
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar

daerah, antar kota, antar kota dan desa, antar sektor, serta pembukaan dan

percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, daerah
""

minus, daerah kritis, daerah perbatasail dan daerah terbelakang lainnya, yang

disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan sehingga terwujud

pola pembangunan yang merupakan perwujudan wawasan nusantara (GBHN,

1999).

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di

daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun

antar pembangunan sektoral dan perencanaan pembangunan oleh daerah yang

efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan merata di

seluruh Indonesia. Pemahaman ini menurut Zen (1999) disebut dengan

memberdayakan masyarakat, dimana pengembangan daerah atau wilayah tidak lain

dari usaha daerah dalam mengawinkan secara harmonis sumber daya alam,

manusianya, dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan.

Menurut Gumbira-Sa'id (2000), bahwa program pemberdayaan ekonomi rakyat

harus mampu menggerakkan dinamika ekonomi rakyat yang berbasis dl pedesaan

dan atau masyarakat lapisan bawah di daerah pinggiran perkotaan. Program

tersebut harus terencana dengan balk, serta jelas sasaran dan targetnya, sehingga

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama lapisan masyarakat

bawah.
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Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat ada beberapa kebijakan

pembangunan yang ditempuh pemerintah, antara lain berupa pembagian wilayah

pembangunan, rencana tata ruang, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

(KAPET) yang mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) NO.24

Tahun 1992, kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan

program pengembangannya yaitu program Kawasan Sentra Produksi (KSP) dan

program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Khusus untuk program PEL saat

sekarang masih dalam penggodokan (Sanim, 2000).

Salah satu pembangunan daerah yang didasarkan pada wilayah

pembangunan adalah melakukan pembagian wilayah dengan pendekatan sumber

daya alam potensial di wilayah yang handal. Wilayah handal dimaksud merupakan
I

wilayah yang sudah berkembang dan belum berkembang. Untuk kawasan yang

sudah berkembang diarahkan untuk lebih dikembangkan lagl. Kawasan andalan

yang prospektif untuk berkembang mempunyai peluang dikembangkan karena

terdapat sumber daya alam, akses menjadi pusat pertumbuhan, dekat dengan

pusat-pusat pemukiman, dan dimungkinkan bagi pengadaan prasarana pendukung.

Pembangunan melalui pengembangan wilayah handal/potensial menjadi

sangat penting. Pengembangan wilayah yang menghasilkan produk unggulan

prioritas yang kompetitif pada setiap daerah diharapkan dapat menjadi pusat

pertumbuhan dan memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi di

wilayah sekitarnya, sehingga pemerataan pembangunan menjadi lebih cepat.

Menyebarnya pusat pertumbuhan secara agregat diharapkan dapat meningkatkan

hasil usaha masyarakat, menghasilkan devisa bagi daerah, membuka lapangan

kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.
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Pembangunan wilayah handal/potensial dengan mengembangkan komoditas

unggulan agribisnis merupakan strategi kebijakan pembangunan untuk menciptakan

pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan acuan kepada daerah dalam

menjawab tantangan dan permasalahan pemerataan pembangunan.

Pengembangan komoditas unggulan agribisnis sangat penting mengingat

perannya dalam pembangunan ekonomi secara nasional (Gumbira-Sa'id, 2000)

adalah: (a) sebagai penyedia pangan untuk memantapkan ketahanan pangan

nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor, (b) peran sebagai pemasok

devisa negara atau daerah, (c) peran sebagai pemas~k tenaga kerja.

Sektor pertanian, yang sebagian besar merupakan sektor agribisnis mencakup

tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan

hendaknya dijadikan sektor handal yang mampu menciptakan stabilitas dan

keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah agar slap menghadapi arus globalisasi

perdagangan.

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan pendekatan pengembangan

wilayah potensial telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, dengan

merujuk pada kebijakan dan konsep tersebut diatas. Kabupaten Kapuas Hulu

dalam perencanaan pengembangan wilayah telah membagi wilayah pembangunan

berdasarkan potensi yang dimiliki dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima

Tahun Daerah (Repelitada) Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1) Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangannya Ibukota Kabupaten

Kapuas Hulu, Putussibau. Diprioritaskan pada pengembangan perkotaan, sentral

pemerintahan dan perdagangan.
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2) Wilayah Pembangunan II atau jalur sungai dengan pusat pengembangannya di

Semitau. Diprioritaskan pada pengembangan perikanan, perdagangan dan

transmigrasi.

3) Wilayah Pembangunan III atau wilayah selatan, pusat pengembangannya di

Nanga Tepuai. Potensial dalam pengembangan pertambangan dan pariwisata.

4) Wilayah Pembangunan IV atau Lintas Utara (perbatasan) dengan pusat

pengembangannya di Badau. Wilayah ini potensial dikembangkan sektor

agribisnis yaitu tanaman pangan hortikultura, perkebunan, perikanan,

peternakan dan kehutanan serta potensial bidang perdagangan.

Khusus untuk wilayah perbatasan sangat potensial dikembangkan komoditas

agribisnis disamping potensial wilayah perdagangan karena berbatasan langsung

dengan negara tetangga Serawak Malaysia Timur. Potensi agribisnis yang dimiliki

dapat dilihat pada Tabel1. berikut ini :

Tabel1. Profil Potensi Komoditas Agribisnis Wilayah Perbatasan

No Sub sektor Aaribisnis Jenis Potensi Komoditas Agribisnis I
1. Tanaman pangan dan hortikultura Padi, jagung, ubi kayu, ubi jaiar, kacang hijau, i

kacang tanah, sayur-sayuran, buah-buahan dan I
lain-lain.

2. Perkebunan Karet, kelapa dalam, lada, kakao, kopi, aneka
tanaman.

3. Peternakan Sapi, kambing, babi, ayam buras, ayam
pedaging, bebek, angsa, dan lain-lain.

4. 'Perikanan Ikan air tawar (keramba), ikan olahan/asin, ikan
hias, ikan danau, pagong alam, kolam ikan dan
lain-lain.

Sumber . Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu,2000.

Potensi agribisnis di wilayah perbatasan belum dikelola dan dimanfaatkan

seeara optimal. Hasil yang diperoleh masih relatif keeil dan belum mampu

memberdayakan ekonomi masyarakat. Komoditas yang ada belum dikembangkan

menjadi komoditas unggulan. Akibatnya, peluang perdagangan Iintas batas belum

memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat dan daerah. Salah satu alternatif
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dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan adalah melakukan

pengembangan wilayah handal melalui pengembangan komoditas unggulan

agribisnis dengan harapan wilayah perbatasan dapat dikembangkan menjadi pusat

pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Dari latar belakang masalah tersebut dipandang perlu melakukan penelitian

guna mengidentifikasi sektor ekonomi basis dan utama wilayah perbatasan,

mengetahui komoditas unggulan agribisnis yang dimiliki wilayah perbatasan,

mengetahui faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan dan strategi

pengembangannya dalam menunjang pengembangan wilayah perbatasan.

B. Identifikasi Masalah

1) Pada tingkat nasional terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah, antar

sektor dan antar golongan, seperti yanll diunllkap Gumbira-Sa'id (2000), bahwa

kebijakan pembangunan ekonomi tidak merata dan sebagian besar terpusat di

Jakarta, sehingga perkembangan kota-kota propinsi lainnya untuk menopang

berkembangnya ekonomi daerah yang umumnya mengandalkan sektor

agribisnis menjadi sangat lamban. Kesenjangan pembangunan ini dihadapi pula

oleh. wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu yang disebabkan antara lain;

belum digalinya sumber daya alam, lemahnya sumber daya manusia, dan

kurangnya sarana prasarana penunjang.

2) Wilayah Perbatasan menghadapi pertumbuhan yang lamban/ketertinggalan dan

tidak mampu menopang wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Hal ini

disebabkan karena; kurangnya sarana-prasarana pendukung usaha seperti

pasar, kurangnya sarana transportasi, belum rampungnya infrastruktur jalan,

serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
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3) Potensi komoditas agribisnis belum dikembangkan menjadi komoditas unggulan.

Usaha yang dilakukan sekarang sebatas usaha perorangan dan belum dikelola

secara besar melalui industri.

4) Rencana Pengembangan Wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah belum

berjalan mengingat permodalan atau dana pembangunan keci!. Diharapkan

melalui rencana pengembangan komoditas unggulan dan implementasinya

dapat membuka peluang memperoleh devisa.

5) Kurangnya promosi peluang investasi pada bidang agribisnis yang didukung oleh

data-data potensi daerah. Sehingga potensi yang ada tidak seca"ra luas dikelahui

dunia bisnis atau investor, terutama untuk investasi skala usaha keelI menengah.

6) Kurangnya penelitian dan pengembangan bidang agribisnis guna mengetahui

komoditas unggulan untuk menghasilkan komoditas bisnis yang bernilai

ekonomis tinggi.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1) Apa sektor ekonomi basis dan utama yang dimiliki wilayah perbatasan.

2) Apa sektor pertanian basis dan utama yang dimiliki wilayah perbatasan.

3) Apa komoditas unggulan agribisnis yang dimiliki wilayah perbatasan.

4) Faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan pengembangan komoditas

unggulan agribisnis di wilayah perbatasan.

5) Bagaimana strategi pengembangan komoditas unggulan agribisnis wilayah

perbatasan yang paling cocok dan efektif dilaksanakan.
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1) Mengetahui sektor ekonomi basis dan utama wilayah perbatasan.

2) Mengetahui sektor pertanian basis dan utama wilayah perbatasan.

3) Mengetahui komoditas unggulan agribisnis wilayah perbatasan.

4) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan

komoditas unggulan agribisnis di wilayah perbatasan.

.. 5) Merekomendasi strategi yang tepat dilaksanakan dalam pengembangan

komoditas unggulan agribisnis di wilayah perbatasan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah: .

1) Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kapuas Hulu

dalam melaksanakan pengembangan komoditas unggulan agribisnis di wilayah

perbatasan untuk menunjang pengembangan wilayah dan pemberdayaan

masyarakat.

2) Sebagai referensi bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

pengembangan komoditas unggulan agribisnis dalam menunjang

pe.ngembangan wilayah.

F. Batasan Penelitian

Kajian penelitian ini dibatasi pada penentuan sektor ekonomi basis dan utama

serta sektor pertanian basis dan utama wilayah perbatasan yang dikaji melalui

aspek pendapatan dan kesempatan kerja. Dari sektor basis dan utama terpilih

kemudian ditentukan komoditas unggulan agribisnis. Selanjutnya mengidentifikasi

faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengembangannya .serta

merekomendasi strategi yang tepat dalam pengembangan komoditas unggulan
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tersebut. Untuk mengimplementasikan strategi memerlukan rencana pelaksanaan

yang matang yang disusun dalam format rencana kerja.

Pelaksanaan strategi pengembangan komoditas unggulan agribisnis

diharapkan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah, masyarakat dan

dunia usaha untuk menunjang pengembangan wilayah, mendukung pembangunan

pada sektor lain dan terciptanya pemberdayaan masyarakat.
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