
 

 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Komoditas padi sudah sejak lama merupakan indikator perekonomian 

Indonesia. Hal ini berarti bahwa harga beras merupakan cerminan kemampuan 

suatu negara dalam mengelola ekonominya. Manajemen produksi padi memiliki 

pengaruh terhadap pengelolaan konsumsi dan berdampak pada sektor lain. Posisi 

Jember sebagai gudang beras di Jawa Timur berperan dalam pengendalian melalui 

ketahanan stok padi. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan produksi 

padi 5 tahun terakhir.  

Tabel 1 Produksi padi tahun 2009-2013 Kabupaten Jember 

 

Tahun Produksi (ton) Produktifitas(kw/ha) 

2009 880,750 56.87 

2010 845,095 54.98 

2011 830,000 53.50 

2012 970,096 61.18 

2013 930,027 57.19 

Sumber: BPS 2013 

Jumlah produksi padi tahun 2012 sebesar 970,096 ton (BPS 2012a). 

Produktifitas lahan padi mencapai 61.18 kw/ha (BPS 2012b). Penurunan produksi 

terjadi pada tahun 2013 dan diikuti juga penurunan pada produktifitas lahan. Hal 

ini tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Jumlah 

penduduk Kabupaten Jember mencapai 2.451.081 Jiwa. Kebutuhan padi untuk 

Kabupaten Jember otomatis juga mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten 

Jember memiliki strategi pengembangan agribisnis padi yang bertujuan untuk 

menjaga dan meningkatkan ketersediaan beras. Akan tetapi strategi ini sangat 

kurang effektif dan effisien melihat kondisi produksi serta produktifitas padi yang 

menurun. Meskipun pemerintah Kabupaten Jember terus menambah lahan 

pertanian padi hingga mencapai 162,618 ha, tetapi tampaknya belum dapat 

meningkatkan produksi padi secara signifikan sehingga target produksi padi Dinas 

Pertanian Jember 1,023,567 ton pada tahun 2014 belum dapat terpenuhi.  

Permasalahan bertambah kompleks ketika masih belum kuatnya 

kelembagaan petani, terutama dalam hal manajemen, pengelolaan keuangan dan 

akses pasar. Adanya wacana Pemerintah Kabupaten Jember akan melakukan 

Industrialisasi daerah, semakin mengancam ketahanan pangan daerah. Hal ini 

tentunya akan menimbulkan peningkatan pengkonversian lahan-lahan pertanian 

menjadi lahan industri. Padahal Industrialisasi mustahil berhasil jika tidak didukung 

dengan kemampuan dalam mengelola agribisnis hulu yang kuat. Berdasarkan 

beberapa permasalahan diatas, maka diperlukan strategi untuk mengembangkan 

agribisnis padi di Kabupaten Jember. Penelitian ilmiah ini berjudul “Strategi 

Pengembangan Agribisnis Komoditas Padi dalam Meningkatkan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Jember”.  
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Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan 

yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pemerintah Kabupaten Jember memanfaatkan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman untuk mengembangan komoditas padi dalam 

upaya meningkatkan ketahanan pangan? 

2. Bagaimanakah rumusan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan 

komoditas padi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan? 

3. Bagaimanakah prioritas strategi yang seharusnya dipilih untuk pengembangan 

komoditas padi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan? 

4. Bagaimanakah rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah pusat 

/daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk 

mengembangan komoditas padi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. 

2. Menganalisis rumusan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan 

komoditas padi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. 

3. Menentukan Prioritas strategi yang seharusnya dipilih untuk pengembangan 

komoditas padi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. 

4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah pusat/ 

daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan wawasan terkait 

perbaikan strategi pengembangan agribisnis padi, khususnya di Kabupaten 

Jember, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam 

penerapan ilmu manajemen strategi.  

2. Bagi peneliti, sebagai media pembelajaran dalam melatih kemampuan analisis 

dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. 

3. Bagi petani, menjadi masukan khususnya bagi petani padi di Kabupaten Jember 

agar dapat meningkatkan produktifitas kerjanya. 

4. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan tambahan dalam merumuskan kebijakan pertanian 

khususnya komoditi padi sehingga meningkatkan kesejahteraan petani. 

5. Sebagai referensi untuk bahan literatur bagi penelitian selanjutnya. 
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Ruang Lingkup 

 

Penelitian ini membahas strategi pengembangan komoditas padi dalam  

peningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Jember. Penelitian ini hanya sebatas 

dalam menentukan strategi yang sesuai untuk pengembangan komoditas padi di 

Kabupaten Jember. Kajian teoritis penelitian ini meliputi teori ketahanan pangan 

dan penentuan strategi pengembangan agribisnis padi. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

 

Strategi Pengembangan 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Strategos atau Strategus. Strategi 

adalah seni memadukan atau menginteraksikan antara faktor kunci keberhasilan 

antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujuan. Strategi 

merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Manfaat strategi adalah untuk 

mengoptimalkan sumberdaya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran 

kinerja. Dalam konsep manajemen cara terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran dan 

kinerja adalah dengan strategi memberdayakan sumber daya secara efektif dan 

efesien (LAN-RI 2008). Proses dalam menyusun strategi meliputi empat elemen 

dasar, diantaranya: Pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi 

strategi, dan evaluasi dan pengendalian (Hunger JD, Wheelen TL. 2012). Pada 

proses pengamatan lingkungan terdiri dari pengamatan lingkungan eksternal dan 

pengamatan lingkungan internal. Pengamatan lingkungan eksternal digunakan 

untuk melihat kesempatan dan ancaman. Sedangkan pengamatan lingkungan 

eksternal terdiri dari variable-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada 

diluar organisasi dan tidak secara khusus berperan dalam pengendalian keputusan 

jangka pendek suatu manajemen inti. Perumusan strategi yang baik, selalu diawali 

dengan pengamatan lingkungan yang cermat. Strategi yang baik adalah suatu 

strategi yang menetralisir ancaman/tantangan, dan merebut peluang-peluang yang 

ada dengan memanfaatkan kekuatan yang tersedia serta meniadakan atau 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih ada. 

Secara konsepsional strategi pengembangan dalam konteks agribisnis adalah 

upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan kawasan baik internal 

yang meliputi kelemahan dan kekuatan dan kondisi lingkungan eksternal yaitu 

peluang dan ancaman yang akan dihadapi, kemudian diambil alternatif untuk 

menentukan strategi yang harus dilakukan. Analisis lingkungan internal merupakan 

suatu proses untuk menilai faktor-faktor keunggulan strategis 

perusahaan/organisasi untuk menentukan di mana letak kekuatan dan 

kelemahannya, sehingga penyusunan strategi dapat dimanfaatkan secara efektif, 

kesempatan lingkungan dan menghadapi hambatannya, mengembangkan profil 

sumberdaya dan keunggulan, membandingkan profil tersebut dengan kunci sukses 

dan mengidentifikasi kekuatan utama dimana pemerintah daerah dapat membangun 

strategi untuk mengeksploitasi peluang dan meminimalkan kelemahan dan 

mencegah kegagalan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




