
L PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

Perubahan lingkungan yang terjadi dewasa ini menimbulkan perubahan 

paragdima-paragdima yang dianut suatu pemerintah dalam merumuskan dan 

merencanakan pembangunan ekonomi, politik dan pejalanan dernokrasi suatu 

negara. Begitu juga dengan Pernerintah Indonesia sejak tejadinya pergantian 

kekuasaan dari pemerintahan orde baru dengan pernerintahan orde reformasi dalam 

pernbangunan ekonomi, khususnya dalam bidang pertanian dengan sektor-sektor 

terkaii yang lebih dikenal dengan sektor agribisnis, dimana paragdimanya tidak lagi 

pada peningkatan produksi tetapi berorientasi pada pasar dengan pendekatan 

sistem agribisnis terpadu yang berkelanjutan dan komprehensif (Adjid, 1998). 

Sistern pertanian yang modem yang dituju merupakan kegiatan usaha 

pertanian yang dilaksanakan atas dasar keterpaduan dalam sistem agribisnis yang 

dicirikan berorientasi pasar, memanfaatkan surnber daya alam secara optimal, 

dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas, 

menerapkan IPTEK tepat guna, berwawasan lingkungan serta berkembangnya 

kelembagaan agribisnis yang kuat dan mantap. Hal-ha1 ini sejalan dengan visi 

nasional pernbangunan pertanian memasuki abad 21, yaitu pertanian modem, 

tangguh dan efisien serta dengan fokus tujuannya pada upaya : (a). pemantapan 

ketahanan pangan nasional, (b). pengembangan ekonomi keluarga petani-nelayan, 

dan (c). peningkatan ekspor. Menurut Arifin (2000) bahwa pernbangunan 

perekonomian yang berbasiskan sektor agribisnis ini rnasih dipinggirkan oleh pasar 

dan poliik di era pernerintahan sekarang ini. Padahal sektor agribisnis merupakan 

pemasok utarna pendapatan dan lapangan kerja untuk rnayoritas penduduknya di 

http://www.mb.ipb.ac.id



hampir semua negara berkembang. Berdasarkan data Wodd Bank &&I Daryanto 

(2001) dikatakan bahwa 95 % penyediaan lapangan keja dinegara berkembang di 

sumbang oleh sektor pertanian dan untuk Asia pembentukan GDP berkisar antara 

11 - 41 %, sedangkan di Afrika sektor pertanian (agribisnis) menyumbang 37 - 93 % 

pangsa tenaga keja dan sumbangan ke GDP rata-rata sebesar 57 YO. Berpaling 

kepada sejarah perkembangan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang 

dan Uni Eropa, pada mulanya pembangunan ekonomi mereka berdasarkan basis 

pada sektor pertanian lebih dulu dikembangkan dan dikuatkan, setelah tumbuh dan 

berkembang dengan kuat baru beralih ke industri bukan dengan pemerintah 

lndonesia yang langsung dengan lompatan kataknya ingin ke industri dengan 

menggunakan teknologi tinggi (high-tech). Pada ha1 bangsa lndonesia sebagian 

besar bekeja d i  sektor pertanianlagribisnis dan sektor lain dengan basis sumber 

daya alam yang NIe~pakan basis ekonomi rakyat yang berada di pedesaan serta 

sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah baik kualitas maupun 

produktivitasnya. 

Sektor agribisnis yang sering disebut pertanian secara umum ini memegang 

peranan dan potensi yang sangat besar sebagai sektor penggerak utama dalam 

pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Ini tercermin dari peranannya 

yang sangat besar sebagai katup pengaman pengangguran, pangsa penyerap 

tenaga keja di daerah, pangsa kesempatan keja dan berusaha, sumber 

pendapatan daerah dan pangsa kontribusinya terhadap pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). 

lndonesia sebagai negara agraris dimana sektor pertanian memegang 

peranan penting dalam perekonomian masyarakat. menunjukan bahwa sektor 

pertanian memiliki potensi besar sebagai pendukung utama pembangunan daerah 
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(basis pembangunan). ha1 ini merupakan keunggulan pengembangan sektor 

pertanian menurut Hartoyo dan Ratnawati (1999), karena : 

1. Masih tetap sebagai penyerap tenaga kerja dan membantu mengatasi 

masalah pengangguran. 

2. Menjadi penopang utama perekonomian desa, dimana sebagian besar 

penduduk berada. 

3. Penghasil makanan pokok penduduk sehingga mampu menjamin 

penyediaan pangan. 

4. Dapat membantu menjaga keseimbangan neraca pembayaran dalam ha1 

mendorong ekspor dan mengurangi impor produk pertanian. 

5. Harga produk pertanian memiliki bobot yang besar dalam indeks harga 

konsumen sehingga dinamikanya amat berpengaruh terhadap laju inflasi. 

6. Mampu meningkatkan kinerja sektor industri, akselerasinya. 

Oleh sebab itu sebagai basis ekonomi pengembangan daerah maka 

perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sektor pertanian dalam sistem 

agribisnis harus direncanakan betul-betul secara terpadu dari hulu sampai ke hilir 

dengan mengawinkan pengembangan pembangunan wilayah berdasarkan potensi 

yang dimilikinya. Hal ini juga sepaham dengan Zen (1999) yang menyatakan bahwa 

pengembangan wilayahldaerah tidak lain dari usaha daerah itu dalam memadukan 

secara harmonis sumber daya alam, manusianya, dan teknologi dengan 

memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri dalam rangka 

memberdayakan masyarakat setempat. 

Kerangka perencanaan pengembangan daerah melalui suatu sistem 

agribisnis terpadu yang berbasis kepada komoditi unggulan menjadi kunci dalam 

menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya 
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sehingga daerah yang berbasis pertanian pengembangan agribisnis rnenempati 

posisi strategis dalam pembangunan daerah. 

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 

1999, tentang otonomi daerah dan pernbagian perimbangan keuangan antara pusat 

dan daerah, ini memberikan peluang untuk daerah-daerah yang berada didalam 

negara kesatuan Republik Indonesia untuk mengelola pemerintahan dan 

sumberdaya yang dirniliki daerah untuk dimanfaatkan dalam rangkakesejahteraan 

masyarakatnya. Pemberian hak dan kewenangan yang lebih besar oleh pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan 

pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan dan manusia serta pembiayaan 

pembangunan sektor-sektor yang diserahkan kepada daerah seperti sektorlbidang : 

Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, lndustri dan Perdagangan, Pekerjaan 

Umum. Perhubungan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi 

dan Tenaga Kerja. Selain itu pernerintah daerah juga memiliki kewenangan lebih 

luas dalam merencanakan pembangunan wilayah, menentukan konsep pendekatan 

pernbangunan dan melaksanakan pembangunan serta mengevaluasinya. 

Kabupaten Kapuas yang mernpunyai wilayah, seluas 34.800 Krn atau 

3.480.000 hektar adalah salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan 

Tengah, dengan penduduknya pada tahun 1999 berjumlah 526.631 j i ia, dimana 

sebagian besar (48,6 %) bekerja pada bidang pertanian. Hal tersebut dapat dilihat 

dari kontribusi dari lapangan usahanya terhadap PDRB yaitu prosentase 

distribusinya sebesar 52,54 %, ini dari sektor pertanianlagribisnis (Tanaman Pangan 

dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan dan Prosentase Distribusi PDRB Kabupaten Kapuas 
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 1999 - 2000. 

1. Pertanian. 

2. Pertambangan dan 
penggalian. 

2.736,55 3,183937 
(0,38 Yo) (032%) 

3 lndustri Pengolahan. 90.547,89 86.101,79 
(7,68 %) (7,lO %) 

4 Llritr~k. Gas dan Air 2.430,15 2.767897 
rnlnurn (0,36 %) (0,19 %) 

5. Bangunafionstruksi 57.203,93 60.087,OO 
(9,59 %) (7,53 Yo) 

6. Pwdagangan, 142.523,47 148.067,87 
Restoran dan Hotel (18,98 %) (18~69 %) 

7. Pengangkutan dan 58.349,47 60.957* 52 
Kornunikasi. (5,30 %) (3,75 %) 

8. Keuangan. Persewaan 26.760,07 28.347,54 dan Jasa Pemsahaan. 
(3,65 %) (2,m 56) 

9. Jasa 82.417,83 85.390,01 / (8.96 %) 1 (7.03 %) 

Brutto (PDRB) 

Keterangan 

Dalam tanda k u ~ n g  
adalah prosentass 
disbibusi berdasarkan 
harga berlaku. 
Sedangkan pertumbuhafi 
berdasarkan ha- 
konstan dalam jutaan 
rupiah. 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas mewpakan bagian integral dari 

pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah dan Pembangunan Nasional yang 

disesuaikan dengan kondisi, potensi serta permasalahannya, dimana tujuannya 
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adalah untuk rnelanjutkan peningkatan dan perluasan dari pembangunan yang telah 

dilaksanakan secara berkesinambungan dan merata antar wilayah desa dan 

kecarnatan sehingga berusaha menghilangkan keterbelakangan dan ketertinggalan, 

juga mengkhususkan kepada sektor pertanianlagribisnis untuk pemerataan 

peningkatan pendabatan dan terbukanya kesempatan kerja dan berusaha untuk 

mengatasi pengangguran karena adanya krisis ek6nomi. Oleh sebab itu upaya yang 

dilakukan dalarn pencapaian tujuan tersebut lebih diarahkan dan difokuskan kepada 

(BAPPEDA, 1999) : 

1. Mengoptimalkan pembangunan sentra-sentra produksi pertanianlagribisnis 

(Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Petemakan 

dan Perikanan) rnelalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi 

lahan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya terutama dalam 

kawasan pengembangan ekonomi terpadu daerah aliran sungai Kapuas, 

Kahayan dan Barito (KAPET DAS KAKAB). 

2. Peningkatan pembangunan perdesaan yang terpadu dengan 

pembangunan pertanian dan pembangunan lainnya, terutarna perdesaan 

yang kurang berkembang dan tertinggal yang diarahkan kepada 

pembukaan kesempatan keja dan berusaha di perdesaan. 

3. Perluasan lapangan keja dan penciptaan kesempatan kerja di semua 

lapangan usaha terutarna pada sektor agribisnislpertanian, sektor industri 

dan perdagangan (agroindustri yang dikembangkan, industri kecillrumah 

tangga) serta pengembangan UKM dan Koperasi untuk memacu 

perekonomian daerah. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa agribisnis rnempakan bagian dari 

strategi pernbangunan daerah hendaknya dijadikan sektor andalan yang rnarnpu 

rnenciptakan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan ekonorni daerah agar slap 

rnenghadapi arus globalisasi perdagangan, seiring dengan pernberlakuan dan 

pernantapan otonorni daerah, khususnya pernberdayaan rnasyarakat petani dan 

nelayan, serta sesuai dengan arnanat dari GBHN 199912000. Sektor 

pertanianlagribisnis rnenjadi sangat strategis bagi pernbangunan perekonornian 

daerah karena : a). rnayoritas penduduk pelaku pernbangunan yang rnernerlukan 

bantuan tinggal di daerah dan perdesaan, dirnana rnenguasai hajat hidup harnpir 

80 % penduduk Indonesia, dan rnenyerap lebih 50 % tenaga kerja, b). Surnberdaya 

alarn terletak di daerah perdesaan, c). kegiatan usaha sebagian besar rnasyarakat 

di daerawdesa adalah sektor pertanianlagribisnis, d). Kelernbagaan rnasyarakat 

yang kooperatif dan masih mapan ada di daerah, e). Produk pertanianlagribisnis 

adalah tahan terhadap krisis ekonorni dan berpeluang baik untuk ekspor (karet, kopi, 

wklat, ikan, CPO dan sebagainya) serta mendukung pernulihan ekonorni 

(peningkatan produksi pangan). 

Oleh sebab itu perlu perencanaan yang strategis, rasional, sisternatis dan 

kornprehensif dalarn pengembangan sub sektor agribisnis dalam rangka 

menyongsong era otonomi daerah sebagai pedornan dalarn pernbangunan 

perekonomian daerah untuk rnernberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

B. Perurnusan Masalah 

Pernberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang otonorni daerah 

dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, mengenai perirnbangan keuangan antar 

pemerintah pusat dan daerah, dirnana pernerintah daerah Tingkat II 
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(KabupatenIKotamadya) diberikan wewenang secara penuh dalam pengelolaan 

sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan fasilitas-fasilitas yang telah ada serta 

keuangannya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat 

setempat melalui'berbagai kegiatan pembangunan. Ini merupakan suatu peluang 

buat pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah secara 

penuh dan menyeluruh untuk menyusun perencanaan pembangunan daerahnya 

yang sesuai dengan riil kebutuhan daerah, bukan berdasarkan perencanaan yang 

selama ini berasal dari pusat (sentralistis) dan lebih bersifat top-down untuk 

dilaksanakan oleh daerah. 

Salah satu pembangunan perekonomian daerah tersebut adalah pembangunan 

dalam sektor agribisnislpertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan dan 

hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan yang menguasai hajat hidup 

sebagian besar masyarakat terutama di perdesaan, sumberdaya alamnya terletak 

dan banyak menyerap tenaga keja serta produknya tahan terhadap krisis ekonomi 

dan berpeluang baik untuk ekspor (karet, kopi, coklat, ikan, CPO, dan sebagainya). 

dimana perencanaan strategi pengembangan agribisnisnya masih belum fokus dan 

sesuai dengan nil kebutuhan daerah yang berdasarkan sumberdaya alam dan 

potensi wilayah, sumberdaya manusia dan lingkungan, karena selama ini 

perencanaannya bersifat top-down dan berasal dari pusat (sentralistis). 

Berdasarkan ha1 tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dan internal 

(kekuatan dan kelemahan) apa saja yang mernpenga~hi dalarn 

perencanaan strategis pengembangan sub sektor agribisnis tersebut. 
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2. Bagaimana altematif strategi pengernbangan agribisnis yang sebaiknya 

diterapkan dan perencanaan strategis apakah yang akan ditempuh dalam 

pengembangan sub sektor agribinis. 

3. Sub sektor agribisnis apa yang rnenjadi basis dan prioritas direncanakan 

untuk dikembangkan yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang strategis (faktor internal dan 

ekstemal) yang mempengaruhi dalarn pengembangan agribisnis di 

Kabupaten Kapuas Propinsi Kalirnantan Tengah. 

2. Merurnuskan dan menyusun formulasi strategi yang rnenjadi prioritas 

pengembangan agribisnis di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalirnantan 

Tengah, serta perencanaan strategis (strategic action plan) untuk masa yang 

akan datang. 

3. Mengetahui sub sektor agribisnis yang rnenjadi basis dalarn pengernbangan 

agribisnis di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

Dan segi akadernik, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bidang 

kajian rnanajemen strategik, dan juga rnenjadi bahan awan dan perbandingan bagi 

para peneliti yang berminat dalam perencanaan dan startegi pengernbangan 

agribisnis. 

Dari sudut praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi surnbangan 

pemikiran atau bahan pertirnbangan pemerintah daerah Kabupaten dan Propinsi 

dalarn rnerencanakan dan mengernbangkan pembangunan ekonomi daerah 

khususnya di sektor agribisnis. Selain itu juga diharapkan dapat rnenjadi bahan 
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referensi bagi pihak swasta (investor) untuk mengembangkan usaha agribisnis di 

Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. 

Dari segi ilmu pengetahuan dan teknolgi (IPTEK), hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai data dasar (bench-mark) bagi penelitian sejenis 

dalam bidangnya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini dalam tuang lingkup perencanaan strategi 

pengembangan agribisnis dengan melihat kepada faktor internal dan ekstemal yang 

mernpengaruhinya, serta perencanaan dan strategi agribisnis yang ingin 

dikembangkan yang menjadi prioritas dari sektor agribisnis seperti sub sektor 

Pertanian Tanaman dan Hortikultura, sub sektor Perkebunan, sub sektor 

Petemakan, sub sektor Perikanan untuk Kabupaten Kapuas Propinsi Kalirnantan 

Tengah yang rnernpunyai nilai LQ tertinggi. 
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