
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu usaha 

yang terorganisasi dan terkoordinasi untuk menciptakan secara legal 

lebih banyak pilihan bagi anggota masyarakat dalam memenuhi 

aspirasinya yang paling mendasar, yaitu peningkatan kesejahteraan. 

Menurut Todaro (1983), pembangunan harus dipahami sebagai suatu 

proses berdimensi ganda yang melibatkan perubahan-perubahan besar 

dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan, percepatan 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan 

pemberantasan kemiskinan. Dengan demikian untuk memahami arti 

sebenarnya dari pembangunan, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) 

komponen dasar atau tata nilai inti. Tata nilai inti tersebut adalah 

kebutuhan hidup, harga diri, dan kebebasan, yang merupakan kebutuhan 

manusia yang paling mendasar pada semua masyarakat. Oleh sebab itu 

pembangunan pada semua masyarakat harus mempunyai beberapa 

sasaran, antara lain yaitu : 

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang 

kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perumahan. 

2. Meningkatkan taraf hidup selain meningkatkan pendapatan, seperti 

memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan 

menjaga perhatian yang besar terhadap nilai-nilai budaya dan 



kemanusiaan, sehingga secara keseluruhan akan memperbaiki bukan 

hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya 

diri baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. 

3. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap 

orang dan setiap bangsa dengan membebaskan masyarakat dari 

perbudakan dan ketergantungan. 

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari 

Pembangunan Nasional yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan 

menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah, perkotaan, dan daerah- 

daerah pedesaan melalui pengembangan potensi-potensi daerah 

seoptimal mungkin. Hal ini terkait juga dengan hasil Sidang lstimewa 

MPR pada bulan November 1998, dimana pada Sidang lstimewa tersebut 

dikeluarkan sebuah Ketetapan MPR No.XVIMPRI1998 tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian dan 

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai pengejawantahannya 

Pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) dan UU No.25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan demikian 

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah khususnya 

Pemerintah Daerah Kabupaten akan semakin besar dalam 



merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan 

daerah. 

Keberhasilan Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

pembangunan di daerah akan sangat berhubungan dengan strategi 

pernbangunan ekonomi yang akan dikembangkan. Strategi 

pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya harus didasarkan 

kepada kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kemampuan 

pemerintah daerah dalam menentukan sektor-sektor kunci yang 

mempunyai keterkaitan kuat dengan aspek-aspek pembangunan yang 

lain. Pengembangan sektor kunci yang mempunyai keterkaitan kuat 

dengan sektor yang lain tersebut hendaknya bukan diarahkan pada 

peningkatan produktivitas dan tujuan pembangunan yang bersifat jangka 

pendek, tetapi diharapkan untuk kepentingan jangka panjang , serta 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal. 

Keterpurukan perekonomian Indonesia sejak pertengahan 1997 

telah mengungkapkan berbagai kesalahan strategi dan kebijakan ekonomi 

yang diterapkan selama ini baik pusat maupun di daerah. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa hanya sektor pertanian yang rnasih 

menunjukkan pertumbuhan positif. Menurut Biro Pusat Statistik (1998), 

laju pertumbuhan sektor pertanian 0,26 persen, sementara sektor-sektor 

lain seperti industri, perdagangan, dan jasa memperlihatkan pertumbuhan 

negatif masing-masing sebesar -12%, -21,4%, dan -57%. Hal ini dapat 

menjadikan indikator bahwa sektor pertanian dijadikan kunci baik dalam 



pemulihan ekonomi maupun sebagai sektor kunci yang harus 

diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi baik di daerah rnaupun 

nasional. Adapun struktur dan laju pertumbuhan PDB menurut sektor 

Tahun 1998, dapat dilihat seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Struktur dan Laju Pertumbuhan PDB Menurut Sektor di Indonesia 
Tahun 1998 

- 
No. - 
- 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

Sumbel 

Sektor 

Pertambangan 
lndustri 
Listrik, gas, dan air minum 
Bangunan 
Perdagangan, hotel, dan 
restoran 
Pengangkutan dan Jasa 
komunikasi. 
Keuangan, Persewaan, 
dan Jasa Perusahaan 
Jasa-jasa 
PDB 

Struktur PDB 
- - -  1 1997 1 1998 

Pertanian 

Pertumbuhan 

16,07 1 18,04 

PDB Tanpa Migas 

Pembangunan sektor pertanian sebagai suatu strategi 

91,40 1 89,41 

pembangunan ekonomi, hendaknya tidak terpusat hanya pada upaya 

: Biro Pusat Statistik , 1999. 

peningkatan produksi sektor pertanian, namun dibutuhkan pemikiran 

yang lebih konseptual dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan 

nilai tambah komoditi pertanian dan memberikan gambaran mengenai 

keterkaitan yang harus dilakukan dengan sektor-sektor yang lain. Oleh 

karena itu, sektor pertanian harus dipandang sebagai suatu sistern yang 

menyeluruh dan terpadu dengan menggunakan pendekatan Agribisnis. 



Menurut Wiryokusumo (1998), agribisnis merupakan satu sistern bisnis 

menambah nilai komoditi pertanian secara bertahap, terdiri dari kegiatan 

produksi primer yang menghasilkan komoditi pertanian seperti keadaanya 

dialam; produksi sekunder yang mengolah produk primer menjadi produk 

olahan bernilai tambah, yang bentuk dan mutunya disesuaikan dengan 

permintaan pasar; dan kegiatan produksi tersier yang mengupayakan 

penyediaan komoditi agribisnis pada waktu, tempat, dan bentuk penyajian 

yang diminta oleh konsurnennya, sehingga bertarnbah lagi nilai komoditi 

tersebut. 

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu Kabupaten 

di Propinsi Lampung dengan luas wilayah 9.189,50 Km2, rnemiliki potensi 

sumber daya alam seperti keadaan geologi, fisiografi, bentang alarn, 

tanah, dan iklim serta sumber daya rnanusia yang secara urnum potensial 

untuk pengembangan agribisnis. Sektor pertanian masih mernegang 

peranan penting bagi pembangunan daerah bahkan terdapat sejumlah 

kornoditas pertanian Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi 

primadona ekspor nasional, dan pada tahun 1998 memberikan kontribusi 

sebesar 55,36% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Kantor 

Statistik Kabupaten Larnpung Tengah, 1999). 

Komoditi ekspor Kabupaten Lampung Tengah salah 

satunya adalah lada, selain nenas kaleng, gula tetes, bungkil kelapa, 

coklat, chip, jagung, kopi, karet, arang batok kelapa, tepung tapioka, citrid 

acid, udang, kelapa sawit (CPO), pisang segar, dan kertas sembahyang. 



Komoditi lada selain merupakan komoditi terbesar dalan nilai ekspor 

dalam struktur ekspor Kabupaten Lampung Tengah, tapi juga 

rnerupakan komoditi yang membawa nama harum daerah dengan total 

nilai ekspor hampir mencapai 34.809.221US$ dan volume ekspor 7.970 

ton pada tahun 1998, dan luas perkebunan lada yang ada mencapai 

sebesar 9.754,00 hektar (Ha) atau 23% dari perkebunan lada yang 

terdapat di Propinsi Lampung yaitu sebesar 42.328 Ha pada tahun 1998. 

Menurut lndrawanto (1999), pasar komoditas lada memang beror~entasi 

ekspor, pasar lokal hanya menyerap 10% dari total produksi lada. 

Sebagian besar ekspor lada Lampung berupa lada hitam dengan pangsa 

pasar rata-rata 79,93%., dan barometer naik-turunnya angka ekspor lada 

Indonesia ada di daerah Lampung dan Bangka. 

Agribisnis komoditi lada yang dikembangkan di Kabupaten 

Lampung Tengah melalui perkebunan rakyat, rnasih sering menghadapi 

kendala seperti terjadi fluktuasi bahkan adanya kecenderungan rnenurun 

dalarn produksi dan luas areal perkebunannya. Hal ini dapat terlihat dari 

realisasi produksi dan luas areal perkebunan selama kurun waktu 1992- 

1998. Berikut ini disajikan perkembangan luas areal dan produksi 

budidaya tanaman lada di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun 

waktu 1992-1998 seperti terlihat pada Tabel 2. 












