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PENDAHULUAN
Berbagai lembaga domestik dan internasional memprediksi
berbagai skenario pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan
ekonomi global, regional, nasional, maupun sektoral, termasuk sektor
pertanian (Hossain 2020; ILO 2020; OECD 2020a, 2020b). Sektor
pertanian sebagai penghasil pangan menjadi salah satu fokus analisis
bagi berbagai pemangku kebijakan pembangunan nasional dan global
terkait dengan terjadinya pandemi Covid-19, termasuk bagi
pemerintah dan masyarakat Indonesia. Salah satu komponen
penunjang utama dalam membangun daya tahan suatu perekonomian
adalah pangan, terlebih saat terjadinya goncangan, gangguan, dan
krisis. Untuk itu, dengan terjadinya pandemi Covid-19 menjadi sangat
relevan serta strategis untuk mengetahui bagaimana kondisi dan
pengaruh pandemi tersebut bagi subsektor tanaman pangan.
Subsektor tanaman pangan memiliki posisi dan peranan yang
penting dan strategis, baik bagi pembangunan sektor pertanian
maupun perekonomian nasional. Subsektor tanaman pangan
merupakan penghasil komoditas dan produk pangan pokok dan
strategis nasional (seperti beras, jagung, kedelai, dan ubi kayu),
penyedia lapangan usaha serta sumber pendapatan bagi rumah tangga
petani dan menunjang perekonomian perdesaan, menjaga dan
menstabilisasi inflasi baik pangan dan agregat, menyumbang nilai
tambah yang diukur dengan nilai produk domestik bruto (PDB) sektor
pertanian, dan berperan menjaga keseimbangan neraca perdagangan
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baik subsektoral maupun sektoral pertanian melalui kegiatan ekspor
dan impor.
Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap capaian dan kondisi
subsektor tanaman pangan dapat dianalisis dengan mendeskripsikan
dan memperkirakan dinamika atau perubahan pola dari beberapa
indikator atau variabel makro ekonomi, antara lain PDB, harga,
ekspor dan impor, dan nilai tukar. Informasi dan pengetahuan serta
hasil analisis dari aspek makro ekonomi ini dapat menyumbang
pemahaman dan perencanaan langkah antisipasi dan upaya
mengatasinya bagi pemerintah, bersama-sama dengan hasil analisis
lainnya yang lebih bersifat mikroekonomi atau teknis. Penulisan
makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan
perkiraan dampak pandemi terhadap variabel makro ekonomi
subsektor tanaman pangan, serta merumuskan rekomendasi dan
antisipasi ke depan untuk keberlangsungan kinerja dan pertumbuhan
subsektor tanaman pangan.
METODE
Kajian ini dilakukan dengan pendekatan desk work melalui
identifikasi dan deskripsi serta perkiraan perubahan atau perbedaan
pola antarbulan atau triwulan dari beberapa variabel makro ekonomi
pokok dari subsektor tanaman pangan, dan didukung oleh studi
pustaka. Desk work identifikasi dan deskripsi serta perkiraan perubahan
atau perbedaan pola antarbulan atau triwulan dilakukan dengan
mengumpulkan dan menganalisis data terkait kinerja ekonomi makro
subsektor tanaman pangan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS), Kementerian Pertanian, dan lembaga lain yang relevan. Studi
pustaka dilakukan dengan melakukan tinjauan dan telaahan pustaka
dan karya tulis ilmiah yang diterbitkan berbagai sumber, baik nasional
maupun internasional, dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dan
publikasi lainnya, termasuk media cetak dan media elektronik.
Kinerja subsektor tanaman pangan didekati melalui variabel
ekonomi makro sebagai berikut: pertumbuhan PDB sektoral; ekspor
produk pertanian dan impor komoditas pangan padi, jagung, dan
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kedelai; harga gabah di tingkat petani dan harga eceran beras; dan nilai
tukar petani dan nilai tukar tanaman pangan. Untuk variabel makro
ekonomi, dikumpulkan dan dianalisis data bulanan dan triwulanan,
untuk dapat membandingkan perubahan dan dinamika masa pandemi
yang didefinisikan sebagai triwulan I dan II tahun 2020 dengan masa
sebelum pandemi, yaitu triwulan I dan II tahun 2018 dan 2019.
Sementara untuk studi pustaka, kata kunci yang dikumpulkan dan
ditelaah adalah yang berkaitan langsung dengan dinamika dan kondisi
variabel ekonomi makro subsektor tanaman pangan di atas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan PDB Subsektor Tanaman Pangan
Perkembangan ekonomi suatu negara yang diukur dengan
pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang
dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.
Produksi tersebut diukur menggunakan konsep nilai tambah (valueadded) dari sektor‐sektor ekonomi di wilayah bersangkutan atau
secara total disebut produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian,
PDB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unitunit produksi yang beroperasi di wilayah suatu negara dalam jangka
waktu tertentu (BPS 2002).
Wabah pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi setiap negara (Supriyanto 2020). Hal
yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi
pada triwulan ke II-2020 secara kuartal ke kuartal mengalami
penurunan sebesar 4,19%. Penurunan pertumbuhan ekonomi lebih
besar lagi apabila membandingkan secara tahun ke tahun, yaitu
mengalami penurunan sebesar -5,32% (BPS 2020a). Namun demikian,
pada kurun waktu yang sama kontribusi sektor pertanian justru
mengalami peningkatan 16,24%. Peningkatan kontribusi sektor
pertanian ini terjadi karena pertumbuhan PDB sektor pertanian
mengalami peningkatan sebesar 2,19%. Naiknya PDB sektor
pertanian disebabkan karena naiknya pertumbuhan subsektor
tanaman pangan sebesar 9,23%, dan pertumbuhan ini termasuk
Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian

49

pertumbuhan tertinggi selama tiga tahun terakhir (Alamsyah 2020).
Menurut Khairad et al. (2020), hal ini bisa terjadi karena subsektor
tanaman pangan berhasil meningkatkan produktivitas serta berhasil
mengembangkan komoditas unggulan di sentra-sentra produksi.
Perkembangan PDB sektor pertanian tidak konsisten kalau dilihat
berdasarkan waktu per tiga bulan (triwulan). Dalam
perkembangannya, pertumbuhan PDB pertanian tertinggi pada
triwulan ke II dan terendah di triwulan pertama (Tabel 1). Pola yang
berbeda terjadi di subsektor tanaman pangan. PDB subsektor
tanaman pangan tahun 2018 tertinggi terjadi pada triwulan IV,
sementara tahun 2019 PDB tertinggi terjadi pada triwulan II.
Perbedaan ini bisa terjadi karena produksi tanaman pangan sangat
dipengaruhi oleh perkembangan iklim.
Pertumbuhan PDB per triwulan sektor pertanian maupun
subsektor tanaman pangan pada tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2019 dan 2018. Pertumbuhan PDB sektor
pertanian triwulan I-2020 sebesar 0,02%; turun dibandingkan tahun
2019 sebesar 1,82% dan 3,5% pada tahun 2018. Meskipun meningkat
pada triwulan II, pertumbuhan PDB tahun 2020 masih lebih rendah
dibandingkan triwulan II di tahun 2019 dan 2018. Hal yang sama juga
terjadi pada pertumbuhan PDB subsektor tanaman pangan.
Hal yang menarik terlihat bahwa pada pola peningkatan
pertumbuhan dari triwulan I ke triwulan II di tahun 2018, 2019, dan
2020 sama-sama hampir meningkat tiga kali lipat. Hal ini bisa terjadi
karena produk subsektor tanaman pangan yang paling dominan
adalah padi, dan pada masa triwulan I padi masuk dalam fase akhir
tanam. Sebaliknya, pada masa triwulan II padi masuk dalam fase
panen sehingga produksi tanaman pangan banyak diperjualbelikan.
Harga Komoditas Pangan
Harga produksi pertanian sangat fluktuatif dan sangat
dipengaruhi oleh musim. Menurut Sumaryanto (2009), beberapa
komoditas konsumsi masyarakat yang harganya tidak stabil adalah
beras, jagung, kedelai, tepung terigu, gula pasir, minyak goreng,
bawang merah, cabai merah, telur, daging, dan susu. Beras
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merupakan komoditas strategis yang produksinya sangat diperlukan
sebagai pangan pokok masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaannya
dapat memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik.
Proses untuk mendapatkan beras diperoleh dari gabah kering
giling (GKG) dan GKG diperoleh dari gabah kering panen (GKP).
Menurut data konversi BPS (2018), 100% GKP menghasilkan 83,38%
GKG. Adapun kehilangan 16,62% itu disebabkan pengurangan kadar
air karena adanya kegiatan penjemuran. Pengurangan GKG menjadi
beras adalah sebesar 35,98% atau dari 100% GKG akan menghasilkan
64,02% beras.
Pengurangan inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa harga
beras berbeda jauh dengan harga GKG dan GKP. Akan tetapi,
perbedaan harga ini dapat disesuaikan dengan penetapan harga
acuan gabah dan beras oleh pemerintah (Suryana 2014). Harga ratarata GKP pada tahun 2020 tidak begitu berbeda jauh dibandingkan
harga GKP pada tahun 2019, yaitu masing-masing Rp4.867 dan
Rp4.714 per kg (Tabel 2). Kondisi yang sama juga terjadi pada harga
GKG, yaitu rata-rata Rp5.688 per kg pada tahun 2020 dan rata-rata
Rp5.409 per kg pada tahun 2019. Dilihat dari sisi persentase,
perbedaan harga antara GKP dan GKG pada tahun 2020 adalah
sebesar 14,13% dan pada tahun 2019 sebesar 12,84%. Perbedaan
persentase ini masih di bawah konversi GKP ke GKG sebesar 16,62%.
Kalau dlihat berdasarkan pola, tidak terjadi perbedaan
perkembangan harga GKP dan GKG antara tahun 2018, 2019, dan
2020 (Gambar 1). Pada awal tahun atau bulan Januari, harga GKP dan
GKG berada pada level yang tinggi. Harga tersebut perlahan
menurun sampai bulan April, kemudian perlahan-lahan naik kembali
sampai bulan Desember. Pola ini sebenarnya mengikuti pola tanam
padi yang pada umumnya masa panen raya terjadi di bulan April‒
Mei. Pola harga yang tidak berbeda setiap tahun menunjukkan bahwa
pandemi Covid-19 tidak memengaruhi perkembangan harga GKP
dan GKG.
Pola yang berbeda terjadi pada harga beras di tingkat pengilingan
dan pengecer (Gambar 2). Harga beras kualitas medium dan kualitas
premium tahun 2018 dan 2019 di tingkat pengilingan perbedaannya
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Gambar 1. Pola perkembangan harga GKP dan GKG, Januari 2018‒Agustus 2020

Sumber: BPS (2020b)

tidak terlalu besar. Akan tetapi, pada tahun 2020 selisih harga beras
kualitas premium dan medium di tingkat penggilingan padi
menunjukkan kecenderungan semakin besar. Hal ini bisa terjadi
karena keinginan masyarakat untuk mendapatkan beras yang lebih
baik (premium) semakin tinggi, sementara ketersediaannya tidak
terlalu banyak. Artinya, pola ini sesuai dengan kaidah penawaranpermintaan. Pola perkembangan harga beras eceran tidak berbeda
jauh antara tahun 2019 dan 2020, berkisar antara Rp14.000 sampai
Rp14.500/kg. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pandemi Covid19 tidak memengaruhi harga beras eceran.
Ekspor Produk Pertanian dan Impor Komoditas Pangan
Besar atau kecilnya ekspor dan impor produk suatu negara sangat

Sumber: BPS (2020c)

Gambar 2. Perkembangan harga eceran dan tingkat penggilingan
beras, Januari 2018‒Juli 2020
dipengaruhi oleh produksi dalam negeri dan kontribusi dari negara
kompetitor (Fitriana et al. 2008). Kegiatan ekspor dan impor bisa
memengaruhi perekonomian suatu negara. Apabila ekspornya
meningkat maka pendapatan negara juga bisa meningkat. Sebaliknya,
apabila impor juga mengalami peningkatan, maka PDB juga akan
terkoreksi (Sabaruddin 2015).
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Untuk ekspor produk (volume) pertanian dari triwulan IV-2017 ke
triwulan I-2020 cenderung mengalami penurunan, dan pola ini terjadi
setiap tahun (Gambar 3). Meskipun dari sisi pola mendekati kesamaan,
dari sisi jumlah produk pertanian yang diekspor terlihat adanya
perbedaan. Perbedaan ini terlihat pada fase peningkatan ekspor
tertinggi terjadi dari triwulan II ke triwulan III di tahun 2019. Sementara,
fase penurunan eskpor produk pertanian tertinggi terjadi dari triwulan
IV-2019 ke triwulan I-2020. Penurunan ekspor produk pertanian pada
masa triwulan tersebut hampir 3 juta ton. Hal ini membuktikan bahwa
pandemi Covid-19 tidak memengaruhi pola ekspor produk pertanian.
Namun demikian, pandemi Covid-19 memengaruhi jumlah produk
pertanian yang diekspor.
Pola nilai eskpor produk pertanian dari tahun 2018 sampai tahun
2020 memperlihatkan kecenderungan menurun. Artinya, pola nilai
ekspor tidak mengikuti pola impor produk pertanian. Hal ini bisa
terjadi karena nilai produk ekspor kita tidak sama di setiap kuartalnya.
Hal yang menarik lainnya adalah (i) pada triwulan IV-2019 ke triwulan
I-2020 penurunan produk pertanian mendekati 3 juta ton, sementara
nilai ekspornya hanya turun tidak sampai US$500 juta; (ii) triwulan I ke
triwulan II tahun 2020 volume ekspor tidak begitu banyak naiknya,

Sumber: Pusdatin (2020)

Gambar 3. Perkembangan ekspor produk pertanian, triwulan IV2017‒triwulan II-2020
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tetapi nilai ekspornya turun lebih dari US$1.000 juta. Hal ini bisa
ditafsirkan bahwa pada saat pendemi beberapa negara melakukan
kebijakan lockdown dan kondisi ini membuat ekspor Indonesia
mengalami penurunan Di sisi lain, apabila ada negara yang menerima
ekspor produk pertanian, harga atau nilai yang diterima tidaklah besar.
Impor bahan pangan pokok khususnya kedelai, jagung, dan beras
dalam kurun waktu tiga tahun terlihat tidak memperlihatkan gejolak
yang berarti. Permintaan impor, baik untuk beras, jagung, dan kedelai,
paling tinggi terjadi di triwulan II- 2018 (Gambar 4). Akan tetapi, impor
untuk tiga komoditas tersebut kembali turun signifikan pada triwulan
III tahun yang sama. Beras sebagai makanan pokok masyarakat terlihat
pola impornya membentuk garis lurus semenjak triwulan I-2019
sampai triwulan II-2020. Impor jagung dalam masa tiga tahun terakhir
pada hakikatnya tidak sampai 200 juta ton per triwulan. Impor kedelai
masih tinggi, umumnya di atas 600 juta ton per triwulan. Hal ini bisa
saja terjadi karena pasokan kedelai dalam negeri untuk kebutuhan
industri lokal pada masa-masa tertentu sulit untuk dipenuhi. Dengan
melihat pola impor tersebut, terlihat bahwa pandemi Covid-19 tidak
memberi pengaruh yang signifikan dalam permintaan beras, jagung,
dan kedelai dari luar negeri (impor).
Nilai Tukar Petani (NTP) dan Tanaman Pangan (NTTP)

Sumber: Pusdatin (2020)

Gambar 4. Perkembangan impor beras, jagung, dan kedelai,
triwulan IV- 2017‒triwulan II- 2020
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Badan Pusat Statistik mendefinisikan nilai tukar petani (NTP)
sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT)
dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam
persentase (Simatupang 2017). Indeks harga yang diterima petani (IT)
mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu
paket jenis barang hasil produksi pertanian pada tingkat harga
produsen di petani dengan dasar suatu periode tertentu. Indeks harga
yang dibayar petani (IB) mengukur rata-rata perubahan harga dalam
suatu periode dari suatu paket jenis barang dan jasa biaya produksi
dan penambahan barang modal serta konsumsi rumah tangga di
daerah perdesaan dengan dasar suatu periode tertentu.
Gambar 5 menunjukkan bahwa pola NTTP dan NTP terlihat
berbeda pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 NTTP berada di
bawah NTP, khususnya pada bulan April sampai Agustus. Pada
tahun 2019, meskipun fluktuatif, posisi NTTP jauh berada di atas NTP.
Penurunan NTPP sangat signifikan terjadi bulan November 2019 dan
semenjak itu NTPP memiliki kecenderungan turun sampai bulan
Agustus, bahkan angkanya mendekati angka NTP. Pola ini
mengartikan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh
negatif terhadap angka NTPP.

Sumber: BPS (2020d)

Gambar 5. Perkembangan NTP dan NTTP, Januari 2018‒Agustus
2020
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Strategi Meningkatkan Daya Tahan Subsektor Tanaman Pangan
terhadap Pandemi
Tanaman pangan merupakan bahan baku untuk kebutuhan
pangan masyarakat. Oleh karena itu, jaminan ketersediaanya menjadi
suatu keniscayaan. Ada beberapa strategi yang bisa ditempuh selama
pandemi Covid-19, khususnya dalam menyiasati kebijakan
pembatasan ruang gerak, yaitu (a) tetap menjaga stabilisasi produksi
tanaman pangan dengan memberikan bantuan pasokan input
produksi dan bantuan alat-alat pertanian; (b) membuat pemetaan
jadwal tanam dan panen dengan tujuan mempermudah jalur
distribusi dari daerah yang berlebihan produksi pangan ke daerah
yang kekurangan atau membutuhkan pangan; (c) mempersiapkan
armada panen dan sistem distribusi produk pangan yang aman sesuai
dengan protokol kesehatan; (d) dengan berkurangnya daya beli
masyarakat, maka peranan Satgas Pangan sangat dibutuhkan dalam
menstabilkan harga dan jaminan serta kemudahan untuk
mendapatkan pangan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Meskipun subsektor tanaman pangan memberikan kontribusi
positif terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan ekonomi nasional,
dalam kenyataannya pandemi Covid-19 telah mengubah beberapa
pola subsektor tanaman pangan, di antaranya (i) sumbangan pada
PDB di triwulan I-2020 turun 100% dibandingkan triwulan I-2019,
tetapi di triwulan II-2020 subsektor pertanian berhasil bangkit
kembali dan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 81%
dibandingkan triwulan II-2019; (ii) pola ekspor produk pertanian
tidak berubah, tetapi jumlah produk yang diekspor mengalami
penurunan; dan (iii) pola NTPP menurun, sebaliknya untuk pola
harga GKP, GKG, beras, dan impor beras tidak terpengaruh selama
pandemi Covid-19.
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Saran
Disarankan agar pemerintah (i) mempertahankan produksi
pangan dengan memberikan bantuan input produksi dan alat-alat
pertanian; (ii) membantu mendistribusikan pangan serta kemudahan
dalam mendapatkannya; dan (iii) meningkatkan daya beli dengan
membuat program cash for work (CFW).
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