
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, 

maka pembangunan sektor ekonomi dititik beratkan pada keterkaitan antara 

sektor pertanian dan sektor industri. Struktur ekonomi yang seimbang tersebut 

dapat dicirikan dengan kemampuan dan kekuatan industri yang maju dengan 

dukungan sektor pertanian yang tangguh. 

Keseimbangan pembangunan antara sektor pertanian dan industri 

tersebut, secara implisit memberikan gambaran bahwa industrialisasi' yang 

berbasis pertanian (agroindustri) merupakan suatu kegiatan ekonomi yang 

merniliki peran penting dalam rangka terciptanya pembangunan sektor 

:,pertanian yang tangguh, menciptakan nilai tambah bagi produk-produk 

pertanian, menciptakan lapangan keja dan akhirnya mampu meningkatkan 

kesejahteraan dan pemerataan tingkat pendapatan masyarakat. 

Dalam rangka menciptakan keseimbangan pembangunan tersebut, 

maka pengembangan agmindustri merupakan upaya untuk menciptakan 

keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri. Sehubungan dengan itu, 

Pasal 10 dan II Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

dalam Sembiring (1995) menyatakan bahwa keterkaitan agroindustri diarahkan 

kepada : (I) Keterkaitan antara industri pengolahan dengan sumberdaya alam 

dan pemasarannya, (2) Keterkaitan antara industri pengolahan yaitu industri 
-. OJ 
N. 3 , 

3 - 5 hululdasar, industri hilir dan industri kecil, (3) Keterkaitan antara industri 
a e. 
P pengolahan dengan industri pendukungnya, antara lain industri mesin, industri 

r. 

agroindusbi dan industri pengemasan dan (4) Keterkaitan antara sektor industri 
=. '& - dengan sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya, seperti sektor perhubungan, 

jasa dan perbankan. 
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Dalam rangka menuju ke arah tersebut, perlu kiranya untuk dikembang- 

kan pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis melalui pendekatan wilayah 

dengan melakukan pengelompokan wilayah-wilayah yang merniliki potensi 

untuk dikembangkan. Untuk mendukung pengembangan agroindustri melalui 

pendekatan wilayah tesebut, maka faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk 

mencapai hasil guna dan daya guna pengembangan agroindustri yang efektif 

dan efisien meliputi : (1) Identifikasi jenis-jenis komoditi dan industri yang layak 

ngkan disuatu wilayah yang potensial, (2) Koordinasi antar sektor 

an sektor-sektor lainnya sebagai upaya untuk menjamin keterpaduan 

penyediaan bahan baku, pelaksanaan produksi dan sistem pemasaran, 

si dan penyediaan informasi peluang usaha kepada dunia usaha dan 

ngembangan sistem pendukung, yang meliputi sumberdaya manusia, 

gi, prasarana fisik, sistem insentif, kelembagaan maupun jasa-jasa 

ng lainnya (Kustanto, 1999). 

Kabupaten Tebo yang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi 

miliki luas wilayah 646,l ~ m '  atau setara dengan 646.100 hektar 

dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 berjumlah 224.944 jiwa. Dalam 

bidang tata ruang, pembangunan diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan 

keseimbangan pembangunan antar wilayah, menyelaraskan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta meningkatkan 

keterkaitan maupun daya dukung antar dan antara pusat-pusat pertumbuhan 

dengan wilayah sekitarnya. 
. .. 

Dengan demikian, pembangunan bidang tata ruang tersebut haws 

lampu mewujudkan keserasian pembangunan antar wilayah dan kesesuaian 

sektor-sektor pembangunan dengan potensi yang dimiliki oleh masing- 

Secara umum, potensi-potensi yang dapat dikembangkan di 

Tebo dapat dilihat pada Tabel I. 
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1 Pertanian dan Kehutanan 

Industri, Perdagangan dan * Pertarnbanaan 

Kornoditi 
Pada Ladang, Budidaya lkan Patin, 
Budidaya lkan Ktemak, Budidaya lkan Nila, 
Budidaya lkan Lele, Budidaya lkan Betutu, 
Budidaya lkan Emas, Budidaya Melinjo, 
Budidaya Durian, Budidaya Salak, Budidaya 
Pisang, Budidaya Duku, Peternakan 
Kambing, Perkebunan Sawit, Perkebunan 

I Karet Rakvat. Budidaya Sapi Potona. 

Batik Tulis. lndustri Briket Batu Bara. - 
Genteng, ~ahe Instant, Kerajinan Kain ~ordir 

3 Pariwisata Kebun Raya Bukit Sari, Taman Bukit Tiga 
Dn . l a  a h  

I I I ( ruiur I. 

rv Sumber : Profil Bidang Usaha Unggulan Di Kabupaten Bungo Tebo, 1999. 
X 

c. 
2 @ Bertitik tolak dari potensi-potensi tersebut, maka pengembangan 

h 
i& 

kawasan sentra produksi merupakan salah satu alternatif yang dapat -. - 
; 
E g' dikemukakan sebagai jawaban dalam rangka menjembatani terciptanya 
3 a. B 
5 keseimbangan pembangunan baik antara sektor pertanian dan sektor industri 
m 

maupun antar wilayah dalam Kabupaten Tebo. 
* = 
i= @ 
a Untu k mencapai efektifitas dalam pengem bangan kawasan sentra 
m 
m 

produksi tersebut, maka perlu adanya strategi yang terencana dan terorganisir a. 

secara matang yang pada akhirnya menjadi prasyarat bagi berkernbangnya 

subsistem lainnya dalam sistem agribisnis secara keseluruhan. Sehingga rn 
dengan pengembangan kawasan melalui komoditas unggulan yang dimiliki 

akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah 

secara keseluruhan. 

rn 
. ldentifikasi Masalah 

rangka mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi melalui 

.: I 
kengembangan sektor agribisnis, maka terlebih dahulu harus dikefahui kondisi 

yang dihadapi sektor agribisnis. Dengan mengetahui kondisi tersebut, akan 
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dapat dirumuskan strategi untuk menghadapinya dalam mempercepat proses 

pembangunan sektor agribisnis menuju kinerja yang diharapkan. 

Secara umum, kedala yang dihadapi dalam rangka pengembangan 

agroindustri ini adalah kurang adanya keterkaitan diantara pelaku daIam sistem 

agribisnis yang akhirnya akan berdampak negatif (memperlemah) bagi 

peningkatan daya saing produk-produk agribisnis dan arus informasi yang 

bersifat asimetris, dimana penurunan dan kenaikan harga output akhir tidak 

terjadi dengan seimbang. 

Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah bagaimana m'emilih 

5. komoditas unggulan yang akan dikembangkan yang sesuai dengan potensi 

wilayah dan mengoptirnalkannya melalui pernilihan kawasan strategis dan 

pemilihan agroindustri unggulan. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, melalui penelitian ini akan diteliti 

secara empiris bagaimana strategi pengembangan agroindustri dengan 

memanfaatkan secara optimal kawasan sentra produksi sebagai jawaban dari 

permasalahan-permasafahan yang ada. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

PeneIitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui komoditi unggulan,. kawasan strategis dan agroindustri 

unggulan di Kabupaten Tebo. 

2. Mengkaji kelayakan pendirian agroindustri unggulan yang berbasis pada 

'* komoditi unggulan. 

I .  Mengkaji keterkaitan antar kelembagaanc yang terlibat dalam pengembangan 

pada kawasan sentra produksi di Kabupaten Tebo. 

faktor-faktor strategis dalam rangka pengembangan 

agroindustri pada kawasan sentra produksi di Kabupaten Tebo. 

. .. 
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. Menyusun strategi pengembangan agroindustri pada kawasan sentra 

produksi di Kabupaten Tebo. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengembangan dan pengelolaan sektor agribisnis di Kabupaten Tebo 

I. Bagi Pemerintah Daerah penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran 

dalam rangka membangun dan mengembangkan sektor agribisnis, sehingga 

penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka menentukan kebijakan bagi 

pengembangan agroindustri dengan pemanfaatan kawasan sentra produksi. 

2. Bagi pengusaha (sektor swasta) penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan datarn rangka pelaksanaan investasi pada sektor agroindustri 

: di kawasan sentra produksi. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam rangka melakukan penelitian dengan topik Strategi 

Pengembangan Agroindustri Pada Kawasan Sentra Produksi Di Kabuten Tebo, 

maka penelitian ini dibatasi dalam penyusunan strategi pengembangan 

agroindustri komoditi khas daerah pada kawasan sentra produksi. Selanjutnya 

ruang lingkup penelitian difokuskan pada aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Analisis komoditi unggulan, analisis kawasan strategis dan analisis 

agroindustri unggulan. 

2. Analisis skenario usaha agroindustri unggulan dan analisis kelembagaan 

rlibat dalam pengembangan agroindustri di Kabupaten Tebo. 

Analisis formulasi strategi pengembangan agroindustri pada kawasan sentra 
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