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i

RINGKASAN

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, menyatakan bahwa daerah (Kab/Kota) harus
dapat meningkatkan kemandirian lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang
dimiliki secara efisien dan optimal dalam rangka membangun daya saing daerah. Salah satu
pendekatan yang dilakukan untuk membangun daya saing industri secara berkelanjutan
adalah melalui penetapan kompetensi inti daerah, yaitu kemampuan suatu daerah untuk menarik
investasi dari luar daerah itu, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri. Daerah yang
memiliki tingkat kompetensi yang tinggi (kompetitif) adalah yang sanggup menarik investasi tersebut
untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang menghasilkan nilai tambah. Sasaran pembangunan
industri daerah antara lain adalah meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan daerah,
memanfaatkan sumberdaya alam (SDA) secara optimal, dan melakukan kerjasama antar daerah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian pada tahun pertama menunjukkan bahwa
komoditi unggulan di Kabupaten Majalengka adalah jagung, sedangkan Kompetensi Inti
Industri Daerah Kabupaten Majalengka adalah kemampuan untuk menghasilkan produk
olahan jagung yang berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka
penelitian pada tahun kedua diarahkan untuk menyusun strategi pengembangan industri
daerah berupa Rencana Aksi dan Peta Panduan berdasarkan kompetensi inti industri daerah
yang telah ditetapkan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan produksi produk olahan jagung yang
berkualitas berada di Kuadran III. Artinya, kemampuan produksi produk olahan jagung yang
berkualitas masih lemah namun sangat berpeluang untuk dikembangkan. Karena itu yang
harus dilakukan adalah Merubah Strategi, artinya pihak dinas terkait perlu mengganti
strategi yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menangkap peluang yang lebih besar.
Ada empat hal terkait dengan strategi pengembangan ini yaitu sasaran pengembangan
jangka menengah (2014-2018) dan jangka panjang (2014-2025), strategi pengembangan,
kerangka pengembangan dan rencana aksi. Sasaran jangka menengah adalah terwujudnya
jejaring bahan baku jagung yang berkualitas dan munculnya variasi produk olahan jagung
yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Sasaran jangka panjang adalah terwujudnya jejaring
pemasaran produk olahan jagung di tingkat Asia, terwujudnya produk yang lebih spesifik
untuk pasar kelas atas, dan terkenalnya Kabupaten Majalengka sebagai pusat produk hasil
olahan jagung di Indonesia. Strategi pengembangan yang diusulkan adalah peningkatan
kemampuan SDM pelaku usaha; peningkatan dan stabilisasi kualitas produk; penguatan
jejaring bahan baku-pasar; peningkatan inovasi produk; dan penguatan kelembagaan. Hasil
penelitian juga memaparkan kerangka pengembangan untuk masing-masing strategi dan
rencana aksi lengkap dengan indikator keberhasilannya seperti disajikan pada Bab 5.

ii

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas karunia-Nya yang telah
memberikan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian hingga terselesaikannya
laporan akhir dari penelitian tentang KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA. Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi
dari serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang
akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing dalam suatu bisnis. Sementara sasaran
pembangunan industri daerah antara lain adalah meningkatkan nilai tambah komoditas
unggul daerah, memanfaatkan sumberdaya alam (SDA) secara optimal, dan melakukan
kerjasama antar daerah.
Salah satu alasan dipilihnya Kabupaten Majalengka sebagai daerah yang menjadi kajian
penelitian adalah karena di Majalengka direncanakan akan dibangun Bandara Internasional.
Dampak dari pembangunan bandara tersebut adalah akan meningkatnya akesibilitas
Kabupaten Majalengka, sehingga akan berimplikasi pada peningkatan transaksi barang/jasa
dan menggerakan perekonomian di Kabupaten Majalengka.
Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah menjadi jalan
terlaksananya penelitian ini, yaitu Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kepala Bagian Perindustrian Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Majalengka; Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka dan Jajarannya; seluruh pelaku IKM yang tersebar di 26 kecamatan di
Kabupaten Majalengka, dan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.
Semoga hasil penenlitian ini bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Majalengka dalam
upaya mengembangkan industri yang ada dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Bandung, Oktober 2016
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh sebab itu
pembangunan industri harus diarahkan untuk menjadikan industri mampu memberikan
sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan
sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor
industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia
saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta
meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa depan.
Pengembangan IKM oleh Kementerian Perindustrian sebagai Pembina sektor industri
di Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan.
Seluruh kegiatan itu dimaksudkan untuk mencapai Visi Pembangunan Industri Nasional
Jangka Panjang (2025) yaitu Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi
Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan :
1. Industri kelas dunia;
2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa;
3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.
Dalam mewujudkan visi tersebut, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional. Dalam peraturan ini ditetapkan Bangun Industri Nasional tahun 2025 seperti
terlihat pada Gambar 1.

Sumber : Renstra Kementerian Perindustrian, 2009-2014

Gambar 1. Bangun Industri Nasional Tahun 2025
1

Pada Gambar 1 terlihat bahwa pembagian industri terbagi dalam klaster industri
prioritas yang terdiri atas sekelompok industri. Kelompok-kelompok tersebut terdiri atas 6
(enam) basis dengan total 35 klaster industri. Di tahun 2009, pemerintah melalui
Kementerian Perindustrian telah menyelesaikan 35 kebijakan berbentuk Peraturan Menteri
yang membahas 35 klaster industri tersebut. Selain pendekatan secara top down, pendekatan
yang dapat dilakukan adalah secara bottom up yaitu melalui penetapan kompetensi inti yang
berlandaskan potensi yang dimiliki daerah dan merupakan keunggulan daerah sehingga
daerah memiliki daya saing.
Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian dan
teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi
keberhasilan bersaing dalam suatu bisnis. Sasaran pembangunan industri daerah antara lain
adalah meningkatkan nilai tambah komoditas unggul daerah, memanfaatkan sumberdaya
alam (SDA) secara optimal, dan melakukan kerjasama antar daerah.

1.2 Tujuan Khusus
Kabupaten Majalengka dipilih sebagai daerah kajian karena di Majalengka sedang

dibangun Bandara Internasional, yang akan menyebabkan meningkatnya aksesibilitas dari
dan ke Kabupaten Majalengka. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan transaksi
barang/jasa di Kabupaten Majalengka, termasuk transaksi dari barang-barang yang dihasilkan
oleh sektor industri. Sejumlah IKMyang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka
inilah yang telah dan akan menjadi fokus penelitian dalam jangka waktu dua tahun penelitian
ini
Sebagaimana disampaikan pada laporan hasil penelitian tahun pertama, capaian
penelitian tahun pertama adalah teridentifikasinya komoditas unggulan di Kabupaten
Majalengka yaitu jagung, sedangkan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kabupaten
Majalengka adalah kemampuan untuk menghasilkan produk-produk olahan jagung
berkualitas dan berdaya saing. Karena itu pada penelitian tahun kedua ini, analisis dan
pembahasan difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi dan Peta Panduan Pengembangan
Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Majalengka.

1.3 Urgensi Penelitian
Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik
internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut
belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri.
2

Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan
kawasan dan produk andalannya.
Terkait dengan pemilihan produk-produk unggulan dari provinsi dan kabupaten/kota,
diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
memilih produk-produk unggulan dan membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan
keunggulan yang dimiliki. Dalam hal ini, diperlukan sinkronisasi arah pembangunan industri
antara pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Setiap
daerah memiliki keunikannya masing-masing, baik potensi ekonominya, ketersediaan SDM,
infrastruktur, budaya, maupun sosial masyarakatnya yang perlu dipelajari mendalam untuk
menghasilkan kekuatan yang mampu memajukan daerahnya. Dengan demikian kemajuan
daerah berdasarkan potensi dan unggulan dimaksudkan untuk kemajuan daerah dan
kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk pada menyusun Rencana Aksi dan Peta Panduan

Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Majalengka sebagai dasar
penyusunan pedoman pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.

1.5. Manfaat Penelitian
Industrialisasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memanfaatkan
potensi sumber daya di setiap daerah. Melalui industrialisasi diharapkan dapat meningkatkan
nilai tambah sumber daya alam suatu daerah dibandingkan apabila dijual secara langsung
sebagai bahan baku, bukan sebagai hasil industri. Selain itu industrialisasi diharapkan akan
menghidupkan sektor-sektor usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pada akhirnya,
industrialisasi diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran
masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Meskipun hal itu tampaknya sederhana,
industrialisasi di suatu daerah bukanlah pekerjaan mudah. Industrialisasi membutuhkan
banyak dukungan, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, kelengkapan
lembaga maupun peraturan perundang-undangan yang mendukung.

3

Melalui penelitian ini, maka pemerintah daerah akan terbantu dalam meningkatkan
perekonomian daerah melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dan
berdaya saing tinggi.

4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan suatu daerah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan daerah tersebut.
Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan untuk melakukan pengembangan. Hal ini
dapat dilihat baik dari faktor sumber daya manusia, faktor bahan baku, faktor pemerintah
daerah, maupun faktor infrastruktur masing-masing daerah. Karena itu maka pengembangan
daerah harus dilakukan melalui pengembangan sektor industri yang menjadi unggulan daerah
tersebut, yang merupakan unsur penting untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan
daerah.

2.1

Membangun Daya Saing Daerah Berbasis Kompetensi Inti
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

penetapan kompetensi inti daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dilakukan
secara bottom up. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian lokal melalui
pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara efisien dan optimal dalam rangka
membangun daya saing daerah. Membangun kompetensi inti daerah berarti melakukan
pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh suatu daerah
untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah yang lebih fokus, efisien, dan efektif
sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kompetensi Inti Industri Daerah memiliki sejumlah
kriteria, antara lain:
1. Terdapatnya akses potensial untuk masuk ke beragam pasar atau disebut juga
backward linkage. Orientasinya adalah melihat industri pendukung untuk menjadi
penilaian dari daya saing industri tersebut.
2. Pengolahan mampu menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) yang dapat
mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya.
3. Unik sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Pengetahuan tradisional yang memiliki nilai
komersial dilakukan pematenan hak karena memiliki spesifikasi atau keunikan. Hak
inilah yang disebut sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI.
Penentuan kompetensi inti industri daerah bermuara dari produk unggulan prioritas
dengan mempelajari data komoditas/produk unggulan kabupaten/kota, keterlibatan pendapat
beberapa orang yang berpengalaman (expert), Peta Industri Unggulan Provinsi dan Peta
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Industri Nasional. Dua atau tiga produk / komoditas unggul ini kemudian dibahas dengan
melihat pada faktor kontribusi ekonomi, ketersediaan bahan baku, daya saing, aspek
pemasaran, dukungan kebijakan daerah dan SDM, penerimaan aparat – masyarakat – pelaku
usaha, dampak terhadap lingkungan sehingga kemudian terdapat satu komoditas unggul
terpilih. Dalam hal ini menjadi penting para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk
memikirkan dengan jernih dan tajam komoditas unggul apa yang mampu dijadikan produk
bernilai tambah dan dari rangkaian proses untuk mengubah komoditas menjadi produk
dimaksud yang mampu bersaing di pasar, proses mana yang akan dipilih dan menjadi
kompetensi inti industri daerah.

2.2

Konsep Daya Saing
Daya saing adalah kemampuan meningkatkan posisi tawar dalam memaksimalkan

tujuan. Menurut Bank Dunia sebagaimana dinyatakan oleh Daryanto dan Hafizrianda (2010),
daya saing mengacu pada besaran serta laju perubahan nilai tambah per uni input yang
dicapai oleh perusahaan; sehingga daya saing tidak hanya sebatas tingkat efisiensi suatu
perusahaan (mikro) tetapi mencakup aspek di luar perusahaan seperti iklim berusaha yang
sesungguhnya faktor di luar kendali perusahaan.
Menurut Hitt dkk (2001), keunggulan persaingan bertahan muncul ketika sebuah
perusahaan mampu menerapkan strategi penciptaan nilai yang tidak dapat ditiru manfaatnya
oeh perusahaan lain atau terlalu tinggi biaya untuk menirunya. Hakikat fundamental
persaingan di kebanyakan dunia Industri sedang berubah. Daya saing sebuah perusahaan
dicapai melalui akumulasi daya saing individual perusahaan dalam ekonomi global.
Menurut OECD, daya saing adalah tingkat kemampuan suatu negara menghasilkan
barang dan jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar internasional, dan bersamaan dengan itu
berkemampuan untuk menciptakan suatu kesejahteraan yang berkelanjutan bagi warganya.
Daya saing menurut definisi Kementerian Perdagangan adalah kemampuan suatu daerah
dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja tinggi dengan tetap terbuka terhadap
persaingan domestik dan internasional.

2.2.1 Konsep Keunggulan Bersaing Negara/Daerah Menurut Porter
Menurut model “diamond” dari Porter (1990), suatu kawasan secara alamiah akan
mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan kemampuan inovasi dari perusahanperusahan yang ada di dalamnya dan vitalitas ekonomi suatu wilayah merupakan hasil
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langsung dari persaingan industri yang ada di kawasan tersebut. Berbagai faktor yang
memicu inovasi dan pertumbuhan kawasan diantaranya adalah:
a. Faktor kondisi, meliputi kuantitas

tenaga kerja terampil yang dibutuhkan,

ketersediaan, kualitas, aksesibilitas sumberdaya alam suatu negara, ketersediaan
sumberdaya pengetahuan (knowledge resource),

jumlah dan biaya dari sumber

kapital atau modal dalam struktur industri keuangan suatu negara, serta ketersediaan
dan kualitas infrastruktur fisik suatu negara.
b. Faktor permintaan, meliputi komposisi dari permintaan dalam suatu pasar, serta
ukuran dan pertumbuhan pasar.
c. Faktor dukungan industri terkait, meliputi keberadaan dan kualitas industri
penunjang, serta hubungan antarindustri lokal dalam koordinasi dan pembagian
aktivitas dalam rantai nilai (value chain).
d. Faktor strategi, struktur, dan persaingan, meliputi metode bagaimana suatu
perusahaan dikelola, tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, jumlah
perusahaan pesaing dalam suatu industri lokal, dan peta persaingan lokal.

Disamping keempat faktor tersebut, terdapat dua faktor eksternal yang secara tidak
langsung ikut pula memberikan kontribusi dalam penciptaan kemampuan bersaing suatu
Negara, yaitu:
a. Peluang (chance), yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (i) penemuan
baru, (ii) peluang yang disebabkan oleh keputusan politik negara lain, (iii) perang,
dan (iv) perubahan yang signifikan dalam industri keuangan dan nilai tukar.
b. Faktor Pemerintah dalam penciptaan situasi ‘competitiveness’ dalam suatu
negara, misalnya dengan: (i) pemberian subsidi, (ii) intervensi melalui pasar uang
(capital market), (ii) pemberlakuan standarisasi produk dan regulasi industri, (iv)
instrumen peraturan pajak, dan (v) peraturan anti monopoli.

2.2.2 Konsep Rantai Nilai
Rantai nilai menggambarkan rentang menyeluruh dari aktivitas yang diperlukan untuk
menghasilkan produk atau jasa dari konsepsi, melalui fase yang berbeda dari produksi
(melibatkan kombinasi transformasi fisik dan input dari berbagai pelayanan produsen),
mengirimkan ke pengguna akhir dan pembuangan setelah penggunaannya.Rantai nilai (value
chain) merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Porter (1985). Analisis rantai nilai
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menggambarkan aktivitas yang organisasi lakukan dan menghubungkannya pada posisi daya
saing organisasi.
Analisis rantai nilai menggambarkan aktivitas dalam dan sekitar organisasi, serta
menghubungkannya pada sebuah analisis kekuatan daya saing organisasi. Oleh karena itu,
analisis rantai nilai mengevaluasi nilai mana yang masing-masing aktivitas tambahkan, pada
produk atau jasa organisasi. Ide ini dikembangkan berdasarkan pandangan bahwa sebuah
organisasi lebih dari sekedar kompilasi acak dari mesin, peralatan, orang dan uang. Hanya
jika elemen-elemen ini disusun dalam sebuah sistem dan aktivitas secara sistematis, maka
akan memungkinkan untuk menghasilkan sesuatu yang membuat konsumen bersedia untuk
membayar. Porter berpendapat bahwa kemampuan untuk melakukan aktivitas tertentu dan
mengelola hubungan antar masing-masing aktivitas ini merupakan sumber keunggulan
kompetitif.
Porter membedakan aktivitas menjadi dua yakni aktivitas utama (primary activities)
dan aktivitas pendukung (support activities). Aktivitas Utama adalah aktivitas dalam suatu
perusahaan atau entitas yang terlibat dalam penciptaan fisik produk, pemasaran dan transfer
ke pembeli serta layanan purna jual. Terdapat beberapa sub aktivitas yang ditelaah yakni:
a. Logistik Masuk (Inbound Logistics) adalah aktivitas yang menyediakan input (baik
berupa barang dan/atau jasa) bagi perusahaan.
b. Operasi (Operations) adalah pengolahan input menjadi barang jadi atau jasa.
c. Logistik Keluar (Outbound Logistics) adalah aktivitas menyampaikan produk
kepada pelanggan.
d. Pemasaran dan Penjualan (Marketing and Sales) adalah aktivitas yang melakukan
pemasaran dan penjualan kepada pelanggan.
e. Pelayanan (Service) adalah aktivitas yang memberikan pelayanan terhadap
pelanggan.
Aktivitas Pendukung adalah aktivitas dalam suatu perusahaan yang membantu
perusahaan tersebut secara keseluruhan dengan cara menyediakan infrastruktur atau input
yang memungkinkan aktivitas–aktivitas primer dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas
tersebut meliputi:
a. Pengadaan (Procurement): aktivitas ini berkaitan dengan dukungan terhadap
penyediaan (barang dan jasa) yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas utama.
b. Pengembangan Teknologi (Technology Development): aktivitas ini merupakan
dukungan teknologi untuk menjalankan aktivitas (termasuk di dalamnya juga
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teknologi untuk menghasilkan produk, aktivitas pemasaran, proses produksi yang
fleksibel, pengelolaan pelanggan dan berbagai upaya pengembangan teknologi
lainnya).
c. Pengelolaan SDM (Human Resource Management): berkaitan dengan aktivitas
rekrutmen, pengangkatan, pelatihan dan pengembangan SDM yang menjalankan
aktivitas utama.
d. Infrastruktur (Infrastructure): berkaitan dengan aktivitas penyediaan infrastruktur
yang diperlukan oleh seluruh bagian di dalam perusahaan, seperti sistem pengelolaan
informasi, manajemen keuangan, dan berbagai mekanisme perencanaan dan
pengendalian.

2.3

Kedudukan Jagung dalam Ekonomi Indonesia
Jagung merupakan salah satu tanaman serealia yang tumbuh hampir di seluruh dunia

dan tergolong spesies dengan variabilitas genetik yang besar. Banyak daerah di Indonesia
yang berbudaya mengonsumsi jagung, seperti Madura, Yogyakarta, Kendari, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, Bolaang Mongondow, Maluku Utara, NTT dan sebagian NTB. Jagung
cukup memadai untuk dijadikan pangan pengganti beras atau dicampur dengan beras
(Suprapto dan Marjuki, 2005). Menurut Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
(2005), pentingnya jagung terhadap perekonomian nasional telah menempatkan jagung
sebagai kontributor terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setelah padi
dalam subsektor tanaman pangan.
Jagung adalah komoditi strategis bagi Indonesia karena mempunyai dimensi
penggunaan yang luas seperti pakan ternak (langsung atau olahan), pangan pokok bagi
sebagian penduduk (berpotensi untuk masyarakat yang lebih luas) dan jajanan, bahan baku
industri (pati, gula, pangan olahan), dan energi (bioetanol). Separuh dari penggunaan saat ini
adalah sebagai bahan baku utama industri pakan ternak. Penggunaan lain meliputi bahan
pangan langsung, bahan baku minyak nabati non kolesterol, tepung jagung dan makanan
kecil. Pengembangan jagung harus melihat potensi dan struktur kebutuhan tersebut secara
komprehensif (Ditjentan, 2010).
Indonesia memiliki iklim tropis dan tanah yang subur. Sebagai negara agraris,
Indonesia mempunyai keragaman hayati yang tinggi. Kesesuaian iklim dan perkembangan
sejarah menjelaskan bahwa salah satu komoditi yang seharusnya dapat menjadi andalan
dalam bidang pangan, industri dan energi adalah jagung. Sebagai pangan, jagung telah
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dikonsumsi menjadi bahan pangan pokok oleh penduduk di berbagai daerah seperti Jawa,
Madura, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Sebagai bahan baku industri, jagung dapat diolah
menghasilkan pakan ternak, minyak, tepung jagung, gula dan turunannya. Perkembangan
yang sangat pesat adalah jagung digunakan sebagai bahan baku produksi etanol untuk bahan
bakar (biofuel). Semua potensi penggunaan ini meningkat dengan tajam sehingga
menggandakan permintaan terhadap jagung saat ini dan masa mendatang. Oleh karena itu,
tidak ada pilihan bagi negeri ini, selain meningkatkan produksi nasional untuk memenuhi
kebutuhan dan mengembangkan pengolahan menuju kemandirian pangan, pakan, energi dan
produk industri lainnya.
Permintaan jagung akan terus bertambah meskipun pada tingkat penggunaan yang
belum berkembang seperti saat ini, apalagi dengan bertambahnya produksi bioetanol sebagai
bahan bakar. Hal ini karena jagung merupakan sumber karbohidrat, protein, serat, dan lemak.
Komposisi inilah yang menjadikan jagung sebagai bahan pangan pokok yang prospektif
karena kandungan karbohidratnya mendekati beras (78,9 persen) (Bantacut, 2010).
Kandungan karbohidrat yang tinggi juga menjadikannya bahan baku yang baik untuk
produksi bioetanol. Oleh karena itu, jagung adalah komoditi yang mempunyai kegunaan
yang luas baik pangan, pakan dan energi.
Prospek pasar jagung baik di pasar domestik maupun pasar dunia sangat cerah. Pasar
jagung domestik masih terbuka lebar, mengingat sampai saat ini produksi jagung Indonesia
belum mampu secara baik memenuhi kebutuhannya, yaitu baru sekitar 90%. Meningkatnya
permintaan jagung dunia terutama dari negara-negara Asia akibat berkembang pesatnya
industri peternakan di negara tersebut dan relatif tipisnya pasar jagung dunia (13% dari total
produksi jagung dunia) menunjukkan bahwa pasar jagung dunia sangat terbuka lebar bagi
para eksportir baru (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005).

2.4

Jagung Sebagai Bahan Baku Industri
Pengolahan bertujuan untuk meningkatkan dayaguna, daya simpan, dan nilai bahan/

komoditi. Variasi pengolahan sangat banyak mulai dari pembersihan dan pemilahan di kebun
sampai dengan pengolahan fisik/kimiawi di pabrik. Dari perspektif ekonomi, pada setiap
tingkatan pengolahan akan terbentuk nilai tambah sebagai kompensasi terhadap biaya yang
dikeluarkan. Nilai tambah (added value) dari (hasil) pertanian secara sederhana dapat
diartikan sebagai nilai yang diperoleh dari proses manufaktur komoditi primer pertanian atau
peningkatan nilai ekonomi komoditi melalui proses tertentu. Konsep ini telah digunakan
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untuk menjelaskan nilai kebun (farm value) dari konsumen yang semakin menurun.
Pemikiran yang responsif kemudian memaknai bahwa petani harus dikembangkan untuk
menangkap pangsa dollar dari pengeluaran konsumen tersebut. Dari perspektif ekonomi,
nilai tambah adalah jumlah nilai ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan yang
diselenggarakan di dalam masing-masing satuan produksi dalam perekonomian. Lebih
jelasnya, nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditi karena mengalami proses
pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu sistem produksi.
Nilai tambah dapat diperkirakan pada tingkat kebun atau rata-rata antar perusahaan
yang disebut dengan nilai tambah industri. Gabungan dari semuanya dapat menghasilkan
nilai tambah ekonomi atau produk domestik bruto. Pembentukan nilai tambah pada sektor
pertanian masih sangat terbatas. Keadaan pertanian saat ini masih terpusat pada kegiatan hulu
dengan dayasaing komoditi relatif rendah. Keterbatasan skala teknis menghambat penerapan
teknologi (khususnya cost reducing technology) menyebabkan biaya produksi menjadi lebih
mahal (Coltrain and Barton, 2000; Sevcikova, 2003).
Dalam proses pengolahan, nilai tambah merupakan selisih antara nilai produk dengan
nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Nilai ini dibedakan
dari marjin yaitu selisih antara nilai produk dengan harga bahan bakunya saja. Dalam marjin
ini tercakup komponen faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya dan
balas jasa pengusaha pengolahan. Dalam bidang pertanian, nilai tambah dapat
disederhanakan sebagai nilai yang tercipta dari kegiatan mengubah input pertanian menjadi
produk pertanian atau nilai yang tercipta dari kegiatan mengolah hasil pertanian menjadi
produk akhir.
Dengan demikian, nilai tambah dapat diartikan dari berbagai perspektif. Dari perspektif
komoditi atau produk adalah nilai yang diberikan kepada produk sebagai hasil dari proses
tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk
tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke
hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.

2.5

Industri Rumah Tangga Berbahan Baku Jagung
UU RI No 5 tahun 1984 menyebutkan bahwa industri adalah suatu kegiatan ekonomi

yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi
barang dengan nilai lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri. Hunger dan Wheelen, ( 2003) mengemukakan Industri adalah
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kelompok perusahaan yang memproduksi produk barang atau jasa yang serupa, seperti jasa
keuangan atau minuman ringan. Setiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda,
tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Adapun klasifikasi
industri bahan baku menurut Tarigan (2010), berdasarkan bahan baku yang digunakan,
industri dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:
1. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam.
2. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri
lain.
3. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tersier.
Untuk pengertian industri rumah tangga atau home industri menurut Muliawan (2008)
untuk menunjukkan skala besar kecilnya usaha yang dikelola. Home industri atau yang
dikenal dengan sebutan industri rumahan adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam
skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya perusahaan ini hanya
menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran
secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap tentu
lebih sedikit daripada perusahaan besar pada umumnya. Home industri secara langsung dapat
mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat siklus finansial dalam suatu komunitas
masyarakat yang berarti memacu laju pertumbuhan pendapatan Negara, memperpendek
kesenjangan sosial yang tercipta, sekaligus mengurangi dampak kriminalitas yang mungkin
ditimbulkannya.
Pada umumnya Industri rumah tangga merupakan industri yang bergerak dengan
jumlah pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Industri rumah tangga tidak hanya
memproduksi produk pangan saja. Tetapi ada juga industri rumah tangga yang bergerak
dalam industri kerajinan, industri alat-alat rumah tangga, dan perabotan dari tanah (gerabah).
Kegiatan industri ruamah tangga dapat dilakukan sesuai dengan sumber daya alam lokal
seperti industri rumah tangga berbahan baku jagung. Industri rumah tangga berbahan baku
jagung adalah industri yang menggunakan jagung untuk memproduksi jenis-jenis produk
seperti emping jagung, stik jagung dan masih banyak lagi. Peluang pengembangan industri
kecil dan rumah tangga di bidang pangan di Indonesia terbuka sangat luas, hal ini
dimungkinkan karena adanya dukungan faktor internal yang kuat. Faktor internal yang
memperkuat pengembangan industri pangan menurut Masyhuri, (2000) dalam Asri, (2010)
adalah:
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a) Besarnya jumlah penduduk yang menjadi pasar produk industri pangan.
b) Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat yang mendorong
permintaan akan produk pangan olahan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa
pengeluaran rata-rata perkapita sebulan akan produk pangan dan minuman olahan
meningkat dari Rp 4.770 (6,19% dari total pengeluaran untuk makanan) pada tahun
1998 menjadi Rp 9.089 (7,06% dari total pengeluaran untuk pangan) pada tahun
2000.
c) Cukup tersedianya sebagian besar bahan baku produksi di dalam negeri.
d) Cukup tersedianya tenaga kerja dengan upah yang relatif rendah.
e) Kapasitas produksi beberapa usaha industri pangan yang masih dapat ditingkatkan.
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BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1. Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian
Untuk menyelesaikan penelitian ini, dibuatlah diagram alir yang akan menjadi acuan
pelaksanaan pekerjaan bagi tim pelaksana. Diagram alir yang disajikan meliputi penelitian
selama 2 (dua) tahun, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:
PENELITIAN TAHUN 1

PENELITIAN TAHUN 2

Mulai

Mulai

Mobilisasi Tim

Laporan Kemajuan

Mobilisasi Tim

Survei data statistik
Kab. Majalengka
Berdasarkan sektor usaha

Analisis Data dan
Evaluasi Hasil Survei

Penyusunan kriteria produk
olahan unggulan dan
perencanaan FGD II

Penyusunan kriteria pemilihan
Komoditas unggulan dan
Perencanaan FGD I

Penyusunan Kuesioner

Longlist
Komoditas
unggul
Penyusunan Kuesioner
Satu
Komoditas Unggul

Perencanaan Kegiatan
Survei

Perencanaan Kegiatan
Survei

Koordinasi dengan
Pemerintah Daerah/Dinas
setempat

Analisis Pohon
Industri
Koordinasi dengan
Pemerintah Daerah/Dinas
setempat
Perencanaan Desain
Database IKM Kab.
Majalengka
Survei dan verifikasi data
tiap Kecamatan di Kab.
Majalengka

Analisis Rantai
Proses

Survei ke IKM

Diskusi dengan Pemerintah
Daerah/Dinas setempat

Analisis Rantai
Pasok

Pemetaan Produk Olahan
Ungulan

FGD I
Untuk menentukan
Kompetensi Inti Industri
Daerah

Laporan Kemajuan

Survei ke IKM dan
penyebaran kuesioner

Finalisasi Desain Database
IKM

KELUARAN
TAHAP
TAHUN
II

SURVEY
RENCANA AKSI

PENGOLAHAN,
ANALISIS DAN
LAPORAN AKHIR

PUBLIKASI ILMIAH

Analisis Rantai
Nilai

Kompetensi Inti
Industri Daerah

Pemetaan Potensi
Kabupaten Majalengka

FGD II
Untuk validasi Rencana
Aksi dan Peta Panduan
Kompetensi Inti Industri
Daerah

PETA PANDUAN KIID
Perencanaan Desain Strategi
Pengembangan Industri

Diskusi dengan Pemerintah
Daerah/Dinas setempat

Penentuan sampel IKM

PERSIAPAN
Penyusunan
Rencana
Aksi dan Peta Panduan
Kompetensi Inti Industri
Daerah

Analisis Produk Olahan
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SELESAI

Gambar 2. Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian
14

SELESAI

Tahapan penelitian pada tahun kedua terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan
survei, tahap pengolahan data, analisis dan evaluasi, dan tahap finalisasi. Kegiatan pada
setiap tahap adalah sebagai berikut.
a.

Tahap Persiapan
Tahap ini diawali persiapan tim peneliti untuk koordinasi pelaksanaan penelitian. Salah

satunya adalah penyusunan kriteria pemilihan produk olahan jagung dan persiapan untuk
pelaksanaan FGD II. Persiapan selanjutnya adalah penyusunan kuesioner dan materi
wawancara mendalam (in depth interview) yang akan digunakan pada saat pelaksanaan survei
terhadap IKM di Kabupaten Majalengka.
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan survei ini maka perlu dilakukan koordinasi
dengan pemerintah daerah setempat serta dinas-dinas yang terkait.
b.

Tahap Pelaksanaan Survei
Pelaksanaan survei dilakukan dengan cara melakukan kuesioner dan wawancara

terhadap IKM penghasil produk olahan jagung. Tahap pelaksanaan survei dilaksanakan pada
bulan Mei 2016 berupa penyebaran kuesioner dan dilakukan oleh tiga kelompok tim survei
yang disebar di sembilan kecamatan penghasil jagung yaitu Banjaran, Cikijing, Majalengka,
Maja, Talaga, Argapura, Bantarujeg, Malausma, dan Lemahsugih. Disamping itu dilakukan
wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pelaku IKM di sembilan kecamatan
tersebut. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang akan digunakan dalam
menentukan produk olahan jagung yang menjadi unggulan berdasarkan potensi SDA, SDM,
serta potensi masyarakat dan industri.
c.

Tahap Pengolahan Data, Analisis dan Evaluasi
Berdasarkan hasil survei akan dilakukan pemetaan produk olahan jagung. Pada tahap

ini akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang akan melibatkan tiga kelompok
pakar yang terdiri dari akademisi, birokrasi, dan pelaku usaha. Termasuk ke dalam kelompok
akademisi adalah para pakar dari universitas setempat. Adapun yang termasuk dalam
birokrasi atau para pemangku kepentingan daerah adalah bupati/walikota, kadisperindagkop,
dan wakil dari SKPD terkait. FGD pada tahun kedua dimaksudkan untuk memvalidasi
strategi pengembangan industri berdasarkan kompetensi inti industri daerah (KIID).
Pada tahap ini ada dua hal yang diharapkan dapat diperoleh, yaitu hasil pemetaan
terhadap produk olahan jagung yang menjadi produk unggulan dan hasil penyusunan rencana
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aksi dan peta jalan pengembangan KIID. Seperti terlihat pada Gambar 3, penentuan produk
olahan unggulan akan ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa faktor, seperti
teknologi pengolahan, mesin dan peralatan yang tersedia, kemampuan SDM, daya serap
pasar, dan faktor-faktor lain yang terkait. Adapun penyusunan rencana aksi dan peta jalan
pengembangan KIID akan didasarkan pada sejumlah hasil analisis, yang terdiri dari analisis
pohon industri, rantai proses, rantai nilai, rantai pasok, analisis pasar, teknologi dan sumber
daya manusia.

Pemetaan Potensi
Daerah

Penentuan Komoditas
Unggulan

SDA
SDM

Sektor
Unggulan

Pasar

Pemetaan Produk Olahan
Unggulan

LQ Output
LQ Tenaga Kerja

Serapan
Tenaga Kerja

Teknologi

Rantai Nilai
FGD
Pembuatan
Aplikasi Data
Base RIKM

SDM
Pasar

Teknologi

Pohon Industri
Rantai Proses
Rantai Pasok

Jumlah dan
kegiatan IKM

SDA

Pohon Industri
Rantai Nilai
SDM
Rantai Proses
Teknologi
Rantai Pasok
FGD

Rencana Aksi dan
Peta Jalan
Pengembangan
KIID

Penyusunan Rencana
Aksi dan Peta Jalan
Pengembangan KIID

Penetapan KIID

2015

2016

Gambar 3. Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian Tahun ke-1 dan ke-2
d.

Tahap Finalisasi
Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang

dilakukan dalam penelitian ini.
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BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

Setelah dilakukan survey ke lokasi dan dilengkapi dengan hasil diskusi dengan pihak
terkait serta FGD yang melibatkan tiga kelompok pakar yaitu akademisi, birokrasi, dan
pelaku usaha, maka diperoleh data dan informasi seperti disajikan pada bab ini. Penyajian
data dibagi kedalam dua kelompok yaitu data umum yang terkait dengan kondisi Kabupaten
Majalengka dan data khusus yang terkait dengan industri olahan berbahan baku jagung.

4.1 Data Umum Kabupaten Majalengka
4.1.1 Kondisi Geografis
Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat

dengan luas

120.424 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan 323 desa. Secara geografis
Kabupaten Majalengka terletak pada koordinat sebelah Barat antara 1080 03’ - 1080 19’
Bujur Timur, sebelah Timur 1080 12’ - 1080 25’ Bujur Timur, sebelah Utara 60 36’ - 60 58’
Lintang Selatan, dan sebelah Selatan 60 43’ - 70 03’ Lintang Selatan, dengan batasan
wilayah sebagai berikut:
-

Utara

: Kabupaten Indramayu

-

Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya

-

Barat

: Kabupaten Sumedang

-

Timur

: Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon

Luas Wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 Km2, sekitar 2,71 % dari luas Wilayah
Provinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih 44.357,00 Km2) dengan ketinggian tempat antara 19
- 857 m diatas permukaan laut. Dilihat dari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi
dalam tiga zona/daerah, yaitu:
1. Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m diatas permukaan laut dengan luas
482,02 Km2 atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
2. Daerah Bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut
dengan luas 376,53 Km2 atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten
Majalengka.
3. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan luas
345,69 Km2 atau 28,71 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
Di bawah ini diperlihatkan peta batas administrasi Kabupaten Majalengka.
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Gambar 4. Peta Batas Administrasi di Kabupaten Majalengka
Kemiringan lahan di Kabupaten Majalengka diklasifikasikan kedalam 3 kelas yaitu 0 –
15 %, 15 – 40 % dan >40 %. Berdasarkan klasifikasi kelas kemiringan lahan, 13.21 % dari
luas wilayah Kabupaten Majalengka mernpunyai kemiringan lahan di atas 40%, sedangkan
mayoritas kemiringan tanah yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kelas
kemiringan lahan 0 – 15%, yaitu 82.207 Ha atau 68.26% dari luas wilayah Kabupaten
Majalengka yang merupakan daerah yang relatif datar.
Ketinggian

yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka berkisar dari 2000 mdpl

(Meter diatas permukaan laut), terletak di kawasan Gunung Ciremai, sedangkan yang
mempunyai ketinggian berkisar 25 – 100 mdpl mendominasi pada bagian utara wilayah
Kabupaten Majalengka yang dimanfaatkan untuk pertanian lahan basah. Adapun distribusi
ketiga bagian topografi yang ada di Kabupaten Majalengka sebagaimana disebutkan di atas,
adalah sebagai berikut:

18

1. Dataran rendah, mempuryai kemiringan tanah antara 0 – 15%, meliputi semua
kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kecamatan yang mempunyai
kemiringan 0-15% seluruh wilayahnya terdiri dari kecamatan Cigasong, Jatitujuh,
Jatiwangi, Kadipaten, Kertajati, Ligung dan Palasah.
2. Berbukit gelombang, kemiringan tanahnya berkisar antara 15% - 40%, metiputi
Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg dan Malausma, Cikijing, Cingambul,
Dawuan

dan

Kasokandel.

Lemahsugih,

Maja,

Majalengka,

Rajagaluh,

Sindangwangi, Sukahaji dan Sindang, Talaga.
3. Perbukitan terjal, kemiringan tanahnya berkisar antara >40%, meliputi daerah sekitar
Gunung Ciremai, Kecamatan Agapura, Banjaran, Bantarujeg dan Malausma,
Cikijing,

Cingambul,

Lemahsugih,

Leuwimunding,

Maja,

Majalengka,

Panyingkiran, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji dan Sindang, Sumberjaya dan
Talaga.

4.1.2 Jumlah dan Laju Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 berdasarkan hasil Estimasi
Penduduk 2011 adalah 1.171.478 jiwa terdiri atas 585.393 jiwa laki-laki dan 586.085 jiwa
perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan hampir sama
dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan sex ratio 100. Rata-rata kepadatan penduduk
Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 adalah 973 Jiwa/Km2, kepadatan penduduk tertinggi
berada di Kecamatan Jatiwangi dengan kepadatan 2.071 Jiwa/Km2 dan kepadatan terendah
berada di Kecamatan Kertajati dengan kepadatan 305 Jiwa/Km2.Berdasarkan hasil sementara
pencacahan Sensus Penduduk 2010, penduduk Kabupaten Majalengka berjumlah 1.166.473
jiwa yang terdiri atas 582.892 laki-laki dan 583.581 perempuan. Sex ratio masih
menunjukkan proporsi laki-laki yang hampir seimbang dengan penduduk perempuan yaitu
sebesar 99,88 persen.
Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka mencapai 969
jiwa/km2, dengan persebaran di setiap kecamatan yang tidak merata. Kecamatan yang paling
padat penduduknya adalah Kecamatan Jatiwangi yaitu 2.062 jiwa/km2, sedangkan kecamatan
yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kertajati yaitu 306 jiwa/km2. Untuk
lebih jelasnya perkembangan penduduk dapat dilihat pada Tabel 1.berikut.
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Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2006-2010
Penduduk
Jumlah (Jiwa)
Laki-laki (Jiwa)
Perempuan (Jiwa)
Laju Pertumbuhan Penduduk
(persen)
Kepadatan per km2

2006
2007
2008
2009
2010*)
1.179.136 1.188.189 1.196.811 1.206.702 1.166.473
582.474
588.321
594.981
600.396
582.892
596.662
599.868
601.830
606.306
583.581
0,84
0,77
0,80
0,83
-3,33
979

986

994

1.002

969

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2011
Keterangan : *) Data Sementara
Penduduk berdasarkan struktur usia didominasi oleh usia 15 - 44 tahun yaitu sebesar 45,46
persen, seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Hal ini menunjukkan potensi usia produktif di
Kabupaten Majalengka cukup besar.
Tabel 2 Persentase Penduduk Kabupaten Majalengka Berdasarkan Struktur Usia
Tahun 2008-2010
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

USIA
PENDUDUK (TAHUN)
<1
1 –4
5 – 14
15 – 44
45 – 64
> 65

2008

2009

2010*)

1,61
6,16
18,85
44,58
21,19
7,61

1,63
6,25
17,78
43,87
22,54
7,93

1,75
6,95
18,45
45,46
20,23
7,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2011
Keterangan : *) Data Sementara

4.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Berdasarkan latar belakang pendidikan, penduduk Kabupaten Majalengka sebagian
besar berpendidikan SD sebesar 55,43 %, SLTP sebesar 17,54 %, SLTA sebesar 10,86 %,
D1/D3 sebesar 1,24 % dan universitas sebesar 2,09 %. Meskipun penduduk Kabupaten
Majalengka rata-rata berpendidikan rendah, akan tetapi jenjang pendidikan lain yang lebih
tinggi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan
tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3 Persentase Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Majalengka
Tahun 2006-2010
JENJANG PENDIDIKAN

2006

2007

2008

Tidak Punya Ijazah SD
23,53
23,89
26,7
SD
49,95
47,10
45,0
SLTP
15,20
15,37
15,7
SLTA
6,38
9,28
10,2
D1/D3
1,43
2,10
1,0
Universitas
1,16
2,20
1,4
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2011
Keterangan : *) Data Sementara

2009

2010*)

23,31
45,85
16,03
10,64
1,73
2,44

12,84
55,43
17,54
10,86
1,24
2,09

Struktur mata pencaharian pada tahun 2010 tidak banyak mengalami perubahan
dibanding pada tahun 2009. Pada tahun 2010 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten
Majalengka sebagian besar masih bergerak di sektor pertanian sebesar 37,03 %, sektor
perdagangan sebesar 23,91 %, sektor industri pengolahan sebesar 15,05 %, dan jasa lainnya
sebesar 12,37 %. Selanjutnya, gambaran penduduk Majalengka berdasarkan jenis pekerjaan,
dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, seperti pada
Tabel 4 berikut.
Tabel 4 Persentase Sebaran Penduduk Bekerja di Kabupaten Majalengka Tahun 2006-2010
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lapangan Usaha
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, gas dan air minum
Konstruksi
Perdagangan
Angkutan dan Komunikasi
Keuangan
Jasa-jasa Lainnya

2006
31,24
0,67
19,39
0,10
5,36
26,65
5,80
0,51
10,27

2007
37,61
0,35
13,94
0,24
5,35
26,61
5,47
1,19
9,23

Tahun
2008
37,53
0,42
13,90
0,24
5,50
26,65
5,51
1,25
9,00

2009
33,85
0,39
14,73
0,31
5,79
25,16
6,33
0,84
12,60

2010
37,03
0,83
15,05
0,17
5,55
23,91
4,57
0,53
12,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2011
Keterangan : *) Data Sementara

4.1.4 PDRB Kabupaten Majalengka
PDRB Kabupaten Majalengka pada Tahun 2013 atas dasar harga berlaku adalah
sebesar Rp. 13.344.027.87 Juta, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 530.0515,96
juta. Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka atas harga berlaku berdasarkan sektor
sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 5.
21

Tabel 5. PDRB Kabupaten Majalengka atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor
Tahun 2007- 2011 (Juta Rupiah)
SEKTO R

2008

1. PERTANIAN
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
3. INDUSTRI PENGOLAHAN
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
5. BANGUNAN/KONSTRUKSI
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN
9. JASA-JASA
TOTAL

2009

2,695,255.45 2,947,388.50

318088.6866
1302862.741
42364.92491
324344.1058
1454006.554
514932.9696
354955.1508
1290892.239
8,297,702.82

2010

3,405,263.87

298568.9378 322287.5385
1446177.642 1582942.659
45479.73822 51084.32862
363265.3984 418316.0463
1587591.628 1831657.257
557571.8807
607717.431
386138.9803 419893.9421
1362244.587 1518255.928
8,994,427.29 10,157,419.00

2011

3,609,687.29

2012

3,893,767.65

2013
4,406,461.12

353380.7577
373921.31
402749.1
1712658.004
1858312.2
2014843.41
56478.23062
61850.86
74002.38
477145.1787
532139.1
607694.51
2038213.229
2259241.86
2550820.82
644646.9776
669960.49
757936.87
450896.0133
483355.27
538038.77
1650960.463
1837221.53
1991480.89
10,994,066.14 11,969,770.27 13,344,027.87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Gambar 5. Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka terhadap Harga Berlaku Menurut
Sektor Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah)
Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka atas harga konstan berdasarkan sektor
sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 6 berikut.
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Tabel 6. PDRB Kabupaten Majalengka atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor
Tahun 2008- 20131 (Juta Rupiah)
SEKTO R

2008

1. PERTANIAN
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
3. INDUSTRI PENGOLAHAN
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
5. BANGUNAN/KONSTRUKSI
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN
9. JASA-JASA
TOTAL

2009

2,695,255.45 2,947,388.50

318,088.69
1,302,862.74
42,364.92
324,344.11
1,454,006.55
514,932.97
354,955.15
1,290,892.24
8,297,702.82

2010

2011

2013

2012

3,405,263.87

3,609,687.29

1,274,278.82

1,314,768.57

298,568.94
322,287.54
1,446,177.64 1,582,942.66
45,479.74
51,084.33
363,265.40
418,316.05
1,587,591.63 1,831,657.26
557,571.88
607,717.43
386,138.98
419,893.94
1,362,244.59 1,518,255.93
8,994,427.29 10,157,419.00

353,380.76
1,712,658.00
56,478.23
477,145.18
2,038,213.23
644,646.98
450,896.01
1,650,960.46
10,994,066.14

373,921.31
817,284.31
36,332.94
253,376.89
1,048,992.33
313,412.99
281,677.01
641,934.14
5,041,210.74

402,749.10
856,287.43
39,036.36
278,183.70
1,121,293.78
326,324.83
298,073.14
663,799.05
5,300,515.96

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Gambar 6. Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka terhadap Harga Konstan Menurut
Sektor Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah)
Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 5 dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian
merupakan sektor dengan nilai PDRB tertinggi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
Secara rata-rata sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 33,10% terhadap PDRB
Kabupaten Majalengka. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.
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Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Gambar 7. Prosentase PDRB rata-rata Kabupaten Majalengka atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Sektor Tahun 2007-2012

Adapun jumlah tenaga kerja menurut sektor adalah seperti pada Tabel 7 berikut.
Tabel 7. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor Kabupaten Majalengka Tahun 2011
SEKTOR
1. Pertanian
2. Pertambangan & Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, & Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel & Restoran
7. Pengangkutan & Komunikasi
8. Keuangan, real estate & Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa lainnya
JUMLAH TOTAL

JUMLAH TENAGA KERJA
PROSENTASE
(JUTA)
166.371
34,92%
4.578
0,96%
63.663
13,36%
1.844
0,39%
54.323
11,40%
95.464
20,04%
18.744
3,93%
6.117
1,28%
65.317
13,71%
476.421
100,00%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2013; diolah

Dengan demikian, berdasarkan perkembangan nilai PDRB nya sejak tahun 2008 sampai
dengan tahun 2013 terhadap harga berlaku dan konstan, serta persentase penyerapan tenaga
kerja pada tahun 2013, lapangan usaha pertanian merupakan lapangan usaha yang
menjadi unggulan bagi Kabupaten Majalengka.
Pada dasarnya, lapangan usaha pertanian dapat dirinci lagi menjadi 5 sub-lapangan
usaha, yaitu:
(i) tanaman bahan makanan;
(ii)tanaman perkebunan;
(iii) peternakan dan hasil-hasilnya;
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(iv) kehutanan; serta
(v) perikanan.
Secara statistik, diantara kelima sub-lapangan usaha tersebut, tanaman bahan makanan
merupakan sub-lapangan usaha yang memiliki perkembangan yang cukup signifikan sejak
tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
Selama ini lapangan usaha pertanian Majalengka memang didominasi oleh tanaman
bahan makanan (tabama) yang mencakup kegiatan usaha tanaman palawija, padi, sayuran dan
buah-buahan. Tanaman bahan makanan yang unggul dari aspek luas tanam adalah jagung,
kacang hijau dan kembang kol. Adapun komoditas yang unggul dari aspek luas panen adalah
jagung dan kacang hijau, komoditas yang unggul dari aspek produksi adalah jagung, kedelai,
kacang hijau, bawang merah, alpukat, jambu biji, jeruk, mangga, melinjo dan petai,
sedangkan komoditas yang unggul dari aspek jumlah pohon adalah alpukat, mangga, durian,
jambu biji, pisang, nangka, pepaya, sawo, melinjo, petai, sirsak dan sukun.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2013; diolah

Gambar 8 PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Majalengka Tahun 2007-2011

4.1.5 Sektor Pertanian
Komoditas unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Majalengka,
menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, dan memberikan kontribusi yang sangat
signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka yaitu
33,10% (Gambar 4.3). Sektor pertanian terbagi menjadi 5 sub lapangan usaha, yaitu tanaman
bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan.
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a. Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan
Pada dasarnya, selama ini lapangan usaha pertanian Majalengka memang didominasi oleh
tanaman bahan makanan (tabama) yang mencakup kegiatan usaha tanaman palawija, padi,
sayuran dan buah-buahan. Selengkapnya komoditas unggulan Kabupaten Majalengka jumlah
produksi per tahun dapat dilihat pada Tabel 8
Tabel 8 Jumlah Produksi Per Tahun Masing-Masing Komoditas
NO

KOMODITAS

PRODUKSI PER TAHUN (TON)
2008
2009
2010
69.479
110.734
113.028

1

Jagung

2007
74.321

2

Kedelai

475

2.825

3.381

2.775

1.877

3

Ubi Jalar

17.646

11.409

19.072

12.076

11.828

4

Kentang

21.347

21.640

16.180

118.642

8.906

5

Bawang Merah

27.059

33.015

31.678

22.879

17.868

6

Cabe Merah

10.365

12.833

9.774

42.462

10. 642

7
8

Jamur Kayu
Durian

890
1.731,40

1.106
3.939,80

1.707
2.324,20

6.690
993,30

70.543
7.355,70

9
10
11

Jambu Biji
Jeruk
Mangga Gedong
Gincu

2.897,40
201.70
12.575,0
2

3.037,38
370,32
13.567,25

2.686,40
877,40
16.313,08

2.817,30
748,40
16.901

4.539
604,90
17.681

12

Padi Sawah

605.880

615.158

13

Padi Ladang

8.510

6.318
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2011
103.258

SENTRA
PRODUKSI
Agrapura, Banjaran,
Cikijing, Maja
Bantarujeg,
Malausma
Lemahsugih, Talaga,
Majalengka
Jatiwangi,
Kasokandel,
Majalengka, Palasah,
Ligung, Cigasong,
Kertajati, Sukahaji,
Panyingkiran
Argapura, Cigasong,
Maja, Majalengka,
Ligung, Kertajati,
Jatitujuh
Argapura, Banjaran,
Talaga, Lemahsugih,
Cikijing
Argapura, Banjaran ,
Maja, Majalengka,
Ligung, Kertajati,
Jatitujuh
Kertajati, Ligung,
Lemahsugih,
Banjaran,
Bantarujeg
Cingambul
Rajagaluh, Sindang,
Sindangwangi,
Leuwimunding
Panyingkiran
Sukahaji
Jatitujuh, Kertajati,
Majalengka,
Panyingkiran,
Kertajati, Jatitujuh,
Ligung, Sumberjaya,
Palasah, Jatiwangi,
Dawuan, Kadipaten,
Panyingkiran, Maja,
Majalengka,
Cigasong, Sukahaji,
Rajagaluh,
Sindangwangi,
Leuwimunding,
Kasokandel
Kertajati,
Majalengka,
Lemahsugih

b. Sub-sektor Perkebunan
Pembangunan subsektor perkebunan mengalami perkembangan yang semakin pesat
dan besar dan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan produksi, kebutuhan ekspor yang
berdampak pada peningkatan pendapatan petani, ekonomi lokal, pembangunan perdesaan,
dan timbulnya multiplier effect secara sektoral maupun spasial baik nasional, regional
maupun lokal. Model perkebunan teh yang ada (existing) menunjukkan perkebunan swasta
dan negara (PTPN) melakukan usaha secara terintegrasi, sedangkan perkebunan rakyat secara
individu dan kelompok usaha bersama yang relatif gurem dan tertinggal.Komoditas unggulan
perkebunan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.
Tabel 9 Luas Tanam Komoditas Unggulan Masing-Masing Komoditas
N
O
1.

KOMODIT
AS
Cengkeh

2.

Kopi

3.
4.

Tebu
Teh

5.

Tembakau

LUAS TANAM (HA) PER TAHUN
SENTRA PRODUKSI
2008
2009
2010
2011
1.631.86 1.631.35 1.631.35 1.631.42 Lemahsugih, Banjaran,
Maja, Argapura
804,29
801,87
801,87
801,87 Lemahsugih, Argapura,
Talaga
1.256,43 1.310,88 1.195,84 1.228,67 Kertajati, Panyingkiran
639,31
672,31
672,31
672,31 Lemahsugih,Rajagaluh,
Malausma
1.351,95 1.375,95 1.092,95
984,70 Bantarujeg, Malausma,
Lemahsugih, Kertajati,
Panyingkiran,Majalengka

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2011

c.

Sub-sektor Peternakan
Di Kabupaten Majalengka sentra Sapi Potong tersebar di Kecamatan Lemahsugih,

Majalengka, Kertajati dan Ligung.Pengembangan budidaya Sapi Potong di Majalengka saat
ini baru pada skala usaha kecil dan menengah dengan pasar berupa pasar lokal dan regional
(Jakarta, Bandung, Indramayu, Sumedang, Kuningan dan Subang).
Budidaya Sapi Potong sangat menguntungkan, karena tidak hanya menghasilkan
daging dan susu, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagai lapangan pekerjaan.
Sapi juga dapat digunakan menarik gerobak, kotoran sapi juga mempunyai nilai ekonomis,
karena termasuk pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis tumbuhan. Kotoran sapi
dapat menjadi sumber hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih
gembur dan subur.Semua organ tubuh sapi dapat dimanfaatkan antara lain : a) Kulit, sebagai
bahan industri tas, sepatu, ikat pinggang, topi, jaket; b) Tulang, dapat diolah menjadi bahan
bahan perekat/lem, tepung tulang dan barang kerajinan; serta c) Tanduk, digunakan sebagai
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bahan kerajinan seperti: sisir, hiasan dinding dan masih banyak manfaat sapi bagi
kepentingan manusia.
Sentra Domba tersebar di Kecamatan Kertajati, Panyingkiran, Lemahsugih, Bantarujeg
dan Ligung.Pengembangan agribisnis ternak domba mempunyai prospek yang sangat besar.
Profil usaha-ternak domba di sektor usaha primer menunjukkan bahwa usaha tersebut
memberikan keuntungan yang relatif baik, dengan nilai B/C sebesar 1,39 untuk usaha
pembesaran dan penggemukan. Daging domba merupakan sumber protein dan lemak hewani.
Walaupun belum memasyarakat, susu domba merupakan minuman yang bergizi. Manfaat
lain dari berternak domba adalah bulunya dapat digunakan sebagai industri tekstil.
Peternakan itik petelur telah lama menjadi bagian dari usaha tani di pedesaan dan
produksi telur itik terus meningkat dari tahun ketahun dalam jangka waktu 5 – 10 tahun
kedepan produksi telur itik masih akan dapat terserap pasar karena permintaan telur itik
sejauh ini masih belum terpenuhi. Selengkapnya jenis ternak unggulan sektor peternakan di
Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 10
Tabel 10 Jumlah Populasi dan Hasil Produksi Ternak di Kabupaten Majalengka
JENIS
TERNAK
A. Populasi (Ekor)
Sapi
1
NO

2007

2008

TAHUN
2009

2010

2011

8.136

8.676

9.735

10.365

11.365

Domba

204.186

251.982

294.501

345.723

408.650

Itik
3
B. Produksi (Kg)
Daging Sapi
1
Daging Domba
2
Telur Itik
3

69.035

78.674

87.060

110.135

124.455

1.871,280 2.408,050
764,580
779,610
500,023
645,373

2.509,080
842,190
720,090

2

1.160,910 1.438,960
618,180 664,690
376,880 515,220

SENTRA PRODUKSI
Majalengka, Lemahsugih,
Kertajati, Ligung, Banjaran
Kertajati, Ligung,
Panyingkiran, Lemahsugih,
Bantarujeg,Jatitujuh
Palasah

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Majalengka, 2011

d. Sub-sektor Perikanan dan Kelautan
Subsektor perikanan berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (prime mover)
ekonomi Kabupaten Majalengka. Namun secara empiris pembangunan sektor perikanan
selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam
perekonomian Kabupaten Majalengka masih kecil. Proses pemanfaatan sumber daya
perikanan ke depan harus ada kesamaan visi pembangunan perikanan yaitu suatu
pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan beserta ekosistemnya
secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah, terutama petani ikan secara
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berkelanjutan. Selengkapnya komoditas unggulan subsektor perikanan di Kabupaten
Majalengka adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 11.
Tabel 11 Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perikanan di Kabupaten Majalengka (Ton)
NO

KOMODITAS

2007
414,22

2008
614,57

TAHUN
2009
589,29

2010
800,67

2011
869,89

1

Ikan Gurame

2
3

Ikan Lele
Ikan Mas

206,89
300,47
796,17 1.001,86 1.088,24
1.473,71 1.498,70 1.144,51 1.282,08 1.386,31

4

Ikan Nila

1.585,05

2.428,33

2.761,58 2.851,02 3.138,95

SENTRA
PRODUKSI
Rajagaluh, Palasah,
Sindangwangi,
Sukahaji,
Leuwimunding,
Jatitujuh, Ligung
Kertajati, Jatitujuh,
Palasah, Dawuan,
Panyingkiran, Maja,
Majalengka, Talaga,
Cigasong,
Argapura, Sukahaji,
Rajagaluh, Cikijing,
Sindangwangi,
Leuwimunding,
Bantarujeg,
Lemahsugih,
Cingambul, Banjaran
Kertajati, Jatitujuh,
Ligung, Dawuan,
Sumberjaya, Maja,
Palasah, Jatiwangi,
Kadipaten, Talaga,
Panyingkiran,
Majalengka, Cikijing,
Sukahaji, Banjaran
Rajagaluh,
Sindangwangi,
Leuwimunding,
Lemahsugih,
Cingambul

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Majalengka, 2011

4.1.6 Sektor Industri Pengolahan
Berdasarkan distribusi PDRB Kabupaten Majalengka, sektor industri pengolahan
mempunyai kontribusi sebesar 15,44% setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan,
hotel dan restoran. Sehingga sektor industri pengolahan mempunyai peranan penting dalam
peningkatan pembangunan ekonomi daerah, karena sektor ini selain cepat meningkatkan nilai
tambah juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja sekitar 13,36%. Di samping itu sektor
ini pun merangsang kegiatan ekonomi sektor lainnya seperti jasa, angkutan, dan perdagangan.
Potensi industri di Kabupaten Majalengka terbagi menjadi lima kelompok industri,
yaitu Industri Pangan, Industri Sandang, Industri Kimia dan Bahan Bangunan, Industri
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Logam dan Elektronika, dan Industri Kerajinan. Kelima kelompok industri tersebut tersebar
di dua puluh enam (26) kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Untuk lebih jelasnya
pemetaan potensi industri dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12 Pemetaan Potensi Industri di Kabupaten Majalengka

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

KECAMATAN
Argapura
Banjaran
Bantarujeg
Cigasong
Cikijing
Cigambul
Dawuan
Jatitujuh
Jatiwangi
Kadipaten
Kasokandel
Kertajati
Lemahsugih
Lewi munding
Ligung
Maja
Majalengka
Malausma
Palasah
Panyingkiran
Rajagaluh
Sindang
Sindangwangi
Sukahaji
Sumberjaya
Talaga
Jumlah

PANGAN
86
143
121
64
153
87
114
121
90
119
131
111
212
25
36
164
81
111
251
91
113
58
92
47
113
230
2964

KELOMPOK INDUSTRI (UNIT USAHA)
KIMIA DAN
LOGAM DAN
SANDANG
BAHAN
ELEKTRONIKA
BANGUNAN
0
17
0
1
28
21
10
105
11
4
115
38
150
21
77
22
5
0
4
168
33
11
100
34
5
311
25
0
47
56
2
305
70
16
96
24
45
64
35
23
27
25
3
349
4
9
25
223
4
58
31
1
43
9
27
88
28
13
53
14
4
19
29
0
15
13
3
144
29
1
38
22
12
82
101
2
56
31
372
2379
983

KERAJINAN

JML

13
22
35
68
96
11
30
13
10
4
18
9
34
291
1
22
3
45
606
4
170
46
356
100
79
12
2098

116
215
282
289
497
125
349
279
441
226
526
256
390
391
393
443
177
209
1000
175
335
132
624
208
387
331
8796

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Majalengka, 2013

Adapun jumlah serapan tenaga kerja dan unit usaha untuk masing-masing jenis industri dapat
dilihat pada Tabel 13
Tabel 13 Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Industri di Kabupaten Majalengka
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Jenis Industri
Industri Logam dan Elektronika
Industri Kerajinan
Industri Kimia dan Bahan Bangunan
Industri Sandang
Industri Pangan

Jumlah Serapan
Tenaga Kerja (orang)
2.147
8.559
21.729
4.761
12.721

Jumlah Unit Usaha

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Majalengka, 2013
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983
2.098
2.379
372
2.964

4.1.7 Sektor Perdagangan
Perdagangan merupakan faktor penunjang utama dalam menentukan tingkat
perkembangan ekonomi. Dalam hal ini tidak terlepas dari penataan dan pengembangan pasar,
terminal, infrastruktur penunjang, dan pusat belanja dan jasa.
Kabupaten Majalengka memiliki 40 buah pasar terdiri atas 5 (lima) pasar Pemerintah
Daerah yang berlokasi di Kecamatan, dan memiliki 35 pasar desa yang berada di 16
kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.
Tabel 14 Sarana Perdagangan di Kabupaten Majalengka

NO

PASAR

JUMLAH

1
2

Pasar PEMDA
Pasar Desa

5
35

Toko
170
99

FASILITAS PASAR
Kios
Los
Emprakan
993
1.782
559
1.645
2.283
3.647

Sumber: Dinas KUKM Perindag Kabupaten Majalengka 2011

Selain pasar, Kabupaten Majalengka memiliki terminal antar wilayah yang terdapat di
Kecamatan Kadipaten dengan klasifikasi terminal C. Keberadaan terminal tersebut membantu
efisiensi pemanfaatan jalan di samping sebagai bagian integral dari sistem lalu lintas dan
angkutan jalan raya. Jaringan sistem transportasi regional di Wilayah Kabupaten Majalengka
hanya berupa jaringan transportasi jalan raya dengan jalan arteri primer pada zona DawuanJatiwangi. Kabupaten Majalengka, tepatnya Kota Kadipaten, dilalui oleh Jalan Negara yang
menghubungkan Ibukota Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah melalui Kota Cirebon.

4.2. Industri Pengolahan Berbahan Baku Jagung
Secara teoritis, pengembangan agribisnis jagung akan memiliki prospek sangat bagus
dilihat dari segi keterlibatan masyarakat dan manfaat yang ditimbulkannya, antara lain:
a. cara pembudidayaan yang relatif mudah;
b. mendorong tumbuhnya industri pedesaan baik sektor hulu maupun sektor hilir,
sehingga dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan;
c. penganekaragaman produknya sangat beragam dari mulai makanan dan minuman,
bahan baku kosmetika, dan bahan baku obat-obatan;
d. nilai tambah produk hilirnya cukup besar; dan
e. permintaan produk olahannya mempunyai pasar yang bagus.
Dengan demikian, adanya industri pengolahan akan membuat hasil pertanian menjadi suatu
produk yang mempunyai nilai tambah dan bernilai ekonomi yang tinggi, sehingga mampu
meningkatkan pendapatan atau meraih keuntungan.
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Dari hasil survei diperoleh data bahwa ada empat kecamatan yang memproduksi jagung
olahan dari sembilan kecamatan penghasil jagung. Selain itu ada satu kecamatan yang bukan
penghasil jagung tapi menjadi penghasil jagung olahan. Lima kecamatan penghasil jagung
lainnya hanya memanfaatkan jagung yang dihasilkan sebagai pakan ternak. Rincian data
adalah seperti pada Tabel 15.
Tabel 15. Kecamatan Penghasil Jagung Olahan
Kecamatan
Banjaran
Talaga
Bantarujeg
Maja
Ligung*)

Produk Jagung Olahan
Emping
Emping
Tepung
Jagung Goreng
Tepung
Dodol
Total

Jumlah Unit Usaha
1
2
1
1
1
1
7

Jumlah Tenaga Kerja
13
30
2
1
2
14
62

*) Bukan penghasil jagung
Data pada Tabel 15 menunjukkan bahwa lima dari sembilan kecamatan penghasil
jagung, yaitu kecamatan Cikijing, Majalengka, Argapura, Malausma, dan Lemahsugih
memanfaatkan hasil produksinya hanya untuk dijadikan pakan ternak. Hal ini disebabkan
jenis tanaman jagung yang ada di lima kecamatan tersebut adalah jagung hibrida yang
kualitasnya kurang baik untuk dijadikan produk olahan. Adapun jagung yang dijadikan
produk olahan merupakan campuran antara jagung hibrida dengan jagung manis (sweet corn).
Masih sedikitnya petani yang menanam jagung manis adalah karena harga bibit jagung
manis yang mahal dan perawatan tanaman yang lebih rumit, sehingga banyak petani yang
tidak sanggup menanamnya. Hal ini menyebabkan unit usaha yang menghasilkan produk
jagung olahan dan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi jagung olahan masih
sedikit.
Kondisi di atas perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat dan pihakpihak yang terkait, mengingat Kabupaten Majalengka adalah salah satu penghasil jagung
kedua terbesar di Jawa Barat setelah Kabupaten Garut. Data dari Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa luas lahan tanaman jagung di
Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 adalah 17.483 ha dengan hasil produksi sebanyak
103.258 ton. Dengan adanya penambahan luas tanam pertahun sebanyak 25 hektar maka
diharapkan produksi akan bertambah sebanyak 114 ton per-tahun dari hasil panen per-hektar
sebesar 69,8 kuintal pada tahun 2014
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(http://www.majalengkakab.go.id/index.php/majalengka-kita/73-majalengka-tingkatkanproduksi-jagung).
Salah satu faktor yang sudah lama diketahui sebagai peyebab lambatnya produksi
adalah petani enggan menggunakan bibit jagung manis adalah:
a. Harganya mahal dan hanya dapat ditanam sekali;
b. Kebutuhan pupuk lebih banyak, sehingga biaya produksinya menjadi tinggi;
c. Umurnya lebih panjang; dan
d. Menghendaki lahan yang relatif subur.
Lebih dari itu, petani juga mengalami hambatan dalam pembiayaan dan pasokan benih sering
terlambat sehingga tidak tepat waktu tanamnya.
Lebih jauh tentang hambatan pengembangan agribisnis jagung meliputi:
a. sumberdaya petani,
b. sumberdaya lahan;
c. kelembagaan; dan
d. usaha tani (produksi) mulai dari biaya produksi, keuntungan, kualitas hasil,
pengendalian hama serta panen dan pascapanen (pengolahan).
Sumberdaya petani adalah pelaku agribisnis langsung pada tingkat produksi. Mereka
menentukan maju atau tidaknya agribisnis. Pendidikan yang rendah, meskipun sering tidak
diperlukan dalam kegiatan teknis produksi, tetapi menentukan adopsi teknologi, akses modal,
serta perbaikan dan pengembangan usaha. Keterbatasan modal menjadi masalah pokok
terkait dengan kekuatan petani sebagai pelaku utama agribisnis jagung.
Penghambat pokok kemajuan pertanian secara umum, termasuk jagung, adalah pada
penguasaan lahan yang sempit baik sebagai pemilik maupun sebagai penggarap. Luasan yang
dikuasai sangat terbatas sehingga faktor pengali pendapatan sangat kecil yang berakibat pada
kecilnya pendapatan berapapun tingkat produktivitas yang dapat dicapai. Kesuburan lahan di
kawasan dimana masyarakat biasa menggunakan jagung sebagai bahan pokok pangan sangat
bervariasi dan banyak yang kurang subur. Artinya, petani harus menambahkan asupan hara
yang lebih banyak untuk mencapai produktivitas yang menguntungkan. Demikian juga
dengan ketersediaan irigasi yang meskipun tidak vital, tetapi sangat membantu dalam
memperbaiki produktivitas dan indeks pertanaman.
Usaha tani yang umumnya kecil tidak mampu beroperasi secara efisien terkait dengan
nisbah biaya pengadaan (input), pengolahan, pengangkutan dan pemasaran terhadap total
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omzet yang dikelola. Biaya dapat diturunkan dengan meningkatkan volume (baik input
maupun output) dalam satu operasi. Pengorganisasian petani dalam kelompok tani atau yang
lebih besar adalah wahana untuk memperbaiki efisiensi, mendorong motivasi dan adopsi
teknologi. Kinerja kelompok tani masih belum optimal sehingga belum menjadi sarana
pengembangan usahatani yang efektif. Penguatan kelompok tani sebagai wahana
pengorganisasian produksi secara luas perlu dilakukan sehingga dapat menjadi “pengait”
kemitraan ke hulu (penyedia saran produksi) dan ke hilir pengolahan dan pasar.
Puncak dari kegiatan pertanian adalah usahatani atau produksi di kebun. Keberhasilan
produksi ditentukan atau setidaknya dipengaruhi oleh:
a. penggunaan benih, pupuk dan pestisida,
b. penggunaan alat dan mesin pertanian,
c. kecukupan dan efisiensi biaya produksi,
d. pengendalian hama,
e. kualitas hasil, dan
f. keuntungan
Keberhasilan usaha tani, selain faktor alam seperti iklim dan lahan, sangat ditentukan
oleh penggunaan bibit bermutu, pupuk berimbang, pengendalian hama dan penerapan
teknologi. Petani belum mampu menggunakan sarana produksi dan menerapkan teknologi
budidaya dengan memadai sehingga kinerja usahatani tidak efisien dan belum sepenuhnya
menguntungkan.

4.3

Pohon Industri Jagung
Hampir seluruh bagian dari tanaman jagung mempunyai potensi nilai ekonomis. Buah

jagung pipilan, sebagai produk utamanya merupakan bahan baku utama industri pakan dan
pangan. Daun, batang, kerobot, dan tongkolnya dapat dipakai sebagai pakan ternak, demikian
juga halnya dengan bagian lainnya jika dikelola dengan baik berpotensi mempunyai nilai
ekonomi yang cukup menarik.
Secara garis besar, kegunaan jagung dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahan
pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Dari sisi pasar, potensi pemasaran jagung
terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya industri
peternakan yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan jagung sebagai campuran
pakan ternak. Selain bahan pakan ternak, saat ini juga berkembang produk pangan dari
jagung dalam bentuk tepung jagung dikalangan masyarakat. Produk tersebut banyak
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dijadikan bahan baku untuk pembuatan produk pangan. Dengan gambaran potensi pasar
jagung tersebut, tentu membuka peluang bagi petani untuk menanam jagung atau
meningkatkan produksinya. Sudah banyak beredar produk olahan jagung produk olahan
jagung tersebut umumnya berasal dari industri skala rumah tangga hingga industri besar.
Secara garis besar, beberapa industri yang mengolah jagung menjadi produk sebagai berikut
1. Industri giling kering yaitu menghasilkan tepung jagung
2. Industri giling basah, yaitu menghasilkan pati, sirup, gula jagung, dan minyak
3. Industri destilasi dan fermentasi, yaitu industri yang menghasilkan etil alkohol, asam
sitrat, dan lain-lain.
Penggunaan jagung sebagai bahan baku industri didasarkan atas komponen dan
komposisi kimia penyusunnya. Secara morfologis buah jagung tersusun berturut-turut dari
luar yaitu: kulit atau kelobot, biji, dan tongkol. Biji jagung sendiri tersusun atas kulit
(epicarp), biji ( endosperma), lembaga (germ) dan masing-masing bagian tersebut merupakan
sumber serat (selulosa, hemiselulosa), pati dan protein (gluten) dan minyak. Komposisi kimia
biji jagung adalah : air -13,5, protein 10,0, minyak lemak -4, karbohidrat 70,7 ( terdiri atas
pati -61,0, gula 1,4, pentosan -6,0 dan serat kasar -2,3 ), abu 1,4 dan unsur-unsur lain 0,4.
Secara neraca massa dari satu ton jagung diperkirakan dapat dihasilkan 670 kg pati, 200 kg
serat, 60 kg gluten, dan 35 kg minyak. (Mangunwidjaja, 2003).
Menurut Badan penelitian dan pengembangan pertanian (2005) Jagung mempunyai
potensi sebagai bahan baku makanan, minuman, minyak dan pakan ternak. Kandungan
protein jagung lebih tinggi dari pada beras sehingga cocok sebagai bahan makanan yang
bergizi. Jagung mengandung 70% pati, 10% protein, dan 5% lemak, jagung berpotensi besar
untuk di kembangkan menjadi beragam macam produk. Manfaat jagung sebagai bahan
pangan sangat banyak perannya, perkembangan jagung dapat dibuat menjadi kerupuk jagung
aneka kue dan sebagainya. Produk olahan dari bahan baku jagung yang telah berhasil dicoba
dan dikembangkan adalah kerupuk jagung dan kue, sebagai usaha industri rumah tangga
petani. Di berbagai wilayah di Indonesia, jagung telah di olah menjadi beberapa produk
turunan melalui industri rumah tangga. di wilayah-wilayah seperti Jawa Barat, Sumatera
Barat, dan Jawa Timur merupakan wilayah-wilayah dimana kreativitas pembuatan produk
berbasis jagung cukup menonjol. (Muhidung dan Baruwadi, 2004). Berdasarkan gambar
pohon industri di bawah penelitian yang dilakukan pada industri rumah tangga berbahan
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baku jagung berada pada pohon industri bagian Grit dan Pati yang akan diolah menjadi
berbagai macam produk pangan. Pohon Industri Jagung dapat dilihat pada Gambar 9.

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2005

Gambar 9. Pohon Industri Jagung
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BAB 5. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
DI KABUPATEN MAJALENGKA
Usaha agro industri akan dapat bertahan dan semakin berkembang apabila permintaan
produk olahannya meningkat dan apabila pengusaha dapat mengidentifikasi kelemahan dan
potensi yang ada. Apabila pengusaha telah mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki,
maka mereka dapat menyusun strategi yang paling tepat untuk pengembangannya di masa
mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut maka berikut ini akan dilakukan analisis SWOT
yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap factor-faktor internal dan eksternal.

5.1

Analisis SWOT
Sebagaimana dijelaskan di atas, analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui potensi

dan permasalahan dalam pengembangan kompetensi inti industri daerah dengan melakukan
pendekatan analisis baik secara internal maupun eksternal. Tujuannya adalah agar dapat
diformulasikan strategi kedepan. Berdasarkan hasil analisis SWOT ini nantinya akan
diperoleh berbagai alternatif strategi yang dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri di Kabupaten Majalengka.
5.1.1 Evaluasi Faktor Internal
Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang berada di dalam
lingkungan perusahaan agroindustri yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan
untuk memproduksi produk olahan jagung yang berkualitas. Secara rinci, sejumlah kekuatan
dan kelemahan yang saat ini dihadapi oleh pelaku usaha untuk memproduksi produk olahan
jagung yang berkualitas dapat dilihat pada uraian berikut.
a. Kekuatan
Beberapa hal yang merupakan kekuatan yang dimiliki pengusaha saat ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:


Makanan dari olahan jagung yang dihasilkan berkualitas



Pengusaha sudah berpengalaman cuup lama



Bahan baku dan bahan penolong bersifat kontinu



Kontinuitas produk dapat dipertahankan



Makanan dari olahan jagung merupakan makanan yang menyehatkan
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b. Kelemahan
Pengolahan jagung menjadi aneka produk olahan jagung di Kabupaten Majalengka
dilakukan oleh industri skala kecil yang masih menggunakan teknologi pengolahan
yang cukup sederhana. Pada umumnya, pengusaha belum menjalankan usahanya
tersebut berdasarkan pembukuan keuangan yang rapi, sehingga nilai keuntungan yang
diperoleh masih bersifat kasar. Di samping itu, keterbatasan teknologi yang dikuasai
pengusaha menyebabkan kapasitas produksinya terbatas, sehingga keuntungan yang
diterima produsen belum maksimal. Dengan demikian beberapa hal yang merupakan
kelemahan pengusaha saat ini dapat dirumuskan sebagai berikut:


Teknologi produksi masih cukup sederhana



Keterbatasan Modal



Manajemen perusahaan kurang terorganisir



Kurangnya promosi

5.1.2 Evaluasi Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar lingkungan perusahaan yang
menghasilkan produk olahan jagung yang memiliki pengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Secara rinci, sejumlah peluang dan ancaman
yang saat ini dihadapi oleh pelaku usaha di Kabupaten Majalengka dalam memproduksi
produk olahan jagung yang berkualitas dapat dilihat pada uraian berikut.
a. Peluang


Pangsa pasar yang luas



Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar



Permintaan pasar yang terus meningkat

b. Ancaman


Harga bahan baku dan bahan penolong yang berfluktuatif



Banyak produk olahan jagung dari perusahaan lain yang beredar di pasaran

5.1.3 Matriks SWOT
Berdasarkan uraian tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah
dipaparkan di atas maka dapat digambarkan matriks SWOT seperti pada Gambar 10 berikut.
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Kekuatan (S)
Faktor Internal





Faktor
Eksternal

Peluang (O)
 Pangsa pasar cukup luas
 Memberikan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat
sekitar
 Permintaan pasar yang terus
meningkat
Ancaman (T)
 Harga bahan baku dan
bahan penolong sangat
berfluktuasi
 Di pasaran banyak beredar
produk olahan jagung yang
berasal dari perusahaan lain




Makanan dari olahan jagung yang
dihasilkan berkualitas baik
Pengusaha sudah berpengalaman cukup
lama
Bahan baku dan bahan penolong tersedia
secara kontinu
Kontinuitas produk dapat dipertahankan
Makanan dari olahan jagung merupakan
makanan yang menyehatkan

Strategi S-O
Meningkatkan jumlah produksi dan
ekspansi pasar

Strategi S-T
Mempertahankan dan meningkatkan
kualitas produk makanan olahan jagung
agar dapat bersaing dengan produk
sejenis yang ada di pasaran

Kelemahan (W)
 Teknologi produksi masih
sederhana
 Keterbatasan modal
 Manajemen perusahaan kurang
terorganisir
 Promosi masih kurang gencar
Strategi W-O
 Meningkatkan modal
 Memperbaiki cara dan
agresivitas promosi

Strategi W-T

Efisiensi produksi

Gambar 10 Matriks SWOT agro industri olahan jagung di Kabupaten Majalengka
Dari formulasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas, dapat dirumuskan empat
strategi yang merupakan perpaduan dari S–O (Strength – Opportunities), S–T (Strength –
Threats), W–O (Weakness – Opportunities), dan W–T (Weakness – Threats). Pilihan strategi
tersebut adalah:
a. Strategi Strengths - Opportunity (S-O)
Meningkatkan jumlah produksi dan ekspansi pasar yang bertujuan untuk memperbesar
skala usaha.
b. Strategi Strengths - Threats (S-T)
Memproduksi makanan dari olahan jagung yang lebih berkualitas lagi supaya dapat
bersaing dengan produk sejenis dari perusahaan lain di pasaran. Strategi ini dilakukan
dengan tujuan untuk menjaga loyalitas konsumen. Kualitas produk yang sudah baik perlu
dipertahankan dan ditingkatkan lagi, agar kepuasan konsumen dapat tercapai.
c. Strategi Weakness - Opportunity (W-O)
Menambah modal dan meningkatkan promosi dengan mengundang investor atau melalui
kemitraan dengan pihak yang memiliki jaringan pasar yang luas. Promosi yang dilakukan
secara efektif akan memberikan dampak positif dalam rangka perluasan pasar.
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d. Strategi Weakness - Threats (W-T)
Melakukan efisiensi produksi melalui penanaman bahan baku berupa tanaman jagung di
lahan perusahaan. Penanaman tanaman jagung di perusahaan tersebut menggunakan pola
kemitraan antara perusahaan dengan petani setempat. Dengan adanya kemitraan tersebut
akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena kontinuitas bahan baku dapat
terjamin dengan harga yang tidak berfluktuasi sehingga dapat menekan biaya produksi.
Perusahaan juga sebaiknya melakukan pembelian bahan yang lain dalam partai besar
sehingga harganya lebih murah. Apabila biaya produksi tidak terlalu tinggi maka
perusahaan dapat menetapkan harga jual yang kompetitif supaya dapat bersaing dengan
produk perusahaan lain di pasar.
5.2. Pendekatan Kuantitatif Matriks SWOT
Data kualitatif analisis SWOT seperti ditunjukkan pada Gambar 10 dapat
dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan
oleh Pearce dan Robinson (1998). Tujuannya adalah agar dapat diketahui secara pasti posisi
organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan terdiri dari tahapan berikut:
1.

Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah total perkalian
skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O-T.

2.

Menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara saling bebas
(penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi
penilaian terhadap point faktor lainnya. Pilihan rentang besaranskor sangat menentukan
akurasi penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10, dengan asumsi
nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi.

3.

Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling
ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu point faktor adalah dengan
membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehinggaformulasi
perhitungannya adalah nilai yang telah didapat rentang nilainya samadengan banyaknya
point faktor dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor. Dalam hal ini penentuan
bobot (b) dari masing-masing faktor dilakukan oleh pihak-pihak yang dinilai menguasai
permasalahan dan memiliki ekspertasi pada saat FGD.
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Gambar 11. Perkalian antara Skor dan Bobot dalam Matriks SWOT
4.

Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan
T (e); Perolehan angka (d = x) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X,
sementara perolehan angka (e = y) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y;

5.

Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT seperti
pada Gambar 12.

Gambar 12 Posisi Organisasi dalam Matriks SWOT
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Kuadran I (positif, positif): Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang
kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif,
artinya berada dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat
dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan
dan meraih kemajuan secara maksimal.



Kuadran II (positif, negatif): Posisi ini menandakan sebuah kekuatan namun
menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan
adalah Diversifikasi Strategi, artinya walaupun berada pada kondisi mantap
namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda
operasional akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya
bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, disarankan untuk segera
memperbanyak ragam strategi taktisnya.



Kuadran III (negatif, positif): Posisi ini menandakan kondisi yang lemah
namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah
Strategi, artinya disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, karena
strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang
ada sekaligus memperbaiki kinerja.



Kuadran IV (negatif, negatif): Posisi ini menandakan kondisi yang lemah
dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah
Strategi Bertahan, artinya kondisi internal dari suatu proses operasional
berada

pada

pilihan

dilematis.

Oleh

karenanya

disarankan

untuk

meenggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak
semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya
membenahi diri.
Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 16.
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Tabel 16. Hasil perhitungan secara kuantitatif dari matriks SWOT untuk kemampuan
produksi produk olahan jagung berkualitas
Faktor
1

2

3

4

Kekuatan
1.1 Makanan dari olahan Jagung yang
dihasilkan berkualitas baik
1.2 Pengusaha sudah berpengalaman cukup
lama
1.3 Bahan baku dan bahan penolong tersedia
secara kontinu
1.4 Kontinuitas produk dapat dipertahankan
1.5 Makanan dari olahan Jagung merupakan
makanan yang menyehatkan
1.6 Minat investor untuk menumbuhkan
industri cukup besar
Kelemahan
2.1 Teknologi produksi masih sederhana
2.2 Keterbatasan modal
2.3 Manajemen Perusahaan kurang
terorganisir
2.4 Promosi masih kurang gencar
Sumbu X : Kekuatan dikurangi kelemahan
Peluang
3.1 Pangsa Pasar cukup luas
3.2 Memberikan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat sekitar
3.3 Permintaan pasar yang terus meningkat
Ancaman
4.1 Harga bahan baku dan bahan penolong
sangat berfluktuasi
4.2 Di pasaran banyak beredar produk olahan
Jagung dari daerah lain
Sumbu Y: Peluang dikurangi ancaman

Bobot
Relatif
(2)

Skor
(3)

Bobot
x skor
(4)

0,136

0,013

8

0,104

0,151

0,015

8

0,120

0,045

0,004

7

0,028

0,336

0,034

8

0,272

0,050

0,005

7

0,035

0,282

0,028

8

0,224

0,069
0,254

0,012
0,044

6
6

0,072
0,264

0,071

0,012

8

0,096

0,323

0,056

9

0,504

Bobot Parsial
(1)

Jumlah
(5)

0,103

0,783

0,175

0,936

-0,072
0,396
0,067

0,026

8

0,208

0,306

0,121

8

0,968

0,129

0,051

8

0,408

0,857

0,086

8

0,688

0,143

0,014

7

0,098

1,554

0,103
0,766
0,788

Berdasarkan hasil perhitungan secara kuantitatif dari Matriks SWOT, posisi dari
kemampuan untuk produksi produk olahan jagung

yang berkualitas di Kabupaten

Majalengka yang ditunjukkan oleh titik x dan y dapat dilihat pada Gambar 13.
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Peluang

{ -, + }

{ +, + }

Posisi kemampuan
produksi produk olahan
Jagung

Kelemahan

Kekuatan

{ -, - }

{ +, - }

Ancaman

Gambar 13. Posisi dari kemampuan untuk produksi produk olahan jagung yang berkualitas
di Kabupaten Majalengka
Tampak bahwa kemampuan produksi produk olahan jagung yang berkualitas berada
di Kuadran III yang artinya kemampuan produksi produk Olahan Jagung yang berkualitas
menandakan kondisi yang lemah namun sangat berpeluang untuk dikembangkan. Oleh
karena itu strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya pihak dinas terkait perlu
mengganti strategi yang telah dilakukan sebelumnya, karena khawatir strategi sebelumnya
tidak bisa menangkap peluang yang sangat besar.

5.3. Strategi pengembangan untuk mewujudkan kemampuan memproduksi produk
olahan jagung yang berkualitas
Strategi pengembangan untuk produk olahan jagung yang berkualitas di Kabupaten
Majalengka terdiri dari empat hal, yaitu sasaran pengembangan jangka menengah (20142018) dan jangka panjang (2014-2025), strategi pengembangan, kerangka pengembangan dan
rencana aksi.

5.3.1. Sasaran pengembangan
Sasaran pengembangan agro industri pengolahan jagung dengan fokus kemampuan
produksi produk olahan jagung yang berkualitas tediri atas:
a.

Sasaran Jangka Menengah (2014-2018)
1. Terwujud jejaring bahan baku Jagung berkualitas
2. Munculnya variasi produk olahan Jagung yang memenuhi kebutuhan pasar
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b.

Sasaran Jangka Panjang (2014-2025)
1. Terwujud jejaring (networking) pemasaran produk olahan Jagung di tingkat Asia
2. Terwujud produk untuk pasar yang lebih spesifik untuk kelas atas; dan
3. Terkenalnya Majalengka menjadi pusat produk hasil olahan Jagung di Indonesia

5.3.2. Strategi Pengembangan
Strategi pengembangan Industri Produk Olahan Jagung Kabupaten Majalengka adalah
sebagai berikut:
a. Peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha;
b. Peningkatan dan stabilisasi kualitas produk;
c. Penguatan jejaring bahan baku-pasar;
d. Peningkatan inovasi produk; dan
e. Penguatan kelembagaan.

5.3.3. Kerangka Pengembangan
Kerangka pengembangan dari kompetensi inti industri Kabupaten Majalengka dapat dilihat
pada Tabel 17, sebagai berikut:
Tabel 17 Kerangka Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Majalengka
Industri Inti
Agro Industri Tanaman Jagung

Industri Pendukung
Industri Terkait
Industri Pupuk Tanaman Jagung,
Industri Makanan Ringan
Industri Alat dan Mesin, Industri
pengolahan Tanaman Jagung
Sasaran Jangka Menengah
Sasaran Jangka Panjang
(2014-2018)
(2014-2025)
1. Terwujud jejaring bahan baku Jagung berkualitas
2. Munculnya variasi produk olahan Jagung yang
1. Terwujud jejaring (networking) pemasaran
memenuhi kebutuhan pasar
produk olahan Jagung di tingkat Asia
2. Terwujud produk untuk pasar yang lebih
spesifik untuk kelas atas; dan
3. Terkenalnya Majalengka menjadi pusat produk
hasil olahan Jagung di Indonesia
Strategi
a. Peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha;
b. Peningkatan dan stabilisasi kualitas produk;
c. Penguatan jejaring bahan baku pasar;
d. Inovasi produk; dan
e. Kelembagaan.
Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah
Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka
(2014-2018)
Panjang (2014-2025)
a. Peningkatan Kemampuan SDM
a. Penguatan Jejaring Pasar
1) Meningkatkan penguasaan produksi sesuai
b. Inovasi Poduk
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standar kualitas dan teknik pengolahan produk
2) Meningkatkan kemampuan manajemen usaha
b. Peningkatan dan Stabilisasi Kualitas Produk
1) Melakukan standarisasi proses produksi
2) Meningkatkan kualitas peralatan produksi
c. Penguatan Jejaring Pasokan Bahan Baku –
Pasar
1) Melakukan penguatan jejaring bahan baku kain
berkualitas.
2) Membangun usaha yang Bankable (legalitas
usaha)
3) Memberikan akses modal

1) Meningkatkan variasi desain produk.
2) Melakukan diversifikasi untuk pasar
spesifik.

Unsur Penunjang
Teknologi
Sarana Prasarana
a. Teknologi produksi yang berkualitas;
a. Membangun showroom untuk pemasaran
b. Teknologi IT untuk membantu pemasaran dan
bersama produk olahan Jagung
pengelolaan usaha
b. Meningkatkan kualitas akses jalan ke sentra
pengembangan
Lokasi
Sentra Olahan Jagung Majalengka

5.3.4. Rencana Aksi
Rencana aksi dari pengembangan kompertensi inti industri Kabupaten Majalengka
dapat dilihat pada Tabel 18, sebagai berikut:
Tabel 18 Rencana Aksi Pengembangan Agroindustri Produk Olahan Jagung
Tahun 2014-2018
No.

Rencana Aksi

Indikator
Keberhasilan

A

Penguatan Kelembagaan

1

Melengkapi legalitas dan membentuk pokja

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Sosialisasi KIID

Pusat

Terselenggara kegiatan
sosialisasi dan
koordinasi KIID
semua pemangku
kepentingan

Daerah

Adanya SK Bupati
tentang Penetapan
KIID Kabupaten
Majalengka

Kemenperin

Sekda, DPRD,
Pemda

Pembentukan POKJA

Terbentuk POKJA
dengan pembagian
tugasnya

Sentra Industri
IKM

Dinas Perindag

Kemenperin
(IKM)

Pemda, Dinas
Perindagkop,
Dinas Perindag
Prov.

Kemenperin

Sekda, DPRD,
Pemda

Membentuk kelompok kerja
pelaksanaan KIID Kabupaten
Majalengka

Kepengurusan Pokja

Pembentukan Klaster Makanan
Ringan

Terbentuknya Klaster
TPTMakanan Ringan

Membangun usaha yang Bankable

2.1

Sosialisasi prosedur legalitas usaha

Pendampingan untuk pemenuhan

Tahun
Lain-Lain

Pemda, Dinas,
Perindag

Menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka / SK Bupati
Majalengka tentang Penetapan KIID
Kabupaten Majalengka

2

2.2

Pemangku Kepentingan

Pelaku usaha
memahami pentingnya
legalitas usaha

Dinas Perindag

Meningkatnya jumlah

Dinas Perindag
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Pelaku
Usaha

2014

2015

2016

2017

2018

No.

legalitas usaha

3

Indikator
Keberhasilan

Rencana Aksi

Pembinaan kelompok pelaku usaha
dalam bentuk koperasi atau KUB

3.2

Fasilitasi permodalan dengan syarat
ringan bagi kelompok IKM produk
olahan Jagung

Terakses modal oleh
pelaku usaha

1

Meningkatkan Penguasaan Produksi Sesuai Standar Kualitas

1.4

2
2.1

2.2

Dinas Perindag

Sentra
Industri

Pendampingan produksi produk
olahan Jagung yang berkualitas

Terselenggara
pendampingan selama
1 tahun

IPB

Dinas Perindag

Tenaga
Penyuluh

Pelatihan GKM bagi pelaku usaha
dan tenaga kerja

Terselenggara
pelatihan GKM bagi
pelaku usaha terpilih

Kemenperin

Dinas Perindag

Pelatihan pemanfaatan limbah
produksi olahan Jagung

Terkuasai
keterampilan
pengolahan limbah
padat menjadi produk
turunan

Kemenperin

Dinas Peindag
Kab. Dan Prov.

Meningkatkan penguasaan teknik produksi
Pelatihan teknik produksi untuk
pelaku usaha terpilih

Terselenggara
Pelatihan teknik
produksi untuk pelaku
usaha terpilih

Mempertemukan pelaku usaha
dengan para stake holder

Terselenggara
pertemuan dengan para
stake holder

Memberikan fasilitasi produksi untuk pelaku usaha
Melakukan kerjasama dengan
perguruan tinggi untuk pengadaan
workshop berkaitan dengan produk
olahan Jagung

Memberikan bantuan mesin dan
peralatan produksi

Tersedia mesin
pemipil, mesin
produksi olahan
Jagung bagi para
pelaku usaha terpilih

1

Membangun jejalring bahan
baku

2.1

Kemenperin

Dinas Perindag

Melakukan kerjasama pelaku usaha
dengan pemasok kain untuk
menjamin ketersediaan dan kualitas
Tanaman Jagung

Kemenperin

Adanaya dokumen
MoU dengan
perusahaan pemasok
Tanaman Jagung

Dinas Perindag

Dinas Perindag

Melakukan perluasan pasar
Mengikutsertakan produk dalam
pameran didalam negeri

Ikut serta dalam
pameran di tingkat

Kemenperin
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Sentra
Industri

Dinas Perindag

Meningkatkan kualitas peralatan produksi

PENGUATAN JEJARING BAHAN BAKU – PASAR

2

Dinas Perindag

Terselenggara
pelatihan teknik
produksi dan
pemasaran untuk 30%
dari pelaku usaha

D

1.1

Lembaga
Keuangan
Daerah

Ditjen IKM
Kemenperin

1

2.1

Dinas Perndag

terselenggara pelatihan
produksi bagi pelaku
usaha terpilih

PENINGKATAN DAN STABILISASI KUALITAS

2

Kemenperin
(IKM)

Pelatihan produksi produk olahan
Jagung yang berkualitas

C

1.1

Lain-Lain

Dinas Perindag

PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM

1.3

Daerah

usaha yang bankable
agar mudah
mengakses modal

B

1.2

Pusat

Tahun

Memberikan akses modal

3.1

1.1

Pemangku Kepentingan

Dinas Perindag

Perguruan
Tinggi
Terkait

2014

2015

2016

2017

2018

No.

Rencana Aksi

Indikator
Keberhasilan

Pemangku Kepentingan
Pusat

Daerah

provinsi dan nasional
2.2

Melakukan kerjasama pemasaran
dengan pelaku usaha produk olahan
Jagung yang ada di Majalengka

Dinas Perindag

E

TEKNOLOGI

1

Memberikan fasilitasi teknologi
produksi untuk pelaku usaha terpilih

tersedia teknologi
produksi tepat guna

2

Memberikan fasilitas IT untuk
promosi bagi pelaku usaha

Terdapat brosur,
website untuk promosi
bagi pelaku usaha

F

SARANA PRASARANA

1

Membangun showroom untuk
pemasaran produk

Terbangun showroom

2

Meningkatkan sarana penunjuk arah
menuju sentra pengembangan dan
pemasaran

Adanya penunjuk arah
menuju sentra

Dinas Perindag
Ditjen Aplikasi
Informatika
Kemenkominfo

Dinas Perindag

Bappeda
Bappeda
Dinas PU Bina
Marga
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Tahun
Lain-Lain

2014

2015

2016

2017

2018

BAB 6. KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil penelitian tentang Kompetensi Inti Industri Daerah di
Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1.

Berdasarkan sepuluh kriteria yang digunakan untuk menilai long list komoditas unggul,
dihasilkan dua komoditas dengan skor tertinggi, yaitu Pengolahan Jagung (148) dan
Konveksi (147) dan. Selanjutnya berturut-turut dari urutan ketiga hingga kelima adalah
anyaman bambu (142), genteng (134), dan bata merah (122).

2.

Mengacu pada dua buah komoditi unggul yang memiliki nilai yang paling besar
(pengolahan Jagung/agro industri dan konveksi) maka kompetensi inti industri daerah
yang diusulkan untuk Kabupaten Majalengka adalah “Kemampuan Produksi Produk
Olahan Jagung yang Berkualitas”.

3.

Hasil analisis rantai nilai terhadap kemampuan produksi Produk Olahan Jagung di
Kabupaten Majalengka menunjukkan kondisi berikut:
a. Bahan baku: Bahan baku untuk produksi produk olahan Jagung masih dapat
dipenuhi oleh Kabupaten Majalengka.
b. Proses produksi: Sebagaian besar unit

usaha merupakan home industry dan

berlokasi di perumahan masyarakat. Sebagian besar dari pelaku usaha masih
mengunakan peralatan manual dalam melakukan proses produksinya, walaupun
sudah ada beberapa pelaku usaha yang telah menggunakan peralatan semi-otomatis
untuk mempermudah proses produksi.
c. Pemasaran dan penjualan: Hampir seluruh unit usaha menjual langsung produk yang
dihasilkannya di tempat mereka melakukan proses produksi. Pangsa pasar domestik
masih cukup besar untuk dikembangkan.
d. Infrastrurktur perusahaan: Penerapan manajemen usaha masih sederhana dan masih
merupakan perusahaan

keluarga; dalam

hal ini, beberapa unit usaha masih

memiliki hubungan keluarga dengan unit usaha lainnya.
e. Manajemen sumber daya manusia masih rendah, sehingga para pelaku usaha dalam
menghasilkan produknya masih sederhana. Untuk itu diperlukan berbagai pelatihan
keterampilan baik dalam bentuk workshop, pameran produk olahan yang mampu
mendorong para pelaku usaha lebih trampil dan memiliki kinerja yang lebih baik.
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f. Pengembangan teknologi: sistem permesinan masih mesin skala kecil, dan aktifitas
pendukung dalam upaya pengembangan teknologi belum tersedia.
4.

Sasaran pengembangan agro industri jagung sebagai KIID Kabupaten Majalengka
terdiri dari sasaran jangka menengah (2014-2018) dan sasaran jangka panjang (20142025). Sasaran jangka menengah meliputi terwujudnya jejaring bahan baku jagung
berkualitas dan munculnya variasi produk olahan jagung yang memenuhi kebutuhan
pasar. Sasaran jangka panjang meliputi terwujudnya jejaring pemasaran produk olahan
jagung di tingkat Asia, terwujudnya produk untuk pasar yang lebih spesifik bagi
masyarakat kelas atas, dan terkenalnya Kabupaten Majalengka sebagai pusat produk
hasil olahan jagung di Indonesia.

5.

Strategi pengembangan Industri Produk Olahan Jagung Kabupaten Majalengka
meliputi peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha, peningkatan dan stabilisasi
kualitas produk, penguatan jejaring bahan baku-pasar, peningkatan inovasi produk, dan
penguatan kelembagaan.
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