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Perubahan pola pemerintahan yang sentralistik menjadi 
desentralistik secara legal di wujudkan dengan lahirnya undang-undang 
No.22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999. Hal tersebut memberikan 
konsekwensi kewenangan kepada Pemerintah daerah, bukan hanya 
terbatas pada merencanakan dan melaksanakan pembangunan namun 
lebih dari itu untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada di 
daerah.  

 
Pembangunan agribisnis memiliki keterkaitan yang erat dengan 

pembangunan daerah. Agribisnis telah dan akan terus menjadi andalan 
dalam pembangunan perekonomian daerah, hal ini disebabkan karena 
sampai saat ini hampir seluruh ekonomi daerah di Indonesia berbasiskan 
pada sistem agribisnis, baik dikaji dari pembentukan Pendapatan 
Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja. 

 
 Kabupaten Dompu merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi 

Nusa Tenggara Barat, yang menjadikan sektor agribisnis sebagai 
sandaran hidup. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat keterlibatan 
penduduk pada sektor pertanian dimana 70 persen dari 145.300 tenaga 
kerja bekerja pada sektor pertanian, dan pada Tahun 2003 sektor 
pertanian memberikan  kontribusi terhadap PDRB yang terbesar dari 
seluruh lapangan usaha di Kabupaten Dompu yaitu sebesar 49,18 persen 
atas dasar harga berlaku dan 45,76 persen  atas dasar harga konstan. Hal 
ini menjadikan sektor pertanian sebagai bagian pembangunan daerah 
yang berfungsi sebagai sektor andalan. Oleh karena itu perlu 
pembangunan pertanian/agribisnis yang terencana, sistematis, dan 
komprehensif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  
pendekatan penentuan komoditas unggulan yang berorientasi pasar. Oleh 
karena itu perlu analisa  yang secara mendalam tentang jenis-jenis 
komoditas unggulan agribisnis dan strategi pengembangannya di 
Kabupaten Dompu. 

 
Permasalahan pengembangan komoditas unggulan agribisnis di 

Kabupaten Dompu dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Subsektor 
agribisnis apa saja  yang menjadi basis dan prioritas yang direncanakan 
untuk di kembangkan (2) Berdasarkan subsektor agribisnis tersebut, 
komoditas apa yang menjadi unggulan dan bagaimana alternatif 
pengembangannya berdasarkan prioritas sasaran (3) Faktor-faktor 
lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan 
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ancaman) apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan 
strategis pengembangan komoditas unggulan terpilih (4) Bagaimana 
strategi prioritas untuk mengembangkan komoditas-komoditas unggulan 
agribisnis tersebut. 

 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengidentifikasi komoditas-

komoditas unggulan yang menjadi basis dalam pengembangan agribisnis 
di kabupaten Dompu (2) Mengidentifikasi dan menentukan komoditas 
komoditas unggulan agribisnis di Kabupaten Dompu (3) Menganalisa 
faktor-faktor strategis internal dan eksternal yang menentukan 
keberhasilan pengembangan komoditas unggulan agribisnis di kabupaten 
Dompu (4) Menentukan strategi prioritas  pengembangan komoditas 
unggulan agribisnis sebagai implementasi visi dan misi Kabupaten Dompu 
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 

 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Dompu Propinsi NTB selama 

tiga bulan, yaitu dari bulan November 2004 sampai Januari 2005. Metode 
yang digunakan adalah deskriptif dengan pengambilan contoh dengan 
metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer (observasi, kuesioner, dan wawancara) dan sekunder (studi 
pustaka dan mengumpulkan data dan informasi yang terkait). Metode 
pengolahan data meliputi Location Quetient (LQ), Metode Perbandingan 
Eksponensial (MPE), Internal factor Evaluation (IFE), Eksternal factor 
Evaluation (EFE), matrik SWOT, dan untuk mendapatkan rekomendasi 
strategi proritas digunakan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix 
(QSPM). 

 
Berdasarkan analisis LQ, sektor pertanian termasuk dalam sektor 

basis. Artinya sektor pertanian mampu memenuhi kebutuhan dalam 
daerah dan sebagian dijual/diekspor ke luar daerah. Diantara lima 
subsektor dalam sektor pertanian yaitu tanaman pangan atau hortikultura, 
perikanan, kehutanan, peternakan, dan perkebunan baik berdasarkan 
perhitungan LQ dengan indikator harga berlaku maupun perhitungan LQ 
indikator PDRB harga konstan tahun 1993 subsektor yang termasuk basis 
adalah subsektor tanaman pangan dan Hortikultura, subsektor perikanan 
dan subsektor kehutananan. Berarti ketiga subsektor termasuk basis dan 
layak diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Dompu. 

 
Metode perbandingan eksponensial (MPE) digunakan untuk 

menentukan komoditas unggulan masing-masing subsektor basis,  
berdasarkan hasil analisis MPE didapatkan Komoditas unggulan untuk 
subsektor tanaman pangan  dan hortikultura adalah Kedelai, komoditas 
unggulan subsektor perikanan adalah Udang dan komoditas unggulan 
subsektor kehutanan adalah Kayu Jati. 

 
Untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan 

agribisnis komoditas Kedelai di Kabupaten Dompu, dilakukan dengan 
menilai faktor faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi. 
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Faktor strategis internal yang menjadi kekuatan dalam pengembangan 
kedelai di Kabupaten Dompu adalah keberadaan sumber daya alam,  
ketersediaan sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, penelitian dan 
pengembangan dan lembaga pembina. Sedangkan faktor strategis yang 
menjadi kelemahan dalam pengembangan kedelai  di Kabupaten Dompu 
adalah ketersediaan modal, keberadaan sumber daya manusia, 
koordinasi instansi terkait, kelembagaan petani, kualitas produk dan  
informasi pasar. Faktor strategis eksternal yang menjadi peluang dalam 
pengembangan kedelai  di Kabupaten Dompu adalah peluang 
ekspor/dijual di tempat lain, sistem informasi, otonomi daerah, 
ketersediaan kredit, kesempatan bermitra dan sosial budaya masyarakat. 
Sedangkan faktor strategis eksternal yang menjadi ancaman dalam 
pengembangan kedelai di Kabupaten Dompu adalah produk sejenis dari 
daerah lain, keadaan politik dan keamanan, tingkat suku bunga, fluktuasi 
harga, tingkat inflasi dan standarisasi produk. Jumlah skor total matriks 
IFE 2,621 dan EFE 2,598, keduanya di atas rata-rata (2,500) berarti 
pengembangan kedelai layak dilaksanakan di Kabupaten Dompu. Matriks 
IFE dan EFE selanjutnya dianalisis dengan matriks SWOT yang 
menghasilkan empat alternatif strategi yaitu : (1) Pengembangan kawasan 
sentra produksi, (2) Pengembangan pola kemitraan, (3) Pembinaan 
secara terpadu dan terkoordinasi (4) Pengembangan sumber daya 
manusia petani dan aparat. Dari alternatif strategi yang diperoleh dari 
matriks SWOT, dengan analisis QSPM diperoleh strategi prioritas yaitu 
strategi pengembangan kawasan sentra produksi.  

 
Untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan 

agribisnis komoditas Kayu Jati di Kabupaten Dompu, dilakukan dengan 
menilai faktor faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi. 
Faktor strategis internal yang menjadi kekuatan dalam pengembangan 
kayu jati adalah keberadaan sumber daya alam, kualitas produk, informasi 
pasar, pemanfaatan teknologi, sarana dan prasarana dan koordinasi 
instansi terkait. Sedangkan faktor strategis yang menjadi kelemahan 
dalam pengembangan jati di Kabupaten Dompu adalah keberadaan 
sumber daya manusia, ketersediaan modal, kebijakan pemerintah, 
kelembagaan petani, nilai tambah produk dan manajemen usaha. Faktor 
strategis eksternal  yang menjadi peluang dalam pengembangan jati di 
Kabupaten Dompu adalah peluang ekspor/dijual ditempat lain, sistem 
informasi, otonomi daerah, ketersediaan kredit, kesempatan bermitra dan 
standarisasi produk. Sedangkan faktor strategis eksternal yang menjadi 
ancaman dalam pengembangan jati di Kabupaten Dompu adalah produk 
sejenis dari daerah lain, tingkat inflasi, keadaan politik dan keamanan, 
tingkat suku bunga, degradasi lahan, pertumbuhan ekonomi dan kondisi 
sosial budaya masyarakat. Jumlah skor total matriks IFE 2,520 dan EFE 
2,359. hal ini berarti bahwa organisasi dalam pengembangan komoditas 
Jati telah memiliki faktor strategi internal yang baik sementara faktor 
strategis eksternal masih berada di bawah rata-rata. Matriks IFE dan EFE 
selanjutnya dianalisis dengan matriks SWOT yang menghasilkan empat 
alternatif strategi yaitu : (1) Peningkatan produktivitas kawasan hutan 
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untuk memenuhi kebutuhan pasar, (2) Peningkatan kualitas pengendalian 
dan pengawasan, (3) Pemberdayaan dan pemerataan kesempatan 
berusaha (4) Pengembangan sumber daya manusia dan aparat. Dari 
alternatif strategi yang diperoleh dari matriks SWOT dengan analisis 
QSPM diperoleh strategi prioritas yaitu  strategi peningkatan kualitas 
pengendalian dan pengawasan.  
 

Untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan 
agribisnis komoditas Udang di Kabupaten Dompu, dilakukan dengan 
menilai faktor faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi. 
Faktor strategis internal yang menjadi kekuatan dalam pengembangan 
komoditas udang adalah keberadaan sumber daya alam, potensi pasar, 
penelitian dan pengembangan, saluran pemasaran dan koordinasi instansi 
terkait. Sedangkan faktor strategis yang menjadi kelemahan dalam 
pengembangan Udang adalah keberadaan sumber daya manusia, 
ketersediaan modal, sarana dan prasarana dan kebijakan pemerintah. 
Faktor strategis eksternal yang menjadi peluang dalam pengembangan 
Udang di Kabupaten Dompu adalah peluang ekspor/dijual di tempat lain, 
sistem informasi, otonomi daerah, ketersediaan kredit, kesempatan 
bermitra dan fluktuasi harga. Sedangkan faktor strategis eksternal yang 
menjadi ancaman dalam pengembangan Udang di kabupaten Dompu 
adalah produk sejenis dari daerah lain, keadaan politik dan keamanan, 
tingkat inflasi dan  sosial budaya masyarakat. Jumlah skor total matrik IFE 
2,606 dan EFE 2,562. Keduanya di atas rata-rata (2,500) berarti 
pengembangan Udang layak dilaksanakan di kabupaten Dompu . Matriks 
IFE dan EFE selanjutnya dianalisis dengan matriks SWOT yang 
menghasilkan empat alternatif strategi yaitu : (1) Intensifikasi usaha dan 
pengembangan pasar, (2) Pengembangan kemitraan usaha (3) 
pembinaan secara terpadu dan terkoordinasi, (4) Pengembangan sumber 
daya manusia nelayan dan aparat. Dari alternatif strategi yang diperoleh 
dari matriks SWOT dengan analisis QSPM diperoleh strategi prioritas yaitu  
strategi pengembangan kemitraan usaha. 

 
Berdasarkan hasil kajian secara keseluruhan maka disarankan (1) 

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi agribisnis 
sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Dompu mengacu pada 
pengembangan subsektor prioritas yaitu subsektor tanaman pangan  dan 
hortikultura dengan komoditas Kedelai, subsektor Perikanan dengan 
komoditas Udang dan subsektor kehutanan dengan komoditas Jati, (2) 
Untuk mencapai keberhasilan pengembangan komoditas unggulan 
agribisnis, Pemerintah Daerah  Kabupaten Dompu, perlu melakukan 
pembenahan pada beberapa faktor kelemahan utama antara lain 
keterbatasan modal usaha, kebijakan pemerintah dan rendahnya kualitas 
sumber daya manusia, (3) Untuk mencapai keberhasilan pengembangan 
komoditas unggulan terpilih, maka strategi utama yang direkomendasikan 
perlu dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tepat  oleh 
dinas terkait dengan pemerintah daerah sebagai koordinatornya, (4) Agar 
Penentuan sektor pertanian basis  lebih akurat maka di samping analisis 
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LQ sebaiknya dilakukan kajian mengunakan analisis Input-Ouput, 
sehingga dapat dipahami keterkaitan antar subsektor dalam memahami 
kompleksitas perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk 
menunjang pengembangan agribisnis di Kabupaten Dompu. 
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