
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Batam adalah kotamadya kedua di Propinsi Riau setelah 

Kotamadya Pekanbaru yang bersifat otonom. Tetapi, dengan Keppres 

No.2811992 wilayah Otorita Batam diperluas meliputi Pulau Batam, 

Rempang, dan Galang (Larelang) sehingga luasnya melebar dari luasan 

daratan 612 km2 atau sekitar 67% dari wilayah Singapura menjadi 715 

km2 atau sekitar 115%. 

Batam memperoleh keuntungan karena dekat dengan Singapura 

sehingga diharapkan dapat menangkap limpahan kegiatan yang 

berlebihan. Batam yang bila dihitung keunggulan komparatifnya dengan 

dua negeri Jiran, baru unggul dalam kegiatan yang bersifat primer atau 

tradisional yaitu yang menyangkut sektor pertanian, meskipun tanah di 

Balerang tak begitu baik untuk kegiatan ini, tetapi secara prosentase 

masih di atas kedua negeri Jiran tersebut. 

Secara geografis, Batam merupakan kawasan yang ssnyat 

strategis. Namun demikian, agar mampu bersaing dengan kawasan lain 

selain keunggulan lokasinya, Batam perlu mengembangkan keunggulan- 

keunggulan lainnya. Apalagi pembangunan Batam yang diarahkan pada 

daerah otonomi bersama pulau Rempang dan Galang menjadi propinsi 

atau KabupatenlKotamadya yang berdiri sendiri pemerintahannya, 

sebagaimana yang telah dirakit oleh pemerintah pusat dalam strategi 

pembangunan wilayah bagi daerah-daerah otonom dalam berlakunya UU 
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No. 2211999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 2511999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Ketergantungan perekonomian Batam terhadap daerah lain sangat 

tinggi, ha1 ini dapat dilihat dari besarnya komponen input. Sebagian besar 

komponen beberapa sektor dalam perekonomian daerah tergantung pada 

impor, terutama industri-industri yang bersifat industri pendukung, 

misalnya industri kimia dan karet, industri mesin dan listrik. 

Ketergantungan Batam terhadap impor output industri hulu cukup tinggi. 

Oleh karena itu, Batam perlu membangun sektor industri yang mendukung 

perkembangan industri hilirnya. Selain itu, untuk mengantisipasi era 
1 

perdagangan bebas, Batam harus melakukan transformasi struktur 

perekonomian ke arah sektor industri berteknologi tinggi dan sektor jasa. . . .. 

Berdasarkan analisa kebutuhan daerah, lndustri yang paling unggul 

di Pulau Batam adalah industri pengolahan, sedangkan sebagain besar 

bahan inputnya berasal dari luar Pulau   at am'. Hal ini sebetulnya 

memberikan peluang bagi sektor pertanian daerah disekitar Pulau Batam 

ataupun nasional untuk ikut berkembang dengan kemajuan teknologi yang 

ada di Pulau Batam. 

Dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) sektoral Batam atas harga yang berlaku selama tiga tahun 

sebelum terjadinya krisis moneter, lapangan usaha sektor pertanian 

sebetulnya cukup tinggi (Tabel 1). Tetapi, bila dibandingkan dengan 

persentase kontribusi output sektoral Batam terhadap total PDRB atas 
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harga yang berlaku, memang sangat kecil sekali (Tabel 2) atau dapat 

dikatakan paling kecil dibandingkan dengan seMor industri lainnya. 

Tabel 1. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Saktoral Batam Atas harga 
~er laku (1 995-1 997) 

1. Pertanian 1 53.27 ( 42.72 ( 
2. Pertambangan 

3. lndustri Pengolahan 

4. Listrik, gas, dan air minum 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, hotel dan restorant 

7. Pengangkutan dan komunikasi 

8. Keuangan persewaan dan jasa 

perusahaan 

9. Jasa-jasa 

I I I 
Sumber: Batam dalam angka, BPS 1999 

Sektor pertanian menjadi harapan terbesar bangsa Indonesia di 

dalam mengatasi gejolak krisis ekonomi saat ini. Sumberdaya alam dan 

sektor pertanian di Indonesia memberikan peran yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi krisis ekonomi saat ini dan mempertahankan ketahanan 

pangan nasional, perlu pemacu peran agribisnis dan agroindustri. 

http://mb.ipb.ac.id



Tabel 2. Persentase Kontribusi Output sektoral Batam terhadap Total 
PDRB atas harga yang Berlaku (1995-1997) 

i. 

Sektor pertanian (dalam arti luas) pada PJPl merupakan salah satu 

2. Pertambangan 

3. lndustri Pengolahan 

4. Listrik, gas, dan air minum 

5. Bangunan , 
6. Perdagangan, hotel dan restorant 

7. Pengangkutan dan komunikasi 

8. Keuangan persewaan dan jasa 

perusahaan 

9. Jasa-jasa 

Jumlah 

sektor dominan dan telah memberikan sumbangan yarlg sangat besar 

bagi pembangunan. Sumbangan yang sangat besar bagi pembangunan 

antara lain berupa penyediaan kebutuhan dasa:, pendapatan, 

kesempatan kerja, perolehan devisa, dan pembangunan daerah. Dengan 

potensi wiiayah dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang 

dimiliki, sektor pertanian sesungguhnya memilikki keunggulan komperatif, 

kooperatif dan kompetitif untuk menjadi salah satu sektor ungyulan dalam 

kiprah pembangunan nasional pada abad 21. 

Menurut Saragih (1997), kegiatan agribisnis merupakan sektor 

Sumber: Batam dalam angka, BPS 1999 
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ekonomi terbesar dan terpenting dalam perekonomian Indonesia dewasa 

ini, karana menyerap sekitar 60% angkatan kerja, termasuk 21,30 juta unit 
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usaha kecil yang berupa rumah tangga pertanian. Bila seluruh anggota 

keluarga diperhitungkan, hampir 80% dari total penduduk lndonesia 

menggantungkan hidup pada sektor pertanian atau agribisnis. Sektor 

agribisnis sebagai sektor yang terpenting dan terbesar juga tampak dari 

kontribusinya dalam ekspor ~ndonesia.~ 

Berdasarkan peran agribisnis tersebut, maka pengembangan 

agribisnis merupakan jalur pilihan strategis pembangunan ekonomi 

nasional untuk mengembangkan ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan 

devisa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengetahui 

komoditi ungulan agribisnis tersebut dan nierurnuskan strategi 

pengembangannya. Hal itu berarti tanggung jawab agribisnis lndonesia 

cukup berat sehingga memerlukan strategi pengembangan yang tepat. 

Komoditas unggulan merupakan komoditas yarh diusahakan 

berdasarkan keunggulan kompetitif dan komperatif yang ditopang oleh 

pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan agroekosistem sehingga 

dapat meningkatkan nilai tambah dan memiliki multiplier effect terhadap 

perkembangan sektor lainnya (Badan Agribisnis-Departemen Pertanian, 

1997). Dari sisi permintaan komoditi unggulan mempunyai pasar yang riil 

dan berkembang, baik di tingkat konsumen langsung maupun sebagai 

bahan baku industri. Sedangkan dari sisi penawaran, komoditas unggulan 

ditopang oleh kesesuaian agroekosistem dan biofisik wilayah serta 

pengusaan teknologi produksi oleh petani. 

Tantangan dan Strategi Pengembangan Agribisnis Indonesia, Jurnal Agribisnis Volume 
1 Nornor 1 dan 2 
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B. Rumusan Masalah 

Diketahuinya sektor-sektor perekonomian pendukung 

pembangunan Kotamadya Batam sangat saling terkait, dalam 

pengembangan pemerintahan otonominya, maka dapat diidentifikasi 

maaalah-masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah Batam 

Dari beberapa identifikasi permasalahan yang dapat dilakukan 

sehubungan dangan latar belakang mengenai pengembangan sektor 

pertanian atau agribisnis yang ada di era otonomi daerah dalam upaya 

strategi pembangunan wilayah Batam, maka perumusan masalah yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan potensi dan hambatan sektor pertanian yaitu agribisnis 

dalam perkembangan perekonomian di Pulau Batam. 

2. Bagaimana pengelolaan sektor pertanian terutama agribisnis di 

wilayah pembangunan Batam sebagai salah satu sektor yang 

menunjang perekonomian Batam. 

3. Komoditi unggulan agribisnis apa sajakah pada setiap subsektor yang 

dikembangkan, guna menunjang keberhasilan sektor pertanian dalam 

perkembangan perekonomian di Pulau Batam. 

4. Bagaimana strategi pengembangan potensi komoditi unggulan 

agribisnis pada setiap subsektor dalam upaya pengembangan sektor 

perekonomian ke arah otonomi daerah Batani. 
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C. Tujuan Penelitian 

Strategi pkmbangunan wilayah melalui pengembangan sektor 

agribisnis dalam menuju era otonomi daerah Pulau ~atarh  ini dilakukan 

bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi potensi dan hambatan sektor agribisnis dalam 

pengembangan perekonomian Batam menuju penibangunan wilayah 

otonom. 

2. Menentukan komoditi unggulan agribisnis pada setiap subsektornya 

guna menunjang pengembangan dan kemajuan perekonomian Batam 

menuju era otonomi daerah. 

3. Merumuskan strategi pengembangan sektor agribisnis melalui 

pengembangan komoditi unggulan di setiap sub-sektornya dalam 

mengelola dan mendayagunakan wilayah Batam menuju era otonomi 

daerah. 

D. Ruang Lingkup 

Penelitian i:ni dibatasi pada pengembangan sektor agribisnis melalui 

komodit unggulapnya di subsektor tanaman pangan dan hortikultura, 

subsektor perikanan, subsektor peternakan dan subsektor tanaman 

perkebunan dan kehutanan. Selain keempat subsektor tersebut, akan 

dilakukan pula pada subsektor agroindustri. Keempat faktor tersebut juga 

dikembangkan mengarah pada pengembangan subsektor agroindustri. 

Sektor agribisnis sebagai salah satu sektor penunjang perekonomian di 

wilayah Kota Batam, akan dikaitkan dengan pengembangan Balerang. 
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Dalam ha1 ini, aspek yang akan diamati meliputi aspek pasar atau 

perekonomian, sumberdaya, sosial dan budaya, dan pemerintahan. 

E. Manfaat Penelitiaii 

Penelitian mengenai strategi pembangunan wilayah melalui 

pengembangan sektor agribisnis di era otonomi daerah Kotamadya Batam 

ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada 

pemerintahan Kota Batam dalam menyusun strategi dan perencanaan 

pembangunan daerah Batam selanjutnya menyambut era otonomi daerah, 

apabila dilihat dari sektor agribisnis yang selama ini belum terlalu 

mendapatkan perhatian dalam pengembangannya menunjang 

perekonomian wilayah Batam khususnya dan nasional umumnya. 
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