
I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Kota Depok telah resmi menjadi suatu daerah otonom yang 

memiliki pemerintahan sendiri dengan kewenangan otonomi daerah 

beserta dengan perangkat kelengkapannya sejak penerbitan UU Republik 

Indonesia No. 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Status kota 

merupakan faktor penentu yang dominan dalam memacu laju 

pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan dinamika sosial politik 

bagi Kota Depok. Sebagai daerah yang diarahkan sebagai penyangga  

dan penyeimbang (buffer city and counter magnet) Ibu Kota Jakarta,  Kota 

Depok tumbuh sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi regional dan lokal 

yang sangat potensial dan prospektif.  

Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat di Kota Depok 

selain memberikan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi kota 

yang signifikan, juga menimbulkan dampak negatif yakni berupa alih 

fungsi lahan pertanian sehingga berkurangnya lahan-lahan pertanian di 

Kota Depok. Oleh sebab itu perlu adanya upaya peningkatan posisi tawar 

(bargaining position) petani di perkotaan dengan alih teknologi yang 

berwawasan agribisnis. Posisi tawar ini sangat dibutuhkan untuk 

mengantisipasi issue bahwa pertanian di Kota Depok sudah tidak relevan 

dalam memacu peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 



 2

-

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

Tahun

PD
R

B
 (J

ut
a 

ru
pi

ah
)

PDRB atas dasar harga berlaku PDRB atas dasar harga konstan

PDRB atas dasar harga
berlaku

4,118,882.01 4,862,616.01 5,555,669.14 6,314,197.60  7,521,594.61 

PDRB atas dasar harga
konstan

3,694,722.33 3,920,232.26 4,166,626.32 4,433,822.90  4,740,868.66 

2001 2002 2003 2004*) 2005*)

dengan potensi lahan yang semakin sempit dan berkurang karena 

banyaknya aktivitas pembangunan fisik yang dilakukan di Kota Depok. 

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

daerah tersebut. Nilai PDRB dapat dihitung atas dasar harga berlaku yaitu 

dengan memperhitungkan pengaruh harga dan juga dapat dihitung 

dengan berdasarkan harga konstan yaitu dengan menghilangkan 

pengaruh harga. Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 

mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi oleh perubahan 

harga. Perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun.  PDRB Kota Depok dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Sumber : BPS dan BAPEDA Kota Depok (2006)  

Gambar 1. PDRB Kota Depok Tahun 2001 – 2005  
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Gambar 1 memperlihatkan bahwa PDRB Kota Depok terus 

meningkat.  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok berasal 

dari delapan sektor yaitu pertanian; industri pengolahan; listrik, gas kota 

dan air bersih; konstruksi/bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; 

pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan; dan jasa-jasa. Sektor usaha yang memberikan kontribusi 

terbesar terhadap PDRB Kota Depok adalah sektor jasa. Kontribusi 

masing-masing sektor usaha terhadap PDRB Kota Depok dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kota Depok (2006) 
Gambar 2. PDRB Kota Depok Berdasarkan Sektor Usaha 

 

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa sektor pertanian 

memiliki kontribusi yang paling kecil terhadap PDRB jika dibandingkan 

dengan sektor usaha lainnya. Sektor pertanian di Kota Depok terdiri dari 
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empat bidang usaha yaitu pertanian tanaman bahan makanan, tanaman 

perkebunan, peternakan dan perikanan. Dari keempat bidang usaha 

pertanian, bidang usaha tanaman perkebunan memiliki kontribusi terkecil 

terhadap PDRB. Kontribusi masing-masing bidang usaha di sektor 

pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada Gambar 3. 

Selama kurun waktu tahun 2000-2005, PDRB yang dihasilkan dari 

lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan.  Laju pertumbuhan 

sektor pertanian adalah yang paling rendah dibandingkan dengan tujuh 

sektor lainnya. Laju pertumbuhan sektor pertanian yang lambat dapat 

terjadi karena berkembangnya sektor sekunder dan tersier dalam kegiatan 

ekonomi di Kota Depok. 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik yang 

terus berkembang memberikan konsekuensi logis terhadap Kota Depok, 

yakni berupa tingginya kebutuhan kawasan perekonomian dan 

permukiman beserta seluruh fasilitas umum dan fasilitas sosial 

pendukungnya. Salah satu dampak spasial yang terjadi akibat 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan adalah semakin bertambahnya 

lahan terbangun untuk mewadahi kebutuhan aktivitas perekonomian dan 

permukiman yang mengakibatkan perubahan mutasi lahan dari pertanian 

menjadi permukiman dan daerah perekonomian. Tetapi tidak semua lahan 

pertanian dapat dimutasi menjadi permukiman dan daerah perekonomian 

atau kawasan industri. Hal tersebut diatur dalam Perda No. 12 Tahun 

2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 

2010, khususnya pada Pasal 8 tentang Kawasan Pengendalian yang 
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menyebutkan bahwa kawasan pertanian yang tersebar di beberapa 

kecamatan dikendalikan agar tidak terjadi pengalihfungsian lahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kota Depok (2006) 
Gambar 3. Kontribusi Bidang Usaha Pertanian terhadap PDRB Kota 

Depok. 
 

Sektor pertanian di Kota Depok perlu memiliki keunggulan spesifik 

yang memiliki peluang yang bagus serta didukung dengan adanya 

jaminan pangsa pasar agar laju pertumbuhan sektor pertanian dapat 

meningkat dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Depok 

juga dapat meningkat. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan sektor 

pertanian maka perlu upaya pemilihan komoditas potensial yang dapat 

dikembangkan melalui pemanfaatan lahan terbatas dengan didukung oleh 

teknologi pertanian yang berwawasan agribisnis. 

Visi Dinas Pertanian Kota Depok Tahun 2007-2011 adalah 

Mewujudkan Pertanian Perkotaan yang Menyejahterakan Petani dan 

Masyarakat. Untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas 
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Pertanian menetapkan misi sebagai berikut: meningkatkan pelayanan 

bidang pertanian; mengembangkan agribisnis perkotaan dan ketahanan 

pangan masyarakat; dan meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian 

sumberdaya alam. Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan  maka 

arahan pembangunan pertanian perkotaan adalah pengembangan 

agribisnis perkotaan yang memiliki daya saing dan memiliki nilai tambah 

yang didukung oleh sumber daya daerah dan pemanfaatan teknologi. 

Pembangunan pertanian di Kota Depok diarahkan untuk memelihara dan 

mengupayakan peningkatan ketersediaan dan keamanan pangan 

khususnya untuk mengantisipasi kompetisi pasar dan diversifikasi 

permintaan pasar yang selalu menuntut persyaratan mutu dan keamanan 

produk. 

Dalam rangka mengembangkan pertanian perkotaan di Kota Depok 

maka perlu dilakukan identifikasi potensi-potensi komoditas pertanian 

yang dapat dikembangkan di lahan  yang terbatas untuk  mewujudkan 

pertanian perkotaan di Kota Depok. Setelah komoditas unggulan 

ditentukan maka langkah selanjutnya yaitu menentukan strategi yang akan 

dilakukan untuk mengembangkan komoditas pertanian potensial yang 

telah ditentukan sebelumnya. Sebelum memilih komoditas pertanian 

potensial untuk dikembangkan di lahan pertanian yang terdapat di Kota 

Depok, maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan komoditas 

yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai usahatani pada 

pertanian perkotaan di Kota Depok lalu menentukan strategi yang tepat 

dalam pengembangan komoditas potensial tersebut. 
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1.2. Identifikasi  Masalah 
 

Pembangunan yang semakin pesat di Kota Depok memberikan 

konsekuensi bagi sektor pertanian. Salah satu konsekuensinya adalah alih 

fungsi lahan pertanian menjadi permukiman maupun pembangunan 

infrastruktur untuk menunjang perekonomian daerah. Tetapi ada lahan 

pertanian tertentu yang tidak boleh dimutasikan. Oleh karena itu, perlu 

ditentukan komoditas pertanian Kota Depok yang potensial yang memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi dan usahatani yang efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk 

dibudidayakan di lahan pertanian yang terdapat di Kota Depok. Langkah 

selanjutnya yaitu  membuat suatu perencanaan strategik yang baik dalam 

mengembangkan komoditas pertanian potensial tersebut. 

1.3. Rumusan  Masalah 
 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Komoditas pertanian apa yang paling potensial dan dapat diunggulkan 

untuk dikembangkan di lahan pertanian di Kota Depok ? 

2 Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi 

pengembangan agribisnis komoditas unggulan pertanian di Kota 

Depok ? 

3 Bagaimana Perencanaan Strategik Dinas Pertanian Kota Depok dalam 

pengembangan agribisnis komoditas unggulan pertanian tersebut ? 
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1.4. Tujuan 
 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini 

bertujuan : 

1 Menentukan komoditas unggulan yang akan dikembangkan di Kota 

Depok. 

2 Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

pengembangan komoditas unggulan pertanian di Kota Depok. 

3 Mengembangkan alternatif strategi Dinas Pertanian Kota Depok dalam 

pengembangan komoditas unggulan pertanian di Kota Depok. 

1.5. Manfaat 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan pada Dinas Pertanian 

Kota Depok dalam menyongsong masa depan pertanian Kota Depok. 

2. Memberikan manfaat bagi stakeholder yang terkait dalam bidang 

pertanian pertanian khususnya di Kota Depok dan masyarakat luas 

pada umumnya. 

3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang manajemen strategik. 

1.6. Ruang lingkup 
 

Penelitian ini akan dilakukan pada tiga bidang yang berada di 

bawah koordinasi Dinas Pertanian Kota Depok, yaitu Bidang Tanaman 

Pangan dan Perkebunan, bidang Perikanan dan Bidang Peternakan. 

Komoditas-komoditas pertanian yang akan diteliti adalah komoditas 
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potensial yang ada dalam pembinaan Dinas Pertanian Kota Depok. 

Penelitian yang akan dilakukan terbatas pada tahap penyusunan 

perencanaan strategik, sedangkan tahap implementasi, anggaran dan 

evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada pengambil kebijakan pada Dinas 

Pertanian Kota Depok khususnya dan Pemda Kota Depok pada 

umumnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




