
BAB II

PERKEMBANGAN IMPOR BERAS

INDONESIA

2.1. Keadaan Alam dan Sosial

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayahnya menurut

data dan Badan Pusat Statistik tahun 2002 mencapai 1.890.754 km2, dimana

wilavah tersebut membentang dari Sabang sampai Merouke. Wilayah Indonesia

yang demikian luas diuntungkan lagi karena terletak di sekitar garis khatulistiwa.

dimana daerah di sekitar khatulistiwa ini terkena! subur dan cocok untuk lahan

pertanian. Jadi tidak he-ran bila sebagian besar penduduk Indonesia mata pencarian

utmanya adalah sebagai petani.

Jumlah penduduk Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik 2002

adalah 212.003.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1990-2000

mencapai 1.49 %, angka ini terbilang cukup besar Indonesia tennasuk lima besar

negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Tingkat kematian bayi per 1000

kelahiran adalah 66 jiwa (data tahun 1998) dengan malnutrisi anak (kurangnya

berat badani 34 %(periode 1992-1997) dan tingkat buta huruf (usia 15 tahun) pna

10 %. wanita 22 %. data mi diperoieh dan Badan Pusat Statistik tahun 1996

Berikut ini pada tabel 2.1, dapat dilihat data tentang persentase penduduk

vaniz buta huruf menurut golongan usia :



Tabel 2.1

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas

Vang Buta Huruf
Menurut Golongan Lmur

Tahun 2002
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Sumber: BPS, Statistik Indonesia. 2002
kct . Tidak termasuk NAD. Maluku. Maluku Ulaia dan Papua

Dan data diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia mengalami

peningkatan setiap tahunnya, ha! ini terlihat dan semakin berkurangnya jumlah

penduduk yang buta huruf dan tahun ke tahun. karena semakin muda usia

penduduk semakm sedikit jumlah penduduk yang buta huruf.

2.2 Produksi Padi dan Tanaman Pangan Indonesia

Pembudidayaan padi di Indonesia telah ditempuh dengan berbagai cara.

diantaranya dengan tidak saja menanam padi di sawah. tapi juga ladang. Hal ini

dilakukan untuk meningkatkan produksi padi Indonesia yang tidak pernah bisa

menutupi kebutuhan konsumsi daiam negeri.

Pembudidayaan padi ladang terkadang dilakukan dengan membuka lahan

baru. yaitu menjadikan hutan sebagai lahan pertanian. cara ini otomatis dilakukan

dengan menebang hutan. Apabila kurang atau tidak hati-hati tentu saja cara ini
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akan menimbulkan danipak yang tidak baik terhadap keseimbangan alam. dan

bukan tidak mungkin malah dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan tanah

longsor.

Sedangkan pembudidayaan padi sawah dilakukan dengan beberapa

metode, seperti sawah tadah hujan, sawah pasang sunit dan sawah dengan melalui

pengairan dan irigasi yang lebih modem. Sawah tadah hujan adalah sawah yang

pengairannva hanya mengandalkan air hujan semata. cara ini kurang efisieu

karena dengan sistem ini panen hanya dapat dilakukan dua kali setahun. Sawah

pasang sunit adalah sawah yang pengairannva dengan memakai air laut, disaat

pasang maka sawah akan terairi sedang bila air laut kembali sunit maka otomatis

tidak ada pengairan. Tetapi sekarang pada umumnya petani telah memakai sistem

pengairan dengan irigasi yang baik, sehingga hasilnyapun cukup baik. Sawah

dengan irigasi modem dapat panen tiga sampai empat kali setahun

Luas daerah panen padi sawah adalah 10.477.089 Ha dengan hasil panen

padi atau produksi padi 48.794.236 ton. Sedangkan luas daerah panen padi ladang

adalah 1.058.583 Ha. dan dapat memproduksi padi sejumlah 2.584.867 Ton (data

tahun 2002). Bila produksi padi sawah dan ladang dijumlahkan kemudian diambii

rata-ratanya maka angkanva adalah 44.56 Kwintal/Ha.

Selain padi di Indoensia juga dibudidayakan tanaman pangan lainnya

seperti jammg. ubi jalar, ubi kayu. kacang tanah dan kacang kedelei. Dan produksi

untuk masing-masing tanaman tersebut cukup besar. untuk jagung mencapai

angka 9.527.106 ton, ubi kayu 16.750.458 ton. ubi jalar 1.764.531 ton. kacang

tanah 722.116 ton sedangkan kacang kedelei 652.755 ton (data tahun 2002).



Dengan melihat data diatas maka hasil padi dan tanaman pangan di

Indonesia dapat dikatakan cukup besar. tapi jumlah itu masih beium mencukupi

untuk konsumsi masyarakat Indonesia yang jumlahnva sangat besar dan angka

pertumbuhannya juga lumayan tinggi. Oleh karena itu Indonesia masih terus

mengimpor beras dan luar negeri.

Faktor lain yang menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras adalah

karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa menjadikan beras sebagai makanan

pokok sehari-hari. jadi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia mereka akan

merasa beium puas bila belum memakan nasi.

2.3. Perekonomian Indonesia

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 semakin baik

debanding tahun 2001. Berdasarkan perhitungan PDB atas dasar harga konstan

1993. laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2002 adalah sebesar 3.66 persen

dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalali 3.90 persen.

Nilai PDB atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2001 adalah 411.7 triliun

rupiah dan tanpa migas adalali 379.0 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2002

meningkat menjadi 426.7 triliun rupiah. sementara tanpa migas menjadi 393.7

triliun rupiah,

keseiuruhan sektor ekonomi yang ada pada PDB, pada tahun 2002

mencatat pertumbuhan yang positif. Bila diurutkan pertumbuhan ekonomi

menurut sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi sampai yang terendah.

maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi


