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Abstrak 

 
Beras sebagai komoditi pangan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan rakyat 

khususnya di tanah Papua disamping sumber  pangan lokal lainnya. Konstribusi 

kebutuhan pangan di Papua dari beras mencapai 98.514 ton dimana 80.177 ton 

berasal dari Merauke. (81.39%) (BPS Propinsi Papua, 2011). Jumlah penduduk yang 

mencapai 2.097.482 jiwa dengan asumsi kebutuhan konsumsi beras rata-rata per 

tahun 104,9 kg per tahun, maka kebutuhan beras di Papua mencapai 220.026 ton per  

tahun. Dengan asumsi rendemen beras 62%, maka jumlah produksi beras Propinsi 

Papua mencapai 61.078,68 ton, maka dapat dipastikan hampir 72% beras 

mendatangkan dari Propinsi Lainnya. Padahal Kabupaten Merauke sebagai daerah 

Lumbung Pangan khususnya beras sangat potensiil untuk dikembangkan sebagai 

wilayah supplier beras  untuk kawasan Papua. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri 

bahwa program MIFEE (Merauke Integrated Food, Energy, and Estate) menjadi 

program unggulan untuk segera diimplementasikan guna mempercepat swasembada 

pangan khususnya beras di tanah Papua.  Penelitian ini bertujuan untuk merekayasa 

sistem dinamik dalam mengambangkan potensi wilayah di kabupaten Merauke 

sebagai sentra utama penghasil beras guna mendukung swasembada pangan di 

Papua. Metodologi yang digunakan yakni dengan pemodelan sistem dinamik dengan 

bantuan software Powersim Contructor Version 2.51. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (a) subsistem terdiri: penambahan lahan sawah, hasil panen 

dan konversi, dan jumlah penduduk, (b) validasi model dinamik dengan deviasi<5% 

sehingga dikategorikan valid dan dapat digunakan dalam model, (c) status produksi 

beras di Merauke kondisi eksisting (moderat)  mampu surplus beras sebesar 

76.813,63 ton pada tahun 2020, (d) skenario optimis dimana penambahan sawah 

mencapai 16,82% per tahun dan persentasi sawah yang ditanami 85%, maka 

diprediksikan pada tahun 2020 luas sawah mencapai 210.372,34 hektar dengan 

kapasitas produksi beras surplus 145.138.26 (e) skenario pesimis dengan dimana 

penambahan lahan 11,21% dan persentase tanam hanya 67,4% maka diprediksikan 

luas sawah pada tahun 2020 mencapai 122.465,58 hektar dengan surplus beras 

94.953,35 ton. 
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PENDAHULUAN 

 

Pembangunan bidang pertanian sebagai salah satu landasan bagi pemulihan dan 

pertumbuhan perekonomian jangka panjang menghadapi berbagai tantangan 

diantaranya adalah pemenuhankecukupan pangan, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan, penyediaan lapangan pekerjaanmelalui optimalisasi 

sumberdaya yang ditata dalam sebuah sistem yang sinergis dan 

berkelanjutan.Pemenuhan kecukupan pangan terkait dengan penyediaan beras 

nasional yang merupakan suatu permasalahan sistem yang cukup kompleks dengan 

melibatkan berbagai komponen, elemen atau unsurdi dalamnya yang saling 

terintegrasi Bagi Indonesia, beras menyangkut kepentingan masyarakat luas yang 

dalam usaha pemenuhan kebutuhannya harus ditangani dengan sungguh sungguh 

oleh pemerintah. Mengingat peran strategis beras dalam ketahanan pangan, 

pemerintah telah menetapkan sasaran swasembada secara berkelanjutan bagi 

komoditas pangan ini. Peluang untuk mencapai targetswasembada ini cukup besar 

karena adanya modal sumberdaya alam, teknologi, dan iklim tropik yangsesuai untuk 

budidaya padi (Badan Litbang Pertanian, 2005). Pemenuhan kecukupan pangan 

diIndonesia tidak hanya berbasis pada umbi-umbian dan sagu. Saat ini sebagian 

masyarakat Indonesiapola makannya sudah bergeser ke pola makan nasional atau 

beras, khususnya di daerah perkotaan. Halini menuntut adanya penyediaan beras 

yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatIndonesia 

khususnya.Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah 

mencanangkanbeberapa wilayah sebagai lumbung beras untuk wilayah Indonesia. 

Hal ini sangat memungkinkanmengingat sumberdaya alam Indonesia sangat 

menunjang bagi pengembangan komoditas tanamanpangan khususnya padi. Keadaan 

ini juga ditunjang oleh kondisi agroekosistem, keanekaragaman varietas dan 

ketersediaan lahan yang luas. 

Swasembada pangan khususnya beras merupakan salah satu program utama 

pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan swasembada beras lestari pemerintah 

telah mencanangkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Melalui 

program tersebut diproyeksikan produksi beras di Indonesia pada tahun 2008 hingga 

tahun 2020 menunjukkan peningkatan dari 34 juta menjadi 37,5 juta Ton. Namun 

demikian, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk jumlah konsumsi 



diprediksikan juga meningkat tajam dari 31,3 juta ton (2002) menjadi 36 juta ton 

pada tahun 2020. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan 

terutama jika terdapat masalah bencana alam banjir, kekeringan maupun konversi 

lahan yang mengakibatkan penurunan produksi padi. 

Produksi pangan memang mengalami peningkatan, antara lain ditunjukkan dengan 

peningkatan produksi padi pada kurun waktu 2004-2009 dari 54,1 ribu ton menjadi 63,8 juta 

ton tahun 2009 atau naik sebesar 5,83%. Pencapaian tersebut telah menjadikan Indonesia 

berswasembada beras (Kementerian Pertanian, 2010). Namun demikian tantangan 

peningkatan produksi pangan (khususnya padi) ke depan nampaknya masih mengalami 

kesulitan, karena berbagai faktor, diantaranya : 1). Penurunan luas baku lahan sawah, 2) 

Penurunan kesuburan lahan, 3). Penurunan kualitas dan luas layanan sistem irigasi, 4). 

Lambannya adopsi teknologi petani, 5). Pe-ningkatan jumlah petani gurem, dan 7). Masih 

tingginya kehilangan hasil (Simatupang dan Maulana, 2006; Badan Litbang Pertanian, 2005; 

Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Selain hal tersebut, adanya pengaruh perubahan iklim 

global antara lain berdampak pada menyebarnya serangan OPT, bergesernya pe-riode waktu 

musim kering dan basah, kerusa-kan lahan dan tanaman juga berpengaruh pada produksi 

pangan (Kementerian Pertanian, 2010) 

Beras sebagai komoditi pangan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan 

rakyat khususnya di tanah Papua disamping sumber  pangan lokal lainnya. 

Konstribusi kebutuhan pangan di Papua dari beras mencapai 98.514 ton dimana 

80.177 ton berasal dari Merauke. (81.39%) (BPS Propinsi Papua, 2011). Jumlah 

penduduk yang mencapai 2.097.482 jiwa dengan asumsi kebutuhan konsumsi beras 

rata-rata per tahun 104,9 kg per tahun, maka kebutuhan beras di Papua mencapai 

220.026 ton per  tahun. Dengan asumsi rendemen beras 62%, maka jumlah produksi 

beras Propinsi Papua mencapai 61.078,68 ton, maka dapat dipastikan hampir 72% 

beras mendatangkan dari Propinsi Lainnya. Padahal Kabupaten Merauke sebagai 

daerah Lumbung Pangan khususnya beras sangat potensiil untuk dikembangkan 

sebagai wilayah supplier beras  untuk kawasan Papua. Oleh sebab itu, tidak dapat 

dipungkiri bahwa program MIFEE (Merauke Integrated Food, Energy, and Estate) 

menjadi program unggulan untuk segera diimplementasikan guna mempercepat 

swasembada pangan khususnya beras di tanah Papua.  Penelitian ini bertujuan untuk 

merekayasa sistem dinamik dalam mengambangkan potensi wilayah di kabupaten 

Merauke sebagai sentra utama penghasil beras guna mendukung swasembada pangan 

di Papua. 



Mengingat komoditi beras sangat strategis untuk pemenuhan pangan rakyat 

khususnya di tanah Papua, selain sumber pangan lainnya misalkan sagu, umbili, ubi 

jalar, dan singkong. Yang menjadi pertanyaan untuk masa depan yakni mampukah 

wilayah Papua memenuhi kebutuhan pangan beras secara swasembada.Untuk itulah 

dalam penelitian ini difokuskan untuk merekayasa sistem dinamik pengembangan 

agroindustri beras guna mendukung swasembada pangan di tanah Papua. 

 

Metodologi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian ini purposive sampling artinya dilakukan sengaja 

mengingat potensi alam untuk perluasan/pencetakan sawah baru sangat melimpah  

sehingga diharapkan mampu tercapainya swasembada pangan di tanah Papua. 

Metodologi yang digunakan yakni dengan pemodelan sistem dinamik dengan 

pendekatan sistem. Menurut Manetsch dan Park (1997) bahwa tahapan pendekatan 

sistem seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 3.1 Pendekatan sistem 

Dalam perancangan model sistem dinamik menggunakan bantuan software 

Powersim Contructor Version 2.51. Validasi pada pemodelan ini dilakukan dengan 

membandingkan tingkah laku model dengan sistem nyatayaitu dengan uji MAPE 

(Mean Absolute Percentage Error). MAPE (nilai tengah kesalahan persentaseabsolut) 

adalah salah satu ukuran relative yang menyangkut kesalahan persentase. Uji ini 

dapatdigunakan untuk mengetahui kesesuaian data hasil prakiraan dengan data 

aktual. 

 

     
 

 
 
       

  
      

 

Formulasi 

Masalah 
Analisis Kebutuhan Mulai 

Verifikasi dan 

Validasi 

Pemodelan Sistem Identifikasi 

Sistem 

Selesai Implementasi 



Keterangan: 

Xm= data hasil simulasi 

Xd= data actual 

N  = periode 

 

Kriteria ketepatan moden dengan uji MAPE (Lomauro dan Bakshi, 1985 dalam  

Utami, 2006): 

MAPE<5%  : Sangat Tepat 

5<MAPE<10% : Tepat 

MAPE>10%  : Tidak Tepat 

Kriteria ketepatan model dengan uji MAPE di atas (Hauke  et al., 2001) adalah bila 

nilai MAPE mendekati nol maka model tidak bias atau dapat dikatakan secara 

konsisten nilai simulasi tidak melebihi atau di bawah nilai data aktual. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Konstruksi Causal Loop 

 Dalam sub sistem agroindustri beras, beberapa variable yang membentuk 

causal loop Pada gambar terlihat macam-macam element antara lain; luas lahan dan harga 

dasar padi/gabah yang meningkat, maka akan meningkatan populasi tanaman padi, yang 

selanjutnya akan meningkatkan produktifitas padi/panen. Bila panen meningkat, maka akan 

terjadi peningkatan produksi beras , yang kemudian meningkatkan konsumsi beras. Sehingga 

membentuk lingkar sebab akibat yang positif. 

 Peningkatan harga pupuk dan obat dapat berpengaruh negatif terhadap produktifitas 

padi, oleh sebab itu lingkar sebab akibat ini merupakan lingakar sebab akibat yang negatif. 

 Peningkatan Sumber air dan bibit unggul maka akan meningkatkan produktifitas padi. 

Dengan  Perkembangan teknologi, maka akan dapat meningkatkan Produksi beras, yang 

selanjutnya akan meningkatkan konsumsi beras. 

 Peningkatan harga beras akan berpengaruh negatif terhadap konsumsi beras. 

Sedangkan produksi beras yang meningkat, maka akan meningkatkan peranan pemerintah, 

dengan lembaga penyanggah (bulog) yang bertujuan untuk memantau dan menstabilkan 

harga dan pasokan beras di pasar. 

 Peningkatan jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan laju konsumsi yang 

meningkat, maka akan meningkatkan konsumsi beras. Lingkar sebab akibat ini merupakan 

lingkar sebab akibat yang positif. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Causal  Loop diagram Agroindustri beras 
 
2. Konstruksi Black Box Diagram 

 Diagram input-ouput menggambarkan hubungan antara output yang akan 

dihasilkan dengan input berdasarkan tahapan analisis kebutuhan dan formulasi 

permasalahan. Diagram input-output tidak menjelaskan bagaimana proses yang akan 

dialami input menjadi output yang diinginkan sebagai berikut : 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Black Box Diagram Pengembangan Agroindustri Beras 

 

Dalam model sistem penyediaan kebutuhan beras di Kabupaten Merauke, input lingkungan 

adalah kebijakan pemerintah, sedangkan input terkendali meliputi :  penyaluran rutin oleh 

bulog, biaya penyimpanan persediaan, waktu operasi pasar, harga pengendalian, sedangkan 

input tak terkendali terdiri dari : jumlah penduduk, konsumsi per kapita, harga pasar beras, 

tingkat permintaan, tingkat penyediaan. Seringkali dalam proses yang terjadi, timbul output 

yang tidak diinginkan misalnya: fluktuasi harga pasar yang tinggi, tingkat persediaan yang 

berlebih. Output yang tidak diinginkan ini perlu dijadikan umpan balik melalui manajemen 

pengolahan untuk mengubah input dalam rangka mencapai output yang didingiinkan yang 

meliputi : produksi yang memadai, konsumsi terpenuhi, hadrga yang stabil, operasi pasar 

yang efektif, sehingga dalam konsumsi beras masyarakat Kabupaten Merauke, kebutuhannya 

dapat terpenuhi secara berkelanjutan atau berswasembada pangan. 

 

INPUT LINGKUNGAN 

Rencana Tata Ruang Wilayah  Propinsi Papua 

Output Yang diinginkan 

a. Produksi surplus 
b. Konsumsi terpenuhi 
c. Harga yang stabil 
d. Operasi pasar yang efektif 

Input Tak terkendali 

a. Jumlah penduduk 
b. Konsumsi perkapita 
c. Harga pasar beras 
d. Tingkat permintaan 
e. Tingkat penyediaan 

 

Sistem Agroindustri 
Beras di Kabupaten 

Merauke 

Input Terkendali 

a. Penyaluran rutin oleh 
bulog 

b. Biaya penyimpanan 
persediaan 

c. Waktu operasi pasar 
d. Harga pengendalian 

Output Yang Tak dikehendaki 

a. Fluktuasi harga pasar yang 
tinggi 

b. Gagal panen 

Manajemen 

Pengendalian 



3. Rekayasa Sistem Dinamik Agroindustri Beras 

a. Validasi Model 

 Berdasarkan hasil uji validitas kinerja output dari variable hasil panen, jumlah 

penduduk dan luas sawah. Ternyata tingkat deviasi antara hasil simulasi dan data 

aktual   dimana nilai MAPE<5% maka model tersebut dikategorikan sangat tepat 

sehingga model yang dibangun dapat digunakan menduga dinamika sistem 

agroindustri beras. Adapun data validasi sebagai berikut: 

   Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Model 

Variabel 
Hasil 

Simulasi 

Data 

Sebenarnya 
Deviasi Keterangan 

Hasil Panen 116.844,9 115289,4 1,3312263 
Tahun 

2011 
Jumlah Penduduk 202.375 203.092 0,3542928 

Luas sawah 40.175 40.175 0 

 

b. Model Dinamik Agroindustri Beras 

 Sistem agroindustri beras yang dibangun terdiri dari beberapa subsistem 

yakni: (a) subsistem penduduk, (b) subsistem konsumsi beras, (c) subsistem lahan, 

dan (d) subsistem produksi beras. Masing-masing subsistem berinteraksi membangun 

model agroindustri beras yang berbasis pada causal loop dan black box diagram di 

atas. Adapun output model agroindustri beras sebagai berikut: 

  

 

Gambar 3.3 Model Dinamik Pengembangan Agroindustri Beras 



Proyeksi Jumlah Penduduk 

Berdasarkan output model menunjukkan bahwa perkambangan jumlah penduduk 

Kabupaten Jember diprediksi pada tahun 2020 mencapai 235.262 jiwa dimana laju 

penambahan penduduk selama periode pengamatan tidak mengalami perubahan 

yakni 1,69% . Adapun output subsistem jumlah penduduk Kabupaten Merauke 

diproyeksikan sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Proyeksi Output Subsistem Jumlah pendudukan Kabupaten Merauke 

 

 

Dalam pembahasan ini dilakukan pendekatan uji skenario dinamika sistem yang 

nantinya menjadi acuan dalam penyusunan kebujakan pengembangan agroindustri 

beras yang mampu menopang kebutuhan beras di tanah Papua 

 

Skenario Mederat 

Proyeksi Penambahan Luas Sawah dan Hasil Panen Padi 

Luas sawah di Kabupaten Merauke pada tahun 2010 sebesar 42.308 hektar  yang 

ditanami hanya 28.406 hektar (67%) mampu diproduksi hasil panen padi sebanyak 

108.384 ton atau setara produktivitas 3,8 ton per hekar. Dilihat produktivitas panen 

padi tersebut, memang jauh relative rendah kalau dibandingkan dengan usahatani 

padi di Jawa mampu lebih >8 ton per hektar per musim panen. Rendahnya 

produktivitas panen padi tersebut banyak faktor yang mempengeruhinya antara lain: 

(a) kualitas tanah yang cenderung masam, (b) terbatasnya ketersediaan sarana irigasi 

teknis, sehingga cenderung sebagian besar menggantung curah hujan yang 



berdampak sistem tanam hanya 1 kali  per tahun, (c) rendahnya terapan teknologi 

budidaya, (d) masih terbatasnya pengetahuan dan skill petani dalam sistem usahatani 

intensif. Status produksi beras di Kabupaten Merauke dalam kondisi eksisting 

(moderat)  mampu surplus beras sebesar 76.813,63 ton pada tahun 2020. 

 

 
 

Gambar 3.4 Proyeksi Swasembada Beras Kabupaten Merauke (Skenario Moderat) 
 
 
Skenario Optimis 

Dalam scenario ini diproyeksikan adanya laju pencetakan sawah mencapai 16,8% per 

tahun, maka diproyeksikan produksi beras akan dicapai 145.138,26 ton pada tahun 

2020 dengan luas mencapai 210.372,34 hektar.. Kondisi ini diasumsikan faktor 

eksternal lainnya dalam periode pengamatan tidak mengalami perubahan yang 

ekstrim, maka diperkiran Kabupaten Merauke benar-benar mampu mensuplai 

kebutuhan beras tanah Papus pada tahun 2020 minimal bisa mencapai 90% 

kebutuhan beras di tanah Papua. Hal ini sangat memungkinkan bahkan bisa 

dipercepat ditingkatkan laju pencetakan sawah sesuai dengan arahan pengembangan 

MIFEE.  Mengikuti arahan MIFEE, maka luas investasi Pola Ruang telah 

disesuaikan luas Arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua untuk Tahap Pertama 

seluas 228.022 ha pada KSPP I-IV, diluar kawasan pengembangan petani yang 

eksisting saat ini seluas 40.175 ha (meningkat dari 38.042  ha +  2.133 ha pembukaan 



lahan APBN dan APBD mendukung tanaman pangan tahun 2011Adapun proyek 

produksi agroindustri berasi kabupaten Merauke sebagai berikut 

 

 

Gambar 3.5 Proyeksi Swasembada Beras Kabupaten Merauke (Skenario Optimis) 
 

Skenario  Pesimis 

Sementara dalam skenario terakhir ini, dimana persentase dengan dimana penambahan 

lahan 11,21% dan persentase tanam hanya 67,4% maka diprediksikan luas sawah 

pada tahun 2020 mencapai 122.465,58 hektar dengan surplus beras 94.953,35 ton.  

Dalam kondisi kabupaten Merauke masih dalam status swasembada, sehingga posisi 

strategis dan potensi alam yang sangat besar maka sangat memungkinkan  untuk 

dilakukan pengusahaan corporate farming secara besar-besaran. Adapun proyeksi 

swasembada beras Kabupaten Merauke sebagai berikut: 

 



 

 

Gambar 3.6 Proyeksi Swasembada Beras Kabupaten Merauke (Skenario Pesimis) 

 

Arah Kebijakan yang Perlu Dikembangkan 

a. perlu dilakukan keterpaduan dan kesamaan pemahaman seluruh stakeholder 

dalam mengimplementasikan program MIFFE. 

b. perlu dilakukan sinkronisasi program kegiatan lintas intansi horizontal dan 

vertikal. utamanya dalam pengurusan perijian dan AMDAL 

c. dibutuhkan kontinuitas dan kesinambungan program pembangunan pertanian 

dan perikanan sehingga arah dan target yang diinginkan tercapai 

d. penguiatan dalam kelembangaan dalam bentuk corporate farming dalam 

memberdayakan sumberdaya  yang dimiliki. 

e. harus dimulai dari sekarang dengan contoh riil kegiatan usaha MIFFE yang 

berbasis masyarakat lokal, hal ini bertujuan  untuk masyarakat bahwa program 

MIFEE benar-benar membawa untuk peningkatan  kesejahteraan masyarakat 

lokal khususnya.  

f. diperlukaan penguatan sosial (rekayasa sosial) secara sistematik guna 

menyongsong pembangunan MIFEE berbasis masyarakat lokal 

 

 

 



 

Kesimpulan  

1. Kabupaten Merauke saat ini mampu swasembada beras diproyeksikan dalam 

tahun 2020 mampu mensuplai kebutuhan  beras >90% untuk masyarakat Papua  

2. Proyeksi pengembangan Kabupaten Merauke sangat potensial sebagai pensuplai 

beras melalui percepatan pencetakan sawah baru sesuai target 282.022 pada 

tahap I dalam program MIFEE. 

3. Diperlukan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sistemik, berkesinambungan 

dalam pengembangan agroindustri beras yang berbasis masyarakat lokal 
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