
I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1. 1 Latar Belakang 
 

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sektor 

pertanian masih memegang peranan yang sangat strategis, karena sektor 

pertanian masih tetap berperan sebagai penyedia pangan bagi seluruh 

penduduk baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun keragamannya.  

Pertanian diharapkan tetap menopang pertumbuhan sektor lain yaitu 

pertumbuhan industri dalam negeri, perluasan ekspor, dan mendorong 

dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi.   

Untuk menunjang pertanian dan stabilitas ekonomi, pembangunan 

sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan  produksi pertanian dan 

nilai tambahnya, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan 

pendapatan sebagian besar anggota masyarakat yaitu petani.  

Selanjutnya dalam rangka mendorong pemerataan, pembangunan 

pertanian juga berperan dalam mengentaskan kemiskinan penduduk, 

mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah dan antar golongan 

masyarakat serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah 

tertinggal.  Dengan demikian diperlukan pembangunan pertanian yang 

berkelanjutan, yang harus mampu memilih sistem usaha pertanian yang 

tepat untuk dikembangkan pada kondisi sumberdaya setempat. 

Visi pembangunan pertanian adalah terwujudnya pertanian 

moderen, tangguh, dan efisien menuju masyarakat yang sejahtera, 

sedangkan misinya adalah menggerakkan berbagai upaya untuk 
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memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal dan menerapkan 

teknologi tepat serta spesifikasi lokal dalam rangka membangun pertanian 

yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta dapat memberdayakan 

masyarakat pertanian menuju wiraswasta agribisnis yang mandiri dan 

sejahtera (Departemen Pertanian, 2003).  Sejalan dengan visi dan misi 

pembangunan pertanian tersebut maka arah pembangunan pertanian 

menyangkut seluruh upaya untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya 

alam secara lestari dan berkelanjutan, sumberdaya manusia, permodalan 

serta ilmu pengetahuan dan teknologi.   Upaya ini dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan, perbaikan gizi dan bahan mentah bagi 

industri, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, 

meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 

Sejak  diberlakukannya Undang Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, peran pemerintah telah berubah dari 

pelaksana menjadi fasilitator, akselator dan regulator program 

pembangunan.  Perubahan manajemen pembangunan ini menuntut 

perubahan sikap dan prilaku aparat pemerintah dalam menggerakkan 

partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta, serta 

memberdayakan masyarakat pelaku agribisnis (petani dan pengusaha 

swasta di sektor pertanian).   

Dalam kerangka pembangunan daerah, upaya pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa sudut 

pandang, yaitu ; (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah berkembang ;     
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(2) mempertajam pemanfaatan potensi dan alokasi dana yang dimiliki 

daerah dalam rangka pemberian input pembangunan berupa bantuan 

dana, pembangunan sarana dan prasarana ; (3) melindungi melalui 

keberpihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak 

seimbang dan memberi akses yang adil bagi seluruh masyarakat  

(Sumodiningrat, 2000). 

 Menurut Yudohusodo (2003) otonomi daerah yang luas diharapkan 

menjadi pendorong pemanfaatan potensi yang ada, karena kewenangan 

ada di daerah yang mengenal dengan baik kondisi dan potensi 

pertaniannya. Tetapi justru bisa menjadi kendala, kalau tidak mampu 

mengawinkan potensi yang tersedia dengan sumberdaya yang tidak 

dimiliki daerah yang bersangkutan.  Penanganan pertanian oleh daerah 

akan lebih efektif, di samping karena jarak antara penentu kebijakan dan 

pelaku lebih pendek, juga karena penentu kebijakan mengenal dengan 

sangat baik masalah daerahnya.  Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Daryanto (2005) yang menyatakan bahwa  keberhasilan pengembangan 

wilayah sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah daerah dalam 

menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu setiap 

pemerintah daerah harus mampu mengembangkan visi pengembangan 

wilayahnya masing-masing sesuai dengan nilai, arah, dan tujuan yang 

akan mengarahkan masa depan wilayah yang bersangkutan. 

Pada tahun 1969 – 1980  di Kelurahan Penyengat Rendah yang 

masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Batang Hari, pernah cukup 

berhasil mengembangkan budidaya jeruk.  Usaha ini berkembang diawali 
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dengan program pemerintah melalui Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten 

Batang Hari yang dikenal dengan Program Pengembangan Jeruk 

Penyengat.  Program tersebut cukup berhasil dalam rangka meningkatkan 

pendapatan petani dan perbaikan ekonomi masyarakat di Kelurahan  

Penyengat Rendah.  Melihat keberhasilan ini, masyarakat terus 

mengembangkan usahatani jeruk dengan mempergunakan bibit yang 

didatangkan dari luar daerah, sehingga kontrol terhadap kualitas, 

kemurnian dan kesehatan bibit tidak dapat dilakukan.  Hal ini 

menyebabkan  mulai tahun 1979 produksi mulai menurun dan sampai  

akhir tahun 1987 tanaman jeruk di  Kelurahan Penyengat Rendah ini 

musnah sama sekali, terserang penyakit  yang paling mematikan 

pertanaman jeruk yang dikenal dengan penyakit CVPD (Citrus Vein 

Phloem Degeneration). 

  Setelah wilayah Penyengat Rendah masuk wilayah Kota Jambi, 

maka Pemerintah Kota Jambi  mengembangkan kembali kawasan sentra 

agribisnis jeruk ini mulai tahun anggaran 1994/1995  sampai sekarang 

melalui dana APBN, APBD I maupun APBD II.   Mulai tahun 2000 

kawasan ini masuk program pengembangan kawasan sentra produksi 

Propinsi Jambi yang merupakan program pengembangan kawasan dan 

produksi unggulan berbasis agribisnis yang mempunyai fokus 

pengembangan kegiatan dari sistem produksi hingga pemasaran.  Setelah 

menjadi kawasan sentra produksi ini  maka diharapkan akan terjadi 

sinergis  dalam pengembagan kawasan-kawasan  produktif dalam 

kerangka wilayah strategis cepat tumbuh di wilayah Kota Jambi, tidak 
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hanya kawasan pertanian namun sejenis kawasan produktif lain termasuk 

sentra industri,  pusat-pusat perikanan,  kawasan wisata agro dan budaya.   

Kegiatan ini dilakukan  dalam rangka Pemerintah Kota Jambi untuk 

menumbuh dan mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang pada 

gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

khususnya petani di daerah sentra.   Hal ini di lakukan melihat peluang di 

pasar yang selama ini jeruk didatangkan dari daerah lain atau dari negara 

lain,  sementara itu di Kota Jambi terdapat lahan yang cocok untuk 

dilakukan pengembangan tanaman jeruk.  

Jenis jeruk yang dikembangkan merupakan varietas siam yang 

cocok untuk dikembangkan di dataran rendah. Pengembangan kembali 

kawasan ini dilakukan karena jeruk merupakan salah salah satu jenis 

buah yang sangat populer dan diminati hampir seluruh lapisan 

masyarakat, baik dalam bentuk segar maupun olahan.  Sementara itu 

tingkat konsumsi  buah oleh masyarakat  semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat.    

Dari segi usahataninya tanaman jeruk menjanjikan prospek yang cerah 

bagi petani jeruk sebagai salah satu sumber pendapatan petani (Dirjen  

Bina Produksi Hortikultura, 2002).   

Data perkembangan luas tanam, luas panen, dan produksi 

tanaman jeruk di Kota Jambi pada tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Dari tabel  tersebut dapat diketahui, bahwa luas lahan tanaman jeruk 

terkonsentrasi pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Telanaipura yang 

merupakan kawasan sentra produksi yang dikembangkan oleh 
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Pemerintah Kota Jambi.  Jika kawasan sentra ini sudah tidak 

memungkinkan lagi untuk dikembangkan,  maka program ini akan 

dikembangkan ke kecamatan lain yang memiliki lahan yang cocok untuk 

ditanami tanaman jeruk.      

Tabel 1.  Luas Tanam, Panen, dan Produksi Tanaman Jeruk di Kota 
Jambi  Tahun 2003 

 

No. Kecamatan 

Luas 
Tanam 
(btg) 

Luas 
 

Panen 
(btg) 

Jumlah 
Tanaman 

Yang 
Dibongkar 

(btg) 

Jumlah 
Tanaman 

 Akhir Tahun 
 Laporan 

(btg) 

Tanaman 
 Dapat  

menghasilkan 
(btg) 

Produksi 
(ton) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Danau Teluk 
Pelayangan 
Telanaipura 
Kota Baru 
Jambi Selatan 
Jambi Timur 
Jelutung 
Pasar Jambi 

2.084 
283 

21.500 
- 

940 
- 
- 
- 

- 
- 

29.000 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

500 
- 
- 
- 
- 
- 

2.084 
283 

50.000 
- 

940 
- 
- 
- 

- 
283 

12.000 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
21,3 

1.340 
- 
- 
- 
- 
- 

  24.807 29.000 500 53.807 12.283 1.361,3 

Sumber :  Dinas Pertanian Kota Jambi, 2004 
 

Di dalam melakukan pengelolaan usahatani jeruk, persoalan dasar 

yang dihadapi adalah bagaimana mengalokasikan sumberdaya yang 

tersedia dengan jumlah yang terbatas untuk berbagai penggunaan yang 

sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan manfaat yang optimal.  

Hal ini disebabkan karena usahatani jeruk ini adalah investasi padat 

modal karena selama dua sampai tiga tahun modal tidak diimbangi 

dengan pendapatan usahatani.  Dalam keadaan demikian petani perlu 

mengetahui situasi dan kondisi lingkungan usaha sehingga dapat 

melangsungkan usahanya dalam posisi yang menguntungkan.  

Diantaranya dapat dilakukan dengan menelaah penggunaan faktor 

produksi, sehingga dapat diketahui apakah usaha yang sudah dilakukan 

berada dalam skala ekonomi,  dan menguntungkan untuk diusahakan. 
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Berdasarkan kondisi di atas,  maka diperlukan suatu kajian 

khususnya dari aspek finansial apakah pengembangan tanaman jeruk 

tersebut tepat dilakukan dalam usaha meningkatkan pendapatan petani di 

Kota Jambi, sehingga tujuan yang diinginkan oleh pemerintah  Kota Jambi 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai.   

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah usaha budidaya jeruk dapat menguntungkan atau layak 

diusahakan oleh petani  di  Kota Jambi? 

2. Berapa luas skala  usahatani jeruk yang harus dimiliki petani agar 

dapat memberikan kehidupan yang layak?  

3. Berapa besar sumbangan dari usahatani jeruk terhadap tingkat 

kesejahteraan petani? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa kelayakan budidaya petani jeruk Kota Jambi.  

2. Menganalisa  skala usahatani jeruk yang harus dimiliki petani agar  

dapat memberikan kehidupan yang layak. 

3. Menganalisa tingkat kesejahteraan petani jeruk di Kota Jambi. 
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1. 4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Jambi  di dalam 

menetapkan kebijakan untuk pemberian bantuan modal kepada petani, 

khususnya petani jeruk. 

2. Memberikan informasi kepada petani dan pejabat Pemerintah Kota 

Jambi tentang luas skala usahatani jeruk yang harus diusahakan untuk 

memberikan kehidupan yang layak bagi petani. 

3. Bagi peneliti, sebagai aplikasi pengetahuan manajemen agribisnis, 

serta menambah wawasan berpikir dalam menganalisa permasalahan 

pembangunan di daerah,  khususnya di bidang agribinis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




