
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Penyelenggaraan otonomi daerah seperti diahu: dalam Undang-Undang No: 

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No : 25 tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan 

wewenang yang luas kepada daerah untuk mengumsi rumah tangganya sendiri 

terutama dalam menyongsong era perdagangan bebas tahun 2003. Demikian juga 

dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 - 2004 menetapkan 

pembangunan perekonornian Indonesia agar berorientasi global sesuai kemajuan 

tehnologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keungsulan 

komparatif. 

Untuk mencapai waran tersebut di atas pemerintah pwat dan daerah 

memiliki agenda pokok untuk mengatasi permaaalahan ekonomi di wilayahnya 

masing-masing, terutama akibat terjadinya krisis yang berkepanjangan di 

Indonesia. Upaya-upaya yang dihkukan pemerintah untuk memacu perlumbuhan 

ekonomi tersebut adalah meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi jumlah 

penduduk miskin clan menekan laju inflasi, dan upaya tersebut mulai 

membuahkan hasil pada akhir tahun 1999 dan pada tahun 2000 dengan laju 

pertumbuhan ekonomi menjadi 4.77 persen. 

Laju perIumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 1999 mulai tumbuh 

sebesar 2,59 persen dan meningkat menjadi 4,83 persen pada tahun 2000. Angka 

ini lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi secara nasional yang 



menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi di Sumatera Utara lebih cepat 

dibanding rata-rata nasional. 

Sektor yang menunjukkan perhmbuhan ekonomi yang paling besar adalah 

sektor listrik, gas dan air minum yang disebabkan sektor ini merupakan sektor 

yang sangat vital untuk kebutuhan masyarakat. Namun, jika dilihat dari peranan 

masing-masmg sektor terhadap perekonomian Sumatera Utara sebelum terjadinya 

krisis berbeda dengan setelah krisia. Sektor yang memberikan kontxibusi yang 

paling beam sebelum terjadinya krisis adalah sektor mdustri pengolahan 

sedangkan setelah krisis moneter diduduki oleh sektor pertmian. 

Secara umum perkembangan sektor mdustri pengolahan di Sumatera Utara 

sejalan dengan perkembangan sektor pertanian, kedua sektor ini bersama-sama 

memberikan kontribusi yang besar terhadap terhadap perekonomian daerah. 

Johnston dan Mellor (1961), menyatakan bahwa peranan a e b  pertanian dalam 

pembangunan ekonomi memiliki fungsi ganda yaitu : (1) Sebagai penyedia bahan 

ma- (2) Sebagai penghasil devisa, (3) Sebagai penghasil pajak, (4) Sebagai 

pasar bagi industti pengolahan, (5) Sebagai bahan baku bagi sektor-sektor lain 

Pada pelita V dan VI sektor industri pengolahan di Sumatera Utara 

merupakan sektor pemimpin yang d i i t i  dengan sektor pertanian pada posisi 

kedua, sedangkan pada tahun 1999 sektor pettanian kembali un& menggeser 

posisi industri pengolahan. Pergeseran ini terjadi akibat besarnya kontribusi 

maeing-masing sektor dan besarnya kemampuan sektor tersebut untuk mendorong 

pzbnbuhan sektor lain dalam strddw perekonomian Sumatera utara. 



Menurut Abadi (1995), sektor agmindustri di Sumatera Utara memiliki 

kemampuan untuk mendorong peningkatan produksi sektor yang menggunakan 

outputnya lebih kuat dari pada kemampuan untuk mendorong sektor yang 

memberikan input baginya. Sedangkan Silalahi (1992) menyimpulkan bahwa 

industri kayu dan kertas di Sumatera Utara memiliki kemampuan untuk 

mendorong sektor lain yang menyediakan input baginya jauh lebih besar 

diianding menyediakan input bagi sektor lain. 

Pa& periode tahun 1997 dd 2000 sektor pertanian, industri pengolahan dan 

perdagangan memberikan kontribusi di atas 71 % per tahun terhadap Produk 

Domestik Regional Bnrto (PDRB) Sumatera Utara, sehingga pertumbuhan 

ekonomi di daerah ini sangat tergantung pa& ketiga sektor tersebut. Jika dilihat 

kontribusi masing-masmg sektor pdanian terhadap b d u k  Domestik Regional 

Bruto, subsektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar dan &ti dengan 

subsektor bahan makanan yang didukung oleh perkembangan perkebunan- 

perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah dan swasta Demikian juga 

dengan subsektor tanaman bahan makanan yang merupakan sektor penyedia 

bahan pangan bagi masyarakat, sektor ini memiliki peran yang sangat vital, 

sekaligus menjadi pengaman sosial dan stabilitas dalam pembangman ekonomi 

Sumatera Utara. 

Sebagaimana ditetapkan &lam Program Pembaugunan Daerah (PROPEDA) 

p r a i  Sumatera Utara untuk tahun 2001-2005, bahwa sektor agroindustri 

merupakan salah satu sektar an&lan yang diharapkan mampu untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi disamping sektor pertanian dan sektor pariwisata 



Penetapan arah pembangunan tersebut didasari dengan besarnya peranan masing- 

masing sektor terhadap perekonomian juga didukung oleh besarnya daya swap 

terhadap tenaga kerja. 

Kedudukan sektor i n d d  pengolahan dan pertaaian memiliki hubungan 

yang saling terkait dimana sektor pertanian merupakan pasar bagi sektor indwtri 

pengolahan sekaligus menjadi penyedia balm baku pada proses produkai. Hal ini 

menyebabkan pembangunan agroindustri di Sumatera Utara mendukung 

pertumbuhan sektor pertanian dan sebaliknya sektor pertanian akan mendukung 

pertumbuhan sektor agromdustri. 

B. Perwnwan Masalah. 

Seperti dijelaskan pa& latar belakang dimuka bahwa sektor agroindustri dan 

sektor pertanian merupakan sektor andalan Sumatera Utara, sehingga upaya 

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi &lam mencapai peningkatan 

kesejahteraan masyarakat diarahkan kepada kedua sektor ini disamping sektor 

pariwisata. Kontribwi sektor agroindustri dan pertanian terhadap produk domestik 

regional brut0 di Sumatera Utara menunjukkan bahwa kedua sektor ini merupakan 

sektor yang sangat strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan kesempatan 

kerja bagi masyarakat 

Umumnya sektor industri pengolahan di Sumatera Utara didominasi oleh non 

migas berupa industri besar dan sedang yang merupakan pengembangan dari 

sektor pertanian. Perkembangan ini didukung oleh ketersediaan bahan baku yang 



dihasilkan oleh sektor pertanian seperti : tandan buah segar (TBS) untuk industri 

minyak sawit, buah cacao, padi dan lain-lain. 

Untuk mengetahui besarnya peranan sektor agroindustri dalam 

perekonomian Sumatera Utara &pat dilihat dari hubungan keterkaitan sektor 

agroindustri dengan sektor lainnya, dan bagaimana sektor tersebut dapat 

m e m p e n g d  atau dipengaruhi oleh sektm lainnya. Demikian juga dampak yang 

ditimbulkan oleh sektor agromdustri terhadap pendapatan rumah tangga dan 

peluang kesempatan kda .  Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjawab 

pennasalahan tersebut yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan sektor 

agroindustri di Sumatera Utara. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan. 

Secara umum penelitian ini bertujuan mtuk mengetahui peranan sektor 

agroindustri dalam strukblr perekonomian Sumatera Utara yang dapat 

dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah khususnya 

sektor agroindustri dan pembangunan perekonomian secara mum. Secara 

khum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

a. Besamya kontribusi terhadap output, &i tambah bruto, ekspor dan 

penyerapan tenaga k d a  yang disebabkan oleh sektor agroindustri. 

b. Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pengaruh sektor agroindustri 

terhadap sektor lainnya. 



c. Kemampuan s e h  agroiadustri untuk mendorong perlumbuhan sekbr 

industri hulu dan mdustri hilifnya 

2. Kegunaan. 

Hasil penelitian ini diiapkan bergutla sebagai berikut 

a. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kepu~usan dalam 

perencanaan pembangunan khuausnya sektor agrohduatri di 

Sumatera Utara. 

b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain khususnya penelitian 

lanjutan dari penelitian hi. 




