
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan memberikan peluang sekaligus 

tantangan baru yang harus dihadapi dalam pembangunan pertanian ke depan. 

Globalisasi dan liberasi perdagangan memberikan peluang karena pasar 

komoditas akan semakin luas sejalan dengan dihapuskannya berbagai hambatan 

perdagangan antar negara. Namun liberalisasi perdagangan juga dapat 

menimbulkan masalah jika komoditas yang diproduksi secara lokal tidak mampu 

bersaing dengan negara lain sehingga pasar domestik semakin dibanjiri oleh 

komoditas impor, yang  pada gilirannya akan merugikan petani. Oleh karena itu 

peningkatan daya saing merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam 

pelaksanaan pembangunan pertanian di masa yang akan datang. 

       Pertanian Indonesia memiliki potensi yang besar dalam segi sumberdaya dan 

kualitas, sehingga dapat menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan 

pendapatan negara. Pertanian tidak lagi dipandang dalam ruang lingkup yang 

sempit dan penanaman saja. Pertanian saat ini sudah diupayakan secara 

terintegrasi. Pertanian tidak berfokus hanya pada budidaya saja, namun seluruh 

aspek yang menunjang pertanian, seperti pemanfaatan pengolahan dan pemasaran. 

Persaingan yang tinggi saat ini, mendorong pertanian harus memiliki daya saing 

dan inovasi yang baik, terutama pada produk-produk pertanian yang memiliki 

potensi dan nilai yang tinggi, serta dijadikan kebutuhan pokok oleh sebagian besar 

masyarakat.  
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Hortikultura merupakan kelompok komoditas yang penting dan strategis 

karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Konsumsi hortikultura dalam skala 

rumah tangga mencapai 16,1 persen.  Hortikultura setiap saat harus selalu tersedia 

dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang layak, aman dikonsumsi dan dengan 

harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pasar hortikultura di Indonesia sangat 

besar dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan 

peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.  Kondisi tersebut ternyata 

belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperkuat 

pembangunan subsektor hortikultura (BPS, 2008). 

Hortikultura saat ini menjadi komoditas yang menguntungkan karena 

pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat saat ini turut memicu 

peningkatan konsumsi hortikultura, karena pendapatan masyarakat yang juga 

meningkat. Peningkatan konsumsi hortikultura disebabkan karena struktur 

konsumsi bahan pangan cenderung bergeser pada bahan non pangan dengan 

elastisitas pendapatan relatif tinggi seperti pada komoditas hortikultura. Konsumsi 

masyarakat sekarang ini memiliki kecenderungan menghindari bahan pangan 

dengan kolesterol tinggi seperti produk pangan asal ternak (Irawan, 2003). 

Jumlah produksi produk olahan hortikultura yang semakin meningkat turut 

memicu peningkatan kebutuhan hortikultura di masyarakat, karena jangkauan 

pasar dari produk olahan tersebut semakin memperluas permintaan masyarakat 

akan hortikultura. Perluasan pasar hortikultura selain disebabkan oleh jenis 

produk olahan yang besar, juga karena hortikultura memiliki jumlah komoditas 

pertanian yang sangat besar. Komoditas hortikultura meliputi sayur-sayuran, 

buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat-obatan dan jamur. Kebutuhan 
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hortikultura meningkat setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan jumlah 

produksi yang memadai. Menurut Direktur Budidaya Tanaman Sayuran dan 

Biofarmaka, Ditjen Hortikultura, Departemen Pertanian, Yul Bahar (2009), 

produksi sayuran dalam negeri masih rendah. Produksi sayuran pada tahun 2008 

baru mencapai 8,72 juta ton. Nilai produksi tersebut lebih rendah 1,43 persen 

dibanding pada tahun 2007. Nilai produksi tersebut jika dibagi dengan total 

penduduk Indonesia sebesar 232 juta jiwa menghasilkan tingkat konsumsi sayuran 

perkapita sebesar 37,59 kilogram per kapita per tahun. Nilai tersebut masih belum 

mampu memenuhi tingkat konsumsi sayuran per kapita saat ini sebesar 54,75 

kilogram per kapita per tahun. Bila kedua tingkat konsumsi tersebut dibandingkan 

maka terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan yang belum dapat dipenuhi 

produksi hortikultura Indonesia sebesar 17,16 kilogram per kapita per tahun. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa peluang untuk pengembangan hortikultura masih 

besar. 

Kekurangan kebutuhan hortikultura Indonesia saat ini dipenuhi oleh 

komoditas impor, seperti pada komoditas sayuran yang masih mengimpor 16 jenis 

sayuran dengan peningkatan volume impor tahun 2008 mencapai 42,20 persen 

dibandingkan tahun 2006. Kelebihan dari produk impor adalah kemasan yang 

baik dan bersih dari pestisida. Tantangan tersebut harus dapat dipenuhi oleh 

hortikultura Indonesia di saat kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin 

meningkat. Hambatan perdagangan antara negara di dunia dapat menjadi peluang 

bagi peningkatan hortikultura Indonesia dalam hal jumlah dan kualitas, karena 

masih terdapat batasan masuknya hortikultura impor ke Indonesia. Namun jika 

peluang tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik maka nilai impor hortikultura 
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yang semakin meningkat menjadi ancaman bagi perkembangan hortikultura 

Indonesia. Peningkatan jumlah konsumsi masyarakat jika tidak diimbangi dengan 

peningkatan kualitas dan jumlah hortikultura akan memberi peluang bagi 

masuknya hortikultura dari negara lain.  

Peningkatan kebutuhan konsumsi akibat peningkatan konsumsi per kapita, 

jumlah konsumen dan perubahan preferensi konsumen pada dasarnya merupakan 

faktor penarik bagi pertumbuhan agribisnis hortikultura. Kebutuhan konsumsi 

yang dimaksud tidaknya hanya untuk pasar didalam negeri tetapi juga di pasar 

dunia karena dalam perdagangan bebas situasi pasar dunia akan sangat 

berpengaruh terhadap dinamika agribisnis hortikultura di setiap negara, melalui 

dinamika daya saing produk yang dihasilkan oleh setiap negara.  

Peningkatan permintaan produk hortikultura pada dasarnya merupakan faktor 

penarik pertumbuhan agribisnis hortikultura. Laju pertumbuhan hortikultura lebih 

cepat dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya dan diperkirakan akan terus 

meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2008), pengeluaran rata-rata 

per kapita sebulan masyarakat Indonesia untuk sayuran dan buah-buahan pada 

tahun 2007 meningkat masing-masing sebesar 5,8 persen dan 46,97 persen 

dibandingkan tahun 2006. 

 Laju pertumbuhan hortikultura yang cepat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti meningkatnya jumlah penduduk, pergeseran konsumsi masyarakat ke 

pangan non kolesterol, permintaan produk hortikultura yang elastis sehingga 

peningkatan pendapatan akan diikuti dengan peningkatan konsumsi hortikultura 

dan berkembangnya kawasan wisata yang beberapa tahun terakhir tersebut 

menjadi salah satu fokus pembangunan nasional (Irawan, 2003). 
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Berbagai penelitian konsumsi pangan didukung data Badan Pusat Statistik 

(2008) secara umum mengungkapkan bahwa konsumsi sayuran dan buah per 

kapita memiliki elastisitas pendapatan lebih besar dibandingkan konsumsi bahan 

pangan karbohidrat, nilai elastisitas tersebut semakin besar pada rumah tangga 

dengan tingkat pendapatan semakin tinggi. Nilai elastisitas pendapatan pada 

komoditas hortikultura adalah sebesar 1,6, sedangkan pada bahan pangan sebesar 

1,05. Peningkatan pendapatan rumah tangga akan menyebabkan peningkatan 

konsumsi per kapita yang lebih tinggi pada komoditas hortikultura dibanding 

komoditas pangan. Peningkatan konsumsi per kapita tersebut diperkirakan lebih 

cepat di  kota dan lebih besar dari pedesaan karena elastisitas pendapatan 

konsumsi hortikultura cenderung lebih tinggi di daerah kota. Kecenderungan 

demikian dapat terjadi karena pendapatan penduduk kota lebih besar daripada 

penduduk desa dan perubahan pola konsumsi yang terkait dengan dinamika sosial 

seperti pemahaman tentang gizi makanan, keadaannya secara umum lebih baik di 

daerah kota.  

Pertanian merupakan salah satu sektor terpenting di Jawa Barat. Sektor 

pertanian merupakan sektor terbesar ketiga penyumbang Produk Domestik Bruto 

(PDB) provinsi setelah industri pengolahan dan perdagangan, hotel serta restoran. 

Nilai PDB yang dihasilkan oleh pertanian adalah 11,95 persen. Namun industri 

pengolahan tidak terlepas dari pertanian. Jika perkembangan industri pengolahan 

meningkat, maka peningkatan pendapatan pertanian juga meningkat. Sumbangan 

sektor pertanian terhadap PDB daerah pada tahun 2007 mengalami peningkatan 

sebesar 19,6 persen. Pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap 

tenaga kerja di Jawa Barat. Pertanian menyerap  27,20 persen dari total jumlah 
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penduduk di Jawa Barat dengan komposisi usia produktif sebesar 62 persen. 

Tenaga kerja yang bekerja di pertanian masih memiliki pendapatan yang rendah 

(BPS, 2008). 

Berdasarkan surat keputusan PEMDA Kabupaten Bandung Tahun 2007 

mengenai pembangunan kawasan hortikultura, Kabupaten Bandung termasuk 

dalam kabupaten yang akan dikembangkan sektor pertaniannya terutama 

komoditas hortikultura. Kawasan Agropolitan Ciwidey merupakan salah satu 

wujud dari pengembangan pertanian di Kabupaten Bandung. Kawasan 

Agropolitan Ciwidey terdiri dari tiga Kawasan Agropolitan yaitu Kawasan 

Agropolitan Pasirjambu, Rancabali dan Ciwidey. Ketiga Kawasan Agropolitan 

tersebut saling bergantung satu dengan yang lain, sehingga ketiga Kawasan 

Agropolitan tersebut sering disebut dengan Ciwidey. Pasirjambu merupakan 

Kawasan Agropolitan yang berada di bagian depan Kawasan Agropolitan 

Ciwidey berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pemasaran komoditas pertanian 

dan produk olahannya. Kawasan Agropolitan Ciwidey yang berada diantara dua 

Kawasan Agropolitan yang lain memiliki banyak lahan pertanian dan sumber 

daya manusia serta kondisi lingkungan yang beragam. Kecamatan Rancabali 

merupakan kecamatan yang memiliki suhu paling rendah dan menjadi daerah 

pariwisata, karena terdapat berbagai tempat tujuan wisata. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan data dari berbagai instansi 

pemerintah seperti Bank Indonesia (2002), terdapat beberapa komoditas utama 

berbasis hortikultura selain stroberi. Sebagian besar komoditas yang dinyatakan 

berasal dari komoditas sayur-sayuran. Sayur-sayuran banyak ditanam di Kawasan 

Agropolitan Ciwidey karena selain memiliki kesesuaian lahan yang baik, sayuran 



7 
 

juga diusahakan dalam skala pertanian yang kecil dan memiliki umur panen yang 

singkat. Selain stroberi yang saat ini merupakan komoditas yang paling banyak 

dibudidayakan di Kawasan Agropolitan Ciwidey, komoditas sayuran yang 

dianggap sebagai komoditas utama adalah bawang daun, sawi, tomat, seledri, 

buncis, cabe dan wortel. Penentuan kedelapan komoditas tersebut sebagai 

komoditas utama didasarkan oleh pendapat para ahli hortikultura dan data Dinas 

Pertanian di Bandung.  

Penentuan komoditas unggulan sangat diperlukan dalam meningkatkan daya 

saing suatu daerah. Beberapa daerah di berbagai negara sudah membuktikan 

bahwa potensi alam asli mampu menjadi daya tarik dan peluang untuk 

mengembangkan dan memperkenalkan daerahnya menjadi lebih besar lagi, seperti 

Thailand dan Australia yang meningkatkan pendapatan negaranya melalui 

komoditas buah-buahan dan sapi potong. Indonesia memiliki banyak daerah 

dengan ciri khas masing-masing, baik berupa wisata alam maupun komoditas 

alaminya. Namun pengembangan potensi daerah tidak dapat dicapai tanpa adanya 

informasi mengenai komoditas-komoditas yang dapat dijadikan sebagai unggulan. 

Penentuan komoditas unggulan tidak hanya ditelaah dari luas lahan dan 

produktivitas saja, namun harus dikaji secara holistik, mulai dari budidaya, panen, 

pasca panen, pengolahan, pasar, distribusi dan faktor pendukung lainnya seperti 

perbankan dan kelembagaan, sehingga pengembangan agribisnis secara 

menyeluruh dapat tercapai.  
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Pengembangan potensi alam asli pada suatu wilayah sudah mulai banyak 

dikembangkan di berbagai daerah. Salah satu bentuk pengembangan potensi alam 

asli adalah One Village One Product (OVOP) yang diprakasai oleh Morihiko 

Hiramatsu di Jepang. OVOP bertujuan untuk menggali dan mempromosikan 

produk inovatif untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif 

lokal berdasarkan potensi sumberdaya yang ada, bersifat unik khas daerah bernilai 

tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan (Dahliani, 2008). 

Proses pengembangan dan pengelolaan OVOP perlu didukung oleh banyak 

faktor sumberdaya seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, waktu, 

pengetahuan dan teknologi, informasi, modal dan sebagainya. Pengembangan 

OVOP harus dimulai dengan menggali potensi yang ada di suatu wilayah. Salah 

satu caranya dengan menentukan komoditas unggulan. Kawasan Agropolitan 

Ciwidey memiliki beragam komoditas hortikultura yang potensial. Penentuan 

komoditas unggulan dapat menjadi langkah awal untuk penerapan prinsip-prinsip 

OVOP (Dahliani, 2008). 

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam 

proyek penerapan OVOP yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah, selain Wonosobo, Jawa Tengah (Antara, 2008). 

Proyek tersebut dapat menjadi landasan bagi penentuan komoditas unggulan dan 

strategi pengembangan karena dengan diberlakukannya proyek tersebut maka 

berbagai aspek pendukung hortikultura mendapatkan perhatian dari pemerintah. 

Hal tersebut menjadi salah satu peluang bagi pengembangan komoditas unggulan 

di Kawasan Agropolitan Ciwidey.  
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1.2. Permasalahan 

Hortikultura sebagai salah satu sektor dalam pertanian memiliki jenis 

komoditas yang beragam dan merupakan sektor yang dibutuhkan masyarakat 

secara langsung. Potensi yang dimiliki hortikultura Indonesia sangat besar 

mengingat perkembangannya sudah mencapai pasar luar negeri. Hortikultura 

Indonesia memiliki beberapa kelemahan yaitu harga yang berfluktuasi, kualitas 

dan kuantitas yang rendah, kontinuitas yang belum tercapai serta kemasan dan 

promosi yang belum baik. Hal tersebut menyebabkan sulitnya hortikultura 

Indonesia untuk menembus pasar Internasional (Bahar, 2009). 

Kawasan Agropolitan Ciwidey sebagai salah satu Kawasan Agropolitan di 

Bandung memiliki potensi besar dalam sisi permintaan maupun penawaran. 

Sumber daya kesesuaian lahan dan sosial yang sangat besar untuk pertanian, 

karena lahan di Kawasan Agropolitan Ciwidey merupakan dataran tinggi yang 

sangat cocok untuk ditanam komoditas hortikultura, sedangkan dari sisi 

permintaan Kawasan Agropolitan Ciwidey merupakan salah satu tujuan wisata di 

Kabupaten Bandung, dimana salah satu kecamatan yang termasuk dalam Kawasan 

Agropolitan Ciwidey, yaitu Kecamatan Rancabali memiliki banyak daerah wisata  

yang dapat dijadikan pasar tujuan hortikultura, seperti Kawah Putih, Danau Situ 

Patenggang dan Kampung Strobery. 

Komoditas hortikultura yang menjadi ciri khas Kawasan Agropolitan Ciwidey 

adalah stroberi. Sejak diperkenalkan pada awal tahun 2000, stroberi menjadi 

primadona di Kawasan Agropolitan Ciwidey. Berbagai tempat wisata banyak 

yang menyediakan stroberi dan olahannya sebagai oleh-oleh. Namun potensi 

komoditas hortikultura yang lain seperti sayur-sayuran tidak kalah besar walaupun 
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tidak menjadi ciri khas di Kawasan Agropolitan Ciwidey. Kawasan Agropolitan 

Ciwidey merupakan daerah sentra sayuran yang mampu menjangkau berbagai 

tempat dan sentra penjualan di Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Tengah dan 

Sumatra Barat (Bank Indonesia, 2002). 

Hortikultura di Kawasan Agropolitan Ciwidey meskipun memiliki potensi 

yang besar namun masih sulit untuk dikembangkan karena pengusahanya masih 

bersifat dispersal, belum ada keterkaitan fungsional yang harmonis antara setiap 

kegiatan agribisnis yang satu dengan yang lain, sehingga respon pasar tidak dapat 

ditangani dengan cepat. Petani hortikultura di Kawasan Agropolitan Ciwidey 

hanya berfokus pada aspek budidaya dan mengalami hambatan di permodalan 

sehingga industri masukan dan hasil produksinya dikuasai oleh pedagang sarana 

produk pertanian dan pedagang besar. 

Potensi yang ada tidak akan bermanfaat dan berkembang jika tidak ditangani 

dengan baik. Pengembangan agribisnis secara holistik sangat diperlukan agar 

hortikultura di Kawasan Agropolitan Ciwidey dapat berkembang dengan baik. 

Hortikultura tidak hanya difokuskan pada budidaya namun harus terintegrasi 

mulai dari perencanaan produksi sampai pengelolaan pasar sasaran. Potensi 

komoditas yang terdapat di Kawasan Agropolitan Ciwidey harus dapat 

dikembangkan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberi manfaat yang 

lebih besar. 

Penentuan komoditas unggulan sangat dibutuhkan untuk meraih keunggulan 

komparatif dan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Pengembangan 

pertanian secara holistik di Kawasan Agropolitan Ciwidey dapat dilakukan lebih 

efisien jika diketahui komoditas apa yang memiliki kapasitas sebagai komoditas 
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unggulan. Penentuan komoditas unggulan tidak hanya dikaji dari segi kesesuiaan 

agroekosistem dan pasar saja. Namun seluruh aspek di Kawasan Agropolitan 

Ciwidey yang dapat berperan bagi pengembangan komoditas unggulan terpilih 

nantinya. Aspek-aspek yang akan digunakan untuk penentuan komoditas 

unggulan terpilih antara lain yaitu ekonomi, agroekologi, teknologi dan 

infrastruktur, sosial dan budaya serta Sumber Daya Manusia.  

Penentuan komoditas unggulan merupakan langkah awal penerapan peraturan 

pemerintah mengenai kawasan hortikultura yang dicanangkan oleh Kementrian 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jawa Barat merupakan salah satu 

wilayah yang termasuk dalam program tersebut. Kawasan Agropolitan Ciwidey 

dapat menjadi kawasan berbasis pertanian dengan komoditas unggulan, namun 

perlu dianalisis komoditas hortikultura apa saja yang dapat menjadi unggulan di 

Kawasan Agropolitan Ciwidey, sehingga pengembangan hortikultura di Kawasan 

Agropolitan Ciwidey dapat lebih terfokus. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar 

OVOP sebagai salah satu gerakan pengembangan wilayah. Informasi mengenai 

komoditas unggulan memudahkan untuk pengembangan OVOP sebagai gerakan 

yang dicanangkan pemerintah, secara lebih lanjut. Berdasarkan permasalahan 

tersebut maka perlu dianalisis komoditas hortikultura apa saja di Kawasan 

Agropolitan Ciwidey yang berpotensi menjadi komoditas unggulan. Faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi penentuan komoditas unggulan di Kawasan 

Agropolitan Ciwidey dan bagaimana strategi pengembangan agribisnis komoditas 

unggulan utama tersebut.  
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1.3.Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis komoditas hortikultura di Kawasan Agropolitan Ciwidey yang 

berpotensi menjadi komoditas unggulan.  

2. Menganalisis faktor-faktor utama yang berperan dalam pemilihan komoditas 

unggulan di Kawasan Agropolitan Ciwidey.  

3. Menganalisis pengembangan agribisnis komoditas unggulan utama di 

Kawasan Agropolitan Ciwidey. 
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