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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

Kegiatan investasi seringkali kita dengar pada dunia 

ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Misalnya: Amerika 

Serikat menginvestasikan modalnya dalam industri 

perminyakan di Indonesia. Jerman dan Swiss memiliki investasi 

yang besar dalam bidang hotel dan farmasi di Indonesia.  

 

Pada konteks ini, kegiatan berinvestasi merupakan suatu 

usaha untuk memberikan atau menanamkan modal untuk 

memperoleh keuntungan ekonomi. Investasi merupakan 

upaya penanaman modal atau menanam bibit usaha.  

 

Selaras dengan kebijakan otonomi, dalam rangka 

pengembangan investasi sektor pertanian, maka setiap 

daerah diharapkan mampu menarik sebanyak mungkin 

investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk 

pengembangan daerah masing-masing.  

 

Pelayanan pengembangan investasi pertanian antara lain 

dilakukan melalui penyediaan data/ informasi mengenai 

potensi dan peluang investasi sektor agribisnis/agroindustri, 

berbagai kebijakan, peraturan dan insentif-insentif yang 

diberikan oleh daerah kepada masyarakat luas, terutama 

calon investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, 

serta fasilitasi perencanaan investasi. Dengan demikian 

diharapkan dapat lebih mendorong calon investor untuk 
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menanamkan modalnya (berinvestasi) pada bidang usaha 

agribisnis/agroindustri di   Indonesia terutama di Kota 

Singkawang. Peluang yang sangat besar investasi pada 

agribisnis/agroindustri adalah salah satunya pada subsektor 

perkebunan. 

 

Di Kota Singkawang, yang sedang menarik masyarakat 

adalah Alpokat Lilin dan Lemonde Etract. Alpokat lilin 

Singkawang saat ini menjadi salah satu Alpokat yang tengah 

mengalami tren. Alpokat lilin ini rasanya legit dan memiliki 

harga jual yang tinggi. Lebih dari itu, pohon Alpokat 

Singkawang berbuah tidak mengenal musim, yang berbeda 

dengan Alpokat kebanyakan yang hanya berbuah setahun 

sekali. Pohon Alpokat lilin ini juga bisa berbuah dalam usia 

muda, yakni hanya dua tahun sejak ditanam. Saat ini, 

permintaan akan buah segar semakin tinggi, begitu juga 

dengan benihnya, karena kualitas buah dan rasa yang 

unggul. 

 

Buah yang dikenal dengan super food ini, permintaannya 

bukan hanya dari lokal, namun permintaannya sudah 

datang dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. 

Permintaan yang banyak terutama pada benihnya untuk 

ditanam atau dibudidayakan di daerah lain. Kualitas dan 

rasa Alpokat tentu saja menentukan harga Alpokat tersebut. 

Dengan harga yang ada dan permintaan tinggi, tentu 

menjadi peluang agrobisnis yang menjanjikan bagi petani 

Alpokat di Singkawang. 
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Selain Alpokat, sari buah lemon juga tengah banyak diminati 

oleh masyarakat, termasuk di Kota Singkawang. Di Kota 

Singkawang, Hilirisasi lemon yang berada di Kelurahan Bagak 

Sahwa, Singkawang Timur saat ini diminati pasar luar Kalbar 

terutama dari Pulau Jawa. Owner perusahaan yang 

bergerak di pengembangan komoditi lemon tersebut, 

menyebutkan bahwa produk kesehatan dari komoditi lemon 

yang ditanamnya seluas 3 hektare tersebut dikembangkan 

sejak 3 tahun silam. 

 

Dari kedua produk agroindustri diatas, bagi petani di Kalbar 

termasuk kaum milenial hal seperti ini bisa menjadi gambaran 

bahwa usaha tani itu luas dan memiliki peluang usaha yang 

menjanjikan, termasuk dapat menjadi peluang investasi bagi 

pengembangan ekonomi daerah. 

 

Berdasarkan kondisi diatas, maka kegiatan Kajian 

Sumberdaya Terkait Investasi Pada Agroindustri Lemon dan 

Alpokat Singkawang juga sangat diperlukan di daerah. Untuk 

itu, pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Singkawang melalui 

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota 

Singkawang akan melakukan Kajian Sumberdaya Terkait 

Investasi Pada Agroindustri Lemon dan Alpokat di Kota 

Singkawang. 

 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN 

Maksud dilaksanakannya kegiatan Kajian Sumberdaya 

Terkait Investasi Pada Agroindustri Lemon dan Alpokat adalah 

untuk menyusun dokumen hasil kajian potensi sumberdaya 
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yang terkait dengan investasi pada sektor Agroindustri Lemon 

dan Alpokat di Kota Singkawang. 

 

Tujuan dari kegiatan ini adalah: 

1. Mengidentifikasi potensi sumberdaya Agroindustri Lemon 

dan Alpokat yang terkait dengan investasi di daerah Kota 

Singkawang. 

2. Menganalisis potensi sumber daya yang terkait dengan 

investasi pada sektor Agroindustri Lemon dan Alpokat 

yang terdapat di daerah Kota Singkawang. 

3. Merumuskan rekomendasi hasil kajian mengenai potensi, 

prospek dan peluang investasi Agroindustri Lemon dan 

Alpokat yang dapat dikembangkan untuk investasi di 

daerah Kota Singkawang agar dapat menjadi bahan 

masukan bagi Pemerintah Daerah dalam membuat 

kebijakan dan regulasi yang sesuai dan terarah. 

 

1.3. SASARAN PEKERJAAN 

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah: 

1. Teridentifikasinya potensi sumberdaya Agroindustri Lemon 

dan Alpokat yang terkait dengan investasi di daerah Kota 

Singkawang. 

2. Teranalisisnya potensi sumberdaya Agroindustri Lemon 

dan Alpokat yang terdapat di daerah Kota Singkawang. 

3. Dirumuskannya rekomendasi hasil kajian mengenai 

potensi, prospek dan peluang investasi Agroindustri 

Lemon dan Alpokat yang dapat dikembangkan untuk 
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investasi di daerah Kota Singkawang agar dapat menjadi 

bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam 

membuat kebijakan dan regulasi yang sesuai dan 

terarah. 

 

1.4. KELUARAN 

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini 

adalah Tersedianya Dokumen Hasil Kajian Sumberdaya 

Terkait Investasi Agroindustri Lemon dan Alpokat di Kota 

Singkawang ke dalam laporan-laporan hasil pekerjaan, baik 

dalam bentuk buku (Hardcopy) maupun media Compact 

Disc/DVD atau Flash Disc (Softcopy). 

 

1.5. LOKASI PEKERJAAN 

Lokasi kegiatan Kajian Sumberdaya Terkait Investasi Pada 

Agroindustri Lemon dan Alpokat, yaitu: 

a. Lemon di Kelurahan Bagak Sahwa Kec. Singkawang 

Timur. 

b. Alpokat di Kelurahan Pangmilang Kec. Singkawang 

Selatan. 
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Gambar 1. 1 Peta Lokasi Studi Kegiatan Kajian Sumberdaya Terkait 

Investasi Pada Agroindustri lemon dan Alpokat di Kota Singkawang 
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1.6. REFERENSI HUKUM 

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dapat 

dijadikan referensi hokum dalam pelaksanaan kegiatan ini, 

antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Master 

Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia 2011-2025. 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang 

Perkebunan. 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah daerah. 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal. 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang. 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kedua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor : 392.1/KPTS/SR.330/8/2003 

Nomor : KEP29/PM/2003 Tentang Agribisnis Pola Kontrak 

Investasi Kolektif. 

9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang 
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Tahun 2013-2032. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022. 

 

1.7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

Secara umum lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada kegiatan Kajian Sumberdaya Terkait Investasi Pada 

Agroindustri Lemon dan Alpokat, meliputi: 

1. Langkah persiapan, yaitu interpretasi, koordinasi konsultan 

dengan pihak proyek, agar diperoleh persepsi yang sama 

tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

2. Penyusunan Laporan Pendahuluan. 

3. Pengumpulan data primer dan sekunder dan data-data 

pendukung lainnya yang terkait dari berbagai sumber 

yang didukung juga oleh video visualisasi dokumentasi 

kegiatan selama berlangsungnya pekerjaan untuk 

memberikan gambaran strategis tentang hasil pekerjaan 

agar dapat mendukung daya tarik dan minat investasi di 

daerah ini. 

4. Identifikasi dan verifikasi data. 

5. Kompilasi dan analisis data serta informasi. 

6. Penyusunan Draf Laporan Akhir. 

7. Asistensi, diskusi dan konsultasi dengan pihak terkait. 

8. Penyusunan Laporan Akhir Pekerjaan. 

 

 



 

  
9 

 
  

1.8. SISTEMATIKA LAPORAN 

Sistematika penulisan Laporan Pendahuluan kegiatan Kajian 

Sumberdaya Terkait Investasi Pada Agroindustri Lemon dan 

Alpokat dilaksanakan di wilayah Kota Singkawang adalah 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar hal-hal pokok 

yang akan dibahas dalam kegiatan ini, yaitu meliputi latar 

belakang masalah, tujuan dan sasaran, keluaran serta ruang 

lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan materi. 

Bab II Landasan Teori  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori dan 

panduan atau acuan yang mendasari pelaksanaan 

kegiatan ini. 

Bab III Metodologi 

Pada bab ini menguraikan mengenai metodologi dalam 

pelaksanaan kegiatan Kajian Sumberdaya Yang Terkait 

Investasi Pada Agroindustri Lemon dan Alpokat. Selain itu 

dalam bab ini juga diuraikan tentang teori-teori yang 

menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan kajian ini. 

Bab IV Gambaran Umum Wilayah 

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum wilayah 

kegiatan terutama terkait dengan kondisi agroindustri di Kota 

Singkawang. 

Bab V Rencana Kerja 

Dalam bab ini diuraikan mengenai waktu dan penjadwalan 
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pekerjaan serta tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan 

kajian ini. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

 

2.1. KONSEP INVESTASI 

Secara konsep, Investasi adalah kegiatan mengalokasikan 

atau menanamkan sumber daya (resources) saat ini 

(sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat 

dikemudian hari (masa datang). Untuk memudahkan 

pengertian dan perhitungan, maka sumber daya (resources) 

ini biasanya diterjemahkan (dikonversi) kedalam satuan 

moneter atau uang. Dengan demikian secara konsep, 

investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang 

sekarang, guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau 

keuntungan) dikemudian hari. 

 

Menanamkan uang sekarang, berarti uang tersebut yang 

seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegaitan 

investasi, uang tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi 

keuntungan masa depan. Dengan demikian maka 

Pengertian dari Investasi dapat dirumuskan sebagai 

mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk 

mendapatkan manfaat di masa datang, Investasi memiliki 2 

(dua) aspek, yaitu: konsumsi saat ini, dengan harapan dapat 

keuntungan dimasa datang. Dengan demikian, maka 

investasi juga dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek berikut ini: 

 Pertama, aspek uang (yang ditanamkan) dan (yang 

diharapkan), sehingga untuk menilai (kelayakan) yang 

akan datang, dengan demikian, maka untuk menilai 
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(kelayakan) investasi digunakan juga konsep uang (Money 

and Value Concept). 

 Kedua, aspek waktu (sekarang dan masa yang akan 

datang), oleh karena itu, untuk menilai (kelayakan) 

investasi digunakan konsep waktu (Time concept). 

Sehubungan dengan hal diatas, maka untuk penilaian 

(kelayakan atau keberhasilan) investasi digunakan konsep 

Time Value of Money. Konsep ini menilai penerimaan, 

maupun pengeluaran jumlah uang yang sama dalam 

waktu yang berbeda, mempunyai nilai yang berbeda 

pula. Dengan menggunakan konsep Time Value of money, 

dikenal 2 (dua) nilai, yaitu yang akan datang (Future 

Value, FV), dan Nilai sekarang (Present Value, PV), Oleh 

karena itu penilaian investasi menyangkut penilaian 

terhadap (Future Value, FV), dengan perspektif saat ini, 

atau Nilai sekarang (Present Value, PV). 

 Ketiga: aspek penting lainnya dari investasi, adalah aspek 

manfaat, investasi. Dari aspek manfaat ini, maka penilaian 

kelayakan investasi juga harus melihat dan biaya yang 

ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat, 

atau cost benefit ratio. Dengan demikian, secara konsep 

investasi sangat luas cakupannya. Setiap kegiatan 

pengalokasian sumberdaya saat ini, dengan tujuan 

manfaat dimasa depan, adalah investasi. 

 

2.2. PENGERTIAN INVESTASI 

Pengertian investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

dalam PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan 
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perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accreation of 

wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti: bunga, royalti, 

deviden dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau 

untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti 

manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.  

 

Pengertian investasi menurut KBBI in·ves·ta·si /invéstasi/ 

penanaman uang atau modal dl suatu perusahaan atau 

proyek untuk tujuan memperoleh keun-tungan. Pengertian 

investasi menurut Henry Simamora (2000) : Investasi adalah 

suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk 

pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi 

(seperti pedapatan bunga, royalty, deviden, pendapatan 

sewa dan lain – lain), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk 

manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti 

manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. 

 

Ada beberapa pengertian investasi dari beberapa ahli, 

antara lain: 

a. Prof. Dr. H.M. Vandervalk 

Investasi merupakan bagian daripada atas benda dan jasa 

yang langsung ditujukan untuk penyediaan barang‐barang 

material dan immaterial yang berkemampuan untuk 

memberikan prestasi ekonomi pada masa mendatang. 

b. R.T. Qiell 

Investasi merupakan penambahan mesin‐mesin, alat‐alat, 

gedung‐gedung dan sebagainya dalam jangka waktu 

tertentu. 
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c. Harrod 

Investasi mengakibatkan terciptanya modal baru dan 

kenaikan pendapatan tidak mungkin dapat dipakai dalam 

waktu berikutnya apabila spending tidak diperbesar. 

d. Prof. Dr. Nowar 

Investasi adalah merupakan suatu alat untuk mempercepat 

pertambahan tingkat produksi Negara berkembang. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi adalah modal atau 

dana yang diinvestasikan yang akan menambah produksi, 

menaikkan pendapatan nasional, perluasan lapangan kerja 

dan memperbanyak lapangan kehidupan masyarakat. 

 

2.3. JENIS-JENIS INVESTASI 

Investasi menurut sifatnya dibedakan menjadi autonomous 

investment dan induced investament. Jika nilai investasi 

berubah sebagai akibat daripada adanya 

penemuan‐penemuan baru disebut autonomous investment. 

Sedangkan induced investament adalah nilai investasi akan 

berubah sebagai akibat melengkapi produksi yang ada 

(Soediyono, 1981). 

 

Menurut jenisnya investasi dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu investasi financial dan investasi riil. Investasi riil 

merupakan investasi terhadap barang‐barang tahan lama 

(barang‐barang modal) yang akan dipergunakan dalam 

proses produksi. 
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1) Investasi pada aktiva riil (real asset) 

- investasi pada aktiva yang bisa terlihat dan dapat diukur 

dengan jelas, misalnya membeli tanah, rumah, emas, dsb 

- risikonya relatif lebih kecil karena aktivanya riil, tetapi tingkat 

pengembaliannya juga relatif lebih kecil daripada aktiva 

keuangan 

2) Investasi pada aktiva keuangan (financial asset) 

- Dilakukan pada aktiva bersifat keuangan seperti deposito, 

saham, obligasi, dan derivatif dari saham 

- Risikonya umumnya lebih tinggi dari investasi riil karena 

investor hanya akan mendapatkan surat bukti misalnya 

sertifikat reksadana atau pencatatan sebagai pemegang 

saham 

- Diperdagangkan pada dua kategori berdasarkan lamanya 

masa berlaku instrumen : 

o Instrumen aktiva keuangan yang kurang dari 1 tahun 

diperdagangkan di Pasar Uang, misalnya Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), NCD, Commercial Paper 

o Instrumen yang bersifat jangka panjang diperdagangkan 

di pasar modal seperti obligasi, saham, derivatif saham, 

dan reksadana 

 

Ditinjau dari sumbernya, investasi berasal dari: 

1. Dalam negeri berupa tabungan (saving) dan pencetakan 

uang. 

2. Luar negeri berasal dari pinjaman (kredit) penanaman modal 

asing (MPA) dan sumbangan (Malayu SP. Hasibuan, 1981) 
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Dalam konteks pembangunan di Indonesia penyelenggaran 

aktivitas pembangunan di biayai dari investasi pemerintah 

dan investasi swasta. Komoditas unggulan diartikan sebagai 

komoditas yang memiliki keunggulan komparatif 

(comparative advantage) artinya komoditas yang dihasilkan 

dengan biaya persatuan rendah (murah) dengan demikian 

memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar penjualan yang 

luas (domestic dan ekspor). 

 

2.4. MANFAAT INVESTASI 

Dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, investasi dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

A. Investasi yang bermanfaat untuk umum (Publik) 

Investasi yang bermanfaat untuk umum (public, investasi 

dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar 

dan seterusnya), investasi dibidang konservasi alam, 

investasi dibidang pengelolaan sampah investasi 

dibidang teknologi, investasi dibidang penelitian dan 

pengembangan, investasi dibidang olah raga, investasi di 

bidang pertahanan dan keamanan, serta investasi di 

bidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

B. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu 

Investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok 

masyarakat tertentu, dan lingkungan tertentu, seperti 

Investasi di bidang keagamaan, membangun sarana 

ibadah tertentu, investasi dibidang olahraga tertentu, 

investasi di bidang infrastruktur tertentu, investasi dibidang 

konservasi alam/lingkungan tertentu, investasi di bidang 
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pengelolaan sampah di lingkungan tertentu, serta 

investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi 

masyarakat atau kelompok tertentu. 

C. Investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah 

tangga 

Investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau 

rumah tangga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya di masa datang, seperti Investasi untuk 

perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk 

pendidikan pribadi maupun keluarga, investasi dibidang 

kagamaan, investasi untuk usaha (mendapatkan 

penghasilan), serta investasi di bidang lainnya yang 

bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga. 

 

2.5. DEFINISI INDUSTRI DAN AGROINDUSTRI 

Menurut Azhari (1986), industri pengolahan merupakan suatu 

kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah 

barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan 

atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang 

lebih tinggi nilainya. Penggolongan industri oleh Azhari 

menurut banyaknya tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

1. Industri besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang 

atau lebih; 

2. Industri sedang, dengan jumlah tenaga kerja antara 20 

sampai 99 orang; 

3. Industri kecil, dengan jumlah tenaga kerja antara 5 

sampai 19 orang; 

4. Industri rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1 
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sampai 4 orang. 

 

Agroindustri merupakan usaha meningkatkan efisiensi faktor 

pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif 

melalui proses modernisasi pertanian. Melalui modernisasi di 

sektor agroindustri dalam skala nasional, penerimaan nilai 

tambah dapat di tingkatkan sehingga pendapatan ekspor 

akan lebih besar lagi (Saragih, 2004). 

 

Soekartawi (2000) mendefinisikan agroindustri dalam dua hal, 

yaitu pertama agroindustri sebagai industri yang berbahan 

baku utama dari produk pertanian dan kedua agroindustri 

sebagai suatu tahapan pembangunan sebagai kelanjutan 

dari pembangunan pertanian tetapi sebelum tahapan 

pembangunan tersebut mencapai tahapan pembangunan 

industri. Soekartawi (2000) juga menyebutkan bahwa 

agroindustri memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari 

kontribusinya dalam hal meningkatkan pendapatan pelaku 

agribisnis, menyerap tenaga kerja, meningkatkan perolehan 

devisa, dan mendorong tumbuhnya industri lain. 

 

Meskipun peranan agroindustri sangat penting, 

pembangunan agroindustri masih dihadapkan pada 

berbagai tantangan. Terdapat beberapa permasalahan 

yang dihadapi agroindustri dalam negeri, antara lain:  

1) kurang tersedianya bahan baku yang cukup dan kontinu;  

2) kurang nyatanya peran agroindustri di perdesaan karena 
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masih berkonsentrasinya agroindustri di perkotaan;  

3) kurang konsistennya kebijakan pemerintah terhadap 

agroindustri;  

4) kurangnya fasilitas permodalan (perkreditan) dan 

kalaupun ada prosedurnya amat ketat;  

5) keterbatasan pasar;  

6) lemahnya infrastruktur;  

7) kurangnya perhatian terhadap penelitian dan 

pengembangan;  

8) lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir;  

9) kualitas produksi dan prosesing yang belum mampu 

bersaing;  

10) lemahnya entrepreneurship (Soekartawi, 2000). 

 

Pengembangan agroindustri yakni kegiatan usaha yang 

meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai 

produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada 

hubungannya dengan pertanian dalam arti luas yang 

menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang 

ditunjang oleh kegiatan pertanian. Esensi utama dari suatu 

sistem agribisnis sebagai keterkaitan seluruh komponen dan 

subsistem agribinis yang terdiri atas: 

1. Sub Sistem Agribisnis Hulu, 

2. Sub Sistem Pengolahan Usaha Tani, 

3. Sub Sistem Pengolahan, 

4. Sub Sistem Pemasaran serta 
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5. Sub Sistem Penunjang. 

 

Dengan elemen-elemen tersebut bukan hal mudah untuk 

dapat memutuskan suatu strategi pengembangan yang 

terintegrasi, apalagi dengan fakor eksternal yang sukar untuk 

dikendalikan. Pada masa lalu, dengan orientasi pada 

peningkatan produksi, maka yang menjadi motor penggerak 

sektor pertanian adalah usaha tani. Hasil usaha tani 

menentukan perkembangan agribisnis hilir dan hulu. Hal di 

atas pada dasarnya sesuai pada masa lalu, karena target 

pembangunan sektor pertanian masih diorientasikan untuk 

mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin. 

 

Saat ini, dan di masa yang akan datang, orientasi sektor 

pertanian secara berangsur-angsur berubah kepada orientasi 

pasar. Dengan berlangsungnya perubahan preferensi 

konsumen yang makin menuntut atribut produk yang lebih 

rinci dan lengkap serta adanya preferensi konsumen akan 

produk olahan, maka motor penggerak sektor pertanian 

harus berubah dari usaha tani kepada agroindustri. Dalam 

hal ini, untuk mengembangkan sektor pertanian yang 

modern dan berdaya saing, agroindustri harus menjadi 

lokomotif dan sekaligus penentu kegiatan sub-sektor usaha 

tani dan selanjutnya akan menentukan sub-sektor agribisnis 

hulu. 

 

Paling sedikit terdapat lima alasan utama agroindustri 

penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di 

masa depan yakni sebagai berikut:  
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a) Industri pengolahan mampu mentransformasikan 

keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing 

kompetitif, yang pada akhirnya akan memperkuat daya 

saing produk agribisnis.  

b) Produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang 

besar sehingga kemajuan yang dicapai dapat 

mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional 

secara keseluruhan. 

c) Memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke 

hilir forward and backward linkages, sehingga mampu 

menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. 

d) Memiliki basis bahan baku lokal keunggulan komparatif 

yang dapat diperbaharui sehingga terjamin 

keberlanjutannya; 

e) Memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur 

ekonomi nasional dari pertanian ke industri dengan 

agroindustri sebagai motor penggeraknya. 

 

Sementara itu ahli yang Soeharjo 1991 mendefinisikan 

agroindustri merupakan salah satu cabang industri yang 

mempunyai keterkaitan erat langsung dengan pertanian. 

Jika pertanian digambarkan sebagai proses menghasilkan 

produk-produk pertanian ditingkat primer maka kaitannya 

dengan industri berlangsung ke belakang backward linkage 

dan ke depan forward linkage. Kaitan ke belakang 

backward linkage berlangsung karena pertanian 

memerlukan input yang langsung dipakai di sektor pertanian. 

Sedangkan kaitan kiedepan forward linkage berlangsung 

karena sifat-sifat produksi pertanian yang sangat tergantung 



 

  
22 

 
  

pada musim, mudah rusak atau karena permintaan 

konsumen yang menuntut persyaratan kualitas. 

 

Agroindustri bukanlah hal asing di Indonesia, hal ini dibuktikan 

saat Indonesia berada pada krisis moneter tahun 1998, 

Agroindustri mampu memberi aktifitas ekonomi yang positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok 

Agroindustri yang membantu pertumbuhan nasional adalah 

industri kelapa sawit, pengolahan ubi kayu dan industri 

pengolahan ikan.  

 

Kelompok tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi 

nasional karna tidak bergantung pada bahan baku impor 

dan juga merupakan peluang pasad ekspor yang besar 

pada saat itu. Pada era modern sekarang perkembangan 

Agroindustri indonesia masih jauh tertinggal dengan negara 

tetangga seperti Thailand dan Vietnam. 

 

Agroindustri merupakan salah satu subsistem yang 

melengkapi rangkaian sistem agribisnis, subsistem ini berfokus 

pada kegiatan berbasis pengolahan sumberdaya hasil 

pertanian dan peningkatan nilai tambah. Agroindustri 

memiliki peranan yang penting terkait upaya pemenuhan 

kebutuhan pokok, penyerapan tenaga kerja, perolehan 

devisa, serta peningkatan perekonomian masyarakat di 

pedesaan. Kemudian, agroindustri diharapkan menjadi 

magnet bagi pembangunan pertanian Indonesia dengan 

membuka pasar yang baru terkait hasil pengolahan produk 

pertanian karena hasil turunan produk pertanian yang dapat 
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menjadi beragam kegunaan sesuai dengan kebutuhan yang 

ada. Adapun agroindustri yang ideal adalah subsistem yang 

dibangun dari wilayah pedesaaan sebagai basis utama 

pengembangan, karena aksesibilitas yang baik terhadap 

bahan baku pertanian, pemenuhan masyarakat pedesaan 

terhadap hasil produk agroindustriyang relatif potensial dan 

menciptakan integrasi sistem agribisnis, dimana subsistem on 

farm, agroindustridan pemasaran menjadi satu dalam 

wilayah pedesaan. 

 

Dibalik keunggulan dan idealnya agroindustri dalam 

pemahaman teoritis, agroindustri yang ada di Indonesia 

dapat dikatakan belum berhasil berjalan sesuai harapan 

masyarakat Indonesia yaitu dengan fakta bahwa Indonesia 

memiliki banyak potensi pertanian yang secara logika dapat 

dengan baik subsistem tersebut berjalan karena 

melimpahnya bahan baku industri tersebut. Fakta berikutnya 

adalah apabila dibandingkan negara tetangga seperti 

malaysia ataupun vietnam, agroindustri masih belum dapat 

leading di regional ASEAN padahal negara-negara tersebut 

dahulunya belajar pertanian di Indonesia. Diliat dari fakta 

bahwa agroindustri Indonesia belum berjalan dengan baik, 

terbentuk opini bahwa masalah agroindustri di Indonesia 

cukup kompleks. 

 

Adapun masalah-masalah yang dihadapi pengembangan 

agroindustri Indonesia yaitu pertama, adanya keterbatasan 

bahan baku yang memiliki kualitas yang sesuai dengan 

kebutuhan kegiatan agroindustri. Adapun faktanya adalah 
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bahan baku untuk kegiatan agroindustri yang memiliki kriteria 

yang runut dan kualitas yang tinggi ini, akan tetapi petani 

Indonesia belum mampu memenuhi kriteria tersebut 

disebabkan masih sulitnya pendanaan dan teknologi 

usahatani yang sesuai requirement bahan baku industri. 

 

Permasalahan kedua yaitu kapabilitas sumberdaya manusia 

yang belum baik terkait kemampuan menggunakan 

teknologi agroindustri. Masalah tersebut berdampak kepada 

efisiensi industri menjadi lebih rendah dari negara pesaing. 

Adapun penyebab masalah tersebut adalah lemahnya 

pemberdayaan sumberdaya manusia berbasis riset dan 

sosialisasi hasil riset tersebut yang belum optimal terhadap 

masyarakat pertanian. Ketiga, investasi agroindustri yang 

belum booming akibat iklim invastasi, kepastian hukum dan 

politik, dan insentif yang diberikan kepada investor yang 

akan berkecimpung di sektor agroindustri. Adapun salah satu 

contoh yaitu kebijakan agroindustri yang ditetapkan 

pemerintah kerap tumpang tindih dan saling melakukan 

kanibalisme, sehingga investor dan pengusaha yang ingin 

berkontribusi di sektor agroindustri menjadi takut untuk 

melakukan pengembangan agroindustri di Indonesia. 

 

Selanjutnya masalah keempat adalah adanya penerapan 

suku bunga kredit usaha yang sama ditetapkan antara sektor 

agribisnis dan non agribisnis. Adapun sektor agirbisnis memiliki 

karakteristik yang lebih berisiko dari sektor non agribisnis 

sehingga penetapan suku bunga pinjaman usaha yang 

disama ratakan adalah tindakan yang kurang proposional. 
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Masalah kelima dalam pengembangan agroindustri di 

Indonesia adalah rendahnya peningkatan kualitas dan mutu 

riset dari kalangan akademisi terkait pembaharuan teknologi 

di sektor agroindustri, sehingga Indonesia masih tergantung 

kepada tren teknologi yang ada di dunia tanpa melakukan 

inovasi guna memunculkan kekuatan diferensiasi produk dan 

teknologi agroindustri Indonesia. 

 

Masalah keenam yaitu ketersediaan saran dan prasarana 

yang mendukung pengembangan agroindustri di Indonesia 

masih belum berjalan sesuai harapan yang diinginkan 

investor dan pengusaha. Hal ini berkaitan erat dengan biaya 

yang harus dikeluarkan pengusaha untuk mendapatkan 

bahan baku industri dan mendistribusikan produk hasil 

pengolahannya. Keenam masalah tersebut merupakan 

sebagian kecil masalah yang didapat untuk mengurai 

penyebab lambatnya pengembangan agroindustri di 

Indonesia. Adapun solusi yang dapat diberikan adalah 

pemerintah harus dapat merencanakan arahan yang jelas 

terkait sektor agroindustri Indonesia dan dapat merangkul 

stakeholder terkait pengembangan agroindustri agar 

mendapatkan keselarasan antara tren yang berlaku, 

kebijakan yang ditetapkan, dan keinginan para investor serta 

pengusaha yang akan terjun di sektor agroindustri. 
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BAB III.  METODOLOGI 

 

3.1. PENDEKATAN PEKERJAAN 

Penanganan pekerjaan secara pendekatan umum adalah 

konsep penanganan pekerjaan yang sifatnya administrasi 

dan non teknis, seperti : Persiapan, Pengorganisasian dan 

Koordinasi, Mobilisasi dan Demobilisasi, dan lain-lain yang 

sifatnya sebagai kegiatan penunjang, sedangkan 

pendekatan teknis adalah pekerjaan konsep penanganan 

pelaksanaan pekerjaan utama. 

 

Dengan adanya pemisahan penanganan pekerjaan 

tersebut diharapkan tidak terjadi pemusatan kegiatan pada 

satu bagian pekerjaan, dengan demikian diharapkan 

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. 

 

3.1.1. PEKERJAAN PERSIAPAN 

1. Persiapan Personil; yakni mempersiapkan seluruh tenaga 

ahli dan tenaga pendukung untuk segera memulai 

melaksanakan tugasnya (mobilisasi) sesuai dengan tata 

laksana personil (man-month) yang telah ditentukan. 

2. Persiapan Administrasi, meliputi : 

a. Melakukan pengurusan SPK (Surat Perintah Kerja) dari 

Direksi 

b. Surat Rekomendasi/Pengantar dari Direksi untuk 

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam 
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rangka pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan tata kerja pelaksanaan kegiatan. 

c. Persiapan peralatan/fasilitas penunjang, yaitu mulai 

mengadakan peralatan yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini. 

 

3.1.2. PENGORGANISASIAN 

Agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik 

dan dapat mencapai target yang diinginkan, maka 

konsultan akan menyusun struktur organisasi pelaksanaan 

pekerjaan yang mencerminkan : 

 Tugas dan Tanggungjawab 

 Sistem Koordinasi 

 Keterlibatan, maupun 

 Jalur Komunikasi dan lain-lain. 

 

Konsultan akan mempersiapkan dan melakukan koordinasi 

pekerjaan dengan personil ahli yang telah ditugaskan agar 

pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kerangka kerja dan 

urutan pekerjaan dibahas bersama, sehingga diharapkan 

semua tenaga ahli dapat mengerti dan memahami tugasnya 

masing-masing. Koordinasi pekerjaan ini akan dilakukan juga 

dengan Direksi Pekerjaan, agar pelaksanaan pekerjaan 

berjalan sesuai dengan tujuan serta selesai sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan. 
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3.1.3. PENEMPATAN TENAGA AHLI 

Konsultan akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

menugaskan tenaga ahli yang cukup berpengalaman sesuai 

dengan bidang disiplin ilmu masing-masing untuk 

melaksanakan, mengkoordinir dan menganalisa sesuai 

aktivitas pekerjaan. 

 

3.1.4. PENANGANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA  

Keselamatan dan keamanan kerja akan menjadi prioritas 

perhatian Konsultan, maka akan diusahakan semaksimal 

mungkin untuk dapat menghindari kemungkinan kecelakaan 

ataupun adanya gangguan lainnya. 

 

3.1.5. PELAKSANAAN TEKNIS PEKERJAAN 

Adapun pelaksanaan teknis pekerjaan, meliputi : 

a. Melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

b. Koordinasi dimana pada tahap ini koordinasi internal 

pelaksana dan koordinasi dengan tim teknis proyek perlu 

dilakukan secara sinergis agar diperoleh kesatuan 

pemahaman tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan 

yang akan dilakukan seterusnya. 

c. Kompilasi literatur/data sekunder. Melakukan 

pengumpulan data-data baik data sekunder (studi 

literatur) terhadap data yang telah ada dan data primer 

(survey). 

d. Menyusun Laporan Pendahuluan. 
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e. Survey ke lokasi. Pada tahap ini melakukan pengumpulan 

data primer untuk mendukung kelengkapan data 

sekunder. 

f. Identifikasi dan verifikasi data.  

g. Melakukan kajian, analisis dan kompilasi data dari data-

data yang ada serta selanjutnya mengelompokkan data-

data tersebut kedalam kumpulan data sesuai dengan 

sasaran yang telah dibahas pada bab 1. 

h. Menyusun draft laporan akhir yang merupakan 

rancangan awal dalam membuat laporan akhir berupa 

hasil kajian sumberdaya terkait investasi pada agroindustri 

lemon dan alpokat. 

i. Mengadakan diskusi/presentasi untuk membahas draft 

laporan akhir dan melakukan penyempurnaan hasil 

produk bila dikehendaki oleh tim teknis/stakeholder. 

j. Setelah dibahas, kemudian disusun laporan akhir 

pekerjaan serta diperbanyak sesuai kebutuhan yang 

dipersyaratkan dalam TOR/KAK. 

 

3.2. METODOLOGI 

3.2.1. TAHAP PERSIAPAN SURVEY 

Pokok-pokok pekerjaan yang dilakukan, beserta produk yang 

dihasilkan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan awal berupa studi literatur, hasilnya akan 

digunakan sebagai bahan untuk merumuskan dasar-

dasar penyusunan rencana.  

2. Persiapan teknik survey, yang berupa: 
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 Persiapan administrasi dan Pengurusan Surat Ijin Survey. 

 Penyiapan program survey lapangan. 

 Penyiapan daftar data. 

 

3.2.2. TAHAP PELAKSANAAN SURVEY 

Dalam melakukan analisis diperlukan data-data penunjang 

yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data. 

Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data yang 

biasa disebut sebagai metode survei yang terdiri dari : 

1. Survei Primer 

a. Observasi Lapangan 

Pengumpulan data melalui survey lapangan yaitu 

melihat secara langsung lokasi studi mengenai: 

 Kondisi fisik kawasan di wilayah studi yang terdiri dari 

tinjauan langsung kondisi fisiK wilayah terkait 

agroindustri lemon yaitu di Kelurahan Bagak Sahwa 

Kec. Singkawang Timur dan agroindustri alpokat yaitu 

di Kelurahan Pangmilang Kec. Singkawang Selatan. 

 menentukan strategi rencana pembangunan 

kedepannya. 

 Kondisi sosial kependudukan dengan melihat 

langsung di lapangan kondisi masyarakat, misalnya 

dilihat dari pola kehidupan dan budaya setempat. 

b. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui aspirasi 

masyarakat mengenai pembangunan. Wawancara 
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juga bisa untuk mengetahui masalah dan kendala yang 

terjadi dalam usaha pembangunan. Selain kepada 

masyarakat, survey juga dilakukan dengan aparatur 

pemerintahan yang bertujuan untuk mengetahui 

program-program pembangunan yang telah dan akan 

diterapkan pada wilayah studi.  

c. Foto Mapping 

Berguna sebagai dokumen, dan untuk mempermudah 

serta memperjelas tentang kondisi fisik kawasan studi 

eksisting, dalam hal ini yang dijadikan arsip terdapat di 

kawasan studi.  

2. Survey Sekunder 

a. Survey Instansi 

Dalam studi ini, dilakukan pengumpulan data, khususnya 

pada instansi pemerintah yaitu pada dinas dan instansi 

terkait dengan data inevestasi dan pengembangan 

sumberdaya pertanian dan agroindustri di Kota 

Singkawang. 

b. Studi Literatur 

Studi literatur/kepustakaan dilakukan dengan 

menganalisis isi dari literatur yang bersangkutan dengan 

tema mengenai Investasi agroindustri khususnya lemon 

dan alpokat kanan yang akan dijadikan pertimbangan 

atau acuan pengembangan Investasi agroindustri 

daerah khususnya dokumen rencana pembangunan 

Investasi pertanian/agroindustri. Studi ini dilakukan untuk 

menghimpun pengetahuan dan informasi dari berbagai 
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buku, hasil penelitian, artikel-artikel baik di internet dan 

media massa maupun thesis ataupun studi yang 

berhubungan dengan tema.  

 

3.2.1 TAHAP PELAKSANAAN ANALISIS 

A. Analisis Kebijakan  

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis 

kebijakan adalah suatu disiplin ilmu social terapan yang 

menggunakan berbagai macam metode penelitian dan 

argument untuk menghasilkan dan memindahkan 

informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga 

dapat dimanfaatkan dalam rangka memecahkan 

masalah-masalah kebijakan. Menurut Weimer and Vining, 

(1998:1). 

 

Analisis kebijakan bertujuan memberikan rekomendasi 

untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya 

memecahkan masalah. Dalam analisis kebijakan 

terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-

masalah serta argumen-argumen tentang berbagai 

alternative kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau 

masukan kepada pihak pembuat kebijakan. 

 

Analisis kebijakan berdasarkan kajian kebijakannya dapat 

dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya 

kebijakan tertentu dan sesudah adanya kebijakan 

tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan 

berpijak pada permasalahan yang terjadi semata 
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sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi 

kebijakan yang baru. Baik analisis kebijakan sebelum 

maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan 

yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan 

kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang 

lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga 

bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu: 

1. Analisis kebijakan prospektif.   

 Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi 

dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan 

dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan 

disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan 

informasi untuk dipakai dalam merumuskan 

alternative dan preferensi kebijakan yang dinyatakan 

secara komparatif, diramalkan dalam bahasa 

kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau 

penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan. 

2. Analisis kebijakan retrospektif 

 Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai 

penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi 

kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis 

berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh 

kelompok analis ini yakni analisis yang berorientasi 

pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah 

dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja 

ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan 

dan kelemahan. 

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi 
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 Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk 

analisis yang mengkombinasikan gaya operasi 

parapraktisi yang menaruh perhatian pada 

penciptaan dan transformas iinformasi sebelum dan 

sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan 

yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para 

analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan 

retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para 

analis untuk terus menerus menghasilkan dan 

mentransformasikan informasi setiap saat. 

 

B. Focus Group Discussion 

Pendefinisian metode FGD berhubungan erat dengan 

alasan atau justifikasi utama penggunaan FGD itu sendiri 

sebagai metode pengumpulan data dari suatu 

penelitian. Justifikasi utama penggunaan FGD adalah 

memperoleh data/informasi yang kaya akan berbagai 

pengalaman sosial dari interaksi para individu yang 

berada dalam suatu kelompok diskusi. Definisi awal 

tentang metode FGD menurut Kitzinger dan Barbour 

(1999) adalah melakukan eksplorasi suatu isu/fenomena 

khusus dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus 

pada aktivitas bersama diantara para individu yang 

terlibat didalamnya untuk menghasilkan suatu 

kesepakatan bersama. Aktivitas para individu/partisipan 

yang terlibat dalam kelompok diskusi tersebut antara lain 

saling berbicara dan berinteraksi dalam memberikan 

pertanyaan, dan memberikan komentar satu dengan 

lainnya tentang pengalaman atau pendapat diantara 
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mereka terhadap suatu permasalahan/isu sosial untuk 

didefinisikan atau diselesaikan dalam kelompok diskusi 

tersebut. 

 

Hal senada tentang metode FGD, Hollander (2004), 

Duggleby (2005), dan Lehoux et al. (2006) mendefinisikan 

metode FGD sebagai suatu metode untuk memperoleh 

produk data/informasi melalui interaksi sosial sekelompok 

individu yang dalam interaksi tersebut, sesama individu 

saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Lebih rinci, 

Hollander (2004) menjelaskan bahwa interaksi sosial 

sekelompok individu tersebut dapat saling mempengaruhi 

dan menghasilkan data/informasi jika memiliki kesamaan 

dalam hal, antara lain memiliki kesamaan karakteristik 

individu secara umum, kesamaan status sosial, kesamaan 

isu/ permasalahan, dan kesamaan relasi/hubungan 

secara sosial. 

 

Metode FGD banyak digunakan oleh para peneliti untuk 

mengeksplorasi suatu rentang fenomena pengalaman 

hidup sepanjang siklus hidup manusia melalui interaksi 

sosial dirinyadalam  kelompoknya (Brajtman 2005, 

Oluwatosin 2005, van Teijlingen & Pitchforth 2006). 

 

Tujuan utama metode FGD adalah untuk memperoleh 

interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi 

sekelompok partisipan/responden dalam hal 

meningkatkan kedalaman informasi menyingkap 

berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga 



 

  
36 

 
  

fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi 

penjelasan. Data dari hasil interaksi dalam diskusi 

kelompok tersebut dapat memfokuskan atau memberi 

penekanan pada kesamaan dan perbedaan 

pengalaman dan memberikan informasi/data yang 

padat tentang suatu perspektif yang dihasilkan dari hasil 

diskusi kelompok tersebut. 

 

Karakteristik permasalahan/isu yang dapat diperoleh 

datanya melalui metode FGD adalah isu/masalah untuk 

memperoleh pemahaman tentang berbagai cara yang 

membentuk perilaku dan sikap sekelompok individu atau 

untuk mengetahui persepsi, wawasan, dan penjelasan 

tentang isu sosial yang tidak bersifat personal, umum, dan 

tidak mengancam kehidupan pribadi seseorang (Lehoux, 

Poland, & Daudelin, 2006). Dengan demikian, tidak semua 

permasalahan/isu dapat dikumpulkan datanya melalui 

metode FGD. Data yang dikumpulkan melalui metode 

FGD pada umumnya berhubungan dengan berbagai 

peristiwa atau isu-isu sosial di masyarakat yang dapat 

memunculkan stigma buruk bagi individu atau kelompok 

tertentu. Informasi yang diperlukan dari individu atau 

kelompok tersebut tidak memungkinkan diperoleh 

dengan metode pengumpulan data lainnya. Namun, 

metode FGD kurang tepat untuk memperoleh topik/data 

yang bersifat sangat personal seperti isu-isu sensitif 

kehidupan pribadi, status kesehatan, kehidupan seksual, 

masalah keuangan, dan agama yang bersifat personal 

(Kitzinger, 1996; Lehoux, Poland, & Daudelin, 2006). 
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C. Analisis Penentuan Strategi Pembangunan Dengan 

Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kondisi kawasan, yaitu untuk 

melihat Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), 

Opportunity (kesempatan) dan Threathen (ancaman), 

dan menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam 

strategi Pengembangan Kawasan yang dipakai sebagai 

dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan 

yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 Potensi  (Strength) : Kekuatan apa yang dapat 

dikembangkan agar lebih tangguh, yang berasal dari 

dalam wilayah itu sendiri. 

 Masalah (Weakness) : Segala faktor yang merupakan 

masalah atau kendala yang datang dari dalam 

wilayah atau obyek itu sendiri. 

 Peluang (Opportunities) : Kesempatan yang berasal 

dari luar wilayah studi sebagai akibat dari pemerintah, 

peraturan atau kondisi ekonomi secra global. 

 Ancaman (Threaten) : Merupakan hal yang dapat 

mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah 

atau obyek. 

 

Keempat faktor tersebut masing-masing dianalisis dari 

beberapa variabel yang telah dilakukan sebelumnya. 

Kemudian dilakukan penilaian untuk mengetahui posisi 
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obyek pada kuadran SWOT. Dari penilaian tersebut 

diketahui koordinat pada sumbu X dan sumbu Y, 

sehingga diketahui posisinya sebagai berikut : 

1. Kwadran I (Growth), adalah kuadran pertumbuhan 

dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu : 

 Ruang A dengan Rapid Growth Strategy yaitu 

strategi pertumbuhan aliran cepat untuk 

diperlihatkan pengembangan secara maksimal 

untuk target tertentu dan dalam waktu singkat 

 Ruang B dengan Stable Growth Strategy yaitu 

strategi pertumbuhan stabil dimana 

pengembangan dilakukan secara bertahap dan 

target disesuaikan dengan kondisi 

2. Kwadran II (Stability), adalah kuadran pertumbuhan 

dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu : 

 Ruang C dengan Agresif Maintenance Strategy 

dimana pengelola obyek melaksanakan 

pengembangan secara aktif dan agresif 

 Ruang D dengan Selective Maintenance Strategy 

dimana pengelolaan obyek adalah dengan 

pemilihan hal-hal yang dianggap penting 

3. Kwadran III (Survival), adalah kuadran pertumbuhan 

dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu : 

 Ruang E dengan Turn Around Strategy yaitu strategi 

bertahan dengan cara tambal sulam untuk 

operasional obyek 

 Ruang F dengan Guirelle Strategy yaitu strategi 

gerilya, sambil operasional dilakukan, diadakan 
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(+) Internal

(KEKUATAN)

(+) Eksternal

(KESEMPATAN)

(-) Internal

(KELEMAHAN)

(-) Eksternal

(ANCAMAN)

KuadranKuadran
II

Rapid Rapid 

GrowthGrowth

StabelStabel

GrowthGrowth

AgresifAgresif

MainteMainte--

nancenance

Selective Selective 

MainteMainte--

nancenance

Turn Turn 

AroundAround

GuirelleGuirelle
ConcenConcen--

trictric

CongloConglo--

meratemerate

KuadranKuadran
II II I I

KuadranKuadran
III I

KuadranKuadran
IVIV

pembangunan atau usaha pemecahan masalah 

dan ancaman 

4. Kwadran IV (Diversification), adalah kuadran 

pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari 

dua ruang yaitu : 

 Ruang G dengan Concentric Strategy yaitu strategi 

pengembangan obyek dilakukan secara 

bersamaan dalam satu naungan atau koordinator 

oleh satu pihak 

 Ruang H dengan Conglomerate Strategy yaitu 

strategi pengembangan masing-masing kelompok 

dengan cara koordinasi tiap sektor itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Posisi Kawasan Dalam Metode SWOT 
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BAB IV.  GAMBARAN UMUM WILAYAH 

STUDI 

 

4.1. KONDISI FISIK WILAYAH 

4.1.1. KEADAAN GEOGRAFIS 

Kota Singkawang adalah salah satu kota/kabupaten yang 

ada di Propinsi Kalimantan Barat terletak diantara 0°44’55,85” 

sd 1°1’21,51” Lintang Utara dan 108°51’47,6” sd 109°10’19” 

Bujur Timur.  

 

Secara administratif, batas wilayah Kota Singkawang adalah:  

- Utara : Kab. Sambas  

- Selatan : Kab. Bengkayang  

- Barat : Laut Natuna  

- Timur : Kab. Bengkayang 

 

Tabel 4. 1 Luas Kota Singkawang 

Kecamatan Luas (Km2) 

Singkawang Selatan  224,48 

Singkawang Timur  166,26 

Singkawang Utara 66,65 

Singkawang Barat  15,04 

Singkawang Tengah  31,57 

Jumlah 504,00 

Sumber : Kota  Singkawang  dalam Angka, 2021 
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Gambar 4. 1. Peta Administrasi Kota Singkawang 
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4.1.1. TOPOGRAFI 

Berdasarkan topografi, wilayah kota di Singkawang sebagian 

besar merupakan wilayah dataran dengan kemiringan 

antara 0 – 2 %. dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. 

Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 

kecamatan, sedang bukit dan gunung seluas 18.496 hektar 

sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan 

Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, 

sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah 

pegunungan dan perbukitan. Luas wilayah tergenang 

mencapai 14.147 hektar (28,07 persen dari total luas wilayah) 

tersebar di seluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, 

kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang 

paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan kecamatan 

Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 

hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 

hektar (71,93 persen dari total wilayah), dari 36.253 hektar 

yang tidak tergenang 8,32 % jenis porous dan sisanya 91,68 % 

bukan porous.  

 

4.1.3. KEMIRINGAN LERENG  

Wilayah Kecamatan Singkawang Timur sampai ke sebagian 

kecil wilayah Singkawang Tengah bagian timur merupakan 

kawasan dengan kemiringan 2-15 %, dimana sebagian besar 

berada pada kemiringan antara 2-8 % saja. Ketinggian di 

kawasan ini bergradasi meninggi ke arah timur berkisar 

antara 12 hingga 45 meter dpl. Kawasan yang cukup 

bergelombang di bagian timur merupakan daerah aliran 
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Sungai Selakau, yang relatif padat dengan puluhan aliran 

anak sungainya. Di samping itu, kawasan dengan kemiringan 

2-15 % juga tersebar secara sporadis di wilayah Singkawang 

Selatan, tersebar diantara puncak-puncak gunung yang 

dimanfaatkan penduduk setempat sebagai pusat-pusat 

perkampungan.  

 

Kawasan pegunungan di Kecamatan Singkawang Selatan 

dan Singkawang Timur bagian selatan umumnya memiliki 

kemiringan antara 15 hingga di atas 40 %. Ada sekitar 21 

puncak gunung di kawasan ini dengan ketinggian yang 

sangat bervariasi. Puncak tertinggi berada pada puncak 

Gunung Pasi dengan ketinggian 770 meter di atas 

permukaan laut. Di sebelah selatan Gunung Pasi topografi 

mulai melandai kembali sampai ke Sagatani kemiringan 

mencapai sekitar 4 % terus ke selatan hingga Danau 

Sarantangan. 

 

4.1.4. JENIS TANAH 

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Singkawang 

adalah: aluvial, organosol,podsol, latosol, dan PMK. Dari Lima 

jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang sebagian 

besar merupakan tanah Aluvial (25.338 Ha) sedangkan yang 

terkecil adalah tanah Lasotol (2.988 Ha), berikut uraian jenis 

tanah dengan luas areanya : 

1. Tanah Organosol 

  yaitu tanah yang tersusun dari bahan organik/campuran 

bahan mineral dan bahan organik. Jenis tanah ini mudah 
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mengerut tak balik dan bila kering pekat terhadap erosi 

serta mudah terbakar. Terdapat seluas 3.752 ha atau 

sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota. 

2. Tanah Alluvial 

 yaitu jenis tanah yang berwarna kelabu, coklat sampai 

hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan 

cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan 

terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau terdapat 

seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota. 

3. Tanah Podsol 

yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan 

yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya 

bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan 

serta termasuk miskin unsur hara. Terdapat 14.276 ha atau 

28,33 persen dari total wilayah kota.  

4. Latasol 

yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal 

antara 130- 200 cm, berwarna coklat, merah sampai 

kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi 

tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha 

pertanian. Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari 

total wilayah kota. 

5. PMK (Podsolid Merah Kuning) 

yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi 

masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, 

sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet 

dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,00 persen dari 
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total luas wilayah kota. 

 

4.1.5. KLIMATOLOGI 

Curah hujan disuatu tempat antara lain  dipengaruhi  oleh  

keadaan iklim, keadaan orografi dan perputaran/ 

pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan 

beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-

rata  curah  hujan  di  Kota  Singkawang  pada tahun 2020 

berkisar antara 171,00 s/d  722,00  milimeter.  Rata-rata  curah  

hujan  bulanan  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Juli  mencapai  

722,00 milimeter, sedangkan rata-rata curah hujan     

terendah terjadi pada bulan April, yaitu hanya 171,00 

milimeter. 

 

Pada tahun 2020, jumlah hari hujan di  Kota  Singkawang  

berkisar  antara  7  s/d  26  hari  hujan.  Jumlah  hari  hujan  

tertinggi terjadi pada bulan November mencapai  26  hari  

hujan  dan  jumlah  hari hujan terendah terjadi pada bulan 

April yang hanya 7 hari hujan. 

 

Tabel 4. 2 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Kota 

Singkawang Tahun 2020 

Bulan Curah Hujan (mm) Hari Hujan 

Januari 379 18 

Februari 188 10 

Maret 224 8 

April  171 7 

Mei 377 11 
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Bulan Curah Hujan (mm) Hari Hujan 

Juni 466 20 

Juli 722 19 

Agustus 362 9 

September 655 22 

Oktober 210 12 

November  464 26 

Desember 218 13 

Rata-Rata 370 15 

Sumber : kota Singkawang dalam Angka, 2021 

 

4.2. KONDISI KEPENDUDUKAN 

4.2.1. JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK 

Berdasarkan Hasil  Sensus Penduduk 2020, penduduk Kota     

Singkawang berjumlah 235.064 jiwa dengan kepadatan  

penduduk sekitar 466 jiwa per kilometer persegi. Karena itu,  

persoalan mendesak bagi  daerah  adalah minimnya sumber 

daya manusia untuk mengelola   pembangunan   di   daerah 

yang potensinya amat besar. Penyebaran penduduk di    

Kota Singkawang tidak merata antar kecamatan yang       

satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Singkawang 

Barat merupakan kecamatan  dengan  tingkat  kepadatan  

penduduk  tertinggi  yaitu  3.689  jiwa/km2. Sebaliknya,   

Singkawang   Timur   dengan  luas  sekitar  32,99  persen  dari  

total  wilayah  Kota  Singkawang  hanya  dihuni 140 jiwa/km2. 
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Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kota Singkawang Tahun 2020 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Singkawang selatan 28.696 26.214 54.910 

Singkawang Timur  12.303 11.063 23.366 

Singkawang Utara 15.703 15.291 30.994 

Singkawang Barat 28.081 27.396 55.477 

Singkawang Tengah 35.497 34.820 70.317 

Jumlah 120.280 114.784 235.064 

Sumber : Kota Singkawang  Dalam Angka Tahun 2021 

 

Penyebaran penduduk di kota Singkawang tidak merata 

antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. 

Kecamatan Singkawang Barat merupakan kecamatan 

dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 3.689 

jiwa/km2.  

Tabel 4. 4 Kepadatan Penduduk Tahun 2020 

No Kecamatan Luas Penduduk 

Kepadatan 

penduduk 

(orang/ 

Km2) 

1 Singkawang Selatan 224,48 54.910 245 

2 Singkawang Timur  166,26 23.366 141 

3 Singkawang Utara  66,65 30.994 465 

4 Singkawang Barat  15,04 55.477 3.68 

5 Singkawang Tengah  31,57 70.317 2.227 

Total 504,00 235.064 466 

Sumber : Kota Singkawang  Dalam Angka, 2021 
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4.2.2. ANGKATAN KERJA 

Pertumbuhan tenaga  kerja yang kurang diimbangi dengan 

pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat 

kesempatan kerja cenderung menurun. Meski demikian 

jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu  

menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal  ini  

dikarenakan  sering  terjadinya  mismatch dalam pasar kerja. 

 

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda 

pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan 

terus mengalami perubahan  seiring dengan berlangsungnya 

proses  demografi. Pada  tahun  2020,  di  Kota  Singkawang  

terdapat 167,84 ribu penduduk usia kerja  atau  71,40  persen   

dari   total   penduduk.   Bagian   dari   tenaga   kerja   yang   

aktif   dalam   kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran 

yang menggambarkan jumlah angkatan   kerja  untuk  setiap  

100  tenaga  kerja.  Berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus  

2020,  TPAK  Kota  Singkawang  sebesar  63,84  persen  

dengan  tingkat  pengangguran   terbuka   sebesar   8,78   

persen. 
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Tabel 4. 5 Jumlah  Penduduk  Berumur  15  Tahun  ke  Atas  

Menurut  Jenis  Kegiatan  Selama  Seminggu  yang  Lalu  dan  

Jenis  Kelamin di Kota Singkawang, 2020 

Jenis Kegiatan Laki-Laki Perempuan  Jumlah 

Angkatan Kerja    

a. Bekerja 59.168 38.573 97.741 

b. Pengangguran 6.602 2.809 9.411 

Bukan Angkatan Kerja    

a. Sekolah 7.083 7.294 14.377 

b. Mengurus Rumah Tangga 5.365 30.212 25.577 

c. Lainnya 7.170 3.568 10.738 

Jumlah 85.388 82.456 167.844 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) 

77,02 50,1 63,84 

Tingkat Pengangguran 10,04 6,79 8,78 

Sumber : Kota Singkawang  Dalam Angka, 2021 

 

4.3. PERDAGANGAN  

Perdagangan sebagai salah satu sektor yang memegang 

peranan cukup penting dalam perekonomian Kota 

Singkawang sehingga perlu terus  dikembangkan seiring 

dengan kemajuan pembangunan guna lebih   meningkatkan 

pendapatan daerah, perluasan lapangan kerja dan 

pemerataan kesempatan berusaha. Apalagi sektor 

perdagangan merupakan tumpuan yang memberikan 

kontribusi terbesar ketiga setelah sektor jasa-jasa terhadap     

perekonomian daerah. Pada tahun 2020, jumlah   

perusahaan perdagangan yang  memiliki  surat izin usaha di 

Kota Singkawang sebanyak 8.301 perusahaan atau naik   
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sekitar 13,17 persen dibanding tahun sebelumnya, yang   

terdiri dari 1,19 persen usaha perdagangan besar, 12,99 

persen usaha perdagangan menengah; dan 85,82 persen 

usaha perdagangan kecil. 

 

4.4. KONDISI PEREKONOMIAN  

4.4.1. PDRB (PRODUK DOMESTIC REGIONAL BRUTO) 

Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang pada tahun 2020       

mengalami perlambatan dibanding pertumbuhan pada 

tahun 2019. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar 

harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kota     

Singkawang  tahun  2020  sekitar  -2,43  persen.  Nilai  PDRB  

atas  dasar  harga  konstan 2010 pada tahun 2020 sebesar 

6.839,80 milliar rupiah, kemudian meningkat  pada  tahun  

2020  menjadi  6.666,37 milliar rupiah. 

 

Dari 17 lapangan usaha ekonomi dalam PDRB pada tahun 

2020, hanya 6 diantaranya yang mengalami  pertumbuhan 

positif. 11 lapangan usaha lainnya mengalami   pertumbuhan 

yang negatif dimana lapangan usaha dengan pertumbuhan 

negatif terbesar ialah perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor dengan angka 

pertumbuhan sebesar  -7,53 persen. Sedangkan lapangan   

usaha dengan pertumbuhan positif paling besar terjadi    

pada lapangan usaha jasa kesehatan  dan  kegiatan  sosial  

dengan angka pertumbuhan sebesar  11,56 persen. 
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Tabel 4. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota 

Singkawang, 2016-2020 

Lapangan Usaha 

Distribusi PDRB Kota Singkawang Atas 

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 

Usaha (Persen) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 

12,23 12,00 11,71 11,33 11,84 

Pertambangan dan 

Penggalian 

4,80 4,77 4,80 4,82 4,93 

Industri Pengolahan 13,91 14,11 14,08 14,27 14,50 

Pengadaan Listrik dan 

Gas 

0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

0,33 0,33 0,33 0,34 0,37 

Konstruksi 16,77 16,63 16,32 16,05 15,81 

Perdagaangan Besar 

dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

19,63 19,76 20,21 20,78 19,60 

Transportasi dan 

Pergudangan 

2,45 2,43 2,44 2,45 2,48 

Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 

3,26 3,33 3,43 3,52 3,37 

Informasi dan Komunikasi 2,75 2,91 2,97 2,99 3,24 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

4,35 4,40 4,56 4,28 4,22 

Real Estate 2,95 2,92 2,89 2,85 2,91 

Jasa Perusahaan 0,69 0,66 0,65 0,66 0,66 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

6,48 6,57 6,56 6,58 7,05 
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Lapangan Usaha 

Distribusi PDRB Kota Singkawang Atas 

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 

Usaha (Persen) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jasa Pendidikan 6,10 5,94 5,85 5,84 5,69 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

1,55 1,50 1,49 1,51 1,75 

Jasa lainnya 1,63 1,59 1,56 1,59 1,42 

PRODUK DOMESTIK 

REGIONAL BRUTO 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    Sumber : Kota Singkawang  Dalam Angka, 2021 

 

4.4.2. PERTUMBUHAN EKONOMI 

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan dari lapangan usaha 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,56 persen; 

lapangan usaha Pengadaan air, pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang sebesar 6,21 persen terhadap 

keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB 

harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh 

lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,19 

persen; lapangan usaha administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan  jaminan sosial Wajib sebesar 4,12 persen; 

lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 2,05 

persen; lapangan usaha pertanian, perikanan dan 

kehutanan  sebesar  0,38  persen;  serta lapangan usaha real 

estat sebesar 0,11persen. 

 

Sedangkan kontribusi terbesar lapangan usaha terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2020 ialah 

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran;      

reparasi    mobil    dan    sepeda    motor    dengan  nilai  
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kontribusi  sebesar  19,60  persen.   Sedangkan   lapangan   

usaha   dengan   nilai   kontribusi   paling   kecil   ialah  

lapangan  usaha  pengadaan  air,  pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang  dengan  nilai  kontribusi  sebesar  0,37 

persen. 
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BAB V.  KAJIAN DAN ANALISA 

SUMBERDAYA 

 

5.1. KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

5.1.1. RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP) PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2037 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 disusun sebagai 

pelaksanaan Pasal 10  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun  2014  

tentang perindustrian dengan   mengacu   pada   Rencana   

Induk Pembangunan Industri  Nasional  (RIPIN)  dan Kebijakan  

Industri Nasional (KIN). Oleh karena itu RPIP Kalimantan   Barat 

Tahun 2017-2037 mengacu pada Rencana Induk  

Pembangunan  Industri  Nasional  (RIPIN)  2015-2035  dan 

Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi 

pembangunan industri nasional ―Indonesia Menjadi Negara 

Industri Tanggu. Di dalam RIPIN, Provinsi Kalimantan Barat    

memiliki satu Wilayah Pusat Pertumbuhan  Industri  (WPPI) 

yang meliputi kabupaten/kota Pontianak–Mempawah-

Landak –Sanggau –Ketapang –Sambas -Bengkayang. 

 

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui 

pengembangan    Wilayah    Pusat    Pertumbuhan    Industri    

(WPPI), pengembangan   Kawasan   Peruntukan   Industri   

(KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan  

pengembangan  Sentra  Industri  Kecil  dan Industri 

Menengah (Sentra IKM). 
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Dalam peraturan tersebut, kota Singkawang diarahkan pada 

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). 

Pengembangan    industri    yang    diarahkan    pada    

kawasan budidaya  untuk  peruntukan  industri  di  

Kalimantan  Barat  adalah mencakup: 

1) Kawasan  industri  berada  di  Semparuk,  Singkawang,  

Sungai Raya  Kepulauan,  Sungai  Kunyit,  Mandor,  

Pontianak,  Tayan, Teluk  Batang,  Ketapang, Matan  Hilir  

Selatan, Kendawangan, Badau, Aruk dan Sintang; dan 

2) Kawasan   industri   khusus   pertambangan   di   Sungai   

Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api. 

 

5.1.2. VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KOTA SINGKAWANG 

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Singkawang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah, pasal 3 Ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan 

Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan 

pemerintahan bidang tenaga kerja. Selanjutnya berdasarkan 

Peraturan WaliKota Singkawang Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, 

mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang penanaman modal dan tenaga 

kerja.  
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Sejalan dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal Dan 

Tenaga Kerja Kota Singkawang mempertimbangkan dan 

tetap mendukung Visi dan Misi WaliKota Singkawang dalam 

menyusun visi dan misi Rencana Umum Penanaman Modal 

Kota Singkawang. 

 

Berdasarkan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022, 

ditetapkan Visi Walikota dan Wakil WaliKota Singkawang, 

yaitu 

“Singkawang HEBAT 2022” 

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 

2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :  

1. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;  

2. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;  

3. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam 

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan;  

4. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, 

Kesehatan Dan Pendidikan;  

5. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan 

Pengembangan Pariwisata.  

 

Dengan memperhatikan nilai strategis di atas, maka nilai 

strategis yang dapat dikaitkan dengan tugas dan fungsi 

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota 

Singkawang, yaitu : 

1. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;  

Keterkaitan visi Walikota dengan Tupoksi Dinas 

Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dapat di lihat dari 

uraian nilai strategis visi, sebagai berikut : 
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Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi 

di daerah. Melalui strategi ekonomi kerakyatan yang 

handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota 

Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, 

menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.  

2. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam 

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan; 

Keterkaitan visi Walikota dengan Tupoksi Dinas 

Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dapat di lihat dari 

uraian nilai strategis visi, sebagai berikut :  

Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam 

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Kota 

Singkawang yang bersih adalah harapan seluruh 

harapan masyarakat Kota Singkawang. Selain itu, bersih, 

tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang 

berorientasi pada pelayanan publik yang prima, 

transparan dan akuntabel serta berbasis pada teknologi 

komunikasi dan informasi. 

 

Sejalan dengan hal di atas, maka dirumuskan Visi 

Penanaman Modal  Kota Singkawang adalah :  

“Terwujudnya Kota Singkawang sebagai Kota Tujuan 

Investasi yang Berdaya saing dan Berkelanjutan  Terbaik 

di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2030”. 
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Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Singkawang 

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut di atas, maka Misi yang 

dirumuskan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 

2022, adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam 

Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya; 

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang 

yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan 

Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa 

keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan 

masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan 

potensi dalam keberagaman, berupa 

organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. 

Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah 

pengembangan dan kelestarian budaya.  

2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang 

Handal, Kreatif dan Mandiri; 

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang 

Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin 

dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju 

inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran 

dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan 

Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan 

ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak 

tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait 

pula dengan masih banyaknya penyandang 

permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani. 
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3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian 

Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat; 

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan 

pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, 

perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah 

satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. 

Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan 

lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam 

secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan 

lingkungan. 

4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah 

dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang 

Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;  

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi 

meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek 

ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur 

dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai 

instrumen pendukung. 

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan 

Cerdas; 

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang sehat dan meningkatkan program 

keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di 

samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan 

pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan 
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peran dan pemuda dalam pembangunan serta 

mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam 

meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama 

Kota Singkawang.  

6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah 

dan Berkesinambungan; 

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan 

infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan 

merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, 

berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan 

tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga 

bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas 

infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.  

7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota 

Perdagangan, Jasa dan Pariwisata; 

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai 

Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi 

meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan 

dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.  

 

Berkaitan dengan misi Walikota dan Wakil WaliKota 

Singkawang di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan 

Tenaga Kerja mengacu pada misi kedua, dan misi keempat, 

yaitu : 

 Misi kedua : 

Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang 

Handal, Kreatif dan Mandiri.  
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Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang 

Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin 

dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju 

inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran 

dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan 

Koperasi dan 

UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif 

yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam 

mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih 

banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan 

sosial yang perlu ditangani. Adapun titik keterkaitan 

antara Misi kedua ini dengan Tugas dan Fungsi Dinas 

Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja adalah pada 

masalah ketenagakerjaan.  

 Misi Keempat : 

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah 

dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang 

Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.  

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi 

meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek 

ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur 

dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai 

instrumen pendukung.  

Adapun titik keterkaitan antara Misi keempat ini dengan 

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga 

Kerja adalah pada masalah peningkatan pelayanan 

publik bidang perizinan dan penanaman modal, 
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terutama pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai 

instrumen pendukungnya. 

 

 Sedangkan, Untuk mencapai visi RUPM yang telah 

dirumuskan diatas, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Menciptakan iklim penanaman modal kondusif  yang   

ditandai dengan peningkatan sistem pelayanan perizinan dan 

non perizinan yang prima, terciptanya rasa aman dan nyaman 

dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka 

gangguan keamanan  berinvestasi, harmonisnya hubungan 

pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar,  

terselesaikannya  masalah-masalah  yang  terkait dengan 

hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh 

oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat; 

2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal dengan 

kualitas dan kuantitas yang memadai, ditandai dengan 

meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang 

layak  seperti jalan, energi listrik, air, pelabuhan, bandar udara, 

fasilitas akomodasi, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang 

berstandar nasional; 

3. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Singkawang, 

dilaksanakan dengan meningkatkan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui 

pengembangan sistem informasi dan peningkatan kegiatan 

promosi yang efektif serta berbasis teknologi; 

4. Mewujudkan pengembangan, pengelolaan dan 

pemanfaatan potensi unggulan daerah dengan melakukan 

kajian-kajian potensi unggulan dan menerapkan pengelolaan 

lingkungan hidup dan sumber daya alam secara arif dan 
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bijaksana, inovatif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan 

penanaman modal;  

5. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, 

menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan tumbuh dan 

berkembangnya  kemitraan/kerjasama yang saling 

menguntungkan antara pelaku usaha besar,  menengah, kecil 

dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan pemerintah 

maupun swasta. 

 

Arah Kebijakan Penanaman Modal Singkawang 

Arah kebijakan disusun sebagai pedoman bagi Dinas 

Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang 

dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai bentuk strategi guna 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk 

mewujudkan visi Singkawang Hebat 2022. 

 

Arah kebijakan Peningkatan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja, Peningkatan kesempatan kerja, serta 

Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, 

nantinya diharapkan dapat berpengaruh terhadap 

berkembangnya regulasi ketenagakerjaan dan dapat 

meningkatkan kapabilitas tenaga kerja, sehingga dapat 

signifikan mempengaruhi menurunnya tingkat pengangguran 

terbuka, yang dengan sendirinya dapat  terbangun dan 

berkembangnya ekonomi kreatif dan ketenagakerjaan. Arah 

kebijakan ini dalam rangka mendukung misi walikota untuk 

“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang 

Handal, Kreatif dan Mandiri”. 

 

Adapun arah kebijakan Peningkatan pelayanan publik 
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bidang penanaman modal, Peningkatan iklim dan realisasi 

investasi, serta  Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 

pintu berbasis IT, merupakan satu strategi untuk menata dan 

meningkatkan sistem pelayanan publik  berbasis teknologi 

informasi, yang selama ini menjadi momok yang belum 

terselesaikan dengan optimal. Strategi ini dilakukan guna 

mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan dan 

akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi, 

sehingga meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah 

kebijakan ini dalam rangka mendukung misi walikota untuk 

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah 

dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang 

Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi”. 

 

5.1.3. RANCANGAN REVIEW RTRW KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 

Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara 

kepada Dinas/OPD terkait dan berdasarkan hasil Focus 

Group Discussion bersama OPD Kota Singkawang, diperoleh 

data berupa adanya 11 titik pengembangan Kota 

Singkawang. Hal ini merupakan salah satu isu strategis dalam 

perumusan rencana umum penanaman modal Kota 

Singkawang sehingga dapat dirumuskan berupa strategis 

pengembangan dari aspek penanaman modal.  

Tujuan utama dari perencanaan ini adalah menggerakkan 

ekonomi Singkawang. Harapan dari perubahan ini adalah 

menarik para investor dan juga organisasi masyarakat untuk 

bersama-sama mengembangkan Kota Singkawang. 

Pengembangan tersebut antara lain, yaitu; 

 



 

  
65 

 
  

1. Pengembangan Kuala Fisherman Village 

Pengembangan ini dilakukan dengan mengaktifkan 

Pelabuhan Kuala yang diharapkan dapat mempercepat 

siklus produksi, distribusi, serta memperkuat industry 

pengolahan ikan yang akan berdampak pada sektor 

perikanan Kota Singkawang. Selain itu, pengembangan 

ini juga dilakukan untuk memperkuat identitas kampung 

nelayan dengan cara meningkatkan kualitas hidup 

nelayan dan mendukung daya dukung lingkungan 

sekitar.  

2. Pengembangan Sedau Tourism Village 

Pengembangan kawasan Sedau akan difokuskan 

kepada pengembangan pariwisata, dimana 

direncanakan akan dikembangkan seperti Nusa Dua, Bali 

yaitu akan dibangun resort dengan konsep menyatu 

bersama alam. Hal tersebut dikarenakan potensi alam 

berupa garis pantai yang panajng dengan kualitas pantai 

yang bersih. 

3. Pengembangan Pasir Panjang Coastal Tourism 

Pengembangan Pasir Panjang ini direncanakan akan 

menjadi pusat komersil dengan fungsi yang dapat 

dimasukkan antara lain seperti hotel, restoran serta pusat 

perbelanjaan. Kawasan ini direncanakan akan berperan 

penting sebagai identitas atau ciri khas wisata pantai 

Singkawang. 

4. Pengembangan Singkawang Aerocity 

Singkawang Aerocity merupakan pengembangan 

kawasan model baru, dimana kawasan tersebut dapat 

mampu menunjang keberlanjutan dan beroperasi secara 
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efektif bagi warga, dimana orang dapat tinggal dan 

bekerja dalam jarak yang dekat. Kawasan ini akan 

memiliki program seperti area komersial, airport, 

perumahan dan perhotelan, warehouse, aviasi industri 

dan hub logistic. Area komersial akan menunjang aktifitas 

aero city yang direncanakan mampu menyediakan 

komplek business dengan program seperti perkantoran 

dan pusat perbelanjaan  

5. Pengembangan Singkawang Waterfront City 

Tujuan pengembangan kawasan waterfront city ini akan 

menjadi kawasan pariwisata dengan menyuguhkan 

ekowisata mangrove dan akan terintegerasi dengan 

kawasan pusat bisnis.  

6. Pengembangan Singkawang Education, Health & Sports 

Kawasan Kesehatan, Edukasi dan Olah Raga ini 

khususnya direncanakan untuk generasi muda 

Singkawang beserta kabupaten sekitarnya. Kawasan ini 

dapat menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah 

sakit dan juga pusat pendidikan yang berhubungan 

dengan kedokteran dan juru rawat. Dengan meletakan 

kawasan ini di Singkawang Utara, kawasan ini menjadi 

strategis sebab berlokasi diantara kota tua Singkawang 

dan juga Kabupaten Sambas 

7. Pengembangan Pajintan Cultural Village 

Pengembangan kawasan ini didasarkan oleh predikat 

Kota Singkawang sebagai kota paling toleran di 

Indonesia dimana terdapat 3 suku adat besar yang 

dapat hidup rukun. Oleh karena itu tercetuslah ide 

pengembangan kawasan ini agar masing-masing tiap 
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suku dapat menonjolkan keistimewaan nya di masing 

masing area.  

8. Pengembangan Sagatani Resort and Lake 

Kawasan ini akan memiliki fungsi kawasan yang beragam 

antara lain; kawasan pariwisata, kawasan agropolitan, 

serta terdapat kawasan eduksasi. 

9. Pengembangan Semelangi Smart Airport 

Kawasan Semelangi Smart Airport Singkawang berfungsi 

sebagai sarana edukasi aviasi dan aktifitas penerbangan 

lainnya seperti penerbangan khususnya ke daerah-

daerah terpencil. 

10. Pengembangan New Government City Center 

Fungsi yang akan menjadi bagian dari kawasan ini 

adalah bangunan administrative permerintah 

Singkawang yang akan menunjang kesuksesan aktifitas 

pemerintahan. 

11. Pengembangan Singkawang Agriculture 

Kawasan Agriculture Singkawang mempunyai peran 

yang penting dalam pergerakan ekonomi Singkawang. 

Kawasan ini harus dijaga pengembangannya agar 

menghindari adanya pembangunan diluar ijin peruntukan 

lahan. 
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5.2. KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA LEMON DI KELURAHAN BAGAK 

SAHWA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR 

5.2.1. POTENSI PENGEMBANGAN BERDASARKAN RANCANGAN RTRW 

KOTA SINGKAWANG 

Dalam (RTRW) Kota Singkawang yang tertuang dalam Perda 

RTRW Kota Singkawang Tahun 2012-2032 No. 3 Tahun 2012, 

Kelurahan Bagak Sahwa terdapat Kawasan Nyarungkop-

Bagak. Kawasan tersebut termasuk dalam Kelurahan 

Nyarungko dan Kelurahan Bagak Sahwa di Kecamatan 

Singkawang Timur. Kawasan ini memiliki nilai strategis dari 

aspek ekonomi, sosial budaya, optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya alam, maupun fungsi dan daya dukung 

lingkungan di antaranya adalah: 

a. merupakan bagian wilayah kota untuk pengembangan 

bagian wilayah kota lainnya yang tertinggal (BWK B), atau 

bagian kota yang memiliki ketertinggalan secara ekonomi. 

b. merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan 

lokasi sumber daya alam strategis. 

c. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim 

makro. 

d. mendayagunakan SDA yang dimiliki kota (air baku) dan 

strategis untuk kepentingan pembangunan kota. 

 

5.2.2. POTENSI ASPEK PENDUKUNG WILAYAH  

Potensi lainnya dari kelurahan Bagak Sahwa sebagai potensi 

pendukung dalam mengembangkan investasi Agroindustri 

terutama Lemon adalah terdapat Desa Wisata. Desa Wisata 

Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, masuk 10 besar 
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desa wisata tingkat nasional setelah melalui dua tahap 

penilaian, yaitu administrasi dan kegiatan. Desa wisata Bagak 

Sahwa terbentuk pada tahun 2011 dibawah binaan 

Disbudparpora Kota Singkawang, dengan membentuk 

kelompok PNPM Pariwisata dengan nama PNPM Pabayo 

Gagas dan telah menerima bantuan dari Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu potensi di Kelurahan 

Bagak Sahwa adalah potensi wisatanya, kawasan wisata 

Gunung Bagak Sahwa ini merupakan potensi wisata yang 

banyak terdapat hewan-hewan langka seperti Beruang 

Madu, Tupai Terbang dan Babi Hutan. Gunung Bagak Sahwa 

terletak di Singkawang bagian Timur 15 km dari pusat kota. 

 

Potensi dari berbagai sektor yaitu pariwisata dan budaya 

yang ada di Kelurahan Bagak Sahwa dapat dijadikan 

penarik bagi para investor untuk menanam modalnya pada 

perkebunan terutama lemon dan alpokat karena wilayah 

tersebut telah menjadi pusat perhatian rencana 

pengembagan wilayah baik oleh Pemerintah Daerah 

maupun oleh Pemerintah Pusat. Keberadaan agroindustri 

lemon yang dapat dikembangkan dapat disinergikan 

dengan keberadaan berbagai potensi tersebut sehingga 

satu sama lainnya kedepannya dapat saling mendukung 

dalam menciptakan pola ruang dan kegiatan yang harmonis 

di Kelurahan Bagak Sahwa. 
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5.2.3. POTENSI AGROINDUSTRI LEMON  

Potensi agroindustri yang sudah terlihat jelas dan mulai 

berkembang adalah agroindustri tanaman lemon. Pada 

dasasrnya wilayah Kelurahan Bagak Sahwa memiliki lahan 

yang dapat mendukung perkembangan kegiatan 

perkebunan di Kota Singkawang. Namun pada rancangan 

rencana tata ruang wilayah yang baru kelurahan Bagak 

Sahwa tidak termasuk dalam 11 wilayah prioritas 

pengembangan dan berdasarkan rancangan rencana pola 

ruang juga di Kelurahan Bagak Sahwa peruntukan kawasan 

perkebunannya sangat minim. Berdasarkan informasi dari 

Lurah Bagak Sahwa, sejauh ini hanya perusahaan (Buy Fresh 

By Farm) yang memiliki perkebunan lemon di wilayah 

Kelurahan Bagak Sahwa, sedangkan masyarakat umumnya 

berkebun jagung, padi dan karet. 

 

Hasil hasil olahan rumahan petani lemon di Kelurahan Bagak 

Sahwa Kota Singkawang, yang diberi merek dagang Bornoe 

Lemonade Extract, kini sudah banyak dikenal oleh 

masyarakat. Produk olahan dari lemon menjadi produk 

kesehatan saat ini sangat diminati terutama baik di Kalbar 

maupun dari luar Kalbar seperti dari Jakarta dan sekitarnya. 

Pemilik Borneo Lemonade Extract, mengembangkan 

tanaman lemon tersebut dimulai dari tahu 2016 dengan areal 

tanaman lemon seluas tiga hektare. Sedangkan untuk industri 

pengelolaan lemonnya dimulai tahun 2018. 
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Gambar 5. 1 Lahan Perkebunan Lemon di Kelurahan Bagak 

Sahwa 

Bornoe Lemonade Extract, kini sudah masuk kedalam sebuah 

start-up bernama "Buy Fresh By Farm". Buy Fresh Buy Farm 

merupakan start-up yang bergerak di bidang pengolahan 

hasil perkebunan. Memiliki sejumlah perkebunan di wilayah 

Singkawang, Kalimantan Barat. Saat ini Buy Fresh Buy Farm, 

selain Lemonade Extract juga memiliki beberapa produk 

olahan rempah seperti jahe seduh dan bubuk, merica bubuk, 

bumbu rujak dan bumbu lainnya. 
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Gambar 5. 2 Start-up Buy Fresh By Farm Kota Singkawang 

 

Produk Borneo Lemonade Extract memiliki dua jenis yakni 

original dan campuran dengan jahe serta bahan lainnya. 

Untuk orginal 1 liter dibandrol Rp110.000. Sedangkan untuk 

yang campuran Rp160.000. Untuk pemasaran saat ini masih 

menggunakan media sosial seperti instagram. Ada sekitar 500 

botol per bulan laku terjual. Di momen tertentu bahkan lebih. 

Untuk menghasilkan 1 liter ekstrak dibutuhkan sekitar 13 

kilogram mentah.  
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Untuk bahan baku lemon pemilik menanam sendiri yakni di 

lahan 3 hektare. Kekurangan bahan baku membeli punya 

keluarga atau warga sekitar kebun yang juga awalnya diajak 

pemilik untuk berkebun lemon. Seiring akan kesadaran 

masyarakat terhadap produk kesehatan yang alami dan 

ingin pola hidup sehat mendorong produknya kian laris. 

Apalagi apa yang dibuat tanpa pengawet. 

 

Atas upaya dan pengembangan komoditi lemon menjadi 

produk kesehatan mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD 

Kalbar dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (Distan TPH). Sebagai bentuk pemilik pandai 

melihat peluang dan pasar. Ini bisa menjadi contoh petani 

lain di Kalbar untuk menjadikan pertanian sebagai usaha 

tani. Permintaan tinggi dan harga sangat baik dari hilirisasi 

lemon tersebut. 

 

5.2.4. POTENSI LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA LEMON  

Pada Kelurahan Bagak Sahwa, penggunaan lahannya terdiri 

dari lahan perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak 

belukar, dan permukiman. Total luas penggunaan lahannya 

di kelurahan Bagak Sahwa mencapai 2.040,19 Ha, dengan 

penggunaan lahan terbesar adalah lahan hutan mencapai 

979,54 Ha atau 48,01 %. Sedangkan yang terkecil adalah 

penggunaan lahan permukiman yaitu 44,32 Ha atau  2,17 %. 

 

Dilihat dari luasnya, penggunaan lahan perkebunan di 

Kelurahan Bagak Sahwa ini sangat kecil, yaitu hanya sekitar 
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104,80  Ha atau hanya 5,14 % dari total luas penggunaan 

lahan. Dilihat dari luas lahan tersebut, lahan perkebunan di 

kelurahan ini berpontensi untuk tetap dimanfaatkan sebagai 

lahan perkebunan produktif dan berkualitas untuk 

mendukung pengembangan agroindustri lemon di kelurahan 

Bagak Sahwa.  Dilapangan keberadaan kebun lemon di 

kelurahan ini memang terbilang sedikit dibandingkan dengan 

jenis tanaman perkebunan lainnya. Potensi luas lahan ini 

menjadi data yang dapat digunakan sebagai acuan oleh 

investor bahwa untuk mengembangkan perkebunan 

budidaya lemon di kelurahan Pangmilang ini bisa 

memanfaatkan lahan-lahan lainnya yang belum 

termanfaatkan dengan baik sesuai fungsinya seperti semak 

belukar yang luasannya lebih besar dibandingkan dengan 

luas lahan perkebunan. 

 

Tabel 5. 1 Data Luasan Penggunaan Lahan di Kelurahan 

Bagak Sahwa 

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

1. Perkebunan  104,80 

2. Hutan 979,54 

3. Ladang 467,01 

4. Sawah 191,16 

5. Semak Belukar 253,37 

6. Permukiman  44,32 

 Total 2.040,19 

Sumber : Olahan Data, 2021 
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Gambar 5. 3 Peta Potensi Penggunaan Lahan di Kelurahan Bagak 

Sahwa 
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5.3. KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA ALPOKAT DI KELURAHAN 

PANGMILANG KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN 

5.3.1. POTENSI PENGEMBANGAN BERDASARKAN RANCANGAN RTRW 

KOTA SINGKAWANG 

Bandara Singkawang direncanakan berlokasi di Jalan 

Penkam Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang 

Selatan dengan sumbu landas pacu yang mempunyai 

azimuth 90o00’1,187” dimana ujung barat landasan pacunya 

berjarak sekitar 700 m dari Pawon Tiga (batas alam antara 

Kelurahan Pangmilang dengan Desa Karimunting). 

 

Kawasan ini memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi, 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi 

tinggi, maupun lingkungan diantaranya adalah: 

a. memiliki potensi bagi pengembangan ekonomi kota. 

b. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang untuk 

perluasan kegiatan ekonomi baru. 

c. memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi 

strategis. 

d. pusat pemantauan klimatologi. 

e. kebutuhan untuk antisipasi jika Bandara di Pontianak 

mengalami gangguan (cuaca buruk, kabut asap, atau 

gangguan lainnya). 

 

Tujuan Pembangunan Bandar Udara  

1. Meningkatkan akses bagi para investor lokal maupun asing 

yang akan menanamkan investasinya di Kota Singkawnag 

atau daerah kabupaten sekitarnya serta mempermudah 

transaksi.  
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2. Penyediaan prasarana transportasi alternatif bagi Kota 

Singkawang maupun wilayah sekitarnya selain bandara 

Supadio Pontianak.  

3. Mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan dapat 

membuka lapangan kerja baru dari berbagai aktivitas di 

bandar udara.  

4. Membuka peluang pasar ke negara tetangga seperti Brunei 

dan Malaysia, untuk berbagai komoditi di Kota Singkawang.  

5. Mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kota 

Singkawang dengan semakin mudahnya keluar masuk orang 

dan barang. 

 

5.3.2. POTENSI TANAMAN ALPOKAT DI KOTA SINGKAWANG  

Berdasarkan informasi umum, potensi tanaman Alpokat di 

Kota Singkawang yang terkenal adalah jenis Alpokat Lilin. 

Alpukat lilin Singkawang semakin diminati baik buah yang 

siap dikonsumsi maupun permintaan benihnya. Buah ini 

semakin dikenal karena memiliki kualitas unggul lokal yang 

tidak kalah dengan jenis lainnya. saat ini alpukat asal Kota 

Singkawang ini semakin dikenal dan permintaan akan buah 

segar semakin tinggi. Begitu juga dengan benihnya karena 

kualitas buah dan rasa itu unggul. 

 

Permintaan buah yang dikenal dengan super food tersebut 

tidak hanya dari lokal, namun dari berbagai daerah 

terutama benihnya. Harga alpukat lilin Singkawang yang 

dijual di pasar modern pernah mencapai Rp100.000 per 

kilogram. Kualitas dan rasa tentu menentukan harga, dengan 

harga yang ada dan permintaan tinggi ini tentu menjadi 
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peluang agrobisnis yang menjanjikan bagi petani alpukat di 

Singkawang. Alpukat lilin Singkawang dapat tumbuh baik 

dan berbuah di dataran rendah. Sedangkan untuk jenis 

alpukat lainnya agak sulit tumbuh dan jarang berbuah. Belum 

lagi kecepatan berbuah alpukat lilin Singkawang, usia dua 

tahun setelah tanam sudah produksi. Bahkan di beberapa 

tempat bisa berbuah di umur 16 bulan saja. Alpukat lilin 

Singkawang juga hampir tanpa musim berbuahnya. Setiap 

waktu selalu berbuah, ada yang tengah berbunga, buah 

kecil, sedang dan tua. 

 

5.3.3. POTENSI PERKEBUNAN ALPOKAT DI KELURAHAN PANGMILANG  

Berdasarkan hasil survey lapangan dari wawancara Lurah 

Pangmilang dan petani, jenis alpokat yang ditanam di 

Kelurahan Pangmilang adalah Alpokat Mentega dan Alpokat 

Madu, bukan Alpokat lilin yang menjadi potensi unggulan 

dan terkenal berasal dari Kota Singkawang. Berbeda dengan 

kondisi perkebunan lemon di Keluarahan Bagak Sahwa. Di 

Kelurahan Pangmilang ini, banyak masyarakat yang 

memang menanam dan memiliki kebun alpokatnya secara 

pribadi. Untuk total luas lahan perkebunan alpukat 

berdasarkan informasi Lurah dan salah satu petani pemilik 

kebun, luas kebun Alpokat di kelurahan Pangmilang bisa 

mencapai sekitar 70 Ha. Perkebunan alpukat banyak 

terdapat di RT 008. 
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Gambar 5. 4 Salah Satu Kebun Alpokat Milik Masyarakat di 

Kelurahan Pangmilang 

 

Gambar 5. 5 Pohon Alpokat yang Sedang Awal Berbuah di 

Salah Satu Kebun Milik Masyarakat di kelurahan Pangmilang 
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5.3.4. POTENSI LAHAN  UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA ALPOKAT  

Pada Kelurahan Pangmilang, penggunaan lahannya terdiri 

dari lahan perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak 

belukar, dan permukiman. Total luas penggunaan lahannya 

di kelurahan Pangmilang Sahwa mencapai 3.133,33 Ha, 

dengan penggunaan lahan terbesar adalah lahan ladang 

mencapai 1.134,21 Ha atau 27,80 %. Sedangkan yang terkecil 

adalah penggunaan lahan sawah yaitu 34,05 Ha atau  1,09 

%. 

 

Dilihat dari luasnya, penggunaan lahan perkebunan di 

Kelurahan Pangmilang ini cukup besar, yaitu sekitar 870,92 Ha 

atau mencapai 27,80 % dari total luas penggunaan lahan. 

Dilihat dari luas lahan tersebut, lahan perkebunan masih 

berpotensi untuk mendukung pengembangan agroindustri 

alpokat di kelurahan Pangmilang, walaupun pada 

kenyataannya sekarang ini, lahan perkebunan yang sudah 

ada memang sudah ditanami oleh jenis tanaman 

perkebunan lainnya.  Potensi luas lahan ini menjadi data 

yang dapat digunakan sebagai acuan oleh investor bahwa 

untuk mengembangkan perkebunan budidaya alpokat di 

kelurahan Pangmilang ini bisa memanfaatkan lahan-lahan 

perkebunan warga untuk dialih fungsikan pada lahan 

perkebunan alpokat yang lebih menjanjikan utuk 

berkembang kedepannya. 
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Tabel 5. 2 Data Luasan Penggunaan Lahan di Kelurahan 

Bagak Sahwa 

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

1. Perkebunan  870,92 

2. Hutan 764,11 

3. Ladang 1134,21 

4. Sawah 34,05 

5. Semak Belukar 279,92 

6. Permukiman  50,13 

 Total 3.133,33 

Sumber : Olahan Data, 2021 
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Gambar 5. 6 Peta Potensi Penggunaan Lahan di Kelurahan 

Pangmilang 
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5.4. ISU STRATEGIS  

Beberapa isu strategis yang terkait pengembangan investasi 

pada Agroindustri Lemon dan Alpokat di Kota Singkawang, 

antara lain:  

 Rencana pola ruang pada wilayah studi Kelurahan Bagak 

Sahwa dan Kelurahan Pangmilang dalam rancangan 

RTRW Kota Singkawang yang terbaru tidak khusus 

diperuntukan bagi kawasan perkebunan, bahkan 

rencana pola ruang untuk peruntukan perkebunan masih 

sangat minim. 

 Selain itu juga kedua wilayah studi ini tidak masuk 

kedalam 11 wilayah pengembangan prioritas dalam 

RTRW sehingga pengembangan kedepannya dapat 

menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan 

pemberdayaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat 

lokal daerah tersebut. 

 Sebagian besar hasil produk perkebunan alpokat di 

Kelurahan Pangmilang dijual dan dipasarkan dalam 

bentuk buah utuh tanpa ada produk olahan/turunannya. 

 Sedangkan untuk hasil produk perkebunan Lemon di 

Kelurahan Bagak Sahwa, selain dijual buah utuhnya juga 

dijual dalam beberapa bentuk produk olahan, 

diantaranya sari lemon rempah, sari lemon ori, sari lemon 

herbal. 

 Kendala yang mendasar pada kedua lokasi studi ini, baik 

di Kelurahan Pangmilang maupun Kelurahan Bagak 

Sahwa adalah akses jalan yang buruk sehingga 

mengganggu perjalanan masuk ke kawasan yang akan 

menjadi sasaran potensi sumberdaya investasi. 
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 Masih terjadi permasalahan dalam pemasaran dan 

harga jual pada produk alpokat yang menjadi keluhan 

para petani Alpokat di Kelurahan Pangmilang. Petani 

merasa perlu adanya upaya meningkatkan pemasaran 

dan harga jual sehingga memberikan dampak 

perekonomian yang lebih baik untuk usaha pertanian 

Alpokat mereka. 
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BAB VI.  STRATEGI PENGEMBANGAN 

INVESTASI AGROINDUSTRI LEMON DAN 

ALPOKAT 

 

6.1. ANALISIS SWOT (STRENGHTS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, 

THREATS) AGROINDUSTRI LEMON DI KELURAHAN BAGAK 

SAHWA KOTA SINGKAWANG 

6.1.1. KEKUATAN (STRENGTHS) AGROINDUSTRI LEMON DI KELURAHAN 

BAGAK SAHWA  

Beberapa kekuatan/potensi agroindustri lemon di Kelurahan 

Bagak Sahwa Kota Singkawang, antara lain: 

1. Dilihat dari Rancangan RTRW Kota Singkawang yang 

baru, Kelurahan Bagak Sahwa memiliki potensi lokasi dan 

lahan yang mendukung pengembangan kawasan 

perkebunan yang cukup besar. 

2. Komitmen pemerintah yang kuat dalam rangka  

meningkatkan  potensi sumberdaya lokal agroindustri 

lemon di Kelurahan Bagak Sahwa sebagai potensi 

investasi yang dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan perekonomian daerah kota Singkawang. 

3. Adanya kreatifitas dan inovasi masyarakat lokal dalam 

pengolahan produk dan industri lemon di Kelurahan 

Bagak Sahwa. 

 

6.1.2. KELEMAHAN (WEAKNESS) AGROINDUSTRI LEMON DI 

KELURAHAN BAGAK SAHWA  

Permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi pada 

sektor agroindustri lemon di Kelurahan Bagak Sahwa, antara 

lain: 
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1. Umumnya masyarakat di Kelurahan Bagak Sahwa bertani 

pada, jagung dan karet.  

2. Akses jalan dalam kondisi buruk mengganggu proses 

perjalanan dari dan ke kawasan perkebunan lemon di 

Kelurahan Bagak Sahwa. 

3. Teknologi pengolahan produk turunan lemon masih 

manual dan sederhana berupa alat peras jeruk biasa. 

 

6.1.3. PELUANG (OPPORTUNITIES) AGROINDUSTRI LEMON DI 

KELURAHAN BAGAK SAHWA  

Peluang (faktor eksternal) yang dapat menjadi alasan 

dikembangkannya investasi pada  sektor agroindustri lemon 

di Kelurahan Bagak Sahwa, antara lain: 

1. Perkembangan konsumsi dan kebutuhan masyarakat 

akan makanan dan minuman yang lebih sehat dan 

dapat menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh 

terlebih dimasa pandemi covid yang masih berjalan. 

2. Adanya potensi sektor lainnya di wilayah Kelurahan 

Bagak Sahwa, yaitu Bagak Sahwa sebagai Desa Wisata 

dan Budaya yang dapat saling terintegrasi menciptakan 

iklim investasi yang baik bagi kesejahteraan masyarakat 

dan perekonomian wilayah Bagak Sahwa. 

 

6.1.4. ANCAMAN (THREATS) AGROINDUSTRI LEMON DI KELURAHAN 

BAGAK SAHWA  

Ancaman (faktor eksternal) yang dapat menjadi alasan 

masih belum berkembangnya sektor agroindustri lemon di 

Kelurahan Bagak Sahwa, antara lain: 

1. Persaingan produk dengan daerah lainnya seperti di Kota 
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Pontianak dan Kubu Raya sekarang sudah ada pemain-

pemain besar pada sektor agroindustri lemon dengan 

berbagai produk olahannya.  

2. Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian yang mengikuti perkembangan kebutuhan 

masyarakat akan hunian di daerah perkotaan. 

 

6.2. ANALISIS SWOT (STRENGHTS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, 

THREATS) AGROINDUSTRI ALPOKAT DI KELURAHAN 

PANGMILANG KOTA SINGKAWANG 

6.2.1. KEKUATAN (STRENGTHS) AGROINDUSTRI ALPOKAT DI 

KELURAHAN PANGMILANG  

Beberapa kekuatan/potensi agroindustri alpokat di Kelurahan 

Pangmilang Kota Singkawang, antara lain: 

1. Untuk jenis tanah adalah jenis tanah kuning/bukit. 

Sehingga sangat cocok untuk tanaman alpukat. 

2. Komitmen pemerintah yang kuat dalam rangka  

meningkatkan  potensi sumberdaya lokal agroindustri 

alpokat di Kelurahan Pangmilang sebagai potensi 

investasi yang dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan perekonomian daerah kota Singkawang. 

3. Kepimilikan lahan alpukatnya adalah hak milik 

masyarakat lokal. 

 

6.2.2. KELEMAHAN (WEAKNESS) AGROINDUSTRI ALPOKAT DI 

KELURAHAN PANGMILANG 

Permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi pada 

sektor agroindustri alpokat di Kelurahan Pangmilang, antara 

lain: 
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1. Pemasarannya masih terbatas di Kota Singkawang. 

2. Harga jual yang masih rendah bagi para petani/pemilik 

perkebunan alpukat. 

3. Belum terdapat produk olahan/turunan dari produk 

agroindustri alpokat. 

 

6.2.3. PELUANG (OPPORTUNITIES) AGROINDUSTRI ALPOKAT DI 

KELURAHAN PANGMILANG  

Peluang (faktor eksternal) yang dapat menjadi alasan 

dikembangkannya investasi pada  sektor agroindustri alpokat 

di Kelurahan Pangmilang, antara lain: 

1. Cukup dikenalnya kelezatan buah Alpokat dari 

Singkawang oleh masyarakat di Kalbar umumnya  

2. Di pasaran permintaan alpukat cukup tinggi namun 

jumlahnya cukup terbatas. 

3. Cara budidaya alpukat yang relatif mudah dengan cara 

perkembangbiakan vegetatif (stek batang/cangkok) 

maupun generatif (melalui biji). 

 

6.2.4. ANCAMAN (THREATS) AGROINDUSTRI ALPOKAT DI KELURAHAN 

PANGMILANG  

Ancaman (faktor eksternal) yang dapat menjadi alasan 

masih belum berkembangnya sektor agroindustri alpokat di 

Kelurahan Pangmilang, antara lain: 

1. Persaingan produk alpokat baik dari segi harga dan 

kualitas buah dengan daerah lainnya, baik itu di dalam 

wilayah Kalbar, maupun dari luar Kalbar.  

2. Pengalihan fungsi lahan manjadi lahan perkebunan sawit, 

karena dirasa lebih menguntungkan. 
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6.3. STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI LEMON DAN 

ALPOKAT DI KOTA SINGKAWANG 

Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan 

kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis SWOT 

mempertimbangkan faktor lingkungan internal berupa 

kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal berupa 

peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan 

atau dianggap perusahaan. 

 

Analisis SWOT dioptimalkan secara kuantitatif via perhitungan 

SWOT yang dioptimalkan oleh Pearce dan Robinson (1998) 

agar diketahui secara pasti posisi yang sebenarnya. 

Perhitungan yang dilaksanakan yakni memberikan bobot 

masing-masing  indikator. 

 

Setelah indikator-indikator SWOT ditentukan, langkah 

pertama adalah menentukan bobot, rating, dan score. 

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau 

urgensi penanganan. Langkah kedua adalah menjumlahkan 

bobot kekuatan dan bobot kelemahan. Kemudian dihitung 

bobot relatif untuk masing-masing indikator yang terdapat 

pada kekuatan dan dihitung bobot dan bobot relatif untuk 

peluang ancaman. Langkah ketiga adalah menentukan 

rating. Rating adalah analisis kita terhadap kemungkinan 

yang akan terjadi dalam jangka pendek misalnya satu tahun 

ke depan. Nilai ranting untuk Variabel Kekuatan diberi nilai 1 

sampai 4. Diberi nilai 1 kalau kemungkinan indikator tersebut 
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kinerjanya semakin menurun dibandingkan pesaing utama. 

Diberi nilai 2 kalau indokator itu kinerjanya sama dengan 

pesaing utama. Sedangkan diberi nilai 3 atau 4, kalau 

indikator tersebut lebih baik dibandingkan pesaing utama. 

Semakin tinggi nilai artinya kinerja indikator tersebut tahun 

depan akan semakin baik dibandingkan pesaing utama. Nilai 

ranting Variabel kelemahan diberi nilai 1 sampai 4. Diberi nilai 

1 kalau indikator tersebut semakin banyak kelemahannya 

dibandingkan pesaing utama. Sebaliknya diberi nilai 4 kalau 

kelemahan indikator tersebut semakin menurun 

dibandingkan pesaing utama pada tahun depan. Artinya 

pemberian nilai ranting untuk variabel kelemahan atau 

Variabel ancaman berkebalikan dengan pemberian nilai 

ranting untuk variabel kekuatan dan variabel peluang.  

 

Nilai score diperoleh berdasarkan hasil nilai bobot dikali nilai 

rating. Total nilai score untuk internal factor menunjukkan 

bahwa semakin nilainya mendekati 1, semakin banyak 

kelemahan internal dibandingkan kekuatanya. Sedangkan 

semakin nilainya mendekati 4, semakin banyak kekuatannya 

dibandingkan kelemahannya. Begitu juga dengan total nilai 

score untuk faktor eksternal. Semakin total nilai score 

mendekati 1, semakin banyak ancamannya dibandingkan 

dengan peluang. Sedangkan apabila total nilai score 

mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan 

ancaman. Gabungan kedua kondisi internal dan eksternal ini 

selanjutnya dimasukkan dalam internal Eksternal matrix, 

sehingga dapat diketahui posisi persaingan yang akan terjadi 

pada korporat, untuk bisnis, maupun produk yang dianalisis.  
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6.3.1. STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI LEMON DI KELURAHAN 

BAGAK SAHWA 

Berikut ini adalah perhitungan pembobot untuk 

pengembangan agroindustri lemon di Kelurahan Bagak 

Sahwa Kota Singkawang. 

 

Tabel 6. 1 Analisis SWOT (IFAS) Agro Industri Lemon 

SWOT NO URAIAN NILAI 
BOBOT 

(%) 
SKOR 

Kekuatan 1 Dari Rancangan RTRW 

Kota Singkawang yang 

baru, Kelurahan Bagak 

Sahwa memiliki potensi 

lokasi dan lahan yang 

mendukung 

pengembangan 

kawasan perkebunan 

yang cukup besar. 

4 20 0,80 

 2 Komitmen pemerintah 

yang kuat dalam 

rangka  meningkatkan  

potensi sumberdaya 

lokal agroindustri lemon 

di Kelurahan Bagak 

Sahwa sebagai potensi 

investasi 

4 15 0,60 

 3 Adanya kreatifitas dan 

inovasi masyarakat 

lokal dalam 

pengolahan produk 

dan industri lemon di 

Kelurahan Bagak 

Sahwa 

4 15 0,60 

Jumlah    50 2,00 

Kelemahan 1 Umumnya masyarakat 

di Kelurahan Bagak 

Sahwa bertani pada, 

1 20 0,20 
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SWOT NO URAIAN NILAI 
BOBOT 

(%) 
SKOR 

jagung dan karet. 

 2 Akses jalan dalam 

kondisi buruk 

mengganggu proses 

perjalanan dari dan ke 

kawasan perkebunan 

lemon di Kelurahan 

Bagak Sahwa. 

2 15 0,30 

 3 Teknologi pengolahan 

produk turunan lemon 

masih manual dan 

sederhana berupa alat 

peras jeruk biasa. 

2 15 0,30 

Jumlah    50 0,80 

Total    100 0,20 
Sumber: Hasil Perhitungan, Analisis 2021 

 

Tabel 6. 2 Analisis SWOT (EFAS) Agroindustri Lemon 

SWOT NO URAIAN NILAI 
BOBOT 

(%) 
SKOR 

Peluang 1 Perkembangan 

konsumsi dan 

kebutuhan masyarakat 

akan makanan dan 

minuman yang lebih 

sehat dan dapat 

menjaga kesehatan 

serta kebugaran tubuh 

terlebih dimasa 

pandemi covid yang 

masih berjalan. 

4 25 1,00 

 2 Adanya potensi sektor 

lainnya di wilayah 

Kelurahan Bagak 

Sahwa, yaitu Bagak 

Sahwa sebagai Desa 

Wisata dan Budaya 

yang dapat saling 

2 25 0,50 
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SWOT NO URAIAN NILAI 
BOBOT 

(%) 
SKOR 

terintegrasi 

menciptakan iklim 

investasi yang baik bagi 

kesejahteraan 

masyarakat dan 

perekonomian wilayah 

Bagak Sahwa. 

Jumlah    50 1,50 

Ancaman 1 Persaingan produk 

dengan daerah lainnya 

seperti di Kota 

Pontianak dan Kubu 

Raya sekarang sudah 

ada pemain-pemain 

besar pada sektor 

agroindustri lemon 

dengan berbagai 

produk olahannya. 

1 25 0,25 

 2 Pengalihan fungsi lahan 

pertanian menjadi 

lahan non pertanian 

yang mengikuti 

perkembangan 

kebutuhan masyarakat 

akan hunian di daerah 

perkotaan. 

1 25 0,25 

Jumlah    50 0,50 

Total    100 1,00 
Sumber: Hasil Perhitungan, Analisis 2019 

 

 

 Melakukan pengurangan antara jumlah sempurna faktor S 

dengan W (IFAS) dan faktor O dengan T (EFAS); Perolehan 

angka (IFAS = x) berikutnya menjadi poin atau titik pada 

sumbu X, sementara perolehan angka (EFAS = y) selanjutnya 

menjadi nilai atau spot pada sumbu Y. 
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Dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan pada 

agroindustri lemon di Kelurahan Bagak Sahwa, dihasilkan 

total skor IFAS positif lebih cenderung terhadap kekuatan 

yang ada, yang didapat dari hasil penjumlahan antara 

kekuatan dengan kelemahan yang ada yaitu IFAS = (2,00 + (-

0,80)) = 0,20 (POSITIF) dan total skor EFAS yang didapatkan 

dari hasil penjumlahan skor antara peluang dengan 

ancaman, dihasilkan total skor yang lebih cenderung kepada 

peluang yang ada yaitu EFAS = (1,50 + (-0,50)) = 1,00 

(POSITIF). 

 

Dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, didapatkan IFAS 

= sumbu x bernilai positif, dan EFAS sumbu y benilai positif. 

Jadi posisi akhir total skor antara IFAS dan EFAS, berada pada 

posisi kuadran I.  

 

 

Gambar 6. 1 Diagram Hasil Analisa SWOT Agroindustri Lemon di 

Kelurahan Bagak Sahwa 
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Kuadran I (positif, positif) 

Posisi ini membuktikan sebuah organisasi yang kuat dan 

berpeluang. Rekomendasi taktik yang diberikan ialah 

Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap. 

Sehingga benar-benar dimungkinkan industri untuk terus 

menjalankan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan 

meraih kemajuan secara maksimal. Maka strategi yang tepat 

untuk pengembangan Agroindustri Lemon di Kelurahan 

Bagak Sahwa Kota Singkawang. 

 

Tabel 6. 3 Matrik Strategi Pengembangan Agroindustri Lemon 

Kelurahan Bagak Sahwa Kota Singkawang 

 Peluang (O) 

1. Perkembangan konsumsi dan kebutuhan 

masyarakat akan makanan dan minuman 

yang lebih sehat dan dapat menjaga 

kesehatan serta kebugaran tubuh terlebih 

dimasa pandemi covid yang masih berjalan. 

2. Adanya potensi sektor lainnya di wilayah 

Kelurahan Bagak Sahwa, yaitu Bagak Sahwa 

sebagai Desa Wisata dan Budaya yang 

dapat saling terintegrasi menciptakan iklim 

investasi yang baik bagi kesejahteraan 

masyarakat dan perekonomian wilayah 

Bagak Sahwa. 

Kekuatan (S) 

1. Dilihat dari Rancangan 

RTRW Kota Singkawang 

yang baru, Kelurahan 

Bagak Sahwa memiliki 

potensi lokasi dan lahan 

yang mendukung 

pengembangan kawasan 

perkebunan yang cukup 

besar. 

2. Komitmen pemerintah 

Strategi S-O 

1. Mempertahankan dan mengambangkan 

lahan-lahan fungsi pertanian yang telah 

ditetapkan dalam Rancangan RTRW Kota 

Singkawang sebagai lahan perkebunan 

Lemon sebagai pendukung perkembangan 

Agroindustri Lemon yang cukup menjanjikan 

dimasa sekarang dan mendatang. 

2. Pemerintah bekerjasama dengan 

perkebunan dan perusahaan agroindustri 

lemon yang sudah ada di Kelurahan Bagak 

Sahwa dalam menyusun rencana 
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yang kuat dalam rangka  

meningkatkan  potensi 

sumberdaya lokal 

agroindustri lemon di 

Kelurahan Bagak Sahwa 

sebagai potensi investasi 

yang dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat 

dan perekonomian 

daerah kota Singkawang. 

3. Adanya kreatifitas dan 

inovasi masyarakat lokal 

dalam pengolahan 

produk dan industri lemon 

di Kelurahan Bagak 

Sahwa. 

pengembangan produk lemon menjadi 

produk unggulan kelurahan Bagak Sahwa. 

3. Mensinergikan segala potensi yang dimiliki 

Kelurahan Bagak Sahwa menjadi potensi 

investasi yang saling terintegrasi baik dari 

sektor agroindustri, wisata maupun 

budayanya. 

 

Dari hasil analisis SWOT, maka dirumuskan strategi 

pengembangan serta rencana investasi pada Agroindustri 

Lemon berserta rencana program kegiatannya di Kelurahan 

Bagak Sahwa Kota Singkawang, antara lain: 

1. Mempertahankan dan mengambangkan lahan-lahan 

fungsi pertanian yang telah ditetapkan dalam 

Rancangan RTRW Kota Singkawang sebagai lahan 

perkebunan Lemon sebagai pendukung perkembangan 

Agroindustri Lemon yang cukup menjanjikan dimasa 

sekarang dan mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Pemberian penghargaan kepada para petani atau 

pemilik lahan perkebunan lemon yang berhasil 

mengembangkan lahannya dengan produk lemon 

unggulan dan berkualitas. 

b. Pemberian berbagai bantuan kepada petani atau 

pemilik lahan, diantaranya bantuan bibit unggul, 
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bantuan pupuk dan bantuan sarana prasarana yang 

dapat mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas 

produk lemon yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 

2. Pemerintah bekerjasama dengan perkebunan dan 

perusahaan agroindustri lemon yang sudah ada di 

Kelurahan Bagak Sahwa dalam menyusun rencana 

pengembangan produk lemon menjadi produk unggulan 

kelurahan Bagak Sahwa. 

a. Secara rutin mengadakan pelatihan-pelatihan 

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik itu 

petani maupun pemilik kebun sehingga menghasilkan 

SDM yang berkualitas pada sektor agroindustri alpokat 

ini. 

b. Manjaga kualitas produk agroindustri alpokat, mulai 

dari buah alpokat utuh, maupun produk olahan untuk 

kedepannya dengan cara selalu melakukan 

pengawasan terhadap hasil produksinya. 

c. Meningkatkan harga jual dan menjadi stabilitas harga 

jual produk lemon di pasaran. 

d. Pengembangan dan penciptaan jejaring segmen 

pasar dan rantai nilai agroindustri lemon untuk 

Kelurahan Bagak Sahwa. 

3. Mensinergikan segala potensi yang dimiliki Kelurahan Bagak 

Sahwa menjadi potensi investasi yang saling terintegrasi baik 

dari sektor agroindustri, wisata maupun budayanya. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara mewujudkan konsep 

pengembangan agroindustri dan agrowisata yang terpadu di 

Kelurahan Bagak Sahwa, yang dilengkapi dengan berbagai 

atraksinya yang dapat dinikmati dan menjadi tujuan wisata. 
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6.4. STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI ALPOKAT DI 

KELURAHAN PANGMILANG 

Berikut ini adalah perhitungan pembobot untuk 

pengembangan agroindustri Alpokat di Kelurahan 

Pangmilang Kota Singkawang. 

 

Tabel 6. 4 Analisis SWOT (IFAS) Agroindustri Alpokat  

SWOT NO URAIAN NILAI 
BOBOT 

(%) 
SKOR 

Kekuatan 1 Jenis tanah adalah jenis 

tanah kuning/bukit. 

Sehingga sangat cocok 

untuk tanaman alpukat. 

3 15 0,45 

 2 Komitmen pemerintah 

yang kuat dalam rangka  

meningkatkan  potensi 

sumberdaya lokal 

agroindustri lemon di 

Kelurahan Bagak Sahwa 

sebagai potensi investasi 

4 20 0,80 

 3 Kepemilikan lahan 

alpukatnya adalah hak 

milik masyarakat lokal 

3 15 0,45 

Jumlah    50 1,70 

Kelemahan 1 Pemasarannya masih 

terbatas di Kota 

Singkawang. 

2 15 0,30 

 2 Harga jual yang masih 

rendah bagi para 

petani/pemilik 

perkebunan alpukat. 

2 20 0,40 

 3 Belum terdapat produk 

olahan/turunan dari 

produk agroindustri 

alpokat 

3 15 0,30 

Jumlah    50 2,00 

Total    100 0,65 
Sumber: Hasil Perhitungan, Analisis 2021 
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Tabel 6. 5 Analisis SWOT (EFAS) Agroindustri Alpokat 

SWOT NO URAIAN NILAI 
BOBOT 

(%) 
SKOR 

Peluang 1 Cukup dikenalnya 

kelezatan buah Alpokat 

dari Singkawang oleh 

masyarakat di Kalbar 

umumnya 

3 15 0,45 

 2 Di pasaran permintaan 

alpukat cukup tinggi 

namun jumlahnya cukup 

terbatas. 

4 20 0,60 

 3 Cara budidaya alpukat 

yang relatif mudah 

dengan cara 

perkembangbiakan 

vegetatif (stek 

batang/cangkok) 

maupun generatif 

(melalui biji). 

3 15 0,45 

Jumlah    50 1,80 

Ancaman 1 Persaingan produk 

alpokat baik dari segi 

harga dan kualitas buah 

dengan daerah lainnya, 

baik itu di dalam wilayah 

Kalbar, maupun dari luar 

Kalbar. 

2 25 0,50 

 2 Pengalihan fungsi lahan 

manjadi lahan 

perkebunan sawit, karena 

dirasa lebih 

menguntungkan. 

1 25 0,25 

Jumlah    50 0,75 

Total    100 1,05 
Sumber: Hasil Perhitungan, Analisis 2019 

 

 Melakukan pengurangan antara jumlah sempurna faktor S 

dengan W (IFAS) dan faktor O dengan T (EFAS); Perolehan 

angka (IFAS = x) berikutnya menjadi poin atau titik pada 
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sumbu X, sementara perolehan angka (EFAS = y) selanjutnya 

menjadi nilai atau spot pada sumbu Y. 

 

Dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan pada 

agroindustri lemon di Kelurahan Bagak Sahwa, dihasilkan 

total skor IFAS positif lebih cenderung terhadap kekuatan 

yang ada, yang didapat dari hasil penjumlahan antara 

kekuatan dengan kelemahan yang ada yaitu IFAS = (1,70 + (-

2,00)) = -0,3 (NEGATIF). Sedangkan total skor EFAS yang 

didapatkan dari hasil penjumlahan skor antara peluang 

dengan ancaman, dihasilkan total skor yang lebih cenderung 

kepada peluang yang ada yaitu EFAS = (1,80 + (-0,75)) = 1,05 

(POSITIF). Dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, 

didapatkan IFAS = sumbu x bernilai negatif, dan EFAS sumbu y 

benilai positif. Jadi posisi akhir total skor antara IFAS dan EFAS, 

berada pada posisi kuadran III.  

 

 

Gambar 6. 2 Diagram Hasil Analisa SWOT Agroindustri Alpokat di 

Kelurahan Pangmilang 
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Kuadran III (positif, positif) 

Kuadran ini mencerminkan bahwa performa perusahaan 

berada dibawah rata-rata namun ada peluang yang masih 

terbuka. Dalam posisi ini, dibutuhkan keberanian untuk 

mengubah strategi yang selama ini dijalankan organisasi 

dikarenakan metode lama yang kemungkinan besar sudah 

usang. Maka strategi yang tepat untuk pengembangan 

Agroindustri Alpokat di Kelurahan Pangmilang Kota 

Singkawang adalah. 

 

Tabel 6. 6 Matrik Strategi Pengembangan Agroindustri Alpokat 

Kelurahan Pangmilang Kota Singkawang 

 Peluang (O) 

1. Cukup dikenalnya kelezatan buah Alpokat dari 

Singkawang oleh masyarakat di Kalbar 

umumnya. 

2. Di pasaran permintaan alpukat cukup tinggi 

namun jumlahnya cukup terbatas. 

3. Cara budidaya alpukat yang relatif mudah 

dengan cara perkembangbiakan vegetatif (stek 

batang/cangkok) maupun generatif (melalui 

biji). 

Kelemahan (W) 

1. Pemasarannya masih 

terbatas di Kota Singkawang. 

2. Harga jual yang masih 

rendah bagi para 

petani/pemilik perkebunan 

alpukat. 

3. Belum terdapat produk 

olahan/turunan dari produk 

agroindustri alpokat 

Strategi W-O 

1. Pemerintah Daerah Menyusun kebijakan 

penetapan harga jual yang sesuai standar 

sehingga dapat menguntungkan petani 

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil 

produksi alpokat, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan pasar. 

3. Pemerintah bekerjasama dengan pemilik 

kebun atau petani agroindustri alpokat yang 

sudah ada di Kelurahan Pangmilang dalam 

menyusun rencana pengembangan produk 

alpokat menjadi produk unggulan kelurahan 

Pangmilang. 
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Dari hasil analisis SWOT, maka dirumuskan strategi 

pengembangan investasi pada agroindustri alpokat di 

Kelurahan Pangmilang beserta rencana program 

pengembangannya di Kota Singkawang, antara lain: 

1. Pemerintah Daerah Menyusun kebijakan penetapan 

harga jual yang sesuai standar sehingga dapat 

menguntungkan petani. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Penetapan mekanisme dan harga jual yang standar 

melalui surat keputusan walikota. 

b. Berbagai kebijakan yang disusun oleh Pemerintah 

Daerah dapat menguntungkan semua pihak secara 

adil sehingga semua stakeholders terkait agroindustri 

alpokat kedepannya menjadi sejahtera. 

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produksi alpokat, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Pengawasan kegiatan budidaya mulai dari 

pengolahan lahan awal, penyemaian bibit 

perawatan, panen dan pasca panen sehingga 

kualitas buah yang dihasilkan lebih baik dari yang 

sebelumnya. 

b. Peningkatan pengetahuan para petani dalam 

menghasilkan buah unggulan yang diminati oleh 

masyarakat luas. 

c. Menambah varietas jenis alpokat yang sudah ada 

dengan jenis alpokat lilin untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

3. Pemerintah bekerjasama dengan pemilik kebun atau 
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petani agroindustri alpokat yang sudah ada di Kelurahan 

Pangmilang dalam menyusun rencana pengembangan 

produk alpokat menjadi produk unggulan kelurahan 

Pangmilang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: 

a. Secara rutin mengadakan pelatihan-pelatihan 

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik itu 

petani maupun pemilik kebun sehingga menghasilkan 

SDM yang berkualitas pada sektor agroindustri alpokat 

ini. 

e. Pengembangan dan penciptaan jejaring segmen 

pasar dan rantai nilai agroindustri alpokat untuk 

Kelurahan Pangmilang. 

d. Memperbaiki berbagai infrastruktur dasar (jalan, air 

bersih, dan sebagainya) yang menjadi daya tarik 

awal bagi investor untuk menanam modalnya pada 

kawasan agroindustri alpokat Kelurahan Pangmilang 
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BAB VII.  ANILISIS KELAYAKAN 

INVESTASI AGROINDUSTRI LEMON DAN 

ALPOKAT 

 

7.1 ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PENGEMBANGAN INVESTASI 

PADA AGROINDUSTRI LEMON DI KELURAHAN BAGAK SAHWA 

Rekomendasi pengembangan investasi pada agroindustri 

lemon di kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang 

Barat Kota Singkawang, dirumuskan berdasarkan strategi 

pengembangan pada bab sebelumnya, Berdasarkan analisis 

kondisi eksistng dan kemungkina-kemungkinan strategi yang 

dapat digunakan, maka untuk agroindustri lemon di 

Kelurahan Bagak Sahwa ini sebenarnya menjanjikan dan 

masih bisa dikembangkan lebih besar lagi. Peluang usaha 

budidaya jeruk lemon masih bisa menjadi daya tarik investor 

untuk mengembangkannya di Kelurahan Bagak Sawah 

dengan berbagai potensi pendukungnya.  

 

Buah dengan rasa masam ini memang kerap dibutuhkan 

masyarakat. Selain digunakan untuk kebutuhan masakan 

dan minuman, jeruk lemon juga dapat digunakan untuk 

kecantikan, penyegar ruangan, parfum, penghilang bau tak 

sedap, menghapus noda di dinding serta melunturkan 

kotoran membandel di perabotan. Dengan manfaatnya 

yang multifungsi membuat jeruk lemon banyak peminatnya. 

Hal ini membuat peluang usaha budidaya jeruk lemon 

semakin mengutungkan. Budidaya jeruk lemon memang 

bukanalah hal baru yang ada di Indonesia, tetapi masih 

dirasa baru salah satunya di Kota Singkawang. Hingga saat 
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ini budidaya jeruk lemon masih menghasilkan untung yang 

menjanjikan, sehingga masih memiliki peluang besar bagi 

masyarakat yang ingin membudidayakan buah jeruk lemon 

ini. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk 

mengembangkan usaha budidaya jeruk lemon, antara lain: 

1. Memulai bisnis budidaya jeruk lemon 

Bisnis budidaya buah memang menjadi salah satu bisnis 

yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis 

budidaya jeruk lemon yang menjadi salah satu bisnis yang 

menguntungkan. Untuk memulai bisnis budidaya jeruk 

lemon ini tidak sulit. Bisa di mulai dengan mudah dengan 

modal yang kecil dan dapat memulai bisnis budidaya 

jeruk lemon di rumah. 

2. Pelaku bisnis budidaya jeruk lemon 

Bisnis budidaya jeruk lemon ini bisa dan cocok dijalankan 

oleh semua orang. Dengan kemauan dan minat yang 

tinggi maka bisnis budidaya jeruk lemon ini dapat 

dijalankan dengan mudah oleh masyarakat di Kelurahan 

Bagak Sahwa. 

3. Konsumen bisnis budidaya jeruk lemon 

Konsumen budidaya jeruk lemon memang tidaklah sulit, 

konsumen budidaya jeruk lemon cukup besar mulai dari 

konsumsi rumah tangga hingga berbagai usaha kuliner. 

Kini permintaan lemon kian meningkat seiring 

berkembangnya gaya hidup sehat melalui konsumsi air 

infusan. Pelaku gaya hidup sehat kerap memanfaatkan 

lemon sebagai campuran bahan air infus lantaran 

berkhasiat dan rasanya segar. 
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4. Peralatan bisnis budidaya jeruk lemon 

Dalam bisnis budidaya jeruk lemon membutuhkan 

beberapa peralatan penting diantaranya pembukaan 

lahan jeruk lemon, pompa air, timba, selang air, gunting, 

pengadaan bibit jeruk lemon, keranjang panen jeruk 

lemon, golok dan sabit, timbangan, pompa air, cangkul, 

gerobak dorong, dan juga hand sprayer. Dengan adanya 

peralatan tersebut maka bisnis budidaya jeruk lemon 

akan semakin maksimal. 

5. Pemasaran budidaya jeruk lemon 

Memasarkan hasil budidaya jeruk lemon, bisa dengan 

cara menjualnya ke pasar, rumah makan, restoran atau 

hotel, bahkan langsung membuat produk olahannya 

sendiri sesuai dengan perkembangan permintaan pasar. 

6. Karyawan bisnis budidaya jeruk lemon 

Karyawan dalam menjalankan bisnis budidaya jeruk 

lemon bisa menggunakan satu orang dahulu dalam 

permulaan. 

7. Harga jual budidaya jeruk lemon 

Patokan harga untuk budidaya jeruk lemon dapat Anda 

buat dalam hitungan per kg dimana harga mulai Rp 

10.000 hingga Rp 25.000. Ini tergantung dari harga jeruk 

lemon yang ada di pasaran. 

8. Keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya jeruk 

lemon 

Keuntungan bila menjalankan peluang bisnis budidaya 

jeruk lemon ini yakni merupakan bisnis budidaya buah 

yang paling mengutungkan karena pemasarannya 

cukup mudah. 
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9. Kekurangan bisnis budidaya jeruk lemon 

Segi kekurangan bisnis budidaya jeruk lemon ialah 

budidaya jeruk lemon memiliki tingkat persaingan yang 

tinggi dan ketat.  

 

Analisa bisnis budidaya jeruk lemon 

Investasi skala kecil, dapat dilakukan oleh individu 

masyarakat lokal di Kelurahan Bagak Sahwa yang memiliki 

lahan cukup luas untuk budidaya tanaman jeruk lemon. 

Asumsinya bahwa lahan adalah milik masyarakat, sehingga 

biaya pembukaan lahan adalah biaya persiapan lahan yang 

sudah ada untuk dapat ditanami. Semua harga yang tertera 

hanyalah perkiraan, yang masih dapat disesuaikan pada 

kondisi real dilapangan nantinya. 

 

Biaya Investasi 

No Peralatan Harga 

1 pembukaan lahan jeruk lemon  Rp.     2.700.000 

2 bibit tanaman jeruk lemon  Rp.        250.000 

3 keranjang panen  Rp.        220.000 

4 timbangan  Rp.        200.000 

5 golok dan sabit  Rp.            80.000 

6 cangkul  Rp.        127.000 

7 pompa air  Rp.          250.000 

8 mesin semprot  Rp.        250.000 

9 timba dan terpal  Rp.          38.000 

10 gerobak dorong  Rp.       227.000 

11 selang air dan gunting  Rp.          120.000 

12 Peralatan tambahan yang 

lainnya 
 Rp.         50.000 

 Jumlah Investasi  Rp.   4.512.000 

 Sumber : Asumsi, 2021 
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Biaya Operasional per Bulan 

Biaya Tetap 
 

Nilai 

Penyusutan pembukaan lahan jeruk lemon 

1/12 x Rp. 2.700.000 
 Rp.          225.000 

Penyusutan bibit tanaman jeruk lemon 1/62 x 

Rp. 250.000 
 Rp. 4.033 

Penyusutan keranjang panen 1/44 x Rp 

220.000 
 Rp.              5.000 

Penyusutan timbangan 1/62 x Rp 200.000  Rp.              3.226 

Penyusutan golok dan sabit 1/62 x Rp. 80.000  Rp.              1.300 

Penyusutan cangkul 1/44 x Rp. 127.000  Rp.              2.887 

Penyusutan pompa air 1/62 x Rp 250.000  Rp.              4.033 

Penyusutan gerobak dorong 1/62 x Rp 

250.000 
 Rp.              4.033 

Penyusutan timba dan terpal  1/44 x Rp. 

38.000 
 Rp.                864 

Penyusutan mesin semprot  1/62 x Rp 227.000  Rp.              3.662 

Penyusutan selang air dan gunting 1/62 x Rp 

120.000 
 Rp.              1.936 

Penyusutan peralatan tambahan 1/44 x Rp. 

50.000 
 Rp.                1.137 

 upah pekerja (3 orang)  Rp.     4.800.000 

 Total Biaya Tetap  Rp.  5.057.111 

  Sumber : Asumsi, 2021 

Biaya Variabel 

pupuk  Rp.    22.000  x   30  =  Rp.      660.000 

pupuk 

kimia 
 Rp.    28.000  x   30  =  Rp.      840.000 

pestisida 

dan obat 
 Rp.    32.000  x   30  =  Rp.      960.000 

tali rafia 

dan 

bambu 

 Rp.   17.000  x   30  =  Rp.      510.000 

biaya 

lainnya 
 Rp.   12.000  x   30  =  Rp.       360.000 

Biaya 

transportasi 
 Rp.   24.000  x   30  =  Rp.       720.000 

pengemas  Rp.    12.000  x   30  =  Rp.      360.000 

BBM  Rp.   20.000  x   30  =  Rp.      600.000 

Total Biaya Variabel  Rp.  5.010.000 
Sumber : Asumsi, 2021 
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Total Biaya Operasional 
  

Biaya tetap + biaya variabel =  Rp. 10.067.111 

  

Pendapatan per panen 
    

20 kg x Rp. 20.000 = Rp. 400.000 

Rp. 400.000 x 30 hr = Rp. 12.000.000 

  

Keuntungan per Bulan 

Laba    = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional 

Rp. 12.000.000 – 10.067.111 = Rp. 1.932.889 

  

Lama Balik Modal 

Total Investasi / Keuntunganl 

Rp. 4.512.000   : 1.932.889  = 2,3 bulan      

 

Dari analisa di atas dapat disimpulkan apabila bisnis 

budidaya jeruk lemon sangat menguntungkan dimana 

modal Rp 4.512.000 dengan kentungan per bulan Rp 

1.935.020 dan balik modal dalam 2,3  bulan. 

 

7.2 ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PENGEMBANGAN INVESTASI 

PADA AGROINDUSTRI ALPOKAT DI KELURAHAN PANGMILANG 

Buah alpukat merupakan jenis buah yang memiliki 

kandungan lemak nabati yang tinggi. Daging buah alpukat 

legit dan membuat perut terasa kenyang. Daging alpukat ini 

sangat nikmat dibuat minuman segar dimana rasanya akan 

menggoda. Buah alpukat ini juga kaya akan manfaat yang 

bagus bagi kesehatan. Selain buah rupanya bagian 
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tanaman alpukat juga kaya akan manfaat. Mulai dari biji 

alpukat yang dapat digunakan dalam industri pakaian untuk 

pewarna yang tidak mudah luntur. Bagian kulit pohon dapat 

digunakan pewarna warna cokelat untuk produk dari bahan 

kulit. Sedangkan batang pohonnya bisa untuk  bahan bakar. 

Dan juga buah dan daun juga mampu mengatasi berbagai 

jenis penyakit. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan 

tidak heran banyak yang membudidayakan alpukat.  

 

Peluang usaha budidaya alpukat sendiri dapat dikatakan 

sangat menguntungkan. Yang mana budidaya alpukat 

mampu menghasilkan buah alpukat bernilai jual tinggi dan 

bagian lainnya juga bernilai ekonomis.  Di pasaran memang 

permintaan alpukat cukup tinggi namun jumlahnya cukup 

terbatas. Hal ini pun membuka celah untuk memanfaatkan 

budidaya alpukat yang menguntungkan ini. Cara budidaya 

alpukat sendiri memang dapat dikatakan sangat mudah 

dengan cara perkembangbiakan vegetatif (stek 

batang/cangkok) maupun generatif (melalui biji). Untuk 

pengembangan jenis usaha budidaya alpukat yang dapat 

dikembangkan di Kelurahan Pangmilang, selain alpokat 

mentega, alpokat lilin juga menjadi salah satu jenis yang 

cukup menjanjikan untuk dikembangkan di Kota Singkawang. 

Harga jual dri alpokat lilin juga jauh lebih tinggi dibandingkan 

alpokat mentega. Pada analisis kelayakan finansial untuk 

pengembangan investasi pada agroindustri alpokat di 

Keluarahan Pangmilang ini diarahkan pada Alpokat lilin. 
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1. Memulai bisnis budidaya alpukat 

Bisnis pertanian buah-buahan  memang menjadi salah 

satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan 

bisnis budidaya alpukat yang menjadi salah satu bisnis 

yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis budidaya 

alpukat ini tidak sulit. Bisa di mulai dengan mudah dengan 

modal yang kecil dan di lahan kecil atau pekarangan 

rumah. 

2. Pelaku bisnis budidaya alpukat 

Bisnis budidaya alpukat ini bisa dan cocok dijalankan oleh 

semua orang. Dengan kemauan dan minat yang tinggi 

maka bisnis budidaya alpukat ini dapat Anda jalankan 

dengan mudah. 

3. Konsumen bisnis budidaya alpukat 

Konsumen budidaya alpukat memang tidaklah sulit, 

konsumen budidaya alpukat cukup besar mulai dari 

konsumsi rumah tangga hingga berbagai usaha kuliner. 

4. Peralatan bisnis budidaya alpukat 

Dalam bisnis budidaya alpukat membutuhkan beberapa 

peralatan penting diantaranya pengadaan bibit alpukat, 

cangkul, gerobak dorong, sewa lahan, pompa air, hand 

sprayer, timba, selang air dan gunting, golok dan sabit, 

keranjang panen alpukat, timbangan dan lainnya. 

Dengan adanya peralatan tersebut maka bisnis budidaya 

alpukat makin maksimal. 

5. Pemasaran budidaya alpukat 

Dalam berjualan budidaya alpukat, bisa memasarkannya 

dengan cara menjualnya ke pasar, rumah makan, 
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restoran atau hotel. Juga dapat memasarkannya alpukat 

bagus ke swalayan atau supermarket. 

6. Karyawan bisnis budidaya alpukat 

Karyawan dalam menjalankan bisnis budidaya alpukat 

bisa menggunakan satu orang dahulu dalam permulaan. 

7. Harga jual budidaya alpukat 

Patokan harga untuk budidaya alpukat dibuat dalam 

hitungan per kg dimana harga mulai Rp 80.000 hingga Rp 

100.000. Ini tergantung dari harga alpukat yang ada di 

pasaran. 

8. Keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya alpukat 

Keuntungan bila memilih terjun dalam peluang bisnis 

budidaya alpukat ini yakni merupakan bisnis pertanian 

buah-buahan yang paling menguntungkan. Sebab 

alpukat menjadi bahan penting yang paling banyak di 

cari. 

9. Kekurangan bisnis budidaya alpukat 

Segi kekurangan bisnis budidaya alpukat ialah budidaya 

alpukat memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. 

 

Sama halnya dengan budidaya tanaman lemon, Investasi 

skala kecil, dapat dilakukan oleh individu masyarakat lokal di 

Kelurahan Pangmilang yang memiliki lahan cukup luas untuk 

budidaya tanaman alpokat. Asumsinya bahwa lahan adalah 

milik masyarakat, sehingga biaya pembukaan lahan adalah 

biaya persiapan lahan yang sudah ada untuk dapat 

ditanami. Semua harga yang tertera hanyalah perkiraan, 

yang masih dapat disesuaikan pada kondisi real dilapangan 

nantinya. 
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Analisa bisnis budidaya alpukat lilin 

Investasi 

No Peralatan 
 

Harga 

1 pembukaan kebun alpukat  Rp.    2.700.000 

2 pengadaan bibit alpukat  Rp. 9.300.000 

3 mesin semprot  Rp.       265.000 

4 keranjang panen  Rp.            80.000 

5 timbangan  Rp.       185.000 

6 golok dan sabit  Rp.         80.000 

7 gerobak dorong  Rp.        230.000 

8 pompa air  Rp.       250.000 

9 timba dan gunting  Rp.            65.000 

10 selang air  Rp.       123.000 

11 cangkul  Rp.            80.000 

12 Peralatan tambahan yang lainnya  Rp.          100.000 

 Jumlah Investasi  Rp.   13.458.000 

  

Biaya Operasional per Bulan 
  

Biaya Tetap 
 

Nilai 

Penyusutan pembukaan kebun 

alpukat1/12 x Rp. 2.700.000 
 Rp.        225.000 

Penyusutan pengadaan bibit alpukat 

1/62 x Rp. 9.300.000 
 Rp. 

           

150.000 

Penyusutan mesin semprot  1/62 x Rp 

262.000 
 Rp.              4.226 

Penyusutan keranjang panen 1/44 x Rp 

80.000 
 Rp.              1.819 

Penyusutan timbangan 1/62 x Rp 

185.000 
 Rp.              2.984 

Penyusutan golok dan sabit 1/62 x Rp. 

80.000 
 Rp.              1.300 

Penyusutan gerobak dorong 1/62 x Rp 

230.000 
 Rp.              3.710 

Penyusutan pompa air 1/62 x Rp 250.000  Rp.              4.033 
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Penyusutan timba dan gunting  1/44 x 

Rp. 65.000 
 Rp.              1.478 

Penyusutan selang air 1/44 x Rp. 123.000  Rp.              2.796 

Penyusutan cangkul 1/44 x Rp. 80.000  Rp.              1.819 

Penyusutan peralatan tambahan 1/44 x 

Rp. 100.000 
 Rp. 2.273 

upah pekerja (3 orang)  Rp.    4.800.000 

 Total Biaya Tetap  Rp.  5.201.438 

  

Biaya Variabel 

pupuk  Rp.    50.000  x   30  =  Rp.   1.500.000 

pupuk kimia  Rp.   85.500  x   30  =  Rp.   2.565.000 

pestisida dan obat  Rp.   32.300  x   30  =  Rp.      969.000 

biaya lainnya  Rp.   28.600  x   30  =  Rp.      858.000 

Biaya transportasi  Rp.     21.500  x   30  =  Rp.      645.000 

pengemas dan tali rafia  Rp.    11.500  x   30  =  Rp.       345.000 

BBM  Rp.   24.500  x   30  =  Rp.      735.000 

Total Biaya Variabel  Rp. 7.617.000 

  

Total Biaya Operasional 
  

Biaya tetap + biaya variabel =  Rp.  12.818.438 

  

Pendapatan per panen 
    

  32  kg  x  Rp. 80.000  =  Rp. 2.560.000 

Rp.   2.560.000  x    30  hr  =  Rp. 76.800.000 

  

Keuntungan per Bulan 
     

Laba    = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional 

 
 Rp.     76.800.000 – 12.818.438  =  Rp.     63.981.562 
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Lama Balik Modal 

Total Investasi / Keuntunganl 

Rp. 12.818.438   : 63.981.562  = 1 bulan      

 

Dari analisa di atas dapat disimpulkan apabila bisnis 

budidaya alpukat sangat menguntungkan dimana modal Rp 

12.818.438 dengan kentungan per bulan Rp 63.981.562 dan 

balik modal dalam 1  bulan. 

 

7.3 KELAYAKAN INVESTASI PADA AGROINDUSTRI LEMON DI 

KELURAHAN BAGAK SAHWA DAN ALPOKAT DI KELURAHAN 

PANGMILANG 

Untuk menilai kelayakan finansialnya perlu suatu kajian yang 

didukung oleh data – data seperti harga jual, Biaya produksi 

dan jumlah produksi yang dihasilkan, maka akan dapat 

dihitung langsung kelayakan investasinya sebagai berikut : 

 

 

Budidaya Lemon   

Biaya Investasi Rp. 4.512.000 

Biaya Operasional Rp. 10.067.111 

Produksi Perbulan Kg 20 

Harga Jual Rp. 20.000 

 

 

 Income Perbulan Rp. 12.000.000 

Profit Perbulan Rp. 1.932.889 

   

Budidaya Alpokat 

Lilin   

Biaya Investasi Rp. 13.458.000 

Biaya Operasional Rp. 12.818.438 

Produksi Perbulan Kg 32 

Harga Jual Rp. 100.000 
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Income Perbulan Rp. 76.800.000 

Profit Perbulan Rp. 63.981.562 

 

Adapun metode analisa profitabilitas yang dipergunakan 

adalah : 

a. IRR (Internal Rate of Return) 

Secara matematik rumus IRR dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

n 

∑  At = 0 

t=0      t 

           (1+r) 
 

Dimana “r“ adalah tingkat bunga yang akan menjadikan 

PV dari proceeds sama dengan PV dari capital Outlays, 

At adalah cash flows untuk periode t, dan “n“ adalah 

periode yang terakhir dari cash flows yang diharapkan. 

Metode IRR diartikan sebagai tingkat bunga yang akan 

menjadikan nilai sekarang dari proceeds yang 

diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai 

sekarang dari pengeluaran modal. 

 

Tingkat bunga yang digunakan adalah 10 % dan 15 % 

dalam jangka waktu 5 tahun. Tingkat bunga diperoleh 

dari tabel Present Value of Annuity. 

 

LEMON  

IRR 

 Tingkat bunga 10 % (5 tahun) 

 Pv dari proses 3,7908 x profit 7.327.196 

Pv outlays 4.512.000 
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NPV (+) 2.815.196 

  Tingkat bunga 15 % (5 tahun) 

 Pv dari proses 3,3522 x profit 6.479.431 

Pv Outlays 4.512.000 

NPV (+) 1.967.431 

  

Selisih tingkat bunga 5% 

 Selisih PV 847.765 

Selisih Pv Proses dengan Pv 

Oulays 2.815.196 

  maka IRR 26,60% 

 

Maka IRR (Internal Rate of Return) = 10% + 16,60% = 

26,60 %. Investasi dapat diterima apabila rate of return 

atau cost of capitalnya lebih kecil dari IRR. 

 

ALPOKAT  

IRR 

 Tingkat bunga 10 % (5 tahun) 

 Pv dari proses 3,7908 x profit 242.541.305 

Pv outlays 13.458.000 

NPV (+) 229.083.305 

  Tingkat bunga 15 % (5 tahun) 

 Pv dari proses 3,3522 x profit 214.478.992 

Pv Outlays 13.458.000 

NPV (+) 201.020.992 

  Selisih tingkat bunga 5% 

 Selisih PV 28.062.313 

Selisih Pv Proses dengan Pv 

Oulays 13.458.000 

  maka IRR 12,40% 
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Maka IRR (Internal Rate of Return) = 10% + 2,40% = 

12,40 %. Investasi dapat diterima apabila rate of return 

atau cost of capitalnya lebih kecil dari IRR. 

 

Pengambilan keputusan investasi berdasarkan 

metode IRR menggunakan asumsi sebagai berikut: 

― Suatu investasi dikatakan layak, jika nilai IRR yang 

dihasilkan lebih besar dari tingkat bunga yang 

diterapkan. 

― Suatu investasi dikatakan tidak layak, jika nilai IRR 

yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat bunga yang 

diterapkan. 

 

Dalam perhitungan rencana industri lemon dan 

alpokat ini, nilai IRR yang dihasilkan adalah 26,60 % 

untuk lemon dan 12,40% utnuk alpokat, lebih besar 

dari tingkat bunga yang diterapkan yaitu sebesar 10 

%, maka investasi ini dikatakan layak. 

 

b. NPV 

Dalam metode ini pertama yang perlu diketahui 

adalah nilai sekarang atau “Present Value” nya dari 

proceeds yang diharapkan atas dasar discount rate 

tertentu. Kemudian jumlah “present value” (PV) dari 

keseluruhan proceeds selama usianya dikurangi 

dengan PV dari jumlah investasinya. Apabila jumlah 

PV dari keseluruhan proceeds yang diharapkan lebih 

besar dari PV investasinya maka usul investasinya 
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dapat diterima. Present Value dapat dihitung dengan 

cara : 

                V 

Present Value = 

          (1+ i) ⁿ 

 

       n        At 

NPV =      ∑     

      t=0   (1+ k)t  

 

dimana “k” adalah “rate of return”  yang digunakan, 

At  adalah cash flows pada periode t, dan “n”  

adalah periode yang terakhir di mana cash flows 

diharapkan. 

 

Discount Rate 10% 

PV dari proceeds untuk agroindustri lemon adalah: 

3,7908 x Rp. 1.935.020,-  = Rp.    7.327.196 

PV dari outlays  = Rp.   4.512.000 

NPV    = Rp  + 2.815.196 

 Investasi Agroindustri Lemon diterima jika NPV positif. 

 

PV dari proceeds untuk agroindustri alpokat adalah: 

3,7908 x Rp. 64.023.829,-  = Rp.     242.541.305 

PV dari outlays   = Rp.      13.458.000 

NPV     = Rp   + 201.020.992 

 Investasi Agroindustri Alpokat diterima jika NPV positif. 
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c. BEP (Break Even Point) 

Perhitungan Break Even Point dengan menggunakan 

metode matematik  dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

cara, yaitu : 

1).  Atas Dasar Unit 

Perhitungannya dapat menggunakan rumus : 

                               FC 

          BEP (Q) = 

                   P – V  

Dimana : 

P  = harga jual per unit 

V  = biaya variabel per unit 

FC = Biaya tetap 

Q = jumlah unit/kuantitas produk yang 

dihasilkan 

 

2).  Atas Dasar Penjualan Dalam Rupiah 

 FC 

BEP (dalam rupiah) = 

    VC 

         1 –    

        S 

 

Dalam perencanaan keuntungan, analisis BEP 

merupakan “Profit Planning approach” yang 

mendasarkan pada hubungan antara Biaya (cost) 

dan penghasilan penjualan (revenue). 

 

LEMON   

BEP (atas dasar unit)  

  biaya tetap  5.057.111 

 biaya variabel unit 12.695 

 BEP Unit 692,28 kg 
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BEP Rupiah 13.845.600 Rp 

 

Setelah produksi 692,28 kg dan dengan hasil omset 

penjualan lemon sampai dengan Rp. 13.845.600,- 

sudah tercapai titik impas.  

  

ALPOKAT   

BEP (atas dasar unit)  

  biaya tetap  5.201.438 

 biaya variabel unit 7.935 

 BEP Unit 72,18 kg 

BEP Rupiah 5.774.400 Rp 

 

Setelah produksi 72,18 kg dan dengan hasil omset 

penjualan alpokat sampai dengan Rp. 5.774.400,- 

sudah tercapai titik impas.  

 

d. Payback Period 

 Metode Payback period menggambarkan 

panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang 

tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh 

kembali seutuhnya. Metode ini merupakan 

pembagian jumlah investasi dengan aliran kas (Cash 

flow) atau proceeds. 

 

               Jumlah investasi  

Pay Back Period =         x 1 tahun 

              Jumlah proceeds tahunan 

 

Metode ini lebih menekankan kecepatan 

pengembalian dana dibandingkan sebagai pengukur 

profitabilitas. 
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Dengan jumlah investasi industri lemon yang 

direncanakan sebesar Rp. 4.512.000,- dan biaya 

proses perbulan mencapai Rp. 1.932.889,- maka 

hanya membutuhkan waktu 2,3 bulan untuk 

mengembalikan modal tetap/investasi seutuhnya. 

 

Sedangkan, dengan jumlah investasi industri alpokat 

yang direncanakan sebesar Rp. 13.458.000,- dan 

biaya proses perbulan mencapai Rp. 63.981.562,- 

maka hanya membutuhkan waktu 0,2 bulan untuk 

mengembalikan modal tetap/investasi seutuhnya. 

 

Investasi dapat diterima apabila Pay Back Period 

investasi lebih pendek dari Pay Back period 

maksimum. Dari perhitungan diatas, pay back period 

yang di rencanakan maksimum 5 tahun dan hasilnya 

adalah 3 tidak mencapai 1 tahun, maka investasi ini 

dikatakan layak. 
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BAB VIII.  PENUTUP 

 

8.1. KESIMPULAN 

Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Untuk Kelurahan Bagak Sahwa terdapat potensi lahan 

perkebunan seluas 104,80 Ha, namun tidak didominasi 

oleh perkebunan buah lemon. Berdasarkan hasil survey 

hanya ada 1 (satu) perkebunan buah lemon milik swasta 

yang sudah menjadi start-up yaitu “buy fresh by farm”. 

Selebihnya lahan perkebunan yang terdapat di 

Kelurahan Bagak Sahwa ini adalah jagung, padi dan 

karet. Perkebunan lemon yang sudah ada di kelurahan 

Bagak Sahwa ini dikelola secara mandiri dan terintegrasi 

dengan fungsi wisata, karena pemilik juga 

mengembangkan lahannya untuk tempat wisata dengan 

mendirikan homestay dan rumah makan. 

2. Sedangkan untuk di Kecamatan Pangmilang terdapat 

potensi lahan perkebunan yang besar yaitu seluas 870,92 

Ha, berdasarkan hasil survey kelurahan ini didominasi oleh 

perkebunan alpokat dengan luas total lahannya adalah 

70 Ha yang terbagi sekitar belasan kebun alpokat 

dengan pemilik yang berbeda-beda. Kebun alpokat di 

Kelurahan Pangmilang dikelola mandiri oleh masyarakat 

pemilik kebun masing-masing, belum terintegrasi antara 

satu dengan yang lainnya. Budidaya alpokat yang telah 

dilakukan juga masih sangat sederhana dan 

pemasarannya hanya di Kota Singkawang. 
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3. Berdasarkan hasil kajian, agroindustri lemon dan alpokat 

dapat dikembangkan di kedua wilayah tersebut dengan 

dukungan lahan yang potensial dan cocok untuk 

tanaman lemon dan alpokat serta keseriusan Pemerintah 

Daerah dalam mendukung pengembangan kedua 

daerah ini menjadi tujuan investasi agroindustri di Kota 

Singkawang. Namun masih banyak yang perlu 

dikembangkan terutama pada budidaya tanaman 

lemon dan alpokat itu sendiri. 

4. Berdasarkan kondisi eksisting dan hasil kajian, maka 

pengembangan investasi jangka pendek (1-3 tahun) 

untuk agroindustri ini adalah pada pengembangan 

budidaya tanaman lemon di Kelurahan Bagak Sahwa 

dan pengembangan budidaya tanaman alpokat di 

Kelurahan Pangmilang. 

5. Untuk pengembangan produk olahan dari kedua produk 

agroindustri lemon dan alpokat ini akan dilakukan pada 

jangka menengah sampai dengan jangka panjang, 

dimana setelah budidaya tanaman dan sumberdaya 

produk maupun manusianya telah siap. 

6. Berdasarkan hasil kajian kelayakan finansial, 

pengembangan budidaya tanaman lemon dan alpokat 

dapat dikembangkan secara sederhana dengan modal 

yang relatif rendah, sehingga masyarakat lokal Kota 

Singkawang bisa berinvestasi langsung untuk 

mengembangkan perkebunan lemon dan alpokat. 

7. Sebagai upaya pengembangan lebih lanjut, diperlukan 

kajian yang terfokus pada masing-masing potensi 

agroindustri baik lemon maupun alpokat, sehingga 
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nantinya dapat menjadi dokumen acuan atau arahan 

yang lebih rinci dalam pengembangan investasi 

agroindustri lemon dan alpokat kedepannya. 

 

8.2. REKOMENDASI 

Dari keseluruhan kajian Sumberdaya Terkait Investasi pada 

Agroindustri Lemon dan Alpokat di Kota Singkawan ini, 

beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk 

pengembangan yang lebih baik kedepannya anatara lain: 

 Perlu orientasi baru dalam pengelolaan sistem agrobisnis 

yang selama ini hanya pada peningkatan produksi harus 

diubah pada peningkatan nilai tambah sesuai dengan 

permintaan pasar serta harus selalu mampu merespon 

perubahan selera konsumen secara efisien 

 menggerakkan Sistem agrobisnis perlu dukungan semua 

pihak yang berkaitan dengan agrobisnis/pelaku-pelaku 

agribisnis mulai dari Petani, Koperasi, BUMN dan swasta 

serta perlu seorang Dirigent yang mengkoordinasi 

keharmonisan Sistem Agrobisnis. 

 Perlu  pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sektor 

agrobisnis komoditas unggulan yang didasarkan pada 

peta perkembangan komoditas agrobisnis, potensi 

perkembangan dan kawasan kerjasama ekonomi. 

 Dalam pengembangan pusat pertumbuhan Agrobisnis, 

perlu dukungan pengembangan Infrastruktur seperti 

jaringan jalan dan transportasi (laut, darat, sungai dan 

udara), jaringan listrik, air, pelabuhan domestik dan 

pelabuhan ekspor dan lain-lain. 
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 Dalam era Agribisnis, aktor utama pembangunan 

agribisnis dan aktor pendukung pembangunan agribisnis 

perlu ada pembinaan kemampuan aspek bisnis, 

manajerial dan berorganisasi bisnis petani serta 

peningkatan wawasan agribisnis. Dalam hal ini perlu 

reorientasi peran penyuluhan pertanian yang merupakan 

lembaga pembinaan SDM petani. Oleh karena itu perlu 

peningkatan pendidikan penyuluh baik melalui 

pendidikan formal, kursus singkat, studi banding. Serta 

perlu perubahan fungsi BPP yang selama ini sebagai 

lembaga penyuluhan agro-teknis, menjadi KLINIK 

KONSULTASI AGRIBISNIS 

 

 

 

 


