
A. Latar Belakang 

Pembangunan pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN), bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan 

bahan baku industri, memperluas lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup clan 

kesejahteraan masyarakat, rnendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

serta pembangunan wilayah dan pedesaan. Sehubungan dengan ha1 tersebut, 

pembangunan pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis. 

Pengembangan agribisnis menurut Saragh (1997), mempakan jalur 

pilihan strategis pembangunan ekonomi nasional untuk mengembangkan ekonomi 

masyarakat sekaligus meningkatkan ekspor. Selain karena kegiatan agribisnis 

menyerap sekitar 60 persen angkatan kerja nasional, termasuk 21,30 juta unit 

usaha kecil rumah tangga pertanian; juga karena memberikan kontribusi yang 

besar terhadap ekspor yaitu 55,64 persen dari total nilai ekspor Indonesia (US$ 

45,42 milyar) pada tahun 1995. 

Urgensi pengembangan agribisnis semakin nyata ketika terbukti bahwa 

hanya sektor agribisnis yang mampu turnbuh positif di tengah badai krisis 

ekonomi berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi seluruh sektor 

terhadap struktur Produk Domestik Bmto (PDB) 1998 (Badan Pusat Statistik, 

1998), hanya sektor pertanian yang tumbuh positif 0,26 persen sedangkan sektor 

lain seperti pertarnbangan mengalami kontraksi negatif 6,87 persen hotel dan 

restoran negatif 21,42 persen, jasa-jasa negatif 5,17 persen dan industri 

pengolahan negatif 12,O persen. 
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Kemampuan sektor agribisnis bertahan dan tumbuh positif antara lain 

karena sektor agribisnis lebih banyak menggunakan sumber daya (bahan baku) 

lokal (domestic resources based), sehingga kurang terpengaruh oleh depresiasi 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Bahkan, beberapa komoditas pertanian 

yang berorientasi ekspor memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa agribisnis merupakan altematif terbaik untuk keluar dari 

krisis ekonomi (Kompas, 1998) oleh karena : (1) agribisnis memiliki kandungan 

bahan baku lokal yang sangat tinggi, (2) menyerap banyak tenaga kerja dan bisa 

diusahakan mulai dari pengusaha kecil, menengah sampai besar, dan (3) sebagai 

jembatan Indonesia menuju industri yang basisnya lebih luas. 

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan potensi sumber daya alam 

yang cukup besar serta mayoritas penduduknya hidup di sektor pertanian, 

Indonesia berpeluang besar untuk meraih keunggulan komparatif (comparative 

advuntage), terutama jika sektor tersebut dikelola dengan sungguh-sungguh dan 

penuh kehati-hatian h had^, 1998). Hal ini penting terutama dalam menghadapi era 

pasar bebas (liberalisasi ekonomi global) yang ditandai dengan terbentuk dan akan 

berlakunya sistem perdagangan bebas yang bersifat regional seperti AFTA untuk 

kawasan Asia Tenggara dan APEC untuk Asia Pasifik, serta yang bersifat global 

yaitu WTO (World Trade Organization). 

Agar kompetitif di pasar domestik dan internasional, produk (komoditas) 

agribisnis nasional hams memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, 

menurut Didu (1999), diperlukan langkah-langkah strategis d m  bersifat integratif 

terhadap semua aspek mulai dari pengadaan bahan baku, teknologi, 

pengembangan SDM, pemasaran dan permodalan. 
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Dalam upaya mengantisipasi perkembangan dan tantangan liberalisasi 

ekonomi tersebut, pada awal Pelita V Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi 

Sulawesi Selatan telah menyusun suatu konsep strategi dan kebijakan 

pembangunan daerah yang dikenal dengan Tri-Konsepsi. Tri-Konsepsi berisi tiga 

strategi yang saling mendukung (terintegrasi), yaitu (1) Pembahan Pola Pildr, (2) 

Perwilayahan Komoditas, dan (3) Petik Olah Jual. Pada Pelita VI, ketiga strategi 

tersebut dijabarkan menjadi Tri-Program melalui Rencana Umum Pembangunan 

Tahunan Daerah (RUPTD). Jika dicermati, ketiga strategi tersebut bermuara pada 

pengembangan agribisnis 1 agroindustri yang menekankan pada efisiensi dan nilai 

tambah produk pertanian. 

Sebagai langkah awal operasionalisasi konsepsi dan program tersebut, 

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan membuat suatu "Peta Penvilayahan 

Komoditas Pertanian" berdasarkan beberapa kriteria, seperti kesesuaian 

agroekologi (sebagai persyaratan utama), peluang pasar domestik dan ekspor, 

keunggulan komparatif, tersedianya sarana dan prasarana penunjang serta 

kemampuan dan aspirasi petani setempat (Pemerintah Daerah Propinsi Tk. I 

Sulawesi Selatan, 1994). 

Peta perwilayahan komoditas dibuat untuk menentukan komoditas andalan. 

dan unggulan suatu wilayah. Melalui perwilayahan komoditas, usahatani 

diharapkan dapat berkembang hingga mencapai skala ekonomi (economic scale) 

yang marnpu menyediakan bahan baku untuk agroindustri. Berdasarkan peta 

perwilayahan tersebut, diperoleh enam komoditas tanaman pangan dan. 

hortikultura yang menjadi andalan Sulawesi Selatan, yaitu padi, jagung, kedelai, 

mangga, jeruk dan markisa. 
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Markisa khususnya markisa ungu atau siuh (Passiflora edulis Sims.), yang 

lebih dikenal sebagai markisa Malino, merupakan salah satu komoditas buah- 

buahan unggul spesifik Sulawesi Selatan dan telah lama dibudidayakan oleh 

masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa, Sinjai, Tana Toraja (Tator) dan 

Polewali Mamasa (Polmas). Keempat daerah tersebut mempakan sentra produksi 

markisa saat ini dan ditetapkan sebagai komoditas andalan daerah tersebut, 

bahkan menjadi komoditas unggulan Kabupaten Gowa dan Sinjai (Dinas 

Tanaman Pangan Propinsi Sulawesi Selatan, 1995). Apalagi berdasarkan SK. 

Menteri Pertaninan RI Nomor: 583/KptstTP.240/7/94, tanggal 23 Juli 1994), 

markisa Malino telah dilepas sebagai varietas unggul. 

Berdasarkan data statistik (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Sulsel, 

1999), dalam beberapa tahun terakhir (1995-1998), jumlah tanarnan (luas tanam) 

dan produksi markisa di Sulawesi Selatan cenderung meningkat. Jika pada 1996, 

jumlah tanaman sebanyak 4.400.228 pohon dengan produksi 34.148 ton, pada 

tahun 1998 bertambah menjadi 5.036.317 pohon dengan produksi 38.177 ton. 

- Walaupun te jadi peningkatan jumlah tanaman (luas tanam) dan produksi, 

namun produktifitas tanaman cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari rata- 

rata produktifitas tanaman markisa pada empat daerah sentra produksi. Jika pada 

tahun 1996, produktifitas tanaman markisa 17,29 kg per pohon, pada tahun 1998 

turun menjadi 12,31 kg per pohon. Bahkan pada tahun 1997, produktifitas 

tanaman lebih rendah yaitu 10,05 kg per pohon (Dinas Pertanian Tanarnan Pangan 

Propinsi Sulawesi Selatan, 1999) atau hanya 41,86% dari potensi produksi yang 

dapat mencapai 400 - 600 biji per pohon atau antara 15 - 24 kg per pohon per 

tahun (Syahimar, 1994). 
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Dari produksi buah markisa yang dihasilkan oleh petani (usaha tani), 

kurang lebih 90% diserap oleh industri pengolahan @inas Pertanian Tanaman 

Pangan Prop. Sulawesi Selatan, 1997). Di Sulawesi Selatan terdapat 37 buah 

industri pengolahan markisa dengan kapasitas produksi 2.928.024 liter sirop, 

limun dan juice (Kanwil Depperindag Sulsel, 1999). Jika mengacu pada 

klasifikasi industri yang ditetapkan oleh Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan, dari seluruh industri pengolahan tersebut, hanya satu pemsahaan 

berkategori besar (kapasitas > 100.000 liter per tahun) dengan kapasitas produksi 

9600 ton buah markisa per tahun, 8 unit industri menengahkecil (kapasitas 

10.000 - 100.000 liter per tahun) dan 28 unit industri rumah tangga (kapasitas < 

10.000 liter per tahun). Walaupun beberapa industri pengolahan memiliki kebun 

(perkebunan) markisa, tetapi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya masih 

sangat bergantung pada pasokan buah dari petani (plasma). 

Produk markisa dipasarkan dalam bentuk buah segar dan olahan bempa, 

pulp, juice, sirop, squash, dan limun. Untuk pemasaran domestik, penjualan 

produk olahan pada tahun 1998 sebanyak 118,340 ton sari buah markis. Jumlah 

tersebut lebih rendah dibanding dengan tahun 1997 yang besamya 127,995 ton, 

sedangkan untuk tahun 1999 (per 30 Juni), besamya penjualan yaitu 57,984 ton. 

Untuk ekspor, pada tahun 1990 ekspor juice markisa sebesar 20,667 ton dengan 

nilai $US 18.768,lO. Jumlah tersebut terus meningkat hingga tahun 1995 sebesar 

198,195 ton dengan nilai $US186.253,87. Setelah 1995, jumlah ekspor produk 

olahan markisa cendemng menurun. Pada periode Januari-Juni 1999, jumlah 

ekspor pulp dan juice sebesar 79,925 ton dengan nilai US $ 75.083,28 O(anwil 

Depperindag Sulsel, 1999). 
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Uraian di atas menunjukkan bahwa agribisnis markisa memiliki potensi 

nilai ekonomis yang tinggi, tidak saja bagi petani dan pengusaha industri 

pengolahan, tetapi juga bagi pemerintah dan pedagang yeng terlibat dalam 

penyediaan sarana produksi dan pemasaran buah markisa serta produk olahannya. 

Namun demikian, sebagaimana halnya dengan komoditas buah-buahan laimya, 

upaya pengembangan agnbisnis markisa selama ini menghadapi permasalahan 

yang kompleks sehingga menyebabkan tidak optimalnya performa agribisnis 

marlusa (hulu-hilir) di Sulawesi Selatan. 

Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah belum terjaminnya 

suplai bahan baku buah markisa, baik dalam kualitas (keseragaman), kuantitas 

(volume), maupun kontinyuitasnya (tidak fluktuatif) dari subsistem usahatani ke 

industri pengolahan (agroindustri). Padahal, menurut Aziz (1993), kegiatan 

agroindustri dipengaruhi oleh perkembangan teknologi pengolahan, sistem 

infomasi, juga oleh kualitas, kuantitas, dan jenis bahan baku. 

Permasalahan yang dihadapi oleh usaha tani (produksi primer) 

berimplikasi pa& ouput dan tingkat efisiensi industri pengolahan (agroindustri). 

Tidak seragamnya mutu bahan baku di satu sisi dan relatif sederhananya teknologi 

pengolahan yang digunakan pada sebagian besar industri pengolahan, 

menyebabkan kualitas produk yang dihasilkan relatif rendah. Hal ini terlihat dari 

larutan juice markisa yang masih kurang stabil serta sirop yang dihasilkan 

umurnnya berkadar gula rendah dan masih menggunakan bahan pengawet, 

pewarna, dan pemanis buatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

(Departemen Perindustrian RI, 1995). Hal tersebut berpengaruh terhadap daya 

saing produk di pasar domestik dan pasar ekspor. 
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Kondisi yang terjadi pada sub sistem usaha tani dan implikasinya terhadap 

sub sistem industri pengolahan (agroindustri) diduga terkait dengan kualitas dan 

kuantitas input serta belum mantapnya struktur kelembagaan yang mendukung 

kedua sub sistem tersebut. Beberapa faktor input yang berpengaruh antara lain 

adalah tidak tersedianya bibit unggul berm* kurangnya modal usaha, serta 

lemahnya posisi tawar (bargaining position) dan infonnasi pasar (market 

infomtion) terutarna pet& markisa. 

Dan uraian tersebut di atas terlihat bahwa pennasalahan yang dihadapi 

dalam upaya pengembangan agribisnis markisa di Propinsi Sulawesi Selatan 

sangat kompleks. Dengan demikian, diperlukan pengkajian secara mendalam 

terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 

pengembangan agribisnis markisa di Propinsi Sulawesi Selatan. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, nunusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana upaya pengembangan agribisnis markisa di Propinsi SuIawesi 

Selatan selama ini? 

2. Faktor-faktor strategis apa yang berpengaruh dan menentukan keberhasilan 

pengembangan agribisnis markisa di Propinsi Sulawesi Selatan ? 

3. Sejauh mana faktor-faktor strategis tersebut berpengaruh terhadap 

pengembangan agribisnis markisa di Propinsi Sulawesi Selatan ? 

4. Bagaimana strategi yang efektif dalam mengembangkan a g n b i s ~ s  markka di 

Propinsi Sulawesi Selatan ? 
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C. Tujnan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji strategi pengembangan agribisnis markisa di Propinsi Sulawesi 

Selatan. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor strategik yang berpengaruh terhadap upaya 

pengembangan agribisnis markisa di Propinsi Selawesi Selatan. 

3. Menganalisis sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap 

pengembangan agribisnis markisa di Propinsi Sulawesi Selatan. 

4. Merekomendasikan strategi yang tepat untuk pengembangan agribisnis 

markisa di Propinsi Sulawesi Selatan. 

Kegunaan penelitian ini antara lain : 

1. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat , 

I Sulawesi Selatan di dalam pengambilan kebijakan makro (stratejik) dalam 

rangka pengembangan agribisnis markisa di Sulawesi Selatan. 

2. Sebagai sumber informasi d m  kajian dalam pengembangan ilrnu pengetahuan 

khususnya bagi lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta dunia 

usaha yang berminat dan tertarik terhadap agribisnis markisa. 

3. Sebagai sarana bagi penulis untuk pengembangan potensi din dan kemampuan 

di dalam menganalisis berbagai fenomena bisnis di masyarakat serta 

pemecahan masalahnya. 
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D. Batasan dan Rnang Ligkup Penditian 

Penelitian ini dibatasi pada perencanaan strategi pengembangan agribisnis 

markisa di Sulawesi Selatan khususnya di Wilayah Karaeng Lompo Propinsi 

Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Kajian kasus 

dititikberatkan pada aspek usaha tani sebagai produsen bahan baku buah markisa 

dan industri pengolahan sebagai pengguna utama bahan baku buah markisa. 

Kajian pada aspek usahatani dan industri pengolahan berkapasitas besar 

difokuskan di Kabupaen Gowa yang selama ini menjadi sentra utama produksi 

buah markisa serta sebagai satu-satunya daerah yang memiliki industri 

pengolahan yang besar dan modem, sedangkan kajian aspek pengolahan markisa 

di Kota Makassar untuk industri menengah dan kedindustri rumah tangga. 

Dalam ha1 ruang lingkup, penelitian ini mencakup aspek-aspek strategis dan 

menentukan keberhasilan pengembangan agibisnis markisa di Propinsi Sulawesi 

Selatan. 
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