
I. PENDAHULUAN 

 
  Latar Belakang 
 

Sistem pemerintahan yang terpusat, memposisikan penguasa 

sebagai faktor dominan dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun 

politik, sedangkan masyarakat tersubordinasikan.  Instrumen  ekonomi 

dan politik sudah menjadi hak pemerintah pusat dan posisi daerah hanya 

sebagai pelaksana dan menjadi perangkat yang tidak memiliki otoritas, 

sehingga daerah kehilangan kreativitas dan sangat lemah bergaining 

position nya.  

Perubahan pola pemerintahan yang sentralistik menjadi 

desentralistik melalui otonomi daerah, merupakan bentuk political will 

pemerintah pusat di era reformasi, dalam merespon tuntutan masyarakat 

yang menginginkan  perubahan  paradigma pembangunan nasional.  

Paradigma pembangunan nasional harus mengarah pada pemerataan 

pembangunan ke daerah-daerah secara adil dan proporsional dan  tidak 

lagi berorientasi pada pertumbuhan semata.  Perubahan pola 

pemerintahan secara legal diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang 

nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang 

nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

Konsekuensi dari daerah otonom memberikan 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 sumberdaya yang ada di daerah tersebut. 
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Oleh karena itu pemerintah daerah lebih dituntut memiliki kemampuan 

menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga menjadi makmur 

yang berkeadilan. Sadjad (2001) menyatakan apabila konsep paradigma 

lama terbiasa berpikir pada skala nasional, yang seolah-olah Negara 

Indonesia yang besar harus memiliki satu pola pembangunan, maka di era 

otonomi daerah masing-masing daerah otonom merupakan sel-sel 

pembangunan yang harus ditata. Masing-masing daerah otonom harus 

pandai menentukan pola pembangunan sehingga pada akhirnya dapat 

secara mandiri menghidupi masyarakatnya.   

Gumbira-Sa’id (2004) menyatakan ketangguhan sektor pertanian 

dalam menghadapi berbagai masalah selama krisis ekonomi beberapa 

tahun terakhir, telah memunculkan harapan baru bahwa sektor pertanian 

dapat diandalkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Hal 

tersebut dapat dilihat dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) 

Indonesia dari sektor pertanian, jika pada tahun 2000 sektor pertanian 

mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 66.208,85 Miliar, maka pada 

tahun 2002 meningkat sebesar Rp.68.018,4 miliar atau meningkat sebesar 

16,18 persen. Hal ini diperkuat oleh   Saragih (1998) yang menyatakan 

bahwa krisis ekonomi telah memberikan pelajaran yang berharga, dimana 

sektor pertanian yang memiliki local content relatif tinggi dibandingkan 

komoditi manufaktur, telah menunjukkan resistensinya sebagai sektor 

yang tegar menghadapi guncangan ekonomi dalam membantu 

mempertahankan kestabilan ekonomi nasional, sehingga sektor  pertanian 

secara umum memegang peranan dan potensi yang sangat besar sebagai 
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penggerak utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan 

daerah.  

Menurut Didu (2000) sebagai negara agraris Indonesia hendaknya 

terus berupaya mewujudkan pertanian sebagai basis pertumbuhan 

ekonomi nasional, demi  peningkatan kesejahteraan rakyat yang tumbuh 

dan berkembang atas prakarsa secara mandiri oleh masyarakat. Oleh 

karena itu, untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan 

dalam pembangunan ekonomi nasional, transformasi pembangunan 

pertanian harus dilakukan kearah pengembangan sistem agribisnis.  

Pembangunan agribisnis memiliki keterkaitan erat dengan 

pembangunan daerah. Agribisnis telah dan akan terus menjadi andalan di 

banyak daerah. Daerah yang ingin membangun kegiatan ekonomi 

kemasyarakatannya, tidak dapat tidak harus menjadikan agribisnis 

sebagai setidaknya salah satu fokus perhatian, atau bahkan fokus 

perhatian utama. Hal ini sesuai dengan pendapat Saragih (2001) bahwa 

strategi pembangunan ekonomi daerah yang paling tepat dan efektif 

adalah melalui pembangunan sistem agribisnis. Hal ini disebabkan karena 

sampai saat ini hampir seluruh ekonomi daerah di Indonesia  berbasiskan 

pada sistem agribisnis, baik dikaji dari dari Pembentukan Domestik 

Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, penguasaan teknologi 

maupun struktur ekspor. 

Menurut Sadjad (2001) terdapat  beberapa prinsip-prinsip agribinis 

sebagai sebuah pola sistem di daerah otonom. Prinsip – prinsip tersebut 

adalah sebagai berikut, (1) Agribisnis sebagai sebuah entitas yang 
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ditopang subsistem, diantara satu sama lain subsistem  harus terjalin 

hubungan saling ketergantungan yang agregatif dan berfungsi untuk 

mencapai seluruh target sistem, bukan sekedar target masing-masing 

subsistem, (2) Pembangunan agribisnis di daerah otonom harus dimulai 

dari subsistem hilir atau tengah, artinya skala ekonomi dan industri 

komoditi yang ingin dikembangkan sebagai agribisnis harus ditetapkan  

secara mantap terlebih dahulu sebelum mengembangkan subsistem hulu 

berupa kegiatan “on farm” yang menghasilkan produk bahan yang siap 

diperdagangkan atau sebagai bahan baku industri,  (3) Dalam daerah 

otonom harus dapat dilaksanakan konsolidasi lahan secara fisik untuk 

pengelolaan yang lebih efisien untuk dapat mengimbangi kepentingan 

proses industri atau niaga yang berhasil dikembangkan, (4) Pola 

pengembangan agribisnis di daerah otonom harus dikelola oleh SDM yang 

profesional dan berorientasi kearah bisnis secara rasional. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam era otonomi 

daerah Pemerintah daerah hendaknya memberikan perhatian utama 

terhadap sektor agribisnis, sehingga sebagai basis ekonomi 

pengembangan daerah, perencanaan dan pelaksaaan pembangunan 

sektor agribisnis harus direncanakan secara terpadu, dari hulu sampai hilir 

dan memadukannya  dengan pembangunan wilayah berdasarkan potensi 

yang dimiliki. Salah satu kerangka perencanaan pengembangan daerah 

melalui pengembangan sistem agribinis adalah melalui pengembangan 

komoditas unggulan agribisnis dan merumuskan strategi 

pengembangannya. 
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Penetapan suatu komoditas sebagai komoditas unggulan daerah 

harus didasarkan pada potensi sumberdaya alam dan sumberdaya 

manusia yang dimiliki. Komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas 

unggulan daerah adalah komoditas yang memiliki produktivitas tinggi dan 

dapat memberikan nilai tambah sehingga berdampak positif bagi 

kesejahteraan masyarakat.  Di samping itu, penetapan komoditas 

unggulan juga harus mempertimbangkan kontribusi suatu komoditas 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan aspek pemerataan pembangunan 

pada suatu daerah.  

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi 

Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 2.324,55 Km2. Berdasarkan 

data BPS (2003) jumlah penduduk Kabupaten Dompu adalah 199.729 

jiwa, di mana sebagian besar penduduknya menjadikan sektor pertanian 

sebagai sandaran hidup. Hal ini dibuktikan setidaknya  70 persen  dari 

145.300 tenaga kerja, bekerja pada sektor pertanian dan pada tahun 2003 

sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 49,18 persen  dari PDRB 

Kabupaten Dompu. 

 Tingginya tingkat keterlibatan masyarakat pada sektor pertanian dan 

kontribusi sektor pertanian yang dominan terhadap PDRB Kabupaten 

Dompu menjadikan sektor pertanian sebagai bagian pembangunan 

daerah yang berfungsi sebagai sektor andalan, yang mampu menciptakan 

stabilitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena 

itu  sebagai basis ekonomi pengembangan daerah maka perencanaan 
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dan pelaksaaan pembangunan sektor pertanian harus direncanakan 

secara terpadu.  

Dalam merencanakan pengembangan agribisnis, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Dompu masih terpola dengan sistem perencanaan dari 

pusat (sentralistik) dan kurang mempertimbangkan aspek strategis 

masing-masing subsektor pertanian serta  sering terjadi ketidaksesuaian 

antara perencanaan strategik pengembangan dengan kebutuhan daerah 

yang didasarkan sumberdaya alam dan potensi wilayah. 

Oleh karena itu dengan momentum otonomi daerah, perlu dilakukan 

kajian dan analisis secara mendalam mengenai subsektor yang 

mempunyai potensi besar dalam memacu peningkatan pendapatan dan 

penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Selain itu perlu 

dianalisis jenis komoditas unggulan agribinis dalam upaya pemanfaatan 

secara optimal keunggulan sumberdaya daerah, baik keunggulan 

komparatif maupun keunggulan kompetitif.    

 
 Rumusan Masalah 
 

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam pengembangan 

komoditas unggulan agribisnis di Kabupaten Dompu, adalah sebagai 

berikut : 

1. Subsektor agribisnis apa saja yang menjadi basis dan prioritas yang 

direncanakan untuk dikembangkan di Kabupaten Dompu           

2. Dari  subsektor  agribisnis  tersebut,  komoditas  apa  saja  yang  dapat  

     menjadi komoditas unggulan dan bagaimana  alternatif pengembangan  

yang sebaiknya dilakukan berdasarkan prioritas sasarannya. 
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3. Faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dan internal 

(kekuatan dan kelemahan) apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam 

perencanaan strategik pengembangan komoditas unggulan subsektor 

agribisnis di Kabupaten Dompu 

4. Bagaimana prioritas strategi untuk pengembangan komoditas-

komoditas unggulan agribisnis tersebut di Kabupaten Dompu. 

 
 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi subsektor agribisnis yang menjadi basis dalam 

pengembangan agribisnis di Kabupaten Dompu 

2. Mengidentifikasi dan menentukan komoditas – komoditas unggulan 

agribisnis di Kabupaten Dompu 

3. Menganalisis faktor-faktor strategis internal dan eksternal yang 

menentukan keberhasilan pengembangan komoditas unggulan 

agribisnis di Kabupaten Dompu 

4. Menentukan prioritas strategi untuk pengembangan komoditas 

unggulan agribisnis di Kabupaten Dompu. 

 
 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberi manfaat kepada 

pihak – pihak di bawah ini : 
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1. Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam merumuskan formulasi 

strategi pembangunan  agribisnis melalui penentuan dan strategi 

pengembangan komoditas unggulan agribisnis. 

2. Memberikan arah penentuan kebijakan prioritas strategi dalam era 

otonomi daerah dan globalisasi bagi pembangunan agribisnis di 

Kabupaten Dompu. 

3. Bagi penulis, sebagai aplikasi pengetahuan manajemen agribisnis, 

serta menambah wawasan berpikir dalam menganalisis permasalahan 

pembangunan ekonomi di daerah khususnya di bidang agribisnis.   

 
 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada penentuan komoditas-komoditas 

unggulan agribisnis yang meliputi subsektor perikanan, tanaman pangan 

dan hortikultura, kehutanan, peternakan dan perkebunan di Kabupaten 

Dompu, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pengembangannya dan merekomendasikan  formulasi strategi yang tepat 

di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 




