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ABSTRACT 

Agriculture is a large part of the livelihoods of residents in the District Bangorejo. 

About 65 percent of the total population Bangorejo District residents are farmers. 

Of the geographical location of districts Bangorejo mostly overlays, and in the river 

so aliri paddy fields owned by farmers paddy fields with technical irrigation 

systems. Agriculture is divided into six sub-sectors, crops, horticulture, agriculture, 

livestock, fisheries and forestry. Agricultural system that is now growing in the 

region at this time in the form of scratch Bangorejo namely dragon and oranges. 

Both the fruit into the center pereknomian income of farmers. How to manage 

agricultural businesses have nothing to do farmers own da tone rented to tenants 

with the aim of part or all of the results are to be sold. Judging from the approach of 

farmer households most farmers in Sub Bangorejo seek more than one or 

subsectors of agriculture. Writing method used is book study, so the writing of 

literature is to collect the materials, materials, data and information obtained from a 

book or journal. Conclusions indicated that the existing system of fruit growers in 

the districts of Bangoejo to boost the economy through the economic 

empowerment of citizens by planting fruit and citrus naga as great earnings 

potential. 
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ABSTRAKSI  
Pertanian merupakan sebagian besar dari mata pencaharian penduduk di 
Kecamtan Bangorejo. Sekitar 65 persen penduduk dari total penduduk Kecamatan 
Bangorejo adalah petani. Dari letak geografis kecamatan Bangorejo yang sebagian 
besar hamparan, dan di aliri sungai sehingga lahan sawah yang dimiliki petani 
adalah sawah dengan sistem irigasi teknis. Pertanian dibagi menjadi 6 sub-sektor, 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. 
System pertanian yang sekarang berkembang di wilayah bangorejo saat ini berupa 
garuk yaitu naga dan jeruk. Kedua buah tersebut menjadi pusat pemasukan 
pereknomian dari para petani. Cara mengelola usaha pertanian ini ada yang 
dikerjakan petani sendiri da nada yang disewakan pada penyewa dengan tujuan 
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sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Dilihat dari pendekatan rumah tangga 
petani sebagian besar petani di Kecamatan Bangorejo mengusahakan lebih dari 
satu atau subsektor pertanian. Metode penulisan yang digunakan yaitu studi 
pustaka, jadi pada penulisan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan-
bahan, materi-materi, data-data dan informasi-informasi yang diperoleh dari buku 
atau jurnal. Kesimpulan ditunjukkan bahwa dengan system penanam buah yang 
ada di wilayah kecamatan Bangoejo bisa meningkatkan perekonomian warga 
dengan  pemberdayaan ekonomi melalui penanaman buah nnaga dan jeruk 
sebagai potensi penghasilan yang besar.  
 
Kata kunci: Petani, Pemberdayaan ekonomi  
 
PENDAHULUAN 

Dengan adanya krisis 
ekonomi yang melanda saat ini, para 
pengambil kebijaksanaan kembali 
berpikir tentang arah perekonomian 
yang selama ini ditempuh. Banyak dari 
masyarakat dikecamatan bangorejo 
yang sebelumnya memilih bekerja 
keluar negeri untuk bisa meningkatkan 
perekonomiannya, akibatnya 
sumberdaya alam yang ada  terabaikan. 
Banyak industri yang dibangun yang 
membutuhkan bahan baku dan 
komponen yang harus diimpor atau 
industri-industri yang tidak banyak 
terkait dengan perekonomian lokal 
sehingga industri ini sangat rentan 
terhadap gejolak mata nilai uang. 
Industri  jenis ini pada umumnya adalah 
industri yang berpihak kepada golongan 
ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2003). 

 Terjadi krisis tahun pada 
tahun 1998 membuat perekonomian di 
wilayah bangorejo menurun secara 
drastis. Petani hanya menanam padi 
dan hasilnya hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
membeli pupuk dan untuk membeli bibit 
yang akan ditanam kembali. Dalam 
mengatasi krisis ekonomi sekarang 
kebijaksanaan ekonomi harus 
menganut paradigma baru dimana 
pemberdayaan ekonomi rakyat harus 
menjadi perhatian utama. Karena 

sebagian besar rakyat hidup pada 
sektor pertanian dan sektor ini masih 
memberikan kontribusi yang besar pada 
perekonomian negara, maka 
pemberdayaan ekonomi rakyat juga 
berarti membangun ekonomi pertanian 
lebih baik.  

Pertanian sebagai salah satu 
sektor yang dapat diandalkan dan 
memiliki potensi besar untuk berperan 
sebagai pemicu pemulihan ekonomi 
nasional. Hal ini karena sektor pertanian 
mampu memberikan pemasukan dalam 
mengatasi krisis yang terjadi 
(Husodo,dkk.2004). Menurut Saragih 
(2001) pembangunan ekonomi nasional 
abad ke-21 masih akan tetap berbasis 
pertanian secara luas. Kegiatan jasa-
jasa dan bisnis yang berbasis pertanian 
akan semakin meningkat. Kegiatan 
ekonomi yang berbasis pada tanaman 
pangan dan hortikultura merupakan 
kegiatan yang sangat penting (strategis) 
di Indonesia. Disamping melibatkan 
tenaga kerja terbesar dalam kegiatan 
produksi, produknya juga merupakan 
bahan pangan pokok dalam konsumsi 
pangan di Indonesia. 

 Dilihat dari sisi bisnis, 
kegiatan ekonomi yang berbasis 
tanaman pangan dan hortikultura 
merupakan kegiatan bisnis terbesar dan 
tersebar luas di Indonesia. Perannya 
sebagai penghasil bahan pangan dan 
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pokok, menyebabkan setiap orang dari 
200 juta penduduk Indonesia terlibat 
setiap hari dalam kegiatan ekonomi 
tanaman pangan dan hortikultura 
(Saragih, 2001).  

Kondisi perekonomian daerah 
secara makro di Kabupaten 
Banyuwangi dari tahun 2005 hingga 
2010 menunjukkan pergerakan yang 
stabil. Hal ini dapat ditunjukkan adanya 
pertumbuhan ekonomi yang meningkat 
dari tahun 2005 sebesar 4,58% menjadi 
5,07% pada tahun 2006, menjadi 5,59% 
pada tahun 2007 dan meningkat 
menjadi 5,76% pada tahun 2008. Pada 
tahun krisis keuangan global yang 
tengah berlangsung sehingga 
menyebabkan macetnya sistem 
keuangan dunia sehingga 
menyebabkan merosotnya aktivitas 
ekonomi dan perdagangan dunia. 
Pertumbuhan ekonomi dunia melambat 
dan volume perdagangan dunia hingga 
tahun 2009 terus merosot. Kelesuan 
perekonomian global yang juga 
menerpa perekonomian Indonesia juga 
memberikan dampak pada perlambatan 
perekonomian di Kabupaten 
Banyuwangi. Akibat melemahnya nilai 
tukar rupiah yang disertai dengan 
kenaikan inflasi telah menyebabkan 
berkurangnya daya beli masyarakat 
terutama di perkotaan.  

Di Kabupaten Banyuwangi, 
pertumbuhan ekonomi tahun 2009 
merosot menjadi sebesar 
5,39%.Meskipun demikian terpaan 
krisis telah menunjukkan perekonomian 
Banyuwangi tetap bertahan sehingga 
tidak sampai pada posisi stagnan atau 
minus. Hal ini disebabkan bahwa 
perekonomian di Kabupaten 
Banyuwangi lebih banyak ditopang oleh 
sektor riil. Perkembangan 
perekonomian di Kabupaten 
Banyuwangi juga dapat ditunjukkan 

oleh perkembangan Produk Domestik 
Regional Bruto Angka Dasar Harga 
Konstan pada tahun 2000 (PDRB 
ADHK). Sejak tahun2006 hingga 2010, 
PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi 
mengalami peningkatan yang signifikan 
dari tahun 2005 sebesar Rp 8,39 trilyun 
meningkat menjadi Rp 8,8 trilyun pada 
tahun 2007 dan menjadi Rp 11,082 
rupiah pada tahun 2010. 

 
METODE  

Metode ini menggunakan 
metode penulisan studi pustaka. 
Metode penulisan studi pustaka adalah 
metode karya tulis ilmiah dengan 
mengumpulkan bahan-bahan, materi-
materi, data-data dan informasi yang 
diperoleh dari buku-buku atau jurnal 
yang sudah tersedia 

 
PEMBAHASAN 

Kabupaten Bangorejo banyak 
dikenal dengan daerah lain dengan 
nama garuk. Istilah itu diberikan karena 
tiap tahunnya menghasilkan buah naga 
dan jeruk. Awalnya di wilayah bangorejo 
hanya ditanami jenis tanaman pangan 
tetapi hal itu tidak bisa meningkatkan 
perekonomian. Maka di awal tahun 
2000-an banyak petani yang sudah 
mencoba untuk menanam buah-buah 
tersebut. Salah satu buah yang ditanam 
dan memberikan dampak positif bagi 
masyarakat bangorejo yaitu jeruk. Dari 
Subsektor hortikultura, tanaman buah 
tahunan jeruk sudah mendominasi dari 
jumlah rumah tangga usaha pertanian 
subsektor hortikultura sebesar 5.775 
rumah tangga, dengan jumlah pohon 
sebesar 1.807.972. 

Banyuwangi beberapa 
wilayahnya memiliki lahan kering yang 
sulit ditanami padi,  justru han itu 
dengan mudah bisa ditanami buah 
naga. Buah naga juga ditanam di 
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hampir semua pekarangan warga di 
wilayah selatan Banyuwangi, seperti 
Kecamatan Bangorejo, Tegal Dlimo, 
Pesanggaran, Purwoharjo, dan 
Siliragung. Saat panen raya, jalan-jalan 
di kawasan itu ramai oleh lalu lalang 
pikap pengangkut buah naga. 

Luas lahan buah naga pun 
bertambah. Berdasarkan data dari 
Dinas Pertanian dan Perkebunan 
Banyuwangi, pada 2013 luas tanaman 
buah naga tercatat baru 678 hektar, 
tetapi pada 2014 telah menjadi 1.152 
hektar. Jumlah panenan buah naga 
yang pada 2013 mencapai 16.631 ton, 
pada 2014 menjadi 28.819 ton. Jumlah 
itu belum termasuk hasil panenan buah 
naga di pekarangan rumah warga. Sifat 
buah naga yang tak cepat busuk 
membuat seluruh panen terserap oleh 
pasar. Buah ini juga cepat terserap oleh 
pasar. Bahkan malam sebelum panen, 
pengepul sudah menyiapkan armada 
untuk mengangkut buah naga. 

Saat ini tanaman jeruk sudah 
habis di pohon sehingga penghasilan 
dari masyarakat di bangorejo itu 
berganti buah naga. Salah satu 
kelompok tani buah naga di Kabupaten 
Banyuwangi yang menjadi pelopor 
dalam memperkenalkan tanaman buah 
naga di Kecamatan Bangorejo 
khususnya kalangan para petani di 
Desa Sambirejo adalah Kelompok Tani 
Berkah Naga. Selama beberapa tahun 
terakhir ini petani buah naga di Desa 
Sambirejo yang tergabung dalam 
Kelompok Tani Berkah Naga konsisten 
menanam buah naga menggunakan 
pupuk kompos dalam budidaya buah 
naga.  

Tingginya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pola hidup 
sehat dengan mengkonsumsi makanan 
yang mengandung sedikit bahan kimia 
menjadikan produksi buah naga dari 

Desa Sambirejo banyak diminati dan 
dicari konsumen. Selain itu, buah naga 
dari Desa Sambirejo ini terkenal dengan 
rasa buahnya yang lebih manis dari 
buah naga di daerah lain. Melihat 
peluang dan potensi dalam 
pengembangan buah naga, tentunya 
langkah selanjutnya yang perlu 
diperhatikan dalam menjalankan 
usahatani buah naga adalah analisis 
usaha tani yang ditinjau dari aspek 
finansial. Hal ini, karena keberhasilan 
kegiatan usahatani tidak semata–mata 
dilihat dari peningkatan produksi panen. 
Keberhasilan usaha tani juga diukur 
dengan menganalisa apakah usaha 
tersebut menguntungkan atau tidak. 
Oleh karena itu para petani melakukan 
analisis kelayakan finansial penting 
dilakukan. Beberapa petani melakukan 
percobaan terhadap hasil panen buah 
tersebut agar menghasilkan buah yang 
baik dan segar.  Menurut Soekartawi 
(1991) analisis finansial dilakukan 
karena analisis ini didasarkan pada 
keadaan sebenarnya dengan 
menggunakan data harga yang 
sebenarnya ditemukan di lapangan.  

 Dalam mewujudkan tujuan 
pengembangan ekonomi kerakyatan, 
terutama di sektor pertanian maka perlu 
dipersiapkan kebijakan strategis untuk 
memperbesar atau mempercepat 
pertumbuhan sektor pertanian, 
khususnya peningkatan pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat. Salah 
satu cara untuk mencapai tujuan 
tersebut adalah pengembangan 
agribisnis yang terencana dengan baik 
dan terkait dengan pembangunan 
sektor ekonomi lainnya. Pengembangan 
untuk pemberdayaan ekonomi 
pedesaan Agribisnis sebagai suatu 
sistem meliputi; 1) subsistem 
pengadaan sarana produksi; 2) 
subsistem produksi; 3) subsistem 
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pengolahan hasil; 4) subsistem 
pemasaran; dan 5) subsistem 
kelembagaan. Agar semua subsistem 
itu dapat berjalan sesuai dengan 
tuntutan agribisnis, maka perlu 
dirancang model pemberdayaan 
ekonomi masyarakat pedesaan 
berbasiskan agribisnis dengan 
melibatkan beberapa lembaga yang 
mendukung. Hasil pengamatan di 

lapangan ditemukan beberapa faktor 
pendukung 

Pembangunan ekonomi 
pedesaan dapat dipengaruhi dari 
berbagai pihak antara lain: 1) 
pengusaha; 2) lembaga perkreditan; 3) 
penjual bibit; 4) pengusaha tani (petani); 
5) koperasi sebagai badan usaha. 
Rangkaian kerja dari faktor pendukung 
ekonomi pedesaan tersebut disajikan 
sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Gambar. 2.1 Hubungan rangkaian kerja  
 
Pengusaha yang dimaksud 

disini adalah pengusaha sebagai 
pemilik modal dan sebagai pedagang 
(perantara, penyalur, pengecer). 
Sebagai pemilik modal menjalin 
kerjasama dengan koperasi atau 
lembaga perkreditan. Koperasi yang 
ada di wilayah kecamatan bangorejo 
beberapa banyak yang sudah tutup 
sehingga para pengusaha untuk 
memutar usahanya dengan meminjam 
di bank. Koperasi yang dimaksud disini 
bukan lagi koperasi unit desa yang 
semua kegiatan ekonominya bisa 
ditanggulangi koperasi desa, tetapi 
koperasi disini yaitu koperasi simpan 
pinjam yang sekarang sudah banyak 
berdiri di setiap desa. Kerjasama yang 
dilakukan pengusaha dengan lembaga 

perkreditan atau koperasi untuk bisa 
menyediakan modal, karena dengan 
modal tersebut akan digunakan untuk 
menyediakan sarana produksi, 
alat/mesin pertanian, dan termasuk 
penyedia teknologi yang mendukung 
kegiatan agribisnis di pedesaan. 

Fungsinya sebagai pedagang 
adalah penyalur produk pertanian yang 
telah melalui proses pengolahan oleh 
koperasi sesuai standar yang 
ditentukan oleh pedagang. Target pasar 
disesuaikan dengan kriteria produk 
yang ada, bisa saja ekspor, swalayan, 
restoran, hotel, atau pasar tradisional. 
Dari sisi lain pengusaha juga 
memberikan informasi pasar melalui 
koperasi, apakah menyangkut daya beli 
pasar, peluang pasar, dan lain 

pengusaha 

Koperasi 

 

Pengusaha tani (petani) 

Penjual bibit 

Lembaga perkreditan 
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sebagainya. Termasuk juga 
menyediakan tenaga ahli yang 
ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini 
disesuaikan dengan kebutuhan di 
lapangan, apakah tenaga ahli bidang 
produksi, pemasaran, atau pengendali 
mutu. 

Lembaga perkreditan 
merupakan lembaga penyedia kredit 
kepada koperasi dan pengusaha. Pada 
model pemberdayaan ekonomi yang 
berbasiskan agribisnis ini, lembaga 
perkreditan hanya berhubungan 
langsung dengan koperasi dan 
pengusaha. Saat ini koperasi desa yang 
ada di kecamatan bangorejo banyak 
yang sudah tutup karena kalah saing 
dengan koperasi simpan pinjam. Para 
pengusaha saat ini mudah sekali ketika 
akan mengajukan dana pada lembaga 
perkreditan seperti KSP atau bank 

dengan ketentuan tertentu. Dana yang 
sudah diperoleh dari lembaga 
perkreditan akan di olah dan diputar 
untuk kegiatan usaha tersebut, dan saat 
ini pengusaha buah utuk wilayah 
bangorejo semakin banyak. Petani 
melakukan usahanya berdasarkan 
perjanjian dengan pihak koperasi 
sebagai penyedia dana. Petani 
melakukan kegiatan usahataninya 
didampingi oleh tim ahli yang ditunjuk 
oleh koperasi. Kecamatan Bangorejo 
terdapat beberapa lembaga keuangan 
termasuk juga koperasi yang terdiri dari 
2 Bank Pemerintah, 1 Bank Swasta, 4 
BPR dan 4 KUD yang tersebar di 
sebagian Desa di Kecamatan 
Bangorejo, antara lain Desa Sukorejo, 
Ringintelu, Sambimulyo, Bangorejo dan 
Kebondalem.

 
Banyaknya lembaga keungan dan koperasi tahun 2014 

Desa  Bank 
Pemerintah 

Bank 
Swasta 

BPR BKD KUD 

Sukorejo    2  1 

Ringintelu 1    1 

Sambirejo      

Sambimulyo 1  1   

Temurejo      

Bangorejo     1 

Kebondalem  1 1  1 

Jumlah  2 1 4  4 

Sumber: kantor kecamatan Bangorejo  
 

Para penjual bibit yang ada di 
kecamatan itu penjual bibit jeruk yang 
sampai sekarang masih banyak 
diperjualbelikan. Penjual bibit untuk bisa 
membeli banyak bibit sebagai penyedia 
para petani saat menanan tersebut 
melakukan kerja sama dengan lembaga 
perkreditan atau koperasi dengan 
tujuan agar dana yang diperoleh dapat 
dikembangkan. 

Pengusaha tani (petani) yang 
berada pada wilayah bangorejo 
merupakan orang yang memiliki lahan 
sawah yang akan di tanami bibit 
tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat 
yang ada di kecamatan bangorejo 
sangat bervariasi. Untuk petani yang 
sudah memiliki pemikiran modern dan 
memiliki lokasi atau lahan yang luas 
tentu akan membeli peralatan pertanian 
yang lebih canggih untuk menunjang 
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peningkatan produksi panennya. 
Sedangkan untuk masyarakat yang 
kondisi ekonominya menengah mereka 
terkadang menyewa.  

Koperasi sebagai perantara 
penyalur sarana produksi dan 
alat/mesin pertanian kepada anggota 
(petani). Dari sisi lain koperasi juga 
sebagai pedagang perantara dari 
produk pertanian yang dihasilkan oleh 
anggotanya. Koperasi juga berfungsi 
sebagai lembaga pemasaran dari 
produk pertanian. Pada koperasi 
dilakukan pengolahan hasil (sortiran, 
pengepakan, pemberian label, dan 
penyimpanan) sesuai dengan 
permintaan dan kebutuhan pasar. 
Koperasi juga berperan sebagai media 
informasi pasar, apakah peluang pasar, 
perkembangan harga, dan daya beli 
pasar. Melalui informasi pasar koperasi 
harus dapat menciptakan peluang pasar 
produk-produk pertanian, sehingga 
petani tidak ragu untuk melakukan 
kegiatan usahatani mereka karena ada 
jaminan dari koperasi bahwa produk 
mereka akan ditampung.  

Kegiatan ini akan meransang 
partisipasi anggota terhadap koperasi, 
yang pada hakekatnya terjadi 
kesinambungan usaha koperasi. 
Investasi yang dilakukan oleh koperasi 
berupa transportasi, mesin pengolah 
produk pertanian (agroindustri), mesin 
dan alat pertanian harus berupa 
penanaman modal atas nama anggota.  
Artinya setiap anggota mempunyai 
saham kepemilikan aset koperasi. 
Dengan demikian konsep agroestat 
dipedesaan dapat berkembang 
(Almasdi Syahza, 2002a). Koperasi juga 
berperan sebagai penyedia kredit yang 
diperoleh dari lembaga perkreditan dan 
pengusaha. Pemberian kredit ini 
didasarkan kepada bentuk usaha 
pertanian yang mengembangkan 

komoditi unggulan dan punya peluang 
pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh 
petani dapat dilakukan melalui 
pemotongan penjualan hasil pertanian 
kepada koperasi. 
 
PENUTUP 

Pengembangan pertanian 
yang terencana dengan baik dan terkait 
dengan pembangunan sektor ekonomi 
lainnya merupakan kebijakan yang 
strategis untuk memperbesar atau 
mempercepat pertumbuhan sektor 
pertanian, khususnya peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat pedesaan. Untuk itu 
diperlukan faktor pendukung 
pembangunan ekonomi pedesaan 
terutama yang berbasis agribisnis, 
antara lain: 1) pengusaha; 3) lembaga 
perkreditan; 4) pengusaha tani (petani); 
5) koperasi sebagai badan usaha.  
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