
I. P E N D A H U L U A N  

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dikatakan bahwa 

dalam rangka tercapainya pertanian yang tangguh, maka pembangunan 

pertanian di lndonesia pada masa-masa mendatang harus berorientasi 

agribisnis yang ditangani secara terpadu. Pembangunan di bidang 

pertanian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan 

petani serta menjadi sarana percepatan transformasi kemajuan dari 

pertanian tradisional menuju pertanian yang berorientasi bisnis. 

Konsep dasar pola pembangunan pertanian ini kemudian 

dipertegas sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan 

jangka panjang tahap kedua (PJP II) dan dalam Repelita VII, adalah 

pelaksanaan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan petani- 

petani yang ada di pedesaan, sehingga mampu meningkatkan 

pendapatan dan taraf hidup petani yang bersangkutan. 

Pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama untuk 

-dikembangkan sangatlah beralasan, mengingat karena sebagian be&r 

pellduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya (berinata- 

pencaharian) pada sektor pertanian. Disamping itu bertujuan untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri (domestik) serta untuk 

tujuan e m o r  terutama terhadap beberapa hasil komoditas pertanian yang 

memiliki nilai ekonomi di pasar global. 

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



Krisis ekonomi yang terjadi, disertai dengan terjadinya depresiasi 

rupiah yang sangat tajam sejak akhir tahun 1997, menyebabkan 

perekonomian lndonesia mengalami kemerosotan (terpuruk), akibatnya 

barang-barang input pertanian yang sifatnya contents impor melonjak 

sangat tajam, sedangkan barang input seperti tanaga kerja dan lahan 

meskipun mengalami kenaikan relatif kecil. Dalam kondisi ini ternyata 

hanya sektor agribisnis dan sektor agroindustri yang berbasis sumber 

daya domestik dapat berperan sebagai bemper dan sekaligus sebagai 

pemicu bagi pemulihan perekonomian lndonesia. 

Berdasarkan data Pusat Biro Statistik (1998), laju pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 1998, hanya sektor pertanian yang 

memperlihatkan pertumbuhan yang positif sebesar 0,26 persen, 

sedangkan sektor iainnya memperlihatkan pertumbuhan yang negatif, 

seperti sektor industri pengolahan minus sebesar 12 persen, sektor 

perdagangan, hotel dan restoran minus sebesar 21,4 persen, sektor jasa 

minus sebesar 5,7 persen, dan terparah adalah sektor konstruksi 

(bangunan) minus sebesar 35,44 persen. Keadaan tersebut menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi lndonesia pada tahun 1998 mencapai minus 13,06 

persen. Adapun struktur dan laju pertumbuhan PDB menurut sektor Tahun 

1998, dapat dilihat pada tabel I berikut : 
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Tabel 1 Struktur dan Laju Pertumbuhan PDB Menurut Sektor Tahun 1998. 

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1998 

Berdasarkan kenyataan tersebut, orientasi pembangunan ekonorni 

hendaknya diarahkan pada peletakan dasar fundamental ekonorni yang 

kuat yang berbasis domestic resources, dan berakar pada ekonorni rakyat 

serta memenuhi prasyarat prioritas sektoral yaitu dengan rnelakukan 

pembangunan agribisnis yang tangguh. Menurut Solahuddin (1998), 

pengembangan sektor agribisnis menjadi sangat strategis karena : 

,Bersifat resources based, yang berarti tidak bergantung pada 

komponen impor dalam proses produksinya. 

.Jdeningkatkan devisa karena urnumnya kegiatan agroindustri 

berorientasi ekspor. 

Merniliki dimensi pemerataan, karena merniliki keterkaitan ke depan 

(forward linkages) dan ke belakang (backward linkages) yang kuat 

dengan kegiatan agribisnis dan yang digerakkan oleh petani dan 

pengusaha. 
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Pengembangan suatu komoditas pertanian dalam suatu wilayah 

haruslah memperhatikan keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif dari produk komoditas tersebut. Sehingga dalam investasi yang 

ditanamkan benar-benar memberikan manfaat yang paling besar 

dibanding investasi di bidang lainnya. Demikian pula dengan upaya 

pengembangan komoditas jeruk siam (Citrus nobilis LOUR var 

microcarpa) di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas, yang 

beberapa tahun lalu mengalami perkembangan sangat pesat, dan 

merupakan salah satu komoditas unggulan daerah Kalimantan Barat. Hal 

ini karena didukung oleh potensi lahan dan agroklimat yang sesuai bagi 

pertumbuhan tanaman jeruk. 

Kabupaten Sambas merupakan daerah sentra penghasil jeruk di 

Kalimantan Barat. Berdasarkan laporan Tim Survey Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Tingkat I Kalimantan Barat, pada tahun 

1994 di Kabupaten Sambas terdapat areal pertanaman jeruk seluas 

18.031 Ha (94,550 %) dari seluruh luas areal pertanaman jeruk di 

Kalimantan Barat yang berjumlah 19.079 Ha. Dari luas areal tersebut 

sekitar 67 % terdapat di Kecamatan Tebas (7.567,61 Ha) dan Kecarnatan 

Pemangkat (4.51 9,02 Ha). 

Perkembangan tanaman jeruk siam yang sedemikian pesat pada 

awal tahun sembilan puluhan, telah memberikan sumbangan yang sangat 

besar terhadap peningkatan pendapatan petani, pertumbuhan ekonomi 

daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) serta penyerapan tenaga kerja 

dan kesempatan berusaha di daerah. 
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Tanaman jeruk siam di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, mulai 

ditanam pada tahun 1936 di Desa Segarau dan Desa Bekut Kecamatan 

Tebas. Tanaman tersebut mulai berkembang pesat pada tahun 1986 

dengan luas tanam pada saat itu sekitar 8.677 hektar, dan berkembang 

mencapai puncak paling luas pada tahun 1993 yaitu seluas 19.481 hektar, 

dengan total produksi sebesar 196.019 ton per tahun. Namun pada 

tahun-tahun berikutnya secara berangsur-angsur luas areal tanaman jeruk 

dan produksinya terus menurun, karena banyak tanaman jeruk yang mati, 

sebagai akibat terserang penyakit karena kurang terpelihara dengan baik. 

Kurangnya pemeliharaan ini disebabkan oleh insentif yang diterima 

petani tidak memadai, karena sejak diberlakukannya sistem pelaksanaan 

tataniaga jeruk yang diatur pemerintah melalui SK Gubernur KDH Tingkat 

I Kalimantan Barat No. 296 Tahun 1991, tentang Penunjukan PT. Bima 

Citra Mandiri (PT. BCM) sebagai Koordinator Pelaksana Tataniaga Jeruk 

Siam Kalimantan Barat, dan kemudian direvitalisasi melalui SK No. 555 

Tahun 1993, tentang Penunjukan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) 

sebagai Koordinator Tataniaga Jeruk Siam Kalimantan Barat, tidak 

berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, sehingga menyebabkan 

terjadinya distorsi pasar dan sistem tataniaga jeruk siam menjadi tidak 

efisien. 

Sampai akhir tahun 1997 luas areal tanam tinggal 3.906 hektar 

dengan perkiraan total produksi pada tahun 1997 sebesar 26.578 ton. 

Perkembangan luas pertanaman dan produksi jeruk dapat dilihat pada 

gambar 1 berikut. 
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Luas Pertanaman dan Produksi Jeruk Siam (1 987-1 997) 

+Luas Tanaman (Ha) - -c -has Panen (Ha) -Produksi (10 Ton) 

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sambas 

Gambar 1. Perkembangan Luas Pertanaman, Luas Panen dan Produksi 
Jeruk di Kabupaten Sambas Tahun 1987 - 1997 

Komoditas buah-buah dalam negeri, hingga saat ini belum 

mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Konsumsi buah menurut 

standar Food and Agricultural Organizafion adalah 60 kg per kapita per 

tahun, sementara konsumsi buah penduduk lndonesia baru mencapai 35 

kg per kapita per tahun. Kurangnya produk buah-buahan lokal yang 

berkualitas, menyebabkan banyaknya buah impor yang beredar di 

pasaran. Nilai impor buah-buahan Indonesia cukup besar, bahkan 

cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data 

Biro Pusat Statistik (BPS), total ekspor dan impor komoditi buah-buahan 
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lndonesia dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 dapat dilihat pada 

tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Nilai Ekspor dan lmpor Komoditi Buah-Buahan lndonesia 
Tahun 1990 - 1997 

Sumber : Biro Pusat Statistik 

Khusus untuk buah jeruk, nilai impor pada tahun 1991 tercatat 

sebesar US $ 2.052.683, kemudian berubah menjadi US $ 7.015.920 

pada tahun 1992, serta menjadi sebesar US $ 21.284.722 pada tahun 

1995 (Warta HKTl No.l2/Tahun XX111196). 

Bertitik tolak dari beberapa permasalahan pokok mengenai sistem 

usahalagribisnis jeruk siam didaerah Sambas Kalimantan Barat 

khususnya dan komoditas jeruk di lndonesia umumnya, maka perlu 

dilakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan pola 

pengembangannya, untuk kemudian disusun dan direkomendasikan 

dalam suatu strategi pengembangan yang efektif dan paling mungkin 

untuk dilaksanakan di Kabupaten Sambas. 
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B. Perurnusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya meningkatkan dan mengembangkan agribisnis jeruk 

siam di Kabupaten Sambas ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan usaha 

pengembangan agribisnis jeruk siam di Kabupaten Sambas ? 

3. Bagaimana strategi pengembangan jeruk siam yang paling efektif 

untuk diterapkan atau dilaksanakan di Kabupaten Sambas ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan agribinis jeruk siam 

di Kabupaten Sambas. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

untuk merumuskan strategi pengembangan agribisnis jeruk siam yang 

paling efektif dan mungkin untuk diterapkan khususnya oleh petani 

(masyarakat) dan pelaku agribisnis jeruk siam di Kabupaten Sambas, dan 

sebagai acuan bagi para pengusaha (investor atau pedagang) serta 

aparat pemerintah (instansillembaga) terkait dengan usaha pembinaan 

dan pengembangan jeruk tersebut. Secara rinci tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

I. Mengkaji pola usaha yang dilakukan oleh petani dan para pelaku 

agribisnis jeruk siam di Kabupaten Sambas. 

2. lblengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal 

dan internal yang mempengaruhi usaha pengembangan agribisnis 

jeruk siam di Kabupaten Sambas. 
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3. Merumuskan strategi pengembangan agribisnis jeruk siam yang 

dapat direkomendasikan untuk diterapkan di Kabupaten Sambas. 

4. Menyusun program pelaksanaan dalam rangka mengimplemantasi- 

kan strategi pengembangan agribisnis jeruk siam di Kabupaten 

Sambas. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan sumbangan pernikiran kepada Pernerintah Daerah dan 

lnstansi terkait dengan pembangunan sektor pertanian, khususnya 

pada komoditas jeruk siam di Kabupaten Sambas. 

2. Sebagai salah satu referensi atau acuan bagi yang berminat untuk 

berusaha Jeruk Siam atau untuk melakukan penelitian lebih mendalam 

mengenai agribisnis jeruk siam tersebut. 

3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan 

wawasan dalarn menganalisis berbagai permasalahan yang timbul 

terhadap pelaksanaan agribisnis jeruk siam. 

E. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada perencanaan strategi pengembangan 

jeruk siam di Kabupaten Sambas dalam kurun waktu selarna 5 (lima) 

tahun, dengan kajian kasus pada usaha agribisnis jeruk siam di 

Kecamatan Tebas dan Sambas. Adapun ruang lingkup penelitian ini 

dibatasi pada aspek fungsional yang dianggap sangat menentukan 

keberhasilan dalam pengembangan agribisnis jeruk siam dimaksud. 
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