
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Terpuruknya perekonomian nasional sejak pertengahan 1997 yang 

dampaknya mag i  berkepanjangan hiigga saat ini membuktikan rapuhnya 

fundamental ekonomi kita yang kurang bersandar kepada potensi sumberdaya 

domestik (domestic resource base). Pengalaman pahit krisis moneter dan ekonomi 

tersebut juga memberikan bukti empiris bahwa sektor pertanian merupakan sektor 

yang paling tangguh menghadapi terpaan yang pada giliirannya memaksa kesadaran 

publik untuk mengakui bahwa sektor pertanian merupakan pilihan yang tepat untuk 

dijadikan sektor andalan. Hal tersebut dapat di liiat pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 
1997-1999 

Selama krisis ekonomi, secara keseluruhan ekonomi nasional tahun 1998 

mengalami kontraksi sebesar 13,7 %, namun di tengah krisis ekonomi ini sektor 

pertanian tetap mengalami pertumbuhan 0,2 %. Hal tersebut memberikan makna 

bahwa ditengah kondisi krisis sekalipun sektor pertanian masih memberikan 



kontribusi positip bagi perekonomian nasional karena berbagai ekspor hasil 

pertanian memiliki kandungan lokal yang cukup tinggi. 

Sektor pertanian yang menjadi andalan negara ini salah satunya adalah sub 

sektor perkebunan di iana sub sektor ini memiliii peluang besar sebagai sumber 

kesejahteraan, kemakrnuran dan bahkan sebagai sumber kebanggaan. Hal ini 

didukung oleh kondisi alam, ketersediaan tenaga kerja serta akumulasi ilmu 

pengetahuan dalam bidang perkebunan wilayah tropis yang kita miliki. Demikian 

pula halnya dengan akses ke pasar intemasional yang telah diriitis sejak lama. 

Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan variasi iklimnya 

mampu menghasilkan produk perkebunan yang beragam sehingga dapat 

menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara produsen utama dunia untuk 

berbagai jenis komoditas perkebunan. 

Hal tersebut juga berpengaruh pada kehidupan di Propinsi Jawa Barat, sub 

sektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat di Jawa Barat, yaitu sebagai sumber pendapatan jutaan petani pekebun 

dan keluarganya, penyedia bahan baku primer industri, memberikan kontribusi 

kepada pendapatan daerah dan devisa negara serta memelihara kelestarian sumber 

daya alam dan ligkungan hidup. 

Masalah utama dari sub sektor perkebunan khususnya di Propinsi JawaBarat 

adalah masih rendahnya tingkat produktivitas dari hasil komoditi yang dihasilkan 

dan ha1 tersebut terjadi pada perkebunan yang diielola rakyat yang merupakan 

areal pengelolaan terbesar, dimana areal yang dikelola mencapai 73% dari total 

areal perkebunan di Jawa Barat (Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat 2002). 



Berdasarkan data dalam Jawa Barat dalam angka 2002, untuk komoditi kopi 

produktivitas perkebunan rakyat di Jawa Barat hanya mencapai 0.41 tonha masih 

dibawah produksi nasional yang mencapai 0.65 tonha, selain itu untuk komoditi 

kelapa, produksi perkebunan rakyat di Jawa Barat hanya mencapai 0.54 tonha jauh 

dibanding produksi nasional yang mencapai 1.13 tonha. Hal serupa juga terdapat 

pada komoditi kapas dimana produksinya hanya sebesar 404 kgha, mash dibawah 

produksi nasional yaitu sebesar 530 kgha. Hal tersebut juga terjadi pada komoditi 

cengkeh, karet, tembakau, dan kelapa sawit. 

Berbagai upaya pengembangan perkebunan yang diaksanakan selama ini 

belum sepenuhnya dapat mencapai produktivitas yang diharapkan. Masukan input 

yang rendah (gap investment), khususnya yang berkaitan dengan penggunaan bahan 

tanaman non unggulan serta aplikasi teknologi yang serba terbatas, menyebabkan 

produktivitas perkebunan rakyat mendominasi meal perkebunan kita secara umum 

masih relatif rendah. Selain itu rnasalah kelembagaan agribisnis dan permodalan 

yang hampir tidak mendukung perkebunan rakyat, disamping peran perkebunan 

rakyat yang selama ini hanya dijadikan penyedia bahan baku industri dengan nilai 

tambah atau pendapat yang relatih rendah seringkali menghambat semangat untuk 

meningkatkan produktivitas tanamam. Kondisi ini tentunya tidak dapat dibiarkan, 

apabiia kita tidak ingin menjadi bangsa yang sernakin tertinggal. 

Untuk itulah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 

392/Kpts/OT.210/6/2002, pemerintah dalam pengembangan sistem dan usaha 

agribisnis telah berketetapan untuk menerapkan pendekatan Kawasan Industri 

Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) dalam membangun perkebunan yang kita cita- 



citakan bersama. KIMBUN pada dasarnya adalah upaya mengintegrasikan secara 

hngsional dan inovatif struktur produksi, pengolahan dan distribusi yang 

berorientasi kepada keunggulan spesifik dari wilayah yang bersangkutan, sehingga 

biaya desain wilayah, produksi, pengolahan, distribusi dan biaya transaksi dapat 

ditekan seminimal mungkin, yang pada giliiannya akan meningkatkan produktivitas 

dan daya saing dari produk yang bersangkutan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Menurut Pedoman Pengembangan Kawasan yang dikeluarkan Departemen 

Pertanian R.1 Dirjen Bina Produksi Perkebunan 2003, inti dari pendekatan Kawasan 

Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) adalah bahwa pada setiap sentra 

pengembangan perkebunan diembangkan asas kebersamaan ekonomi, sehingga 

semua kekuatan terpadu. bersinergi dan menimbulkan sebuah kekuatan yang saling 

memperkuat. Konsep Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) ini 

didasarkan pada upaya untuk meningkatkan peran serta, efisiensi produkivitas dan 

keberlanjutan di bidang perkebunan. Dengan diembangkannya kawasan ini 

diharapkan struktur produksi, pengolahan dan distribusi menjadi terintegrasi secara 

hngsional sehingga biaya desain wilayah, produksi, pengolahan, distribusi dan 

biaya transaksi dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga daya saing komoditas 

perkebunan pada masa inendatang secara berkelanjutan dapat meningkat. 

Di dalam kawasan dimaksud, dikembangkan upaya pemberdayaan dan 

peningkatan peran pengusaha kecil dan menengah serta koperasi. Usaha perkebunan 

di kawasan tersebut pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan agribisnis yang 



utuh berbasis di pedesaan dengan menlberikan peluang bagi anggota masyarakat 

pedesaan untuk menggunakan potensi kapital yang ada di wilayahnya sendiri serta 

nlemanfaatkan peluang bisnis yang ada. Dengan demikian petani perkebunan 

sebagai anggota masyarakat melalui koperasi mempunyai peluang untuk 

memanfaatkan potensi ekonomi baik dalam kegiatan on-farm maupun pada kegiatan 

oflS-farm seperti pada usaha pengolahan hasil, pemasaran dan jasa lainnya. 

Untuk mendukung berkembangnya kawasan agribisnis dan agroindustri 

seperti Kawasan Industri Masyarakat Ferkebunan tersebut diperlukan suatu lokasi di 

kawasan tersebut yang dapat menjadi pusat pengembangan agribisnis d i a n a  lokasi 

tersebut dapat menjadi pusat perdagangan, pusat pelayanan jasa yang mudah dan 

murah serta manlpu memberikan distribusi insentif, serta sebagai pusat area 

produksi yang memberikan nilai tambah bagi setiap pelaku agribisnis secara 

proporsional. Selain itu juga perlu disusun model manajemen yang tepat dalan 

pengelolaan kawasan industri perkebunan tersebut. 

Oleh karena itu dalam penentuan lokasi pusat pengembangan agribisnis 

permasalahan yang akan ditelaah pada penelitian ini adalah: 

- Faktor potensi wilayah apa yang menentukan lokasi suatu pusat pengembangan 

agribisnis ? 

- Bagaimana menentukan lokasi pusat pengembangan agribisnis di suatu daerah 

sehingga nantinya bisa dijadikan suatu kawasan industri yang terintegrasi 

khususnya bagi perkebunan ? 

- Model manajemen apa yang tepat digunakan dalam pengelolaan kawasan 

industri khususnya bagi agribisnis perkebunan? 



1.3. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk: 

- Mengidentifikasi faktor potensi wilayah yang menentukan lokasi pusat 

pengembangan agribisnis; 

- Menentukan lokasi pusat pengembangan agribisnis sehingga nantinya kawasan 

tersebut hapat dikembangkan menjadi suatu kawasan perkebunan yang maju; 

- Menentukan model pengelolaan yang tepat bagi kawasan industri perkebunan 

sehiigga pada pelaksanaannya kawasan yang ada dapat diielola dengan baik 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian yang ada dibatasi hanya pada beberapa ha1 

meliputi: 

- Penelitian ini dibatasi pada pengkajian altematif lokasi pusat pengembangan 

agribisnis berdasarkan analisa potensi wilayah dengan mempertimbangkan faktor- 

faktor potensi wilayah yang mempengaruhi. 

- Lokasi penelitian hanya di ambil beberapa kabupaten di Jawa Barat yaitu 

Kabupaten Bandung, Garut, Purwakarta, dan Tasikmalaya diiana keempat lokasi 

tersebut mempunyai karateristik tipologi dan komoditi unggulan yang hampir 

sama yaitu komoditi teh yang merupakan komoditi yang dominan. 

- Mengkaji model manajemen yang tepat bagi pengelolaan kawasan industri 

perkebunan yang nantinya dapat dipergunakan pada lokasi yang terpilih. 




