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 Kebijakan desentralisasi pembangunan serta semakin terbatasnya 
alokasi dana dari pemerintahan pusat, sehingga pemerintah daerah 
dituntut agar mampu melakukan upaya kreatif untuk meningkatkan 
perekonomian daerah, dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi 
sosial masyarakat di daerah. Upaya kreatif tersebut harus mampu 
dilakukan secara sinergi melalui pemanfaatan potensi keunggulan 
sumberdaya yang dimiliki daerah secara optimal dan berkesinambungan. 
Salah satu langkah strategis dalam pembangunan daerah yang potensial 
adalah pembangunan sektor pertanian. 
 Kabupaten Karimun merupakan kabupaten hasil pemekaran dari 
Kabupaten Kepulauan Riau. Merupakan salah satu dari enam 
Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, yang 
mempunyai potensi cukup besar pada sektor pertanian. Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun tahun 2003 berdasarkan 
harga konstan tahun 1993 adalah Rp. 427.811.590.000,-. Menurut harga 
berlaku adalah Rp. 1.507.116.630.000,-, dilihat dari angka tersebut sektor 
pertanian memberikan kontribusi sebesar 17,70 persen  atas dasar harga 
berlaku dan 17,75 persen atas dasar harga konstan, yang berada pada 
posisi urutan ketiga terbesar. Kontribusi dari sektor pertanian tersebut 
merupakan gabungan dari berbagai sub sektor, yaitu perikanan, 
perkebunan, kehutanaan, peternakan, tanaman pangan dan hortikultura 
(BPS Kabupaten Karimun, 2004).  
 Pengembangan agribisnis hortikultura merupakan bagian dari 
strategi perencanaan pembangunan daerah, yang terintegrasi ke dalam 
implementasi salah satu azam (tekad) penggerak pembangunan 
Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yaitu azam pengembangan 
ekonomi kerakyatan. Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Kabupaten 
Karimun telah mencanangkan pengembangan agribisnis nenas, yang 
ditujukan untuk memenuhi bahan baku industri pengalengan buah. 

 Pengembangan agribisnis nenas melalui penguatan permodalan 
yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Karimun, Propinsi Riau 
dikhususkan untuk memenuhi permintaan bahan baku industri 
pengalengan nenas. Penyaluran penguatan permodalan dilakukan melalui 
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Cabang Tanjung Balai Karimun 
dan Dinas UKM dan Koperasi Kabupaten Karimun. Pengembangan 
agribisnis nenas yang dikhususkan untuk pengalengan di atas, dilakukan 
melalui penguatan permodalan dari Pemerintah Kabupaten Karimun. 
Penyaluran penguatan permodalan ini dimulai pada awal tahun anggaran 
2003. Banyaknya penguatan permodalan nenas yang telah disalurkan 



 

sampai dengan Agustus 2004 adalah Rp. 2.349.000.000,-  atau sebesar 
7,40 persen dari total penguatan permodalan APBD Kabupaten Karimun 
dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, yang dialokasikan bagi 
pengembangan UKM dan ekonomi kerakyatan. 
 Berkaitan pengembangan penguatan permodalan yang telah 
berjalan saat ini, dengan makin terbatasnya sumber alokasi dana yang 
dimiliki pemerintah daerah dimasa akan datang serta untuk melihat tingkat 
keberhasilan pelaksanaan bagi keberlanjutan program. Perlu dilakukan 
upaya kajian terhadap pelaksanaan program pengembangan agribisnis 
nenas melalui penguatan permodalan yang berjalan, sehingga dapat 
memperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan dan merekomendasikan 
strategi alternatif pelaksanaan kegiatan dimasa akan datang. 
 Penguatan permodalan tersebut, merupakan upaya stimulan untuk 
pengembangan agribisnis hortikultura di Kabupaten Karimun, Propinsi 
Kepulauan Riau, khususnya agribisnis nenas untuk memenuhi industri 
pengalengan nenas. Pengembangan agribisnis nenas melalui penguatan 
permodalan tersebut, diharapkan berimplikasi bagi peningkatan produksi 
dan pendapatan petani, pengembangan ekonomi kerakyatan serta 
mampu mendorong peningkatan PAD, yang pada akhirnya bertujuan bagi 
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
 Berkaitan dengan latar belakang dari uraian di atas, dapat disusun 
rumusan permasalahan sebagai berikut 1) bagaimana pengembangan 
agribisnis nenas melalui penguatan permodalan di Kabupaten Karimun, 
Propinsi Kepulauan Riau ditinjau dari pelaksanaan kegiatan;                    
2) bagaimana upaya mengembangkan dan meningkatkan agribisnis 
nenas melalui strategi penguatan permodalan di Kabupaten Karimun, 
Propinsi Kepulauan Riau. 
 Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi dan mengkaji 
pelaksanaan pengembangan agribisnis nenas melalui penguatan 
permodalan di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau,                  
2) merumuskan alternatif strategi dan menyusun strategi prioritas bagi 
pengembangan agribisnis nenas melalui penguatan permodalan di 
Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Ruang lingkup penelitian 
adalah pada petani nenas yang memperoleh penguatan permodalan dari 
Pemerintah Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau pada Tahun 
Anggaran 2003. 
 Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan 
Riau, pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kundur dan Kecamatan 
Kundur Utara. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari bulan 
November sampai Desember 2004. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik 
pengambilan contoh yang digunakan adalah metode purposive sampling. 
Data primer diperoleh dari hasil observasi,kuesioner dan wawancara. Data 
sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan mengumpulkan 
data/informasi yang relevan. Metode pengolahan dan analisis data 
meliputi Analisis Sistem dan AHP (Analytical Hierarchy Process). 

Hasil analisis sistem menunjukkan bahwa pengembangan 
agribisnis nenas melalui penguatan permodalan di Kabupaten Karimun, 



 

Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2003, belum mampu 
meningkatkan pendapatan petani nenas. Kondisi ini dapat disimpulkan 
berdasarkan     71 persen petani nenas penerima penguatan permodalan, 
menyatakan hasil yang diperoleh masih belum sesuai dengan diharapkan. 
Kenyataan ini menurut para petani penerima penguatan permodalan 
dikarenakan rendahnya harga jual nenas yang diperoleh, yaitu hanya Rp. 
450 kilogram. 

Berdasarkan pilihan strategi prioritas dengan menggunakan metoda 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil prioritas elemen-elemen dalam 
pengembangan agribisnis nenas melalui penguatan permodalan di 
Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau adalah, meliputi : a) faktor 
penentu utama adalah kebijakan pengembangan pertanian,                     
b) pelaku/aktor  utama adalah Pemerintah Daerah, c) tujuan utama adalah 
peningkatan pendapatan petani dan, d) strategi utama yang menjadi 
pilihan adalah penguatan permodalan sistem kemitraan. 

Berkenaan dengan masih belum tercapainya upaya peningkatan 
pendapatan melalui pengembangan agribisnis nenas, Pemerintah 
Daerah/Dinas/Instansi terkait harus berupaya mencari solusi untuk 
meningkatkan hasil pendapatan petani nenas. Upaya tersebut dapat 
dilakukan dengan kesepakatan pihak swasta/pengusaha penampung 
nenas dalam penentuan harga yang lebih layak bagi kedua belah pihak. 
Hal lain dilakukan melalui alternatif pengolahan/peningkatan nilai tambah 
produk nenas melalui pendampingan dan pembinaan menajemen usaha.  
Hasil rekomendasi pengembangan agribisnis nenas melalui strategi 
penguatan permodalan sistem kemitraan, maka dalam rangka 
implementasinya Pemerintah Daerah/Dinas/Instansi terkait perlu 
melakukan perencanaan dengan melibatkan berbagai pihak terkait secara 
bersama melalui koordinasi serta menyusun aturan yang jelas dan tegas 
terhadap peran dan fungsi pihak-pihak yang terlibat atau dengan 
membuat petunjuk teknis pengembangan melalui sistem kemitraan. 
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