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KATA PENGANTAR
Puji  dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 

segala  Rahmat  dan  Karunia-Nya  maka  penyusun  Proposal  Peluang  Usaha 
Pertanian di Kabupaten Sanggau  Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 yang 
meliputi  informasi  potensi,  sumberdaya  lahan  dan    aspek  aspek  yang 
berkaitan dengan pembangunan pertanian dapat kami wujudkan.

Dalam hal kegiatan Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam 
meningkatkan  perekonomian  nasional,  seperti  pembangunan  pertanian  yang 
bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat  (khususnya petani), 
menyediakan  lapangan  kerja,  mengurangi  kemiskinan,  mempercepat 
pertumbuhan ekonomi (di pedesaan) serta memelihara kesinambungan sumber 
daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka   kami  mengajukan  Proposal 
Peluang  Usaha  Pertanian  dengan  sasaran  kegiatan  seperti  budidaya  padi, 
jagung, kedelai,Kacang tanah, keladi, ayam, kambing, sapi  ini guna menjawab 
kebutuhan dari  upaya pembangunan pertanian di  Kabupaten Sanggau.  Besar 
harapan kami agar kegiatan kedepannya kami dapat terwujud demi mendukung 
ketersediaan pangan di daerah kami.

Kami  menyadari  sepenuhnya  bahwa  pelaksanaan  Peluang  Usaha 
Pertanian  di  Kabupaten  Sanggau  didalam  mendukung  pembangunan 
infrastruktur pertanian membutuhkan biaya yang cukup  besar,oleh karena itu 
kami  sangat  mengharapkan  adanya  dukungan  investor  untuk  turut  berperan 
serta  dalam  Peluang  Usaha  Pertanian  di  Kabupaten  Sanggau  sekaligus 
mendapatkan keuntungan dari budidaya yang dilaksanakan

Semoga dengan proposal  ini  dapat  menjadi  bahan masukan bagi  para 
investor untuk berperan serta dan masukan bagi pemerintah propinsi dan pusat 
untuk  mengalokasikan  anggaran  terhadap  penyediaan  infra  struktur  yang 
diperlukan.

Akhirnya  dengan mengucapkan puji  dan syukur  kehadiran Tuhan Yang 
Maha  Esa  dan  terima  kasih  serta  penghargaan  untuk  semua  pihak  atas 
perhatian  dan  upayanya  bagi  peningkatan  dan  pembangunan  pertanian  di 
Kabupaten Sanggau.

                                                                       Sanggau,    1 April  2013
                                                 Bupati Sanggau 

                                     

                               

  Ir. H. Setiman H. Sudin
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  paling  utama  dan 

pemenuhannya  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Negara  berkewajiban  mewujudkan  ketersediaan,  keterjangkauan,  dan 

pemenuhan  konsumsi  Pangan  yang  cukup,  aman,  bermutu,  dan  bergizi 

seimbang,  baik  pada  tingkat  nasional  maupun  daerah  hingga  perseorangan 

secara  merata  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia 

sepanjang  waktu  dengan  memanfaatkan  sumber  daya,  kelembagaan,  dan 

budaya lokal, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi 

lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia 

mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri;

Pembangunan  sektor  pertanian  yang  menekankan  agribisnis  dan 

agroindustri merupakan langkah antisipasi dalam pemulihan ekonomi nasional 

melalui  upaya  peningkatan  kualitas  yang  berorientasi  global,  yang  ditopang 

dengan  ketersediaan  infrastruktur  produksi  atau  prasana  dan  prasarana 

pertanian yang memadai.

Pengembangan  prasarana  dan  sarana  tersebut,  memerlukan  dukungan 

sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam pengelolaannya terutama 

dalam  hal  kecakapan  dan  ketrampilan  yang  sesuai  dengan  kemampuan 

teknologi  dan  sumber  daya  alam  (SDA)  komoditas  unggulan  daerah  secara 

komperatif dan kompetitif.

Dalam rangka pembangunan pertanian tersebut diperlukan landasan yang 

kokoh, tangguh dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat pertanian 

yang  sejahtera.  Untuk  itu  diperlukan  keterpaduan  dan  startegi  yang 
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mewujudkan  dalam suatu  koordinasi  perencanaan antara  program pusat  dan 

pelaksanaan di daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan sektor pertanian tersebut diperlukan 

koordinasi  dan  sinkronisasi  antar  instansi  terkait,  mulai  dari  tingkat  pusat 

sampai  ketingkat  daerah,  serta  peran  pengusaha  dan  masyarakat  secara 

terpadu. Bersama dengan itu, perlu dukungan kebijakan makro dan mikro agar 

seluruh seluruh sub sistem dapat berfungsi secara optimal dan sinergis.

Upaya-upaya  penciptaan  iklim  yang  kondusif  dalam  memobilisasi  seluruh 

kekuatan pelaksana pembangunan harus dilakukan diberbagai tingkatan, terutama di 

kabupaten/kota.  Pemerintah  daerah  dituntut  lebih  kreatif  dan  proaktif  melakukan 

pembangunan  serta  melakukan  perubahan  paradigma  pembangunan,  yakni 

berorientasi kepada upaya pemberdayaan petani secara terpadu dan berkelanjutan 

untuk  dapat  mengembangkan  sistem  dan  usaha  agribisnis  diatas  kekuatannya 

sendiri dan menghadiri pola pembangunan kepada penyediaan paket-paket program 

yang parsial dan sesaat.

Kabupaten Sanggau memiliki potensi pertanian dengan wilayah yang cukup luas 

dimana  masih  banyak  terdapat  potensi  lahan  sawah  yang  belum  dimanfaatkan, 

maka sangat dimungkinkan perluasan cetak sawah, sehingga secara langsung mau 

pun tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup petani menjadi lebih sejahtera.

Persawahan  pun  dapat  dimanfaatkan  untuk  penanaman  padi  (pada  musim 

tanam rendengan) dan jagung, kedelai, kacang tanah dan cabe pada musim tanam 

gadu.  Sedangkan  dipematang  sawah  dapat  pula  ditanami  dengan  ubi  kayu  dan 

keladi.

Dewasa  ini  sudah banyak  pemanfaatan sisa  panen dari  jagung dan kedelai 

serta  kacang  tanah  menjadi  pakan  ternak  seperti  sapi,  kambing  sehingga  cara 

pemeliharaan seperti ini, sangat dianjurkan dan akan menguntungkan bagi petani. 

Pemeliharaan  ayam  ras  untuk  ayam  potong  pun  sebenarnya  sangat  dianjurkan 

karena sangat  membantu  petani  dalam penyediaan pupuk kandang yang  sangat 

dibutuhkan oleh tanaman.
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Berdasarkan hasil  Identifikasi potensi lahan untuk penyediaan lahan pertanian 

pangan pada lahan hutan produksi konversi (HPK) di Kabupaten Sanggau yaitu di 

Kecamatan  Meliau  telah  menghasilkan  data  yaitu  terdapat  lahan  potensi  untuk 

pengembangan pertanian tanaman pangan seluas 3.068 Ha (di desa Kunyil) dan 297 

Ha (di Desa Baru Lomba), yang akan dibahas pada bagian berikut proposal ini.

Saat ini jika dilihat dari harga jual produk pertanian seperti padi,jagung,kedelai,  

ayam, sapi dan kambing sangat baik, hanya ketersediaannya sering tidak kontinyu,  

sehingga menyebabkan harga sering fluktuatif dan sering terjadi kelebihan produksi 

disuatu daerah dan sulit/mahal jika diedarkan ketempat yang lebih jauh oleh sebab 

itu  perlu  adanya  sistem  penanaman  yang  teratur,  upaya  mengatasi  hama  dan 

penyakit serta permodalan yang memadai, maka diperlukan adanya investor yang 

dapat mengatur budidaya dan pemasaran yang akan dilakukan.

B. Maksud Dan  Tujuan

Maksud

Pembangunan  sektor  pertanian  sekarang dan dimasa  yang  akan datang 

diharapkan dapat berperan lebih besar bagi terwujudnya usaha industri pertanian 

dalam mendukung suatu kawasan  melalui  sumberdaya  lahan secara  optimal. 

Untuk itu dalam situasi yang kompetitif, kegiatan Prasarana dan Sarana lahan 

diharapkan dapat membantu mengoptimalkan lahan produktif yang optimal dan 

pada  akhirnya  dapat  meningkatkan ketahanan  pangan  daerah,  meningkatkan 

kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan petani,dan pendapatan bagi 

investor.

Tujuan

1. Pemanfaatan lahan produktif 

Hal  ini  sangat  bermanfaat  sekali  bagi  masyarakat  dimana 

pembangunan   lahan  pertanian  yang  produktif  dapat  diwujudkan 

yang  semula   tidak  dapat  dikelola  dengan swadaya  sendiri  menjadi 
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dapat dilakukan bersama antara masyarakat /petani, pemerintah dan 

dunia usaha  

2. Meningkatkan Produksi

Tujuan  dari  rencana kegiatan  proposal  Peluang usaha pertanian  di 

Kabupaten  Sanggau  adalah  untuk  meningkatkan  produksi  yang 

dilaksanakan  secara  bertahap  dan  berkelanjutan  melalui  kegiatan 

budidaya  padi,  jagung,  kedelai,  keladi,  sapi,  ayam  dan  ikan  serta 

kambing .

3. Membentuk Pusat pemasaran hasil pertanian

Kegiatan usaha pertanian di suatu kawasan yang luas mencapai 38 

Ha tentunya memerlukan pusat  penampungan dan pemasaran hasil 

usaha  tani  sehingga  akan  menimbulkan  efek  domino  pertumbuhan 

suatu  kawasan  dan  berkembangnya  fasilitas  perbankan, 

telekomunikasi, peluang kerja, dan terbangunnya infra struktur.

4. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani dan investor 

Kegiatan  usaha  pertanian  di  Kabupaten   Sanggau   yang 

dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala luasan maksimal 

dapat  menekan  biaya  produksi,  sehingga  memberikan  nilai  tambah 

bagi  petani  yang  pada  akhirnya  bermuara  pada  peningkatan 

pendapatan  dan  kesejahteraan  petani  dan  investor  yang  telah 

mengeluarkan uang untuk usaha yang pasti hasilnya.

C. Ruang Lingkup

Secara  spesifik  ruang  lingkup  kegiatan  proposal  peluang  usaha 

pertanian di Kabupaten Sanggau adalah mempersilakan para investor untuk 

membangun usaha pertanian, peternakan dan perikanan di Wilayah pertanian 

Kabupaten  Sanggau  dengan  tahap  tahap  :  tahap  pembudidayaan  aneka 

tanaman  pangan  dan  peternakan  dan  perikanan,  tahap  pemasaran  hasil 

usaha tani, dengan komoditas padi, jagung,  kedelai, keladi, ikan, sapi, ayam 
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dan kambing.serta menggerakkan aktivitas masyarakat pertanian di wilayah 

Desa  Kunyil  dan  Desa   Baru  Lombak  di  Kecamatan  Meliau,  dengan  luas 

wilayah  lahan  potensi  untuk  pengembangan  pertanian  tanaman  pangan 

adalah 3.365 Ha

Dengan dilaksanakan pembangunan wilayah pertanian baru di dua desa 

ini  maka  akan  dialokasikan  berbagai  pembangunan  infra  struktur  seperti 

jalan  /jembatan,  jalan  usaha  tani,  pengairan,  pasar  dan  infra  struktur 

penunjang yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau, APBD propinsi, 

dan APBN.

BAB II

GAMBARAN  WILAYAH

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

Kabupaten  Sanggau  luas  wilayah  terbesar  nomor  4  (empat)  setelah 

Kabupaten  ketapang.  Kabupaten  Kapuas  Hulu  dan  Kabupaten  Sintang. 

Letak geografis Kabupaten Sanggau terletak pada koordinat 1000’’ Lintang 

Utara – 0006’ Lintang Selatan dan 109008 Bujur Timur – 111003’ Bujur Barat.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sanggau adalah :

1. Sebelah Utara dengan Malaysia Timur (Sarawak);

2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ketapang;

3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sekadau;

4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Landak;
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Dilhat  dari  kondisi  geografis,  Kabupaten  Sanggau 

mempunyai posisi strategis yaitu (a) terletak ditengah-tengah Provinsi 

Kalimantan Barat; (b) terletak pada jalur lalulintas sektor timur menuju 

Kabupaten Sekadau,  Melawi,  Sintang dan Kapuas Hulu;  (c)  terletak 

pada  Sungai  Kapuas,  sungau  terpanjang  di  Indonesia;  (d)  terletak 

pada   jalur  Trans  Kalimantan  (Kalimantan  Tengah,  Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Timur); (e) terletak pada jalur Trans-Borneo 

(Sarawak  dan Burnei  Darussalam);  (f)  berbatasan langsung dengan 

Negara  bagian  Sarawak  Malaysia  (Malaysia  Timur);  (g)  memiliki 

PPLB Entikong sebagai pintu keluar/masuk barang dan manusia antar 

Negara melalui jalur darat resmi pertama di Indonesia.

2. Letak Administratif

Kabupaten  Sanggau  terdiri  dari  15  Kecamatan  dengan  luas 

wilayah 12.857,70 Km2  atau 8,76% dari luas wilayah Kalimantan Barat. 

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang (1.589.2 Km2 atau 12, 

36%) dan terkecil adalah Kecamatan Balai (395,6 Km2 atau 3,08%) dari 

wilayah Kabupaten. Perubahan batas dan wilayah Kabupaten Sanggau 

yang ada sekarang ini, terjadi seiring dengan dikeluarkannya Undang-

undang RI Nomor 34 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi 

Kalimantan Barat

Luas Wilayah Administratif Kabupaten Sanggau Tahun 2010

No Kecamatan Luas Wilayah (Km2)

1 Toba 1.127,2
2 Meliau 1.495,7
3 Kapuas 1.382,0
4 Mukok 501.0
5 Jangkang 1.589,2
6 Bonti 1121,8
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7 Parindu 593.9
8 Tayan Hilir 1.050,5
9 Balai 395.6

10 Tayan Hulu 719.2
11 Kembayan 610.8
12 Beduai 435
13 Noyan 487.9
14 Sekayam 841.01
15 Entikong 506.89

Jumlah 12.857,70
Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2010

3. Ekonomi

Kabupaten  Sanggau  memiliki  3(tiga)  sektor  basis  yaitu 

Pertanian,  Pertambangan   dan  industri  pengolahan.  Namun dengan 

melihat  potensi,  peluang dan prosfek kedepan sektor  pertambangan 

dan penggalian  (  akan jika  telah  dieksploitasi  kandungan Bauksit  di 

Tayan) akan merupakan sektor basis  yang sangat dominan.

4. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten  Sanggau  dengan  luas  wilayah  1.285.77  Ha  jenis 

lahannya  digunakan  untuk  berbagai  akitivitas  yang  dapat  dibagi 

menjadi  2  (dua)  macam yaitu  lahan  sawah  dan  lahan  kering.  Luas 

lahan sawah setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan 

dibukanya  lahan  pertanian  oleh  penduduk  yang  sebagian  besar 

bermata pencaharian sebagai  petani.  Luas lahan sawah tahun 2010 

sebesar 40.866 Ha sedangkan luas Lahan kering sebesar  927.331 Ha

Tabel : Data Luas areal Tanam Pertanian

Kabupaten Sanggau Tahun 2010
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No Kecamatan
Padi Sawah
Luas (Ha)

Padi Ladang
Luas (Ha)

1 Toba 1.554 96.481
2 Meliau 2.904 128.813
3 Kapuas 3.865 76.144
4 Mukok 1.060 43.032
5 Jangkang 2.076 85.396
6 Bonti 4.643 103.710
7 Parindu 4.108 42.784
8 Tayan Hilir 3.606 66.094
9 Balai 3.772 25.592
10 Tayan Hulu 2.250 67.870
11 Kembayan 6.863 48.892
12 Beduai 811 30.724
13 Noyan 729 35.116
14 Sekayam 2.290 31.744
15 Entikong 335 44.939

Jumlah 40.866 927.331
Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2010

B. GAMBARAN KHUSUS

Lokasi kegiatan usaha tani yang ditawarkan adalah kawasan yang merupakan 

hasil identifikasi potensi lahan untuk penyediaan lahan pertanian pangan pada 

Lahan  Hutan  Produksi  Konversi  (HPK)  di  Kabupaten  Sanggau  yang 

dilaksanakan  oleh  Direktorat  Perluasan  Areal  dan  Pengolahan  lahan  Ditjen 

Prasarana dan sarana dan Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian 

Badan  Litbang   Pertanian,  Kementrian  Pertanian  Pada  Tahun  2012  dengan 

hasil  pemetaan  Desa  Kunyil    Kecamatan  Meliau  dengan  pemetaan  sebagai 

berikut :

Potensi lahan untuk penyediaan lahan pertanian pangan pada Lahan Hutan 
Produksi Konversi (HPK) di Desa Kunyil  Kecamatan Meliau
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Ha %

3.068 78,71

3PLB

Potensi tanaman pangan lahan basah (sawah 
irigasi, sawah tadah hujan) pada lahan semak 
belukar campur karet rakyat, lereng <8%, tanah 
tidak pasir

1.494 38,33

3PLK
Potensi tanaman pangan lahan kering pada 
lahan semak belukar campur karet rakyat, 
lereng 8-15%, tanah tidak pasir

1.574 40,38

830 21,29
TD Tidak direkomendasikan untuk pangan 830 21,29

3.898 100,00

II. LAHAN TIDAK BERPOTENSI TANAMAN PANGAN 
DAN SUDAH DIGUNAKAN:

I. LAHAN POTENSI UNTUK PENGEMBANGAN 
PERTANIAN TANAMAN PANGAN:

SIMBOL ARAHAN POTENSI PENGEMBANGAN
LUAS

TOTAL
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Potensi lahan untuk penyediaan lahan pertanian pangan pada Lahan Hutan 
Produksi Konversi (HPK) di Desa Baru Lomba   Kecamatan Meliau

Ha %

297 80,49

3PLB

Potensi tanaman pangan lahan basah (sawah 
irigasi, sawah tadah hujan) pada lahan semak 
belukar campur karet rakyat, lereng <8%, tanah 
tidak pasir

164 44,44

3PLK
Potensi tanaman pangan lahan kering pada 
lahan semak belukar campur karet rakyat, 
lereng 8-15%, tanah tidak pasir

133 36,04

72 19,51

TD Tidak direkomendasi untuk pangan 72 19,51
369 100,00

SIMBOL ARAHAN POTENSI PENGEMBANGAN
LUAS

TOTAL

I. LAHAN POTENSI UNTUK PENGEMBANGAN 
PERTANIAN TANAMAN PANGAN:

II. LAHAN TIDAK BERPOTENSI TANAMAN PANGAN 
DAN SUDAH DIGUNAKAN:

Beberapa  informasi  yang  diperlukan  dalam  pembukaan  lahan  potensi  pertanian 

tanaman pangan sebagai berikut : 
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• Pemerintah Pusat Menyusun arahan potensi pengembangan lahan cadangan 

tersebut, terutama untuk Tanaman padi

• Tim Koordinasi Penyediaan Lahan untuk Pertanian melalui SK Menko Bidang 

Perekonomian  No.: KEP/56/M.EKON/07/ 2012  yang  melibatkan  9 

Kementerian/ Lembaga. 

• Mengetahui kondisi saat ini lahan cadangan untuk pengembangan tanaman 

pangan di kawasan HPK di Provinsi Kalimatan Barat.

• Salah  satunya:   Perluasan  areal  tanam  melalui  pencetakan  sawah  baru 

(662.100 ha): 362.100 ha melalui Kemtan - 300.000 ha melalui BUMN 

• Fokus utama pemerintah saat ini  adalah peningkatan produksi beras 10 juta 

ton pada tahun 2014.

• Areal potensial tsb masih memerlukan  kajian, al: kesesuaian lahan, kondisi 

penggunaan lahan saat ini, aksesibilitas, dll

• Sebagian lahan yang potensial untuk tanaman pangan sudah ditanami karet 

oleh penduduk setempat

• Sebagian lahan mempunyai  topografi  bergelombang sampai  berbukit  kecil. 

Untuk tanaman pangan lahan kering dibatasi pada lereng 8-15%, sedangkan 

pangan lahan basah (padi sawah, tadah hujan) pada lahan berlereng <8%. 

Konsekuensinya adalah pembuatan teras menjadi  sangat penting jika akan 

dijadikan  lahan  persawahan.  Demikian  pula  dengan  sumber  airnya  akan 

mengandalkan dari curah hujan.

• Sebagian  lahan  telah  mempunyai  ijin  lokasi  dan  bahkan  ada  yang  sudah 

ditanami kelapa sawit, walaupun tidak begitu luas
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BAB III

RENCANA USAHA PERTANIAN DI KABUPATEN SANGGAU 

Berdasarkan ruang lingkup potensi yang ada di wilayah Desa Kunyil dan Desa 

Baru Lombak di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau , dengan luas wilayah lahan 

potensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan adalah 3.365 Ha dapat di 

tinjau dari aspek –aspek yang berperan untuk mencapai keberhasilan program yang 

dilaksanakan antara lain:

• aspek  lahan  pertanian,  :  lahan  pertanian  merupakan  tempat  budidaya 

dilaksanakan dan sesuai dengan jenis tanaman dan ternak yang dapat 

dengan  baik  dibudidayakan  seperti.  Padi,jagung,kedelai,kacang  tanah, 

keladi,  ikan,  sapi,  kambing  dan  ayam  ,  hal  ini  harus  sesuai  dengan 

agroklimat yang  dan kesesuaian lahan.

• aspek kesiapan infra  struktur,:  infra  struktur  adalah bagian dari  sistem 

struktur yang keberadaannya sangat menunjang pencapaian hasil usaha 

yang  baik  seperti,:  jalan/jembatan,  irigasi,  sumur  pompanisasi,  saluran 

drainase, jalan usaha tani, pasar desa

• aspek kesiapan investor : investor adalah pihak yang menginvestasikan 

modal,  dan  waktunya  untuk  membangun  pertanian  di  pedesaan,  yang 

berkembang bersama masyarakatnya.

• aspek kesiapan masyarakat/petani:  petani adalah pihak yang langsung 

bertanggung jawab  terhadap usaha tani  yang  dijalankannya  dan harus 

bersunggguh sungguh untuk mengembangkan diri 

• aspek  kesiapan  pemerintah  Kabupaten/Propinsi/  Pusat:  pemerintah 

kabupaten/propinsi dan pusat haruslah bersungguh sungguh membiayai 

program peluang usaha di Kabupaten Sanggau sesuai dengan program 

dan kegiatan yang telah dipersiapkan sesuai dengan pendanaan APBD 

dan APBN yang tersedia.
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Adapun arahan potensi  pengembangan pertanian di  Kecamatan Meliau 

sebagai berikut : 

Tabel : Arah Potensi Pengembangan Pertanian tanaman pangan dan 
Peternakan dan Perikanan

Arahan potensi pengembangan Luas (Ha)

Jenis 

tanaman/ikan 

/ternak
Potensi  tanaman  pangan  lahan  basah  (irigasi 

sawah tadah hujan ) pada lahan semak  belukar 

campuran karet rakyat , lereng < 8%, tanah tidak 

berpasir

1.494 Ha

Di Desa Kunyil

Padi sawah,

Jagung, 

kedelai, kacang 

tanah , keladi, 

ikan, 
Potensi  tanaman  pangan  lahan  kering  pada 

lahan  semak  belukar  campuran  karet  rakyat 

lereng 8-15%, tanah tidak berpasir 

1.574  ha

Di Desa

Kunyil

Padi gogo, 

Jagung,kedelai, 

kacang 

tanah,keladi, 

sapi, ayam, 

kambing
Potensi  tanaman  pangan  lahan  basah  (irigasi 

sawah tadah hujan ) pada lahan semak  belukar 

campuran karet rakyat , lereng < 8%, tanah tidak 

berpasir

164  Ha

Di desa  Baru 

lomba

Padi sawah,

Jagung, 

kedelai, kacang 

tanah , keladi, 

ikan.
Potensi  tanaman  pangan  lahan  kering  pada 

lahan  semak  belukar  campuran  karet  rakyat 

lereng 8-15%, tanah tidak berpasir

133 Ha 

Didesa  Baru 

lomba

Padi gogo, 

Jagung,kedelai, 

kacang 

tanah,keladi, 

sapi, ayam, 
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kambing
Tidak direkomendasikan untuk tanaman pangan 830 Ha 

Di Desa Kunyil

sapi, ayam, 

kambing
Tidak direkomendasikan untuk tanaman pangan 72 Ha 

Di  Desa  baru 

lomba

sapi, ayam, 

kambing

Sumber : peta arahan potensi ditjen PSP  2012 (data sudah diolah) 

Model Budidaya yang bisa dilaksanakan  sebagai berikut:

Tabel : Model Budidaya yang dapat dikembangkan

Komoditas Waktu tanam Tempat
Padi sawah Rendengan sawah
Padi Gogo Gadu Lahan kering

Jagung/kedelai/kacang 

tanah 

Gadu Sawah dan lahan kering 

Keladi/cabe Rendengan dan gadu Lahan kering
ikan Rendengan dan gadu Sawah
Ayam Rendengan dan gadu Lahan kering
Kambing dan sapi Rendengan dan gadu Lahan kering 
Sumber : pengolahan data.

Dari  berbagai  komoditas  yang  ada  dapat  dibuat  penanaman yang  baik  dengan 

maksud memutuskan siklus hama dan penyakit dan produktivitas yang lebih baik 

dengan kombinasi sebagai berikut :

Tabel :  kombinasi pertanaman (policultur) yang dapat dilaksanakan.

(Pada satu lahan)
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komod

itas

Padi

sawah

Jagung/kedel

ai/kacang 

tanah di 

sawah

Padi 

gogo

rende

ngan

ikan Ayam ras Sapi/kam

bing

Keladi 

/cabe di 

lahan 

kering
Padi 

sawah

Tumpang gilir x Mina padi xx xx xx

Jagun

g/kede

lai/kac

ang 

tanah 

di 

sawah

Tumpa

ng gilir

xx xx xx xx xx

Padi 

gogo

xx xx xx xx xx xx

ikan Mina 

padi

xx xx xx xx xx

Ayam 

ras

xx xx xx xx xx xx

Sapi/k

ambin

g

xx xx xx xx xx xx

Keladi 

/cabe

xx xx xx xx xx x

Sumber : pengolahan data

Catatan 

X = tidak ada kaitan pertanaman

xx =  dapat ditanam/dipelihara bersamaan namun beda tempat 

Adapun matrik peran dari masing masing pihak yang terlibat  dalam Peluang usaha 

adalah sebagai berikut:
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Tabel : Matrik Peran berbagai pihak yang terlibat

pihak Menyediakan Keterangan
Petani Biaya/tenaga
investor biaya /Metode/ Biaya: 

produksi,pemasaran 

,pembinaan
Distankannak Fasilitas pertanian Pembangunan  infra  struktur 

pertanian dan bimbingan
BP4K Fasilitas penyuluhan Penyediaan 

demplot/penyuluh
Pemkab Fasilitas umum Jalan jembatan,irigasi dll
Pemprop Fasilitas umum Jalan jembatan,irigasi dll
Pemerintah 

Pusat

Fasilitas umum Jalan jembatan,irigasi dll

Sumber : pengolahan data
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan 

1. Terjadi Alih fungsi lahan pertanian:  banyaknya lahan pertanian yang sudah 

menjadi  lahan  persawahan  berubah  menjadi  lahan  kebun  sawit  atau 

penggunaan lainnya menyebabkan berkurangnya  ketersediaan lahan sawah 

untuk  itu  perlu  dicetak  sawah  baru  yang  mengandalkan  intensifikasi 

(pemanfaatan  pupuk,insektisida,pengairan  yang  baik)  agar  tetap  dapat 

mempertahankan kedaulatan pangan.

2. belum  dimanfaatkannya  lahan  potensi  sawah  atau  lahan  kering  potensi 

pertanian pangan karena belum tersedia infra struktur  untuk itu perlu adanya 

upaya pembukaan lahan tersebut. Dikawasan Desa Kunyil  dan Baru Lomba 

Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau berdasarkan hasil survey kementrian 

Pertanian  terdapat  3365  Ha  berpotensi  tanaman  pangan  yang  dapat 

dikembangkan untuk  padi,jagung,  kacang  kedelai,  keladi,  ikan,  sapi,  ayam, 

kambing ,  cabe   dan terdapat  902 Ha berpotensi  tidak  direkomendasikan 

untuk pangan dapat digunakan untuk sapi, kambing dan ayam

3. Terbuka  peluang  usaha  bagi  investor  untuk  menginvestasikan  uang  dalam 

memproduksi  hasil  pertanian pangan dengan kegiatan budidaya monokultur 

(satu  jenis  tanaman/ternak)  atau  polikultur  (berbagai  jenis  tanaman/ternak 

secara bersamaan) 

4. Fasilitas  pertanian  berupa  jalan  usaha  tani,  jaringan  irigasi,  menjadi 

kewenangan  Dinas  Pertanian  perikanan  dan  peternakan  kabupaten  dan 

propinsi sesuai tupoksi dan dana yang disediakan

20



5. Fasilitas  Penyuluhan  Pertanian  menjadi  kewenangan  BP4K Kabupaten  dan 

Propinsi sesuai tupoksi dan dana yang disediakan.

6. Fasilitas  Umum berupa jalan  jembatan,pasar  menjadi  kewenangan Pemkab 

dan Pemprop serta Pemerintah Pusat 

7. Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam kegiatan cetak sawah  dapat 

memberikan  multiplier  effect  bagi  pertumbuhan  ekonomi  khususnya 

dipedesaan karena akan menyerap tenaga kerja selain itu dapat meningkatkan 

dinamika kelompok tani.

8. Melihat banyaknya lahan yang masih potensial untuk diusahakan di Kabupaten 

Sanggau  Propinsi  Kalimantan  Barat  maka  perencanaan  kedepan  terus 

diupayakan  pembangunan pertanian  tanaman pangan termasuk peternakan 

dan perikanan.

B. Saran

Dalam upaya mengembangkan pertanian tanaman pangan di Kabupaten 

Sanggau  yang  dapat  meningkatkan  produksi  tanaman  pangan  sekaligus 

peternakan dan perikanan serta melibatkan para investor yang berkaitan lahan 

usaha pertanian tanaman pangan yang baru (di Dua desa : Kunyil  dan  Baru 

Lomba) kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau disarankan sebagai berikut :

1. Areal potensi lahan pangan seluas 3.365 Ha masih memerlukan kajian antara 

lain kesesuaian lahan , kondisi lahan pada saat ini serta aksesibilitas  dll.

2. Sesuai permintaan pemerintah pusat kepada Bupati agar menyusun arahan 

potensi  pengembangan lahan cadangan tersedut  terutama untuk  tanaman 

padi  maka  kami  mengusulkan  kepada  pemerintah  pusat  agar  segera 

mengubah status hutan produksi terbatas menjadi lahan pertanian.
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3. Agar pihak investor dapat mengambil bagian dalam pembangunan pertanian 

tanaman  pangan  termasuk  perikanan  dan  peternakan  di  wilayah  tersebut 

karena memiliki peluang usaha yang baik. 
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