
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 
Pengembangan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi 

sumberdaya alam yang dimiliki, terutama dalam menghadapi era 

perdagangan bebas, memerlukan berbagai kebijakan pembangunan yang 

strategis. Upaya menciptakan peluang bisnis dan investasi, secara tidak 

langsung akan dapat meningkatkan daya saing produk dan memberikan 

nilai tambah bagi pengembangan ekonomi daerah. Upaya tersebut dapat 

diimplementasikan melalui pengembangan ekonomi  masyarakat. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan 

daerah, dapat dilakukan dengan upaya pendekatan pembangunan 

ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, maka 

pembangunan harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan 

memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan UU 

No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 

1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga telah 

terjadi perubahan yang mendasar dalam pembangunan nasional, 

termasuk pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah mempunyai 

otonomi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah 

sesuai dengan kondisi lokalnya.  

Dengan otonomi, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban 

untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Penyerahan kewenangan 

tersebut, dimaksudkan untuk menciptakan pengelolaan pembangunan 
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daerah yang efektif dan efisien. Selain itu juga untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin 

potensi sumber daya wilayah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

setempat.  

Pada masa lalu pengelolaan pembangunan ekonomi bersifat 

sentralistis (top down) dan lebih mengandalkan industri-industri besar 

yang berbasis bahan baku impor. Saat ini pengelolaan ekonomi berubah 

menjadi desentralistis (bottom up) dan mengandalkan industri-industri 

yang berbasis pada sumberdaya lokal (local resources based). Hal ini 

berarti bahwa pembangunan ekonomi akan berlangsung disetiap daerah 

sehingga perekonomian daerah merupakan tulang punggung 

perekonomian nasional.  

Pelaksanaan pembangunan daerah mengacu pada potensi 

sumberdaya yang dimiliki, sehingga penetapan prioritas pembangunan 

harus ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, 

sumberdaya alam, teknologi, budaya dan lain-lain. Dengan demikian  

upaya peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan pengembangan 

potensi sumberdaya yang dimiliki akan benar-benar dapat dirasakan dan 

menjadi arah bagi terciptanya kemandirian masyarakat.  

Kebijakan desentralisasi pembangunan serta semakin terbatasnya 

alokasi dana dari pemerintah pusat, maka 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 
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secara sinergi melalui pemanfaatan potensi keunggulan sumberdaya yang 

dimiliki daerah secara berkesinambungan.  Salah satu langkah strategis 

dalam pembangunan daerah yang potensial adalah pengembangan sektor 

pertanian. Hal ini ditegaskan Solahuddin (1998), bahwa sektor pertanian 

dalam artian luas, yang terdiri dari pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan memperoleh prioritas 

yang penting dalam pembangunan hampir di sebagian besar daerah di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah penduduk yang bergerak 

pada sektor pertanian.  

Pengembangan agribisnis diharapkan dapat mendukung 

percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam kerangka implementasi 

keberhasilan otonomi daerah. Pengembangan agribisnis juga diharapkan 

mampu menciptakan kesempatan kerja berdasarkan kondisi potensi 

daerah dan  peningkatan nilai tambah (value added), sehingga akan 

mampu memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan terhadap 

masyarakat dan daerah. Hal ini diharapkan akan berdampak pada upaya 

untuk mengurangi disparitas ekonomi, antar daerah maupun antar 

golongan, serta pengentasan kemiskinan di daerah yang dapat berjalan 

secara efektif, partisipatif serta berkesinambungan.  

Hampir di sebagian besar daerah di Indonesia, sektor pertanian 

masih memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan. Beberapa faktor 

ekonomi yang merupakan peluang dalam meningkatkan usaha 

pembangunan pertanian, khususnya hortikultura, masih terdapat 

kesenjangan antara produktivitas rill di tingkat usahatani, sehingga 
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peluang tersebut masih dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi. 

Hal lain adalah  masih belum optimalnya kualitas produk pertanian dan 

pengolahan lebih lanjut (peningkatan nilai tambah produk) yang  

dihasilkan, sehingga berdampak pada rendahnya daya saing produk 

pertanian baik di pasar domestik maupun ekspor.  

Kabupaten Karimun merupakan kabupaten hasil pemekaran dari 

Kabupaten Kepulauan Riau. Saat ini termasuk 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, 

Propinsi Kepulauan Riau tahun 2003 berdasarkan harga konstan tahun 

1993 adalah Rp. 427.811.590.000,-, sedangkan menurut harga berlaku 

adalah Rp. 1.507.116.630.000,-. 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 empat azam (tekad) penggerak pembangunan 

Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yaitu azam pengembangan 

ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dikarenakan pengembangan agribisnis 
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hortikultura, khususnya buah-buahan memiliki potensi yang cukup 

baik,selain memiliki posisi yang strategis dan memiliki sumberdaya lahan 

yang cocok. Kenyataan ini juga  didukung dengan kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Karimun, yang menetapkan Pulau Kundur sebagai wilayah  

pengembangan pertanian (Pemerintah Kabupaten Karimun, 2001). 

Pelaksanaan pengembangan agribisnis hortikultura, khususnya 

tanaman nenas di Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, telah 

berlangsung cukup lama. Saat ini nenas merupakan buah-buahan yang 

tingkat produksinya cukup besar, yaitu pada tahun 2002 sebesar 13.337,5 

ton, dibanding dengan beberapa komoditi buah-buahan unggulan yang 

lainnya (BPS Kabupaten Karimun, 2003). Namun jenis nenas yang 

banyak diusahakan selama ini,  terbatas pada jenis buah nenas yang 

dikonsumsi langsung dan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan  pangsa 

pasar domestik.  

 Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Karimun telah 

mencanangkan pengembangan agribisnis nenas, yang ditujukan untuk 

memenuhi pengembangan industri pengalengan nenas. Kebijakan 

pengembangan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta yang 

bergerak di industri pengalengan buah. Keterlibatan swasta tersebut, 

sebagai pihak yang menampung hasil buah nenas yang diproduksi petani. 

Pengembangan agribisnis nenas yang dikhususkan untuk 

pengalengan di atas, dilakukan melalui penguatan permodalan dari 

Pemerintah Kabupaten Karimun, yang disalurkan ke kelompok tani nenas 

melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Penyaluran penguatan 
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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,-. Total penguatan  tersebut 

adalah sebesar 7,40 persen dari APBD Kabupaten Karimun, yang 

disalurkan mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004,   

dialokasikan bagi pengembangan UKM dan ekonomi kerakyatan. 

Berkaitan dengan 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 merekomendasi 

strategi alternatif pelaksanaan kegiatan dimasa akan datang.  

Penguatan permodalan tersebut merupakan upaya stimulan untuk 

pengembangan agribisnis hortikultura, khususnya agribisnis nenas, untuk 

industri pengalengan yang berorientasi pasar ekspor. Pengembangan 

agribisnis nenas tersebut, diharapkan akan berimplikasi bagi peningkatan 

pendapatan petani, pengembangan ekonomi kerakyatan serta mampu 

mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang pada 

akhirnya bertujuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan berbagai 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan agribisnis nenas melalui penguatan 

permodalan di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau di tinjau 

dari pelaksanaan kegiatan. 

2. Bagaimana upaya mengembangkan dan meningkatkan agribisnis 

nenas melalui strategi penguatan permodalan di Kabupaten Karimun, 

Propinsi Kepulauan Riau. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 1. Mengidentifikasi dan mengkaji pelaksanaan pengembangan agribisnis 

nenas melalui penguatan permodalan di Kabupaten Karimun, Propinsi 

Kepulauan Riau 

  2. Merumuskan strategi alternatif dan menyusun strategi prioritas bagi  

pengembangan agribisnis nenas melalui penguatan permodalan di 

Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. 

 

  1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :  

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah 

Daerah/Instansi terkait dalam penyusunan rencana strategis 
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pengembangan agribisnis nenas di Kabupaten Karimun, Propinsi 

Kepulauan Riau 

2. Sebagai informasi bagi pihak berkepentingan dan dasar penelitian 

lebih lanjut bagi yang berminat pada pengembangan agribisnis nenas 

3. Bagi penulis merupakan upaya pembelajaran bagi pengembangan 

wawasan dan meningkatkan kapasitas dalam menganalisa suatu 

permasalahan, khususnya dalam penyusunan strategi pengembangan 

agribisnis. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada kajian analisis 

petani nenas, khususnya produksi nenas untuk industri pengalengan 

nenas di Kabupaten Karimun. Petani nenas tersebut merupakan petani 

yang memperoleh penguatan permodalan dari Pemerintah Kabupaten 

Karimun, Propinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran  2003.  

 




