwulan 1 sampai Triwulan 3. 
Kebutuhan jagung oleh pabrik pakan yang terjadi 
pada Triwulan 4 dapat dipenuhi dari cadangan 
jagung nasional tersebut. Keberhasilan program 
ini tentu sangat tergantung pada komitmen 
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk mampu 
merealisasikan gagasan yang sebenarnya sudah 
berkembang sejak lama.

 Keenam, pengembangan pilot project 
produksi Jagung Rendah Aflatoksin (JRA) untuk 
memenuhi perrmintaan atau kebutuhan jagung 
standar industri. Inisiasi pilot project JRA di 
Lampung, melalui kerjasama Kementerian Pertanian 
dengan industri pakan ternak, dapat direplikasi 
dan dikembangkan ke suluruh Indonesia, melalui 
program-program yang diinisiasi dari tingkat Pusat 
di Kementerian Pertanian dan/atau Kementerian 
lain dengan kekhasannya masing-masing.



• 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 Musrenbangda)
• Pembentukan kelompok kerja (pokja)
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