
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang. 

Seiring dengan besamya tantangan di bidang perekonomian yang &an 

dihadapi bangsa Indonesia dengan semakin dekatnya pelaksanaan era 

perdagangan bebas lingkup ASEAN (AFTA) tahun 2003 dan perdagangan bebas 

dunia (global trade) pada tahun 2020, maka tidak dapat dihindari lagi bahwa 

propinsi Riau sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan salah satu 

kawasan yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia 

(Singapore, Malaysia dan Thailand) mempunyai peran yang sangat strategis 

dalam menjawab tantangan tersebut. Sebagai ibuKota Propinsi Riau, Pekanbaru 

dari segi perdagangan mempakan Kota yang mempunyai posisi strategis, karena 

terletak di jalur lintas Timur pulau Sumatera dan mudah dilalui oleh arus lalu 

lintas dari ujung utara sarnpai ke ujung selatan pulau Sumatera Hal ini akan 

berdampak I pengaruh serla memberikan peluang bagi perkembangan 

perekonomian dan pembangunan di Kota Pekanbaru. 

Data dari BPS Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa penduduk Kota 

Pekanbam dengan jumlah + 700.000 jiwa pada tahun 2000 mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat yaitu rata-rata 6,32 % per tahun (jauh di atas 

rata-rata nasional yaitu 2,34 % ) dan dengan luas wilayah perkotaan 632,26 &. 

Salah satu damp& dari besar dan lajunya tingkat pertumbuhan penduduk Kota 

Pekanbaru adalah tingginya tingkat permintaan sejumlah kebutuhan akan bahan 

makanan. Dengan permintaan pangan yang tinggi dan tems meningkat maka 

pentingnya disusun rencana strategi kebijakan pembangunan pertanian khususnya 
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tanaman pangan mengingat besamya kebutuhan akan komoditas tanaman pangan 

dan besamya potensi lahan yang ada Diharapkan dengan strategi yang baik dan 

tepat, kondisi pertanian tanaman pangan yang ada di Kota Pekanbaru dapat 

berkembang dan mengarah kepada pertanian yang tangguh dan modem seiring 

dengan era globalisasi pada saat ini. 

Tabel 1. Data Potensi dan Pemanfaatan Iahan Usahatani Tanaman Pangan 
dan Holtiknltura di Kota Pekanbalu Tahun 2000 - 2001. 

No 

Kacaugkacangan, 
dll) 

1 Hortikultura (sayuran clan 1 15.200 1 1.780.29 1 13.419.72 1 88.28 

1. 

Jenis Pemaufaatan 

Pada Tabel 1 dapat diliiat bahwa untuk pengembangan sub sektor Pertanian 

Luas Lahan Produktif (Ha) 

Padi (sawah, tadall 11uja11 

I I I I I 

tanaman pangan di Kota Pekanbaru masih mempunyai potensi yang cukup besar 

Jumlah 

untuk dikembangkan yaitu lahan potensial sebesar 50.188,72 Ha yang belum 

Potensial 

29.500 

digarap. Dari segi produksi, belum terpenuhinya jumlah kebutuhan konsumsi 

Sunlbcr : Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, 2001 

52.505 

terhadap komoditi pertanian tanaman pangan di Kota Pekanbaru mempakan ha1 

Telal~ 
digarap 

39 

yang hams medapat perhatian, mengingat pada saat-saat tertentu (hari-hari besar) 

komoditas pertanian menjadi barang yang langka dan harga yang sangat mahal. 

Disamping itu Kota Pekanbaru merupakan kotatransit bagi perdagangan komoditi 

pertanian tanaman pangan untuk daerah-daerah kabupaten yang ada di Riau 

2.316,28 

Be1u11 
digarap 

29.461,OO 

% 
Belu~n 
digarap 
99,87 

50.188,72 95.96 
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(Batam, Tanjungpinang dan Selatpanjang). Untuk mengetahui tentang 

perkembangan d a i  produksi dan besamya kebutuhan konsumsi komoditas 

pertanian tanaman pangan yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 

2 berikut ini. 

Tabel 2. Tingkat Produksi d m  Konsumsi Tanaman Pangan Kota 
Pekanbatu tahun 2000. 

NO 
I I I I I @a) 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru senantiasa mengalami 

I. 

1. 
2. 
3. 

kekurangan dalam pasokan bahan pangan yaitu sebesar 100.337,76 ton untuk Padi 

Kolnoditi 

Padi dan Palawiia 

dan Palawija serta 66.770,lO ton untuk komoditi Hortikultura per tahunnya 

Produksi 
(ton) 

Sumber : Pemerintah Kota Pekanbam, 2031 

Sayur-saymu1 
Cabe 
Buah-bual~an 

Jumlal~ 

Dari keterangan di atas dapat ditaik kesimpulan bahwa pentingnya 

Proyeksi 
swase~~~bada 

Kollsun~si 
(ton) 

penyusunan rencana strategi pembangunan pertanian tanaman pangan untuk Kota 

Kehwangan 
(ton) 

6.691,75 
252,OO 

3.636,15 

13.688,14 

Pekanbaru berkaitan dengan belum termanfaatkannya potensi lahan dan besamya 

kekurangan terhadap komoditi bahan pangan. 

41.650,OO 
21.420,OO 
10.643,85 

177.700,40 

34.958,25 
21.168,OO 
10.643,85 

167.107,06 

5.730,OO 
5.040,OO 
1.581,OO 

43.721,OO 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Sejalan dengan dinamika yang berkembang pada saat ini di Kota Pekanbm, 

perlu kiranya disusun strategi yang menyeluruh dan terpadu untuk pembangunan 

pertanian khususnya tanaman pangan yang mengacu kepada sejumlah 

permasalahan - permasalahan yang ada , yaitu: 

1. Belum dimanfaatkannya peluang pasar yang besar bagi komoditi 

pertanian tanaman pangan, baik untuk pasar lokal maupun pasar luar 

daerah. 

2. Besamya potensi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal bagi 

penanaman komoditas tanaman pangan untuk mencapai keuntungan 

usahatani tanaman pangan. 

3. Belum adanya acuan strategi yang tepat tentang pengembangan pertanian 

tanaman pangan, khususnya penentuan komoditas unggulan daerah di 

Kota Pekanbam. 

13 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang ada mengenai prospek pengembangan 

pertanian tanaman pangan yang ada di Kota Pekanbm, dapat dilihat bahwa 

rencana strategis pembangunan sub sektor ini h m s  meliiat dan memperhatikan 

sejumlah fakcor-fak<or baik ekstemal maupun internal dari kondisi yang ada, guna 

tercapainya perencanaan yang tepat sasaran yaitu peningkatan kesejahteraan 

petani tanaman pangan di Kota Pekanbm. Adapun rumusan permasalahan yang 

&an dibahas dalam penelitian ini adalah. 
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1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan strategi 

pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Pekanbaru, berupa 

faktor internal dan fak?or ekstemal. 

2. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, strategi apa yang cocok bagi 

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanian untuk membuat 

kebijakan pengembangan pertanian tanaman pangan melalui penentuan 

komoditas unggulan daerah. 

3. Strategi altematif apa yang dapat ditempuh oleh Dinas Pertanian Kota 

Pekanbaru dalam mengantisipasi persaingan untuk menghasilkan 

komoditas pertanian tanaman pangan. 

1.4 Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Melakukan identifikasi terhadap komoditi-komoditi unggulan yang ada di 

Kota Pekanbaru. 

2. Menyusun rencana strategis yang cocok bagi pembangunan Pertanian 

tanaman pangan di Kota Pekanbaru melalui penetapan komoditi 

unggulan. 

3. Menentukan strategi prioritas yang dapat diterapkan guna menghadapi 

persaingan yang bakal timbul dalam agribisnis komoditi unggulan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya 

Dinas Pertanian Kota Pekanbaru tentang formulasi strategis pembangunan 

pertanian tanaman pangan melalui pengembangan komoditas unggulan di 

Kota Pekanbaru untuk saat ini. 
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2. Memberikan arahan tentang strategi prioritas dalam menghadapi 

persaingan untuk memperebutkan pangsa pasar lokal maupun regional 

bagi komoditas pertanian tanaman pangan. 

3. Bagi penulis, merupakan salah satu wadah dalam bentuk aplikasi dari 

teori-teori manajemen Agribisnis yang selama ini diperoleh dan secara 

nyata diterapkan dalam pembangunan pertanian tanaman pangan. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah tentang kajian penentuan strategis 

bagi pengembangan pertanian tanaman pangan dan penentuan komoditas 

unggulan di Kota Pekanbaru. Adapun liigkup dari tanaman pangan meliputi 

tanaman padi-palawija, sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hiasl bunga- 

bungaan. 
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