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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

DEWI FEBRINA RIFAYANI BR SIHOTANG. 2004. Studi Awal Perencanaan 
Pendirian Agrotechnology Park di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi 
Sumatera Selatan.  Di bawah bimbingan M. SYAMSUL MA’ARIF dan 
ARIEF DARYANTO. 

 
Pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi ekonomi.  

Keberadaannya menciptakan peluang ekonomi yang bila dimanfaatkan 
dengan baik dapat berkontribusi bagi perekonomian daerah yang 
bersangkutan atau bahkan dapat memberikan peluang ekonomi bagi daerah 
lainnya.  Sekecil apapun potensi yang dimiliki suatu daerah harus menjadi 
acuan utama dalam pembangunan.  Pengembangan ekonomi yang berbasis 
pada sumberdaya lokal akan kokoh karena berbasis pada kekuatan sendiri 
dan mendorong pertumbuhan wilayah.  Konsep pembangunan berorientasi 
pengembangan wilayah yang dicanangkan pemerintah seperti Kawasan 
Sentra Produksi (KSP), Kota Pertanian/Agropolitan dan Poverty Alleviation 
through Rural Urban Linkage (PARUL), bertujuan untuk meningkatkan 
keterkaitan antara desa-kota di dalam suatu wilayah serta untuk 
meningkatkan keterpaduan wilayah perdesaan ke dalam kegiatan sosial 
ekonomi yang lebih luas dan menyeluruh. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penyediaan bahan 
pangan bagi kebutuhan daerah maupun luar daerah adalah dengan 
mengembangkan sistem pertanian moderen yang bertujuan untuk 
memaksimumkan penggunaan lahan dan sumberdaya pertanian, 
diantaranya adalah dengan mengembangkan Agrotechnology Park (Taman 
Teknologi Pertanian). Agrotechnology park memiliki konsep sistem 
pengelolaan lahan yang tidak hanya mengandalkan pada kesuburan tanah 
atau kondisi lahan saja, tetapi lebih dititikberatkan pada penggunaan 
teknologi pengelolaan on-farm dan off-farm. 

Sesuai dengan konsep dasar tata ruang wilayah Kabupaten Musi 
Banyuasin, ada dua macam daerah yang akan dipacu pertumbuhannya, 
yaitu (a) daerah perkotaan, ditekannya pada jasa pelayanan bagi distribusi 
dan koleksi hasil pertanian dan kehutanan serta industri pengolahan hasil 
pertanian dan kehutanan di samping pengembangan fasilitas perkotaan, dan 
(b) daerah belakang (hinterland) yang terutama berupa lahan-lahan 
pertanian, perkebunan dan kehutanan.  Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 
wilayah seluas 14 265 960 hektar, dengan penggunaan lahan seluas 1 093 
526 hektar. 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah seringkali tidak dapat 
mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut sebagian besar 
disebabkan karena kurang baiknya perencanaan yang dibuat sebelum 
kegiatan berlangsung. Pendirian agrotechnology park di Kabupaten Musi 
Banyuasin perlu diawali dengan perencanaan yang baik dan terpadu 
(integrated planning). Oleh karena itu perlu dianalisis aspek-aspek 
(nonfinansial) yang mempengaruhi pendirian agrotechnology park yang baik 
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sesuai dengan kondisi Kabupaten Musi Banyuasin serta membuat desain 
awalnya. 

Studi awal tentang perencanaan pendirian agrotechnology park di 
Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan sebelum kegiatan studi 
kelayakan yang mendetil dilakukan guna menunjang proses perencanaan 
terpadu proyek tersebut.  Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Membuat 
formulasi dan estimasi kebutuhan sumberdaya untuk pendirian 
agrotechnology park sesuai jenis komoditas yang akan dikembangkan;       
2) Menganalisis aspek-aspek kelayakan nonfinansial dalam pendirian 
agrotechnology park; dan 3) Membuat desain awal (desain nonfisik) 
pendirian agrotechnology park di Kabupaten Musi Banyuasin. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 
dan analisa kuantitatif.  Data yang dibutuhkan berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak 
yang kompeten sesuai lingkup penelitian, yaitu Dinas Pertanian dan 
Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Responden dipilih 
secara purposive, yaitu pejabat yang berwenang dan mengetahui tentang 
rencana pendirian agrotechnology park di Kabupaten Musi Banyuasin. Data 
sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan pencatatan data dari instansi 
masing-masing subsektor, yaitu data-data pendukung yang menunjang 
analisis yang berasal dari laporan-laporan tahunan dinas, bahan-bahan 
publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta buku atau pustaka 
yang berkaitan dengan lingkup penelitian. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2004 
pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.  Pembahasan dilakukan dari 
hasil wawancara dan observasi di lapangan serta hasil studi literatur. Studi 
ini diawali dengan penentuan komoditas yang akan dikembangkan di 
agrotechnology park dan penentuan calon lokasi pendirian agrotechnology 
park.  Studi dilanjutkan terhadap aspek-aspek kelayakan nonfinansial yang 
meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis serta 
aspek sumber daya manusia dan manajemen organisasi.  Pada bagian akhir 
studi dilakukan kajian terhadap arahan pengembangan kawasan di masa 
yang akan datang. 

Hasil identifikasi terhadap data potensi pertanian di Kabupaten Musi 
Banyuasin yang didukung dengan hasil wawancara dengan pihak-pihak dari 
dinas lingkup pertanian Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa 
komoditas yang akan dikembangkan di Muba Agrotechnology Park (MATP) 
adalah sapi potong untuk subsektor peternakan, kelapa sawit dan karet 
untuk subsektor perkebunan dan ikan patin untuk subsektor perikanan, 
sedangkan untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura belum ada 
komoditas yang dapat dikembangkan pada tahap awal pendirian MATP. Hal 
tersebut berkaitan dengan permasalahan jenis tanah dan teknologi yang 
akan diterapkan. 

Hasil identifikasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Musi Banyuasin dan didukung dengan hasil wawancara dengan 
pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi 
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Banyuasin memberikan calon lokasi pendirian MATP adalah Desa Sungai 
Dua Kecamatan Sungai Keruh.  Lokasi ini dipilih berkaitan dengan 
permasalahan jenis lahan dan ketersedian air serta infrastruktur dan 
masyarakat. 

Formulasi dan estimasi kebutuhan sumber daya meliputi pembuatan 
Project Breakdown Structure (PBS), perencanaan teknis dan perencanaan 
kebutuhan dana investasi.  PBS pendirian MATP terdiri atas : 1) areal dan 
infrastruktur; 2) sistem manajemen sumber daya manusia; 3) sistem 
operasional unit usaha; 4) sistem pemasaran dan promosi; dan 5) sistem 
logistik dan pemeliharaan.  Perencanaan teknis meliputi rekomendasi paket-
paket teknologi yang akan diterapkan untuk masing-masing komoditas yang 
akan dikembangkan. Teknologi yang akan diterapkan adalah penggemukan 
dengan sistem kereman intensif untuk komoditas sapi potong, pembibitan 
dengan teknik kultur jaringan untuk komoditas kelapa sawit dan karet, serta 
budidaya intensif dan pengolahan menjadi fillet beku untuk komoditas ikan 
patin. Perencanaan kebutuhan dana investasi hanya menghitung perkiraan 
kebutuhan dana investasi untuk masing-masing unit usaha per periode 
produksi berdasarkan rekomendasi paket teknologi. Sedangkan 
penghitungan kebutuhan dana investasi untuk fasilitas lain di luar proses 
produksi tidak dilakukan.  

Sumber daya yang harus disediakan untuk tahap awal usaha 
penggemukan sapi potong di MATP adalah sapi bakalan, kandang, pakan, 
peralatan dan fasilitas penunjang, tenaga kerja serta dana investasi  
sebesar Rp.1.757.000.000,- untuk modal tetap dan Rp.3.526.420,- per ekor 
untuk modal operasional per periode penggemukan. Sumber daya yang 
harus disediakan untuk tahap awal usaha pembibitan karet dan kelapa  
sawit dengan teknik kultur jaringan adalah kebun induk, laboratorium    kultur 
jaringan, areal pembibitan (nursery), rumah kaca, tenaga kerja      serta 
dana investasi sebesar Rp.5.720.739.450,- untuk modal tetap dan 
Rp.88.000.000,- untuk modal operasional per periode produksi bibit. Sumber 
daya yang harus disediakan untuk tahap awal usaha budidaya dan 
pengolahan ikan patin menjadi fillet beku adalah instalasi pembenihan/ 
hatchery, kolam pemeliharaan/pembesaran, pakan, peralatan pemeliharaan 
di pembenihan dan kolam pemeliharaan, unit pengolahan ikan patin menjadi 
fillet beku yang terdiri atas kolam holding, unit heading dan gutting, unit 
pengolahan dan unit penyimpanan, serta tenaga kerja. Dana investasi yang 
dibutuhkan untuk budidaya dan pengolahan dua ton ikan patin segar 
menjadi fillet beku adalah sebesar Rp.1.625.000.000,- untuk modal tetap 
dan Rp.49.300.000,- untuk modal operasional per periode budidaya ikan 
dan produksi fillet beku ikan patin. 

Studi terhadap aspek pasar dan pemasaran meliputi potensi pasar 
dan pangsa pasar. Studi potensi pasar dilakukan dengan membuat 
peramalan permintaan di masa depan berdasarkan data historis yang 
dikumpulkan. Peramalan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 
Minitab Release 13. Hasil studi aspek pasar dan pemasaran menunjukkan 
bahwa komoditas-komoditas yang direkomendasikan untuk dikembangkan 
di MATP mempunyai peluang pasar yang baik. Studi terhadap aspek teknis 
dan teknologis menunjukkan bahwa secara umum kondisi wilayah calon 
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lokasi memungkinkan untuk pendirian MATP. Kapasitas poroduksi MATP 
pada tahap awal adalah 96 ekor per unit penggemukan sapi potong, 
1.000.000 bibit kelapa sawit dan karet per periode pembibibitan, dan            
2 ton per hari ikan patin segar sebagai bahan baku fillet beku dengan 
kapasitas produksi pengolahan 1 ton per hari. Teknis budidaya yang 
direkomendasikan adalah teknis budidaya yang merupakan perpaduan dan 
modifikasi dari berbagai sumber.  Sumber bahan baku dan bahan pembantu 
sebagian besar didatangkan dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan 
sebagian kecil dari wilayah di luar Kabupaten Musi Banyuasin, terutama 
Jakarta (Pulau Jawa) dan Provinsi Jambi. Perencanaan tata letak unit usaha 
hanya merupakan desain/layout sederhana yang mengacu pada berbagai 
sumber rekomendasi. Studi terhadap aspek sumber daya manusia dan 
manajemen organisasi meliputi kebutuhan tenaga kerja dan struktur 
organisasi MATP. 

Desain awal pendirian MATP meliputi Nama Proyek, Tujuan Proyek, 
Perencana Proyek, Tim Proyek, Pengelola Proyek, Sumber Dana, Lokasi, 
Rencana Luas Areal Total, Status Lahan, Teknologi Produksi, Kapasitas 
Produksi dan Keterlibatan Petani.  Pada tahap lanjutan, pengembangan 
kawasan diarahkan kepada moral benefit yang sesuai dengan fungsinya 
sebagai profit center dan training center.  Pembangunan sarana dan 
prasarana penunjang MATP berkaitan dengan skenario produksi dan 
pengembangan MATP tersebut di masa depan.  Sebagai training center 
MATP dapat menjadi wadah pembelajaran bagi petani/masyarakat dan 
institusi pendidikan.  Oleh karena itu MATP diharapkan dapat menjadi 
sarana belajar dan berlibur (edutainment). 

 
 

Kata Kunci : Manajemen Industri, Perencanaan Proyek, Agrotechnology 
Park, Studi Awal, Kabupaten Musi Banyuasin,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




