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I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Hingga saat ini beras masih merupakan pangan pokok bagi penduduk Aceh
dan memiliki sensitivitas yang tinggi dari aspek politik, ekonomi dan kerawanan
sosial. Ketersediaan pangan yang "cukup" adalah hak azasi manusia yang harus
selalu dijamin oleh negara bersama masyarakat (FAO, 1998; Byron, 1988).
Undang Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah
(PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengamanatkan agar setiap
rumah tangga terpenuhi kebutuhan pangannya yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau.
Pasandaran (2006) tantangan utama dalam pencapaian surplus produksi
beras dihadapkan pada ketersediaan sumber daya lahan sebagai asset produktif
yang semakin langka (lack of resources) baik luas maupun kualitasnya serta
meningkatnya konflik penggunaan lahan (conflict of interest). Kelangkaan
tersebut disebabkan semakin meningkatnya penggunaan lahan pertanian
produktif ke penggunaan non pertanian yang bersifat permanen (irreversible)
dan multiplikasi.
Lebih dari 90% produksi padi dihasilkan dari lahan sawah, namun demikian
secara empiris lahan sawah paling rentan terhadap alih fungsi (Iqbal dan
Sumaryanto, 2007). Pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan,
dan pesatnya pembangunan, menyebabkan permasalahan lahan semakin
kompleks. Di satu sisi lahan sangat penting sebagai faktor utama proses produksi
pangan, pada sisi yang lain, lahan juga diperlukan untuk permukiman, industri
dan infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini memacu alih fungsi lahan pertanian
ke penggunaan non pertanian yang terus berlanjut dan sulit dikendalikan.
Sistem penyediaan beras melibatkan berbagai sektor dan mencakup
berbagai

aspek

dan

bersifat

kompleks,

sehingga

untuk

memecahkan

permasalahan yang kompleks diperlukan pendekatan yang lebih konprehensif
dan holistik. Pendekatan yang tepat adalah pendekatan sistem dinamik (system

approach). Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis organisatoris
yang menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak analisis (Marimin, 2004).
Menurut Eriyatno (1999) pemikiran sistem selalu mencari keterpaduan antar
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bagian melalui pemahaman yang utuh, sehingga diperlukan suatu kerangka fikir
baru yang dikenal sebagai pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan
cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi
terhadap adanya sejumlah kebutuhan-kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan
suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif. Pendekatan sistem dapat
memberi landasan untuk pengertian yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku sistem dan memberikan dasar untuk memahami
penyebab ganda dari suatu masalah dalam kerangka sistem.
Untuk itu sangat penting diketahui faktor-faktor dominan (key factors)
yang paling berperan dalam sistem penyediaan dan konsumsi beras di Aceh.
Hasil identifikasi faktor-faktor kunci dapat dijadikan bahan untuk menyusun
model dan strategi yang harus diimplementasikan agar sistem dapat berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu analisis yang komprehensif dan
holistik terhadap permasalahan sistem penyediaan dan konsumsi beras sangat
diperlukan.
1.2

Dasar Pertimbangan
Provinsi Aceh didominasi oleh wilayah beriklim basah. Usaha tani padi

sangat sensitif terhadap perubahan iklim, karena dapat mempengaruhi unsur
iklim dan komponen alam yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan padi,
antara lain: (a) naiknya suhu udara yang berdampak pada unsur iklim lain,
terutama kelembaban dan dinamika atmosfer, (b) berubahnya pola curah hujan
dan meningkatnya intensitas kajadian iklim ekstrim (anomali iklim) seperti El-

Nino dan La-Nina (Las, 2007), yang dapat menurunkan produktivitas,
meningkatnya kehilangan hasil panen akibat kejadian banjir dan kekeringan yang
semakin meningkat baik frekuensi maupun intensitasnya, serta meningkatnya
serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Permasalahan utama dalam mewujudkan kemandirian pangan berkaitan
dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari
pertumbuhan produksi. Permintaan pangan yang meningkat cepat merupakan
resultante
peningkatan

dari

peningkatan

pendapatan

dan

jumlah

penduduk,

perubahan

selera

pertumbuhan
masyarakat.

ekonomi,
Sebaliknya,

pertumbuhan kapasitas produksi berjalan lambat sebagai akibat adanya
kompetisi pemanfaatan lahan dan air dan stagnannya produktivitas padi.
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Ketidakseimbangan laju permintaan dan penyediaan, mengakibatkan penyediaan
pangan yang berasal dari impor cenderung meningkat.
Perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian (konversi) dalam
sepuluh tahun terakhir di Aceh masih cukup tinggi. Pada sisi lain, potensi lahan
yang sesuai untuk pencetakan sawah baru semakin berkurang, sehingga proses
produksi pangan mulai terdesak ke lahan-lahan marjinal yang membutuhkan
input lebih besar untuk meningkatkan produktivitasnya.
Tingkat konsumsi beras penduduk juga masih tinggi, yaitu 139,15 kg per kapita
per tahun (Firdaus et al., 2008; Nainggolan, 2008, BKP, 2009). Sementara,
Thailand dan Jepang dalam dua dasawarsa terakhir mampu menurunkan
konsumsi beras menjadi 80 kg dan 50 kg per kapita per tahun. Hal ini
menunjukkan masih ada peluang untuk menurunkan konsumsi beras bagi
penduduk Aceh. Akan tetapi, beras tidak hanya diperlukan untuk konsumsi
langsung melainkan diperlukan juga sebagai bahan baku agroindustri yang
diperkirakan

mencapai

23,5%

dari

kebutuhan

konsumsi

penduduk,

cadangan/stock pemerintah sebesar 10% dari total kebutuhan konsumsi (Badan
Litbang Pertanian, 2005b), serta diperlukan untuk transfer ke daerah lain yang
memerlukan. Selain itu, elastisitas pendapatan masyarakat terhadap konsumsi
beras juga masih positif, sehingga laju permintaan beras tidak semata-mata
disebabkan karena pertambahan penduduk, tetapi juga disebabkan oleh
peningkatan pendapatan (Irawan, 2005).
Sistem produksi padi mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan saling
mempengaruhi antara penyediaan sarana produksi (sub sistem hulu), kegiatan
usaha tani (sub sistem on farm), pemasaran dan pengolahan hasil (sub sistem
hilir), dan sub sistem penunjang yang memadai. Sedangkan sistem konsumsi
beras sangat terkait dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan agroindustri dan
tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena sinergisme
berbagai stakeholders dan lintas sektor baik horizontal maupun vertikal termasuk
antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk pencapaian swasembada padi
berkelanjutan di Provinsi Aceh.
1.3

Tujuan
Menganalisis Kebijakan Peningkatan Produksi Padi

dengan Pendekatan

Sistem Dinamik
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1.4 Perkiraan Luaran
Tersedianya Paket Rekomendasi Peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Nagan
Raya
1.5 Perkiraan Manfaat dan Dampak
Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

digunakan

sebagai

bahan

pertimbangan dalam perencanaan program pencapaian target produksi padi.
Model yang dihasilkan memudahkan para pemangku kepentingan dalam
menyusun program kerja yang bersifat konprehensif dan holistik yang
berorientasi pada tujuan (goal oriented)
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II TINJAUAN PUSTAKA

Masalah pangan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan suatu
negara, karena memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sasaran utama
pembangunan dan salah satu instrumen utama (tujuan antara) pembangunan
ekonomi (Sen, 1989; Simatupang, 1999). Peran pertama, merupakan fungsi
ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk terjaminnya akses pangan bagi
semua penduduk dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk eksistensi hidup,
sehat, dan produktif.

Akses terhadap pangan yang "cukup" merupakan hak

azasi manusia yang harus selalu dijamin oleh negara bersama masyarakat (FAO,
1998; Byron, 1988). Peran kedua, merupakan implikasi dari fungsi ketahanan
pangan sebagai syarat keharusan dalam pembangunan sumber daya manusia
yang kreatif dan produktif yang merupakan determinan utama dari inovasi ilmu
pengetahuan, teknologi dan tenaga kerja produktif serta fungsi ketahanan
pangan sebagai salah satu determinan lingkungan perekonomian yang stabil dan
kondusif bagi pembangunan (Timmer, 1997).
Definisi ketahanan pangan yang diterima secara luas saat ini ialah: "secure

access by all people at all times to adequate, safe and nutritious foods which
meets dietary and preferences for an active and a healthy life" (FAO, 1998,
Maxwell, 1996; Von Braun et al., 1993), yang dapat diterjemahkan sebagai
"terjaminnya akses bagi setiap orang sepanjang masa terhadap makanan
bernutrisi, aman, sesuai selera dan memenuhi kebutuhan gizi untuk suatu
kehidupan yang aktif dan sehat".
Berdasarkan definisi di atas, ketahanan pangan ditopang oleh "trilogi" (trial

concepts) ketahanan pangan (Chung et al., 1997), yaitu: (1) ketersediaan bahan
pangan (food availability); (2) akses bahan pangan (food access) dan (3)
pemanfaatan bahan pangan (food utilization). Ketiga elemen inilah yang menjadi
determinan fundamental ketahanan pangan. Dengan demikian, untuk tujuan
analisis kebijakan, isu ketahanan pangan dapat dikaji berdasarkan tiga dimensi
kunci (Simatupang, 2007) yaitu: (1) tingkat agregasi: rumah tangga dan regional
(kabupaten, provinsi, dan nasional); (2) perspektif waktu: jangka pendek,
menengah dan panjang, dan (3) syarat keharusan dan kecukupan: ketersediaan,
akses, dan pemanfaatan.
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Rachman et al. (2004) menyatakan, kemandirian pangan terhadap
produksi domestik menunjukkan seberapa besar produksi pangan menyumbang
atau dapat memenuhi ketersediaan pangan nasional. Ketersediaan pangan
didefinisikan sebagai penjumlahan antara produksi domestik (bersih, setelah
dikurangi untuk penggunaan bibit dan tercecer) dengan impor dan stock.
Kemandirian pangan juga dapat diukur dengan menelaah ketergantungan
terhadap impor maupun net-impor.
Pada umumnya usaha tani padi di Indonesia diusahakan dalam skala kecil
oleh sekitar 18 juta petani, akan tetapi usaha tani padi menyumbang 66%
terhadap

produk

domestik

bruto

(PDB)

tanaman

pangan,

memberikan

kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumah tangga dengan
sumbangan pendapatan 25-35% (Badan Litbang Pertanian, 2005b).
Sistem produksi padi sawah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan
saling mempengaruhi antara penyediaan sarana produksi (sub sistem hulu),
kegiatan usaha tani (sub sistem on farm), pemasaran dan pengolahan hasil (sub
sistem hilir), dan sub sistem pendukung. Sistem produksi padi juga dipengaruhi
oleh keberlanjutan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kebijakan dan kelembagaan
serta dimensi teknologi dan infrastruktur baik pada kondisi saat ini (existing

condition) maupun kondisi yang akan akan datang. Mencukupi kebutuhan
pangan merupakan masalah yang sangat kompleks, bersifat multidisiplin dan
multisektor, sehingga tidak bisa dipecahkan secara parsial oleh satu sektor saja,
melainkan dengan pendekatan sistem (Eriyatno, 2003). Pendekatan sistem
dinamis sangat cocok untuk menganalisis mekanisme, pola dan kecenderungan
sistem yang seringkali berubah cepat dan mengandung ketidakpastian (Marimin,
2004; Hartrisari, 2007).
Determinan

utama

produksi

padi

sawah

adalah

luas

panen

dan

produktivitas, sedangkan kapasitas produksi padi sawah diproyeksikan dari luas
baku sawah, produktivitas dan indeks pertanaman padi sawah (Badan Litbang
Pertanian, 2005a). Sebaliknya, kebutuhan produksi padi diproyeksikan dari
jumlah penduduk, konsumsi kapita-1tahun-1, kebutuhan agroindustri, jumlah
stock/cadangan pemerintah, kebutuhan benih padi dan jumlah ekspor atau
transfer (Rachman et al. 2004). Elastisitas pendapatan masyarakat terhadap
konsumsi beras masih positif, berarti bahwa laju permintaan konsumsi beras
sejalan dengan peningkatan pendapatan (Irawan, 2005).
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Produktivitas padi adalah kontribusi dan interaksi dari berbagai komponen
teknologi produksi. Hasil riset World Bank menyimpulkan, benih varietas unggul
bersertifikat (VUB) adalah penyumbang tunggal terbesar (16%) terhadap
peningkatan produksi padi, diikuti irigasi (5%) dan pupuk (4%). Interaksi VUB,
irigasi, dan pupuk dapat meningkatkan produktivitas mencapai 75%, sedangkan
sumbangan dari perluasan areal tanam hanya 25%. (Fagi et al., 2001). Sitorus,
2009 menyatakan bahwa mayoritas produksi padi nasional (69%) disumbang
oleh penggunaan benih VUB dan sisanya oleh varietas sedang (16%), dan
rendah (15%). Penggunaan benih VUB secara nasional baru mencakup 47% dari
kebutuhan benih padi nasional (Sitorus, 2009). Lebih lanjut Sitorus menyatakan
bahwa benih padi VUB adalah determinan pokok peningkatan produksi, sehingga
dapat dikatakan bahwa swasembada beras hanya mungkin dicapai di atas basis
ketersediaan benih padi VUB.
Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai tingkat produktivitas tertentu,
perlu dianalisis berbagai faktor yang berperan. Dalam menganalisis sistem
penyediaan beras yang bersifat kompleks dapat didekati dengan pendekatan
sistem. Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis organisatoris yang
menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak analisis (Marimin, 2004). Menurut
Eriyatno (1999) karena pemikiran sistem selalu mencari keterpaduan antar
bagian melalui pemahaman yang utuh, maka diperlukan suatu kerangka fikir
baru yang dikenal sebagai pendekatan sistem (system approach). Pendekatan
sistem

merupakan

cara

penyelesaian

persoalan

yang

dimulai

dengan

dilakukannya identifikasi terhadap adanya sejumlah kebutuhan-kebutuhan,
sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif.
Pendekatan sistem dapat memberi landasan untuk pengertian yang lebih luas
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sistem dan memberikan
dasar untuk memahami penyebab ganda dari suatu masalah dalam kerangka
sistem.
Keunggulan pendekatan sistem antara lain: (1) pendekatan sistem
diperlukan karena makin lama makin dirasakan interdependensinya dari berbagai
bagian dalam mencapai tujuan sistem, (2) sangat penting untuk menonjolkan
tujuan yang hendak dicapai, dan tidak terikat pada prosedur koordinasi atau
pengawasan dan pengendalian itu sendiri, (3) dalam banyak hal pendekatan
manajemen tradisional seringkali mengarahkan pandangan pada cara-cara
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koordinasi dan kontrol yang tepat, seolah-olah inilah yang menjadi tujuan
manajemen, padahal tindakan-tindakan koordinasi dan kontrol ini hanyalah suatu
cara untuk mencapai tujuan, dan harus disesuaikan dengan lingkungan yang
dihadapi, (4) konsep sistem terutama berguna sebagai cara berfikir dalam suatu
kerangka analisa, yang dapat memberi pengertian yang lebih mendasar
mengenai perilaku dari suatu sistem dalam mencapai tujuan.
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III METODOLOGI

3.1

Tempat dan Waktu
Penelitian akan dilaksanakan sejak Januari sampai dengan Desember 2017

di Kabupaten Nagan Raya
3.2 Bahan dan Alat
Bahan dan alat-alat yang digunakan meliputi: alat tulis kantor (ATK) dan
pendukung komputer, Komputer, Printer, Software Powersim.
3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian

Cakupan kegiatan penelitian. Penelitian ini bersifat makro pada
agregasi Provinsi Aceh. Menurut Simatupang (2007), untuk tujuan analisis
kebijakan, isu ketahanan pangan dapat dikaji pada tingkat agregasi: rumah
tangga dan regional (kabupaten, provinsi, dan nasional).
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer
dikumpulkan dengan metode survei melalui teknik wawancara mendalam (in-

depth interview) dengan menggunakan daftar pertanyaan. Pengambilan data
primer dilakukan pada tingkat usahatani padi pada lahan sawah irigasi teknis,
semi teknis, tadah hujan dan ladang. Penentuan lokasi dan responden dilakukan
dengan metode multistage stratified random sampling.
Data sekunder dikumpulkan secara desk study dari berbagai sumber,
antara lain: BPS, Dinas/Instansi terkait, BMKG, Perguruan Tinggi, Lembaga
Penelitian di daerah serta publikasi ilmiah, seperti buku, jurnal, disertasi, dan
laporan hasil penelitian.
3.4 Analisis Data
Data dan informasi yang dihasilkan kemudian ditabulasi dan dianalisis sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai.
Penyusunan model dan strategi pencapaian swasembada padi berkelanjutan,
dilakukan dengan

pendekatan

sistem. Pendekatan

sistem adalah suatu

pendekatan analisis organisatoris yang menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik
tolak analisis (Marimin, 2004). Pendekatan sistem merupakan cara penyelesaian
persoalan yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap adanya
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kebutuhan-kebutuhan sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari sistem
yang dianggap efektif.
Pada prinsipnya metodologi sistem menurut Marimin (2004), melalui enam
tahapan analisis, yaitu: analisis kebutuhan, identifikasi sistem, formulasi masalah,
pembentukan alternatif sistem, diterminasi dari realisasi fisik, sosial politik dan
penetapan kelayakan ekonomi dan keuangan. Menurut Manetch dan Park (1977)

dalam Hartrisari (2007), tahapan pendekatan sistem dimulai dari analisis
kebutuhan, formulasi masalah, identifikasi sistem, pemodelan, verifikasi dan
validasi serta implementasi sistem.

Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan permulaan pengkajian dari suatu sistem (Eriyatno,
1999, Hartrisari, 2007). Pada tahap ini diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari
masing-masing pelaku sistem (stakeholders). Setiap pelaku memiliki kebutuhan
yang

berbeda-beda

yang

dapat

mempengaruhi

kinerja

sistem.

Pelaku

mengharapkan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi jika mekanisme sistem
dijalankan.

Bila

pelaku

merasa

bahwa

mekanisme

sistem

tidak

dapat

mengakomodasi kebutuhannya, maka pelaku sebagai komponen sistem tidak
akan menjalankan fungsinya secara optimal sehingga mengakibatkan kinerja
sistem terganggu.
Langkah awal dalam analisis kebutuhan adalah mendata stakeholder yang terkait
dalam sistem yang dikaji. Dalam penelitian ini stakeholders kunci yang
diperkirakan terlibat adalah yang mewakili profesi petani, buruh tani, penyuluh,
perangkat desa, pedagang sarana produksi, dinas instansi terkait, peneliti,
klimatologi, PU, Bulog, kependudukan, pertanahan, konsumen dan pakar.
Setelah stakeholders teridentifikasi, kemudian dianalisis kebutuhan masingmasing dengan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) dan wawancara
dengan pakar. Teknik PRA adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan
masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam
rangka merumuskan perencanaan/kebijakan secara nyata (Chambers, 1996).

Formulasi Masalah
Adanya keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda di antara para stakeholder,
akan menimbulkan konflik dalam sistem. Secara umum kebutuhan yang saling

10

kontradiktif dapat dikenali berdasarkan dua hal, yaitu kelangkaan sumberdaya
(lack of resources) dan perbedaan kepentingan (conflict of interest). Kebutuhankebutuhan yang sinergis bagi semua pelaku sistem tidak akan menimbulkan
permasalahan untuk pencapaian tujuan, karena semua pelaku menginginkan hal
yang sama.

Identifikasi Sistem
Sistem adalah gugus atau kumpulan dari komponen yang saling terkait dan
terorganisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau gugus tujuan tertentu
(Hartrisari, 2007). Identifikasi sistem mencoba memahami mekanisme yang
terjadi dalam sistem. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali hubungan antara
”pernyataan kebutuhan” dengan ”pernyataan masalah” yang harus diselesaikan
dalam rangka memenuhi kebutuhan. Salah satu pendekatan yang dapat
digunakan adalah dengan menyusun diagram lingkar sebab-akibat (causal loop

diagram) atau diagram input output (black box diagram).
Diagram lingkar sebab akibat menggambarkan hubungan antar elemen yang
terkait

dalam

sistem

yang

dikaji,

sehingga

dapat

digunakan

untuk

menggambarkan sifat dinamik antar elemen.
Diagram input output menggambarkan hubungan antara output yang akan
dihasilkan dengan input berdasarkan tahapan analisis kebutuhan dan formulasi
permasalahan. Diagram input output sering disebut diagram kotak gelap (black

box), karena diagram ini tidak menjelaskan bagaimana proses yang akan dialami
input menjadi output yang diinginkan. Diagram input output model penyediaan
dan

konsumsi

beras

untuk

mencapai

swasembada

padi

berkelanjutan,

ditunjukkan Gambar 1.
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Input Lingkungan
(Environment Input)

Input Tak Terkendali
(Uncontroled Input)
▪
▪
▪
▪

Jumlah penduduk
Kondisi lahan
Kondisi iklim
Serangan organisme
pengganggu tanaman
▪ Konsumsi beras/kap/th

▪ Kebijakan pemerintah
▪ Kondisi perdagangan
pangan domestik dan
global

Output Yang Diharapkan
(Desired Output)
▪ Produksi padi mencukupi

kebutuhan konsumsi
▪ Pendapatan petani

meningkat
▪ Kapasitas produksi padi

optimal dan berkelanjutan

Model Peningkatan Produktivitas Padi
berkelanjutan di Nagan Raya

Input Terkendali
(Controled Input)

Output Tak Diharapkan
(Undesired Output)
Umpan Balik (Feedback)

▪ Luas lahan sawah dan
▪
▪
▪
▪
▪

ladang
Indeks pertanaman padi
Perluasan areal
Penerapan teknologi
sistem produksi padi
Pertumbuhan penduduk
Jaringan irigasi

▪ Pengelolaan lahan

▪
▪
▪
▪

berkelanjutan
Pengendalian konversi lahan
Pengendalian penduduk
Penurunan konsumsi beras
Diversifikasi pangan lokal

▪ Degradasi lahan
▪ Konversi lahan sawah
▪ Konflik penggunaan

lahan
▪ Defisit pangan

Gambar 3. Diagram input output model yang dikaji
Input merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja sistem yang dapat
digolongkan ke dalam input langsung dan tidak langsung. Input langsung adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem secara langsung, yang terdiri
atas input terkendali dan tidak terkendali. Input terkendali (controled input)
adalah input yang secara langsung mempengaruhi kinerja sistem dan bersifat
dapat dikendalikan (luas sawah dan ladang, IP padi, perluasan areal, teknologi,
pertumbuhan penduduk, infrastruktur irigasi). Input tak terkendali (uncontroled

input) merupakan input yang diperlukan agar sistem dapat berfungsi dengan
baik namun tidak dapat dikendalikan atau berada di luar kendali kerja sistem.
Input

lingkungan

(environment

input)

merupakan

elemen-elemen

yang

mempengaruhi sistem secara tidak langsung dalam mencapai tujuan. Input ini
biasanya berada di luar batasan sistem, sehingga sering disebut sebagai input
tidak

langsung.

Output

merupakan

tujuan

kajian

sistem,

yang

dapat

dikategorikan sebagai output yang diinginkan (desired output) dan yang tidak
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diinginkan (undesired output). Output yang diharapkan dari model yang
dibangun adalah

diperolehnya produksi padi untuk mencukupi kebutuhan

pangan secara berkelanjutan. Output yang tidak diinginkan merupakan hal yang
tidak dapat dihindari dan kadang-kadang diidentifikasi sebagai pengaruh negatif
bagi kinerja sistem. Para perencana perlu mengenali mekanisme proses yang
terjadi dalam sistem agar dapat meminimumkan output yang tidak diharapkan.
Perkiraan output yang tidak diharapkan seperti terjadinya degradasi lahan,
konversi lahan sawah, konflik pemanfaatan lahan dan defisit pangan perlu
ditindaklanjuti melalui umpan balik (feedback). Dalam hubungan ini input harus
dimodifikasi intervensinya yang lebih tepat agar menghasilkan output yang
diinginkan. Batas sistem (system boundary) merupakan pembatas dari sistem
yang dikaji. Variabel-variabel di luar batas sistem tidak akan diperhatikan dalam
model. Dalam permodelan, beberapa variabel yang berada di luar sistem dapat
mempengaruhi kinerja sistem, sehingga dapat dipertimbangkan/ dimasukkan
sebagai variabel model.

Pemodelan Sistem
Pemodelan sistem merupakan perumusan masalah ke dalam bentuk matematis
yang dapat mewakili sistem nyata. Formulasi model menghubungkan faktorfaktor kunci yang diperoleh dalam bentuk kontekstual dengan bahasa simbolis.
Formulasi model dalam penelitian ini, terdiri atas struktur model sistem
produksi padi Struktur model sistem produksi padi adalah struktur model yang
menggambarkan hubungan antar elemen/faktor kunci yang berpengaruh
terhadap kapasitas produksi padi untuk mencapai tingkat produksi yang
diharapkan.

Gambar 4. Struktur model sistem produksi padi di Nagan Raya
SUB MODEL KONSUMSI

konsumsi

Penduduk
Laju pertumbuhan

fraksi prtmbhn

konsumsi eksist

konsm maks

penurunan
konsumsi

Gap konsumsi

fraksi penurunan

Gambar 5. Struktur model permintaan konsumsi padi di Nagan Raya
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Validasi Model
Validasi model dilakukan dengan pengecekan secara dimensional (satuan
ukuran) terhadap variabel-variabel model, meliputi level, rate dan konstanta
terhadap data aktual, mengetahui ketepatan penggunaan metode integrasi dan

time step yang dipilih, serta meminta stakeholder untuk mengevaluasi model
yang dibuat. Validasi model merupakan usaha untuk menyimpulkan apakah
model sistem yang dibangun merupakan perwakilan yang sah dari realitas yang
dikaji sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan (Eriyatno,
2003). Validasi model umumnya dilakukan sesuai dengan tujuan pemodelan,
yaitu dengan membandingkan perilaku dinamis model dengan kondisi sistem
nyata,

apabila

model

telah

dianggap

valid,

selanjutnya

model

dapat

dipergunakan sebagai wakil sistem nyata.
Menurut Muhammadi et al. (2001), validasi model terbagi atas dua tahap, yaitu
validasi struktur model dan validasi kinerja output model. Validasi struktur model
bertujuan melihat sejauhmana keserupaan struktur model mendekati struktur
nyata. Sebagai model struktural yang berorientasi proses, keserupaan struktur
model dengan struktur nyata ditunjukkan dengan sejauhmana interaksi variabel
model dapat menirukan interaksi kejadian nyata. Validasi kinerja output model
bertujuan memperoleh keyakinan sejauhmana kinerja model sesuai (compatible)
dengan kinerja sistem nyata, sehingga memenuhi syarat sebagai model ilmiah
yang taat pada fakta.
Validasi kinerja model output dilakukan dengan dua langkah, yaitu: langkah

pertama, membandingkan secara visual output simulasi dengan pola perilaku
secara empirik, jika ada penyimpangan yang menonjol, kemudian memperbaiki
variabel dari parameter model berdasarkan hasil penelusuran terhadap sebabsebab penyimpangan tersebut. Langkah kedua, jika secara visual pada output
simulasi sudah mengikuti pola data aktual, maka dilakukan uji statistik, dengan
tujuan membandingkan sejauhmana data simulasi dan pola simulasi dapat
menirukan data statistik dan informasi aktual.
Uji statistik yang dapat dipakai untuk mengukur penyimpangan antara output
simulasi dengan data aktual atau untuk mengukur keakuratan output simulasi
dalam penelitian ini menggunakan Mean Absolut Percentage Error/MAPE (Hauke

et al., 2001), dengan formula matematik sebagai berikut:
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MAPE =
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i =1

Y1



………………………………..(11)

= nilai data aktual
= nilai simulasi model
= tahun/interval waktu

Kriteria ketepatan model dengan uji MAPE menurut Lomauro dan Bakshi (1985)

dalam Utami (2006) adalah: MAPE <5% (sangat tepat); 5%<MAPE<10%
(tepat), dan MAPE>10% (tidak tepat). Kriteria ketapatan model dengan uji MAPE
adalah apabila nilai MAPE mendekati nol maka model tidak bias atau dapat
dikatakan secara konsisten nilai simulasi tidak melebihi atau di bawah nilai data
aktual.

Analisis Sensitivitas
Analisis sensitivitas bertujuan melihat sensitivitas parameter, faktor dan
hubungan antar faktor dalam model yang dikaji. Ada dua kategori analisis
sensitivitas yang dibedakan dari intervensinya, yaitu intervensi fungsional dan
intervensi struktural (Muhammadi et al., 2001). Intervensi fungsional yaitu
intervensi terhadap parameter tertentu dalam model, selanjutnya dilakukan
simulasi dan mengamati hasil dan dampaknya terhadap keseluruhan kinerja
model sistem. Intervensi struktural adalah intervensi yang mempengaruhi
hubungan antar unsur atau struktur yang dapat dilakukan dengan mengubah
unsur atau hubungan yang membentuk struktur model.
Kriteria yang dipakai untuk menilai performa sensitivitas dalam penelitian ini
mengikuti kriteria seperti yang dikemukakan Maani dan Cavana (2000),
parameter dikatakan sensitif (sensitive) bila parameter diubah sebesar 10% dan
dampaknya terhadap kinerja sistem dapat mencapai 5-14%, sangat sensitif (very

sensitive) bila dampaknya berkisar 15-34% dan sangat sensitif (highly sensitive)
bila dampaknya lebih besar dari 35%. Parameter yang memiliki sensitivitas tinggi
merupakan parameter penting yang dapat digunakan dalam penentuan skenario
kebijakan. Di dalam simulasi model, parameter yang sensitif adalah jenis
parameter yang dapat mencapai tujuan (goal) dalam periode waktu tertentu.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4. 1 Karakteristik Lokasi Kegiatan (Gambaran Umum Kabupaten Nagan
Raya)
A. Geografis
Kabupaten

Nagan

Raya

merupakan

Kabupaten

Pemekaran

dari

Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu Kota Suka Makmue yang dibentuk dengan
undang-undang Nomor 4 Tahun 2002.
Kabupaten Nagan Raya terletak pada 03°40’ - 04°38’ Lintang Utara dan
96°11’ - 96°48 Bujur Timur dengan luas wilayah 3.363,72 Km² (336.372 hektar)
dengan batas-batas sebagai berikut (Gambar 5) :
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tengah
b. Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia
c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gayo Luwes dan Aceh Barat Daya
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Barat

Gambar 5. Peta Kabupaten Nagan Raya
Wilayah Kabupaten Nagan Raya adalah wilayah yang sangat cocok untuk
budidaya berbagai komoditi pertanian karena didukung oleh iklim yang bagus.
Salah satu cuaca yang sangat signifikan untuk budidaya pertanian adalah tingkat
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curah hujan, dimana untuk setiap tahunnya jumlah curah hujan yang terjadi
sebesar 3.301,9 mm atau rata-rata 275,2 mm setiap bulannya. Selain
ketersediaan hamparan sawah yang cukup luas dan potensial, dengan
berdasarkan keadaan geografisnya, Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah
yang subur bagi tanaman bahan makanan, berpotensi besar bagi peningkatan
produksi tanaman perkebunan dan kehutanan serta mempunyai peluang besar
bagi peningkatan potensi kelautan. Karena hampir sepanjang garis pantai yang
ada, merupakan daerah potensi perikanan laut yang masih belum dikelola secara
optimal.
B. Topografis
Secara Topografis, Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 8 Kecamatan,
27 Kemukiman dan 222 Desa. Wilayah daratan tinggi berupa pegunungan yang
merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan daratan rendah dengan
berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai
membujur dari arah barat ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai
biota laut. Luas daerah pengairan dari sungai-sungai di Kabupaten Nagan Raya
sebagian besar digunakan untuk mendukung kegiatan bidang pertanian dan
perkebunan yang merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Nagan
Raya.
C. Kondisi Iklim
Kondisi iklim di Kabupaten Nagan Raya memiliki 2 (dua) musim yaitu
musim kamarau dan musim penghujan. Namun demikian secara umum
perbedaan waktu antara musim kemarau dan musim penghujan tidak membawa
dampak berarti bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Nagan Raya.
Adapun rata-rata curah hujan selama setahun angkanya berkisar antara 5 mm –
15 mm, terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juni. Sedang bulan Juli sampai
dengan Desember angkanya berkisar antara 1 mm – 18 mm. sedang bulan-bulan
lain angka rata-rata suhu udara yang terjadi pada kisaran 27 derajat celcius.
Kisaran angka-angka dalam ukuran tersebut merupakan tingkat kedinginan satu
wilayah yang cukup ideal bagi pengembangan bidang pertanian, perkebunan dan
kehutanan. Namun dalam dua tiga tahunini kondisi iklim di Kabupaten Nagan
Raya tidak menentu, ini disebabkan karena terjadinya Pemanasan Global
deseluruh dunia. Kondisi seperti ini tidak sepenuhnya mempengaruhi aktifitas
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masyarakat pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan maupun pada bidang
kelautan oleh para masyarakat pesisir pantai.
D. Gambaran Umum Demografis
Kabupaten Nagan Raya merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan dari
Kabupaten induk yaitu Kabupaten Aceh Barat. Awalnya Kabupaten Nagan Raya
terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan pada tahun 2004 dimekarkan menjadi 8
(delapan) Kecamatan, namun didalam melakukan pendataan penduduk sampai
dengan tahun 2006 masih didata pada Kecamatan induk yaitu pada 5 (lima)
Kecamatan

awal.

Dengan

memperhatikan

laju

pertumbuhan

penduduk

diharapkan dapat memprediksi perkembangan penduduk pada setiap tahunnya
dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah daerah
dalam berbagai bidang. Selengkapnya dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Nagan Raya pada Tabel 1.
Tabel 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nagan Raya
NO

PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN
(individu)
2006
2007
2008
2009

KECAMATAN
Beutong
1

12.97
3

Seunagan
2
Timur
Seunagan
3

11.37
5

Kuala
6
Pesisir
Tadu
7
Raya
Darul
8
Makmur
Jumlah

11.98

25.57
8

34.96

12.13

14.56

5

17.93

15.09
6
1

13.41
6

15.37
4

10.91
18.07

9.290
6

13.55
4

11.31
6

12.31
5

3
10.88

14.43
1

0

7
9

5

13.81
5

9

Suka
4
Makmue
Kuala
5

13.13
1

18.11
13.62

0
11.56

7

KET

11.68
8

46.73
50.25
52.29
52.71
2
6
1
7
131.623
143.519
144.959
146.651

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya 2016

Dari jumlah penduduk yang ada, telah terbangun rumah tangga sebanyak
51.437 rumah tangga, dengan keanggotaan setiap rumah tangga rata-rata pada
kisaran 3-4 jiwa.
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PERMASALAHAN PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI KABUPATEN
NAGAN RAYA :
Untuk mengumpulkan data data permasalahan peningkatan produksi padi di
Kabupaten Nagan Raya Tim Anjak BPTP Aceh telah melaksanakan “Focus Group

Discussion”

(FGD) di Aula Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Nagan Raya pada Tanggal 28 Agustus 2017.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh bekerjasama dengan
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan “Focus Group Discussion”
dengan tema Peningkatan Produktivitasi Padi, Aula Kantor Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk
Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Strategi Peningkatan Produktivitas
padi di Nagan Raya pada Senin (28/8) pagi. Gambar 1

Gambar 1. Kegiatan FGD di Aula Kadistannak Kabupaten Nagan Raya dibuka
oleh Kadstannak Kab Nagan Raya Bpk Alibasyah Amin (kanan)
didampingi Ka BPTP Aceh Ir Basri A.Bakar dan Bapak Ainu Rachman
Kodim Nagan Raya. (paling kiri).
Acara di hadiri oleh Kadistannak Kab. Nagan Raya, Pasiteldim 0116/Nara,
BAPPEDA, Koordinator BPP, Pengairan, BMKG, KTNA, unsur TNI dan Petani.
Ainu Rachman Kodim Nagan Raya. Kepala BPTP Aceh Ir. Basri AB, M.Si
menjelaskan tujuan kegiatan Anjak. Menurut Ka BPTP Aceh kegiatan ini
bertujuan menggali dan memperoleh informasi permasalahan peningkatan
produksi padi di Nagan Raya, mengidentifikasi beberapa strategi peningkatan
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produktivitas padi dan merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan
pertanian di Kabupaten Nagan Raya.
Kadistannak Nagan Raya Alibasyah Amin pada saat pembukaan acara
menjelaskan kemajuan pertanian di Kabupaten Nagan Raya khususnya tanaman
padi sudah di mulai pada Tahun 1987, menanam padi dengan menggunakan
varietas unggul “padee cangguk” maksudnya tanam sambil berdiri panen sambil
duduk.

Beliau juga menjelaskan masalah alih fungsi lahan pertanian ke

nonpertanian sangat serius. Di Nagan Raya alih fungsi lahan mencapai 4% per
tahun, 15 tahun kedepan Nagan Raya lahan pertanian untuk menanam padi
sudah dikatagori bahaya”, ujar Kadistannak Nagan Raya.
Empat narasumber (Gambar 2) yang mempresentasi permasalahan dan solusi
peningkatan produktivitas padi di Nagan Raya. Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Balitbangtan Aceh Ir Basri AB, M.Si meyampaikan Inovasi Teknologi
Pertanian mendukung Peningkatan Produktivitas Padi. Selanjutnya Kabid
Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bappeda Nagan Raya Cut Putro
Murdom menjelaskan RPJM pembangunan pertanian Kepala Daerah yang baru
terpilih. “Anggaran kedepan lebih kepada pembinaan penangkaran benih,
sehingga Nagan Raya tercukupi benih unggul untuk setiap musim tanam”,
demikian penjelasannya.

Permasalahan pengairan disampaikan oleh Ahmad

Husni, ST Kasie D & P Pengairan Nagan Raya.

Yang terakhir permasalahan

kelangkaan benih varietas unggul di Nagan Raya dipresentasi oleh Ketua UPSUS
Adnan Ali, SP.
Beberapa permasalahan muncul pada saat diskusi : (a) Keterbatasan benih
unggul berkualitas terutama VUB, (b) alih Fungsi Lahan masih terjadi di Nagan
Raya, (c) penangkar benih lokal kurang terbina dengan baik, (d) ketersediaan air
irigasi sangat terbatas terutama pada MT Gadu, (e) ketersediaan dan sistem
distribusi pupuk bersubsidi belum tepat waktu, (f) jumlah, kualitas Penyuluh dan
Penyuluhan masih terbatas, (g) anomali iklim dan Kualitas informasi, (h)
pengendalian OPT dengan ramah lingkungan, dan (i) permodalan petani dan
pemasaran hasil masih menjadi kendala.
Rumusan hasil diskusi : Penjelasan dari Bapak Ka BPTP Aceh Ir. Basri, AB, M.Si
•

BPTP tidak ada wewenang terhadap ketersediaan pupuk, distribusi pupuk
dan lain lain. Tupoksi BPTP untuk penelitian dan diseminasi inovasi
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•

Penyelewengan pupuk perlu ditindak oleh aparat berwenang

•

Tdk perlu pupuk disubsidi akan tetapi harga yang disubsidi, Pascapanen
yang harus disubsidi, artinya harga gabah yang harus disubsidi

•

Pemberian pupuk harus sesuai waktu

•

Penangkaran benih bisa didampingi oleh BPTP.

Penjelasan dari Kabid Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bappeda Nagan
Raya Cut Putro Murdom :
•

BAPPEDA memahami kendala utama budidaya padi adalah benih padi
yang unggul. Kekurangan anggaran. Ada ploting dana untuk Distannak
tahun depan sebanyak 5 Milyar. Untuk dana operasional BPP dan
kesejahteraan PPL akan diusulkan penambahan

•

Benih diusulkan melalui APBN, otsus, PPK.

•

Pemerintah daerah akan membina penangkar benih. Nagan raya harus
mandiri benih

•

Akan berupaya meningkatkan dana operasional ppl.

•

Semua

permasalahan

karena

kekurangan

dana,

sehingga

kita

menganggarkan skala prioritas.
•

Masalh benih

Penjelasan Ahmad Husni, ST Kasie D & P Pengairan Nagan Raya :
•

Hasil survei menunjukkan kondisi air hulu sungai irigasi Jeuram di daerah
Beutong sudah terjadi pendangkalan sendimen sehingga debit air hanya
11 m3 / detik

•

Rapat jadwal tanam, di usahakan menjadi 3 wilayah, supaya air tercukupi

•

Tanam serempak. Membagi 3 wilyah. Wilayah bawah/hilir, tengah dan
hulu agar bisa suplay air sesuai dengan kebutuhan

•

Harus dibarengi dengan umur varietas padi yang ditanam.

•

Kemampuan debit sungai musim gadu sangat riskan

•

Irigasi jeuram status teknis, dalam pengpersian hampir semua pintu air
tdk teknis.

•

Setiap musim tanam kecamatan Kuala selalu tidak cukup air

•

Bagaimana usulan kita ke Pusat, agar Irigasi Jeuram segera di perbaiki.
Karena irigasi Jeuram merupakan wewenang Pemerintah Pusat.
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Penjelasan Kadistannak Bapak Alibasyah Amin :
•

Kelangkaan pupuk : produsen, distributor,penyalur, kios saprodi, petani.
Kendala kelangkaan pupuk

belum tentu dari pabrik atau distributor.

Penebusan dengan memakai uang gapoktan.

Poktan/gapoktan bisa

menebus langsung pupuk ke distributor.
•

Irigasi. Debit air tidak mencukupi. Pembagian air bergilir diasumsikan
akan cukup. Jangan terlalu lama pergeseran waktunya, cukup (2 minggu)
saja

•

Penangkaran benih 500 ha cukup untuk satu musim tanam. Kabupaten
Nagan Raya akan menuju kabupaten mandiri benih.

Penangkaran benih

dilaksanakan langsung oleh Petani penangkar di Nagan Raya
•

RPJM pada bupati baru mengaggarkan dana 4 Milyar per tahun untuk
pembinaan penangkaran benih mandiri

•

Irigasi

Rambong

dan

bungong

talo

perlu

ditingkatkan.

Bisa

menggunakan sungai krung isep utk kebutuhan air sekitarnya.
•

Sudah banyak infrastruktur fisik yang usdah siap, berangsur bisa
menyiapkan bidang lainnya, seperti pertanian, perkebunan dan lain lain

•

Penangkaran,

pupuk

gratis/bersubsidi

dapat

dilaksanakan

secara

bertahap.
Setelah pembacaan rumusan, acara ditutup oleh Kadistannak Kabupaten Nagan
Raya, dengan harapan kepada BPTP untuk membina penangkar benih di Nagan
Raya.

DATA DATA PENDUKUNG UNTUK MEMBUAT SKENARIO PENINGKATAN
PRODUKSI DI NAGAN RAYA
SKENARIO SKENARIO PENINGKATAN PRODUKSI DI NAGAN RAYA
Luas sawah baku
A. Luas sawah awal (baku)
B. Luas sawah awal : 16.300 Ha
C. Fraksi cetak sawah : 1%/thn
D. Potensi perluasan lahan : 30.000 Ha
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E. Fraksi konversi : 0.5 %/Ha
Indek Penanaman
1. Perbaikan irigasi : 3%/thn
2. Rehabilitasi sawah rusak : 1%/thn
3. IP maksimum : 2
Peningkatan Produktivitas padi
a. VUB : 5%/thn
b. Sistem tanam jarwo : 2 %/thn
c. Pemupukan berimbang : 3% /thn
d. Pengendalian OPT : 2%/thn
e. Produktivitas maksimum : 8 ton /Ha/thn

SUB MODEL RAMAH LINGKUNGAN (GRK)
Program cetak swh

Luas sawah awal
fraksi jerami

Luas Sawah
Cetak sawah

Fraksi cetak

Stok jerami

Konversi lahan

fraksi konversi

Gap LS

fraksi pemanf jerami
Produksi GKG

Potensi perluasan
Losses eksisting

Stok sekam

Luas panen

Perbaikan IP

GHP dan Mektan

GKG yg
diselamatkan

Produksi GKG

Gap IP

GKG 1

IP maks

Produktivitas padi
Peningktn provitas
Jarwo

Stok dedak
Dedak

Losses maks

GKG total

persen kenaikan

fraksi pemanf
sekam

Fraksi sekam
fraksi GHP dan
Mektan

Gap losses

Prodtvts Ekssting

Rehabilitasi sawah
rusak
kenaikan var

pemanfaatan
sekam

Sekam
Losses

IP
Perbaikan irigasi

pemanfaatan jerami

Jerami

pemanfaatan dedak

Fraksi dedak

Rendmn exist

fraksi pemanf dedak

Provitas maks

Pengg Varietas
Genjah

Gap provitas

Rendemen giling

Gas Methan
laju rend

kenaikan prov vs
var
Pupuk berimbang

Mitigasi

fraksi gas methan

Gap rendmn

Pengendalian OPT

Produksi Gas Mthan

Revitalisasi

Fraksi mitigasi

Rend max
SUB MODEL KONSUMSI

SUB MODEL NERACA BERAS

konsumsi

Penduduk
Laju pertumbuhan

fraksi prtmbhn

konsumsi eksist

konsm maks

penurunan
konsumsi

Gap konsumsi

fraksi penurunan

Stok Beras
Beras

Kebutuhan beras

Neraca Beras

Gambar 2. Model Peningkatan produksi padi di Nagan Raya

BEBERAPA PAKET REKOMENDASI DAN STRETEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN
UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI KABUPATEN NAGAN RAYA.
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•

REVITALISASI PERBENIHAN

•

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI

•

PENGUATAN ALSINTAN

•

PASCA PANEN /NILAI TAMBAH

•

PENINGKATAN

PERAN

KOORDINASI

PENYULUHAN

/

TENAGA

FUNGSIONAL & KELEMBAGAAN PETANI
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