
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pisang termasuk komoditas hortikultura yang penting dan sudah sejak

lama menjadi mata dagangan yang memliki reputasi internasional. Pisang

selain mudah didapat karena musim panennya berlangsung sepanjang

tahun juga sangat digemari oleh masyarakat dunia tanpa pandang usia dan

jenis kelamin. Disamping itu pisang merupakan salah satu jenis bahan

pangan bergizi yang potensial. Menurut informasi dari FAO selama ini pisang

termasuk sebagai bahan pangan penting yang keempat di negara

berkembang.

Bagi masyarakat Indonesia, tanaman pisang sudah dikenal karena

pisang dapat tumbuh subur di Indonesia. Walaupun tidak diusahakan,

sebagian besar warga masyarakat kita memiliki pohon pisang baik di

halaman rumah atau di kebun. Pada umumnya tanaman pisang dibiarkan

tumbuh begitu saja tanpa perawatan khusus. Disatu sisi masyarakat dunia

membutuhkan pisang dalam jumlah yang tidak sedikil. Sayangnya masih

terlalu banyak petani kita yang belum mampu memproduksi buah pisang

yang kualitas, jenis dan ukurannya sesuai dengan selera konsumen,

khususnya pisang untuk keperluan ekspor.

Kondisi pasar global yang semakin terbuka dan berkembangnya blok

blok perdagangan dunia, menyebabkan persaingan perdagangan komoditas

pertanian termasuk buah-buahan semakin ketal. Peluang Indonesia dalam

menyongsong era perdagangan dunia yang semakin bebas, memungkinkan

pasar domestik akan menjadi lebih terbuka bagi produk hortikultura luar

negeri. Dipihak lain produk hortikultura khususnya buah-buahan tropis
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Indonesia juga mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berperan di

pasaran dunia.Kondisi ini dapat dilihat sebagai tantangan dan juga sekaligus

sebagai peluang bagi Indonesia.

Pisang merupakan salah satu buah unggulan di Indonesia yang

mendapat prioritas untuk dikembangkan secara intensif. Untuk mendukung

program pengembangan agribisnis buah-buahan khususnya pisang

pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan terutama

menyangkut kemudahan fasilitas kredit usahatani bagi petani/kelompok tani

yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-1039/MK.017/1993 perihal

Pemanfaatan Kredit Usaha Tani untuk Kredit Hortikultura, Surat Keputusan

. Direktur Direksi Bank Indonesia No. 27/KepIDir/1994 tentang Kredit Usaha

Tani, No. 284/Kep/Dir/1995 perihal Kredit Usahatani Pola Khusus, Surat

Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan No. 88/PKDNII/1994

perihal Petunjuk Pelaksanaan KUT untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan

Hortikultura melalui KUD, No. 101/PKDNI/1995 perihal Petunjuk

Pelaksanaan KUT dan KUT Pola Khusus untuk Intensifikasi Padi, Palawija

dan Hortikultura melalui KUD, sarana produksi pupuk dalam Surat Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia NO.

38/MPP/Kep/3/1996 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk untuk sektor

Pertanian. Dengan adanya kebijaksanaan di atas dalam bentuk bantuan

modal bagi petani, diharapkan petani dapat lebih intensif untuk memelihara

tanamannya sehingga mempunyai nilai tambah.

Permintaan dunia terhadap buah-buahan tropis terutama pisang terus

meningkat. Menurut ITC/U NSO impor dunia terhadap pisang segar pada

tahun 1995 sebesar 11.048.897 ton senilai US$ 5.722.491 meningkat tajam

dibanding tahun 1989 yang hanya 7.385.140 ton dengan nilai US$ 3.392.42 .
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Namun dari jumlah total perdagangan pisang dunia peran Indonesia hanya

sekitar 9.157 ton senilai US$ 168.49 pada tahun 1995. Oleh karena itu

meskipun Indonesia sudah termasuk diantara 50 negara pemasok pisang

dunia, dalam laporan ITC/UNSO baru tereatat angka perkembangan

ekspornya sejak tahun 1992. Volume dan nilai ekspor pisang Indonesia saat

ini masih relatif keell jika dibandingkan dengan ekspor beberapa hasil

pertanian lainnya.

Indonesia sebenarnya mempunyai potensi besar untuk meningkatkan

produksi dan ekspor pisang, mengingat keunggulan komperatif yang dimiliki.

Keunggulan ini antara lain adanya iklim yang mendukung, tanah yang subur

. dan tersedianya tenaga ke~a yang murah sehingga memungkinkan produksi

dilakukan sepanjang tahun.

Dari peta perdagangan pisang dunia terdapat tiga kawasan potensial

untuk pemasaran pisang saat ini yaitu Amerika Serikat, Kanada, Kawasan

Eropa dan Jepang. Kawasan Amerika dan Kanada menyerap 30 % dari total

impor pisang dunia, namun pertumbuhannya agak rendah. Untuk memasok

ke kawasan ini Indonesia harus bersaing dengan pemasok pisang dunia

yang sudah mapan seperti Equador, Costariea, Honduras, Columbia dan

Filipina (ITCSTAT, 1996).

Prospek perdagangan pisang di negara-negara Uni Eropa eukup baik

bagi produsen pisang dunia mengingat pertumbuhan konsumsinya tinggi.

Pada tahun 1987 volume impor pisang negara-negara Uni Eropa adalah

sebesar 2.643.935 ton dan pada tahun 1996 volume impor meningkat

menjadi 5.310.270 ton. Kebutuhan konsumsi pisang dunia pada tahun 1987

adalah 43.913.780 ton sedangkan pada tahun 1996 meningkat menjadi

56.608.400 ton (FAOStat ,1997).

http://www.mb.ipb.ac.id/



Ekspor pisang Indonesia baru berhasil masuk pasaran dunia

khususnya Jepang yang selama ini seolah-olah tertutup bagi Indonesia,

setelah dikembangkan pisang jenis cavendish oleh PT Global Agronusa di

Maluku dan PT. Nusantara Tropical Fruit di Lampung. Jenis pisang ini

rasanya agak sedikit asam dan cocok dengan selera konsumen luar negeri.

Jepang, Jerman, Inggris, Perancis dan negara-negara Timur Tengah adalah

konsumen terbesar jenis pisang ini, yang kadang-kadang sampai kekurangan

pasokkan diakibatkan produsen buah ini masih terbatas (Agrobis, 1993).

Selama ini pemasaran ekspor pisang segar baru dilakukan oleh

beberapa perusahaan agribisnis yang mengelola usahanya mulai dari on

farm sampai dengan off farm yaitu PT. Nusantara Tropical Fruit di Lampung

dan PT. Global Agronusa di Halmahera.

Selain dikonsumsi segar pisang juga dapat diolah dan diawetkan

dalam berbagai bentuk seperti keripik pisang, sale pisang, tepung pisang dan

pure pisang. Pada umumnya pengusaha pengolahan keripik pisang dan sale

pisang dilakukan dalam skala industri rumah tangga dan kebanyakan produk

ini di pasarkan di dalam negeri dan baru sedikit yang diekspor. Sedangkan

olahan berupa pure pisang baru dilakukan oleh Horti Nusantara yang

berkedudukan di Mojokerto dengan sasaran ekspor.

Peluang olahan pisang dalam bentuk pure temyata di dunia cukup

potensial. Untuk tingkat Asia pure pisang selama ini disuplai dari India

sedangkan produsen utama keripik pisang adalah Filipina. Melihat kondisi ini,

Indonesia yang mempunyai lahan yang lebih potensial dari India dan Filipina

serta sumberdaya manusianya lebih memungkinkan untuk dikaryakan dalam

berkebun/mengelola pisang, perlu memperhatikan peluang untuk

pengembangan produk olahan pisang. Sentuk olahan berupa pure pisang
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merupakan produk yang cukup potensial karena produk tersebut merupakan

bahan baku dalam pembuatan makanan bayi dan juice. Jika diperhitungkan

dengan pertambahan penduduk dunia dimana bayi yang baru lahir kira-kira

selama 4 - 5 bulan akan mengkonsumsi tepung pisang maka peluang produk

olahan pisang cukup besar. Jika Indonesia mengambil sebagian kebutuhan

Asia yang selama ini didominasi oleh India, maka perlu dipikirkan

pengembangan agroindustri yang tidak mengandalkan bahan baku impor

dan dapat menambah devisa negara.

B. Perumusan Masalah

Pengembangan hortikultura antara lain pisang secara komersial masih

menghadapi berbagai kendala, antara lain : terpencamya lokasi usaha oleh

petani dengan skala usaha yang umumnya sangat kecil. Bibit unggul dalam

jumlah besar, tepat waktu dan harga murah sukar didapat. Ketersediaan

pupuk dan obat-obatan yang memadai masih merupakan barang langka di

daerah terpencil karena biaya transportasi dan distribusinya mahal. Dalam hal

teknis budidaya, kemampuan petani beragam sehingga berpengaruh

terhadap kualitas produksi yang dihasilkan. Pengembangan sarana dan

prasarana pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen belum

dilakukan secara optimal.

Dipihak lain produk buah-buahan yang mudah rusak dan busuk

menyebabkan para investor kurang berminat untuk menanamkan

investasinya karena mereka kurang mendapatkan informasi yang cukup

dalam memasarkan produk demikian juga pihak perbankan dalam

memberikan kredit kurang begitu antusias mengingat jaminan pasar dari

produk hortikultura belum jelas.
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Untuk mendukung permodalan di tingkat petani sejak tahun 1994/1995

pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan terutama menyangkut

kemudahan fasilitas kredit usaha tani bagi petani/kelompok tani melalui

pemanfaatan Kredit Usaha Tani untuk mengembangkan secara intensif

komoditi hortikultura diantaranya komoditi buah-buahan seperti pisang, nenas,

pepaya, salak dan markisa. Fasilitas kredit yang diberikan mempunyai masa

laku 12 bulan oleh karena itu untuk buah-buahan paket kredit yang disediakan

untuk membiayai pemeliharaan. Jika dilihat dari penyerapan kredit

intensifikasi hortikultura maka realisasi penyerapannya sangat rendah, hal ini

disebabkan prosedur dari pihak Bank yang menurut petani masih sulit untuk

. dilaksanakan antara lain berupa jaminan pasar secara tertulis dan anggunan

tanah.

Pemasaran pisang dalam negeri khususnya untuk konsumsi segar

tidak terlalu banyak kendala mengingat konsumen dalam negeri tidak terlalu

memperhatikan performance tetapi mementingkan rasa. Tetapi dalam kondisi

pasar yang jenuh (panen raya ) harga pisang di tingkat petani menjadi sangat

rendah bahkan banyak pisang yang terbuang karena busuk. Hal ini

disebabkan kedudukan petani dalam pemasaran sangat lemah.

Untuk pemasaran pisang segar keluar negeri dihadang oleh masalah

yang berupa tidak dapat memenuhi kualitas yang tinggi dan persyaratan

higiene yang ketat disebabkan karena terbatasnya kemampuan produksi

pada subsistem usahatani. Belum adanya dukungan sarana distribusi dengan

sarana pendingin yang memadai dari segi volume dan frekwensi angkutan

dengan biaya yang relatif rendah dan tepat waktu. Sangat terbatasnya

kemampuan mengidentifikasi peluang pasar serta kemampuan mencari mitra

dagang.
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Untuk pemasaran pisang olahan mengalami kendala karena masih

sedikitnya perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, dan perusahaan

yang ada tidak bisa menjamin tersedianya produk dengan kontinu karena

tidak tersedia bahan baku padahal negara pengimpor menginginkan produk

yang kontinu dan belum bisa memenuhi standar dalam pewadahannya.

Pada saat perekonomian Indonesia mengalami krisis ekonomi, melihat

potensi lahan dan peluang pasar pisang, maka masyarakat Indonesia harus

betul-betul memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mengatasi krisis

ekonomi tersebut. Upaya yang perlu dilakukan adalah bagaimana

meningkatkan daya saing produk di pasaran baik dalam negeri maupun luar

negeri, baik dari segi kualitas maupun kontinuitas.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penelitian ini berusaha

untuk melihat : 1) Bagaimana peluang pasar pisang segar dan olahan di pasar

domestik dan dalam rangka diekspor sebagai pemasukkan devisa negara. 2)

Bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk mengisi peluang pasar

tersebut. 3) Bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan

selama ini dan apa saja permasalahannya. 4) Bagaimana pola

pengembangan dan pemasaran pisang di masa yang akan datang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk

a). Menganalisis peluang pasar pisang dan produk olahan pisang.

b). Merumuskan altematif pengembangan dan pemasaran

pisang dan industri pengolahan pisang.
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2. Manfaat yang diharapkan

a). Pemerintah ; bermanfaat dalam perencanaan kebijakan

pengembangan agribisnis buah-buahan (pisang), dalam

pemilihan jenisnya harus berdasarkan pada permintaan pasar.

b). Pengusaha ; mempunyai gambaran peluang pasar pisang dan

produk olahannya sehingga mau menanamkan investasinya.

c). Petani ; akan meningkatkan pendapatan petani.

d). Perguruan Tinggi; sebagai bahan pustaka dan bahan studi.

e). Penulis ; menambah wawasan dan pengalaman dalam

mendiagnosis dan mengkaji, memberi altematif dalam

pemecahan masalah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini difokuskan pada peluang pemasaran pisang .

2. Kajian dalam penelitian ini hanya sampai pada altematif

pengembangan dan pemasaran pisang.
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